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ІНФОРмАцІЯ ПРО 
НАУКОВО‑ДОСЛІДНИй І мЕДІйНИй 
«цЕНТР ПОСТКОНФЛІКТНОГО 
ВРЕГУЛЮВАННЯ»

Учасниками науково‑дослідного і медійного «Центру постконфліктно‑
го врегулювання» є Інститут міжнародних відносин КНУТШ, ВУГО «Укра‑
їнська асоціація міжнародного права», ГО «Національний експертний ін‑
ститут», Юридична фірма «Проксен», Благодійний фонд «Герої Майдану», 
ГО «Фонд підтримки фундаментальних досліджень».

У зв’язку з агресією Російської Федерації проти України, яка розпо‑
чалася на початку 2014 року, питання постконфліктного врегулювання є 
надважливими для України. В той же час, саме постконфліктне врегулю‑
вання є складним явищем; ані в міжнародному праві, ані в міжнародних 
відносинах не були розроблені універсальні підходи чи принципи, які б 
могли бути застосовані за наслідками будь‑якого збройного конфлікту. 
Саме тому важливою є фахова розробка відповідної стратегії для України 
та забезпечення її реалізації.

Проект поєднує в собі дві складові: науково‑дослідну та медійну. Пер‑
ша передбачає розробку необхідних концепцій та документів, проведен‑
ня конференцій, круглих столів та громадських обговорень. Друга має на 
меті просвітницьку діяльність серед населення, розповсюдження друко‑
ваних матеріалів, підготовку соціальних роликів тощо.

Центр, об’єднуючи фахових юристів та активних громадських дія‑
чів, стане платформою для відновлення миру в Україні; забезпечувати‑
ме справедливе примирення; сприятиме встановленню правди про кон‑
флікт; допоможе інтегрувати всіх громадян України до процесу розбудо‑
ви єдиної мирної України.

Проект має на меті сприяння утвердженню миру в Україні, просвіт‑
ницьку діяльність з метою об’єднання всього населення навколо єдиного 
бачення майбутнього держави.

Про «Центр постконфліктного врегулювання»
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Науково‑дослідний і медійний «Центр постконфліктного врегулю‑
вання» має такі пріоритетні напрямки діяльності:

– дослідження та аналіз можливих шляхів врегулювання україно‑
російського збройного конфлікту, який розпочався з окупації 
та протиправної анексії Криму Російською Федерацією і продо‑
вжився на сході України;

– вивчення інших сучасних конфліктів, що мають значення для на‑
ціональних інтересів України, та шляхів їхнього врегулювання;

– розробка стратегії постконфліктного врегулювання;
– підготовка дорожньої карти імплементації стратегії посткон‑

фліктного врегулювання;
– участь в організації та проведенні просвітницької діяльності 

(лекцій, семінарів, конференцій, круглих столів тощо);
– створення умов для обговорення проблем постконфліктного вре‑

гулювання із широким залученням представників громадськості;
– медійне висвітлення питань постконфліктного врегулювання;
– проведення досліджень з питань, пов’язаних з постконфліктним 

врегулюванням;
– співпраця з органами державної влади, політичними партіями, 

громадськими організаціями, міжнародними установами і орга‑
нізаціями, розробка відповідних рекомендацій, концепцій, нор‑
мативно‑правових актів, які можуть бути використані в ході по‑
стконфліктного врегулювання;

– надання експертних висновків для державних установ, громад‑
ських та міжнародних організацій;

– вивчення міжнародного досвіду врегулювання конфліктів ін‑
струментом медіаторства;

– вивчення ролі ключових європейських інституцій у врегулюван‑
ні міжнародних конфліктів;

– сприяння захисту прав і свобод громадян України, перш за все, 
осіб, які стали жертвами конфлікту та/або проживали на окупо‑
ваних територіях, внутрішньо переміщених осіб, осіб, які захи‑
щали суверенітет і територіальну цілісність України;

– організація та видання наукових та інформаційних видань щодо 
постконфліктного врегулювання;

– поширення інформації про необхідність проведення ефектив‑
ного постконфліктного врегулювання для забезпечення миру та 
злагоди в єдиній Україні.

Засадничою основою проекту є Основні принципи постконфліктного 
врегулювання в Україні. Проект буде реалізовано в два етапи:



6 Про «Центр постконфліктного врегулювання»

– розробка загальних підходів та концепції постконфліктного вре‑
гулювання;

– поширення просвітницької та наукової продукції.
Центр має як теоретичну, так і практичну мету. В рамках теоретич‑

ної роботи будуть підготовлені основні документи для розуміння та імп‑
лементації постконфліктного врегулювання в Україні; в рамках практичної 
роботи будуть створені необхідні нормативно‑правові акти, підготовлені 
просвітницькі соціальні ролики, розроблені тематичні брошури та жур‑
нали. Також буде проведене інклюзивне суспільне обговорення в рамках 
соцопитувань, лекцій, круглих столів, конференцій тощо. Планується ви‑
давництво тематичного журналу та посібників для населення, зокрема:

– посібника для внутрішньо переміщених осіб;
– посібника для учасників АТО;
– посібника для осіб, які під час конфлікту проживали на окупова‑

них територіях;
– посібника для представників влади (державних службовців) 

щодо постконфліктного врегулювання;
– загального посібника для українців щодо постконфліктного вре‑

гулювання, яке відбуватиметься за наслідками агресії Російської 
Федерації.

Результатами реалізації проекту буде:
– підготовка та імплементація концепції постконфліктного врегу‑

лювання;
– досягнення справедливого примирення та сталого миру;
– відновлення порушених прав людини, верховенства права та за‑

конності;
– краще розуміння українським суспільством важливості посткон‑

флікного примирення та його основних напрямків:
– соціальна реінтеграція груп осіб, життя яких суттєво змінилося 

внаслідок конфлікту.
Своєчасність проекту пояснюється тим, що наразі існує потреба віднов‑

лення миру в Україні, при цьому підходи до постконфлікного врегулювання 
мають бути розроблені заздалегідь, а суспільство має розуміти необхідність 
такого врегулювання, будучи причетним до розробки його концепції.

Діяльність Центру базується на принципах:
– поваги до особистої думки та гідності кожного члена Центру;
– колективності у роботі Центру та його органів в поєднанні з 

особистою відповідальністю кожного члена за виконання своїх 
обов’язків та доручень;

– відкритості, гласності і прозорості.
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ОСНОВНІ ПРИНцИПИ 
ПОСТКОНФЛІКТНОГО 
ВРЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ

1. Загальні засади
1.1. Постконфліктне врегулювання в Україні – всеохоплююча та сис‑

темна сукупність заходів, спрямованих на розбудову довгострокового та 
сталого миру, утвердження верховенства права, захист прав і свобод лю‑
дини, об’єднання всього українського суспільства навколо спільної стра‑
тегії розвитку держави.

1.2. Постконфліктне врегулювання є необхідним у зв’язку з агресі‑
єю Російської Федерації, яка розпочалася з окупації та незаконної анексії 
Криму і продовжилася на Сході України.

1.3. Постконфліктне врегулювання в Україні актуальне у зв’язку з пе‑
ребуванням частини української території під окупацією Російської Феде‑
рації та здійсненням Росією інформаційної агресії, яка мала значний вплив 
на тимчасово непідконтрольних Україні територіях. Важливою є посткон‑
флікна соціальна реінтеграція осіб, які стали безпосередніми жертвами во‑
рожої політики Російської Федерації, а також відновлення мирного жит‑
тя на всій території України.

1.4. Постконфліктне врегулювання в Україні, враховуючи кращий сві‑
товий досвід та вимоги міжнародного права, є унікальним, самобутнім і 
спрямованим на ефективне відновлення мирного життя в Україні.

1.5. Завданнями постконфліктного врегулювання в Україні є віднов‑
лення та розбудова миру, сприяння економічному розвитку та добробуту 
населення, захист прав і свобод людини, утвердження верховенства пра‑
ва та справедливості, збереження та поширення історичної правди про 
збройний конфлікт та його винуватців.
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2. Загальні принципи постконфліктного врегулювання
2.1. Загальними принципами постконфліктного врегулювання в 

Україні є:
– справедливість, добросовісність і розумність;
– рівність всіх громадян і відсутність дискримінації;
– прозорість, відкритість і транспарентність;
– інклюзивність;
– системність і всеосяжність;
– верховенство права;
– повага до прав і свобод людини і громадянина;
– дотримання норм і принципів міжнародного права.
2.1. Постконфліктне врегулювання в Україні здійснюється на осно‑

ві узгодженої стратегії із врахуванням інтересів всіх громадян; воно не 
може бути використане будь‑ким для досягнення особистих цілей. По‑
стконфліктне врегулювання, будучи справедливим, відновлює у грома‑
дян довіру до держави, її органів та інституцій, утверджує взаєморозу‑
міння та взаємоповагу.

2.2. Постконфліктне врегулювання в Україні базується на рівності всіх 
громадян. В ході постконфліктного врегулювання заборонено встановлен‑
ня привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 
релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походжен‑
ня, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознака‑
ми. Постконфліктне врегулювання може передбачати позитивну дискримі‑
націю для осіб, які особливо постраждали внаслідок конфлікту та / або по‑
требують додаткової підтримки від держави та громадянського суспільства.

2.3. Підходи до постконфліктного врегулювання в Україні напрацьо‑
вуються публічно та відкрито; постконфліктне врегулювання спрямоване 
на поширення правдивої та повної інформації про російську агресію про‑
ти України та скоєні в ході конфлікту злочини.

2.4. Постконфліктне врегулювання в Україні спрямоване на залучен‑
ня широких верств суспільства до загальнонаціональної дискусії та роз‑
будови сталого миру.

2.5. Постконфліктне врегулювання в Україні враховує всі сфери сус‑
пільного життя і поєднує різні підходи до відновлення миру та нівелюван‑
ня негативних наслідків конфлікту.

2.6. Постконфліктне врегулювання в Україні сприяє утвердженню 
верховенства права, здійснюється у відповідності до норм законодавства 
України, спрямоване на підвищення рівня правової свідомості Українців.

2.7. Постконфліктне врегулювання в Україні ґрунтується на повазі до 
прав і свобод людини і громадянина.
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2.8. Постконфліктне врегулювання в Україні враховує зобов’язання 
України згідно з міжнародним правом.

3. Спеціальні принципи постконфліктного врегулювання  
в Україні

3.1. Постконфліктне врегулювання в Україні спрямоване на забезпе‑
чення національних інтересів України, збереження територіальної ціліс‑
ності України, утвердження її суверенітету та незалежності.

3.2. Постконфліктне врегулювання в Україні має на меті встановлення 
та поширення історичної правди про агресію Російської Федерації проти 
України, увіковічення пам’яті про героїзм українців, які захищали неза‑
лежність і територіальну цілісність держави в ході збройного конфлікту.

3.3. Постконфліктне врегулювання враховує інтереси та права осіб, 
які стали жертвами конфлікту та/або проживали на окупованих територі‑
ях, внутрішньо переміщених осіб, осіб, які захищали суверенітет і терито‑
ріальну цілісність України. Зокрема, постконфліктне врегулювання гаран‑
тує суспільну реінтеграцію таких осіб та соціальний захист.

3.4. Постконфліктне врегулювання в Україні, передбачаючи ряд комп‑
ромісів (наприклад, амністію), ґрунтується на захисті проукраїнських та 
державницьких позицій, незворотності європейського вектору розвитку 
України, непорушності здобутків Революції Гідності.

3.5. Справедливе та ефективне постконфліктне врегулювання є за‑
порукою примирення в Україні і миру та стабільності в регіоні та у сві‑
ті в цілому.

4. Принципи постконфліктного врегулювання  
з Російською Федерацією

4.1. Постконфліктне врегулювання з Російською Федерації можли‑
ве після деокупації всіх українських територій (зокрема, Криму і окремих 
районів Донецької та Луганської областей), звільнення Росією всіх укра‑
їнських в’язнів, виплати належної компенсації за агресію.

4.2. Постконфліктні двосторонні відносини Російської Федерації та 
України будуть будуватися виключно на засадах міжнародного права, а не 
на основі стратегічного партнерства чи дружнього співіснування.

4.3. Україна відмовляється від утворення будь‑яких інтеграційних 
об’єднань з Російською Федерацією.

4.4. Постконфліктне врегулювання з Російською Федерації стосувати‑
меться виключно двосторонніх відносин між двома державами і не може 
жодним чином охоплювати питань внутрішньої політики України чи век‑
тору її зовнішньополітичного розвитку.
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Аналітична довідка 
«мІжНАРОДНИй ДОСВІД 
ЗАСТОСУВАННЯ АмНІСТІЇ 
В КОНТЕКСТІ ЗбРОйНИх КОНФЛІКТІВ»

ВСТУП
У зв’язку з подіями, що відбуваються на Сході на України, ходом та 

змістом переговорів щодо врегулювання даної ситуації в експертних колах 
почастішали дискусії з приводу можливого проведення амністії чи надан‑
ня імунітетів для збройних формувань, які тимчасово контролюють тери‑
торію окремих районів Донецької та Луганської областей.

Зокрема, зі слів Міністра закордонних справ України, Павла Клімкі‑
на, ідея щодо надання тимчасових імунітетів була запропонована фран‑
цузькою стороною під час зустрічі лідерів країн «Норманської четвірки» 
у Парижі 02 жовтня 2015 року. Пан Міністр зазначив, що «будь‑які тим‑
часові імунітети від кримінального переслідування нікого не звільняють 
від повномасштабної амністії. Амністія може відбутися тільки тоді, коли 
у нас на місцях будуть повністю органи прокуратури, які знаходяться в 
межах українського законодавства, та суди, які діють у рамках українсько‑
го законодавства» [1].

Водночас спеціальний представник ОБСЄ Мартін Сайдік заявив, 
що один із координаторів ОБСЄ у переговорних робочих підгрупах роз‑
робив робочий документ щодо амністії. Також було зазначено, що про‑
ект є ініціативою ОБСЄ, а неофіційний документ про принципи та по‑
рядок надання амністії бойовикам було розроблено на основі письмових 
пропозицій сторін і учасники переговорів ще будуть його обговорюва‑
ти. Варто зазначити, що деякі засоби масової інформації, посилаючись на 
заяву спеціального представника ОБСЄ, зробили публікації щодо того, 
що 15 грудня 2015 року на переговорах Тристоронньої контактної групи 
з питань України в Мінську було «сформовано неофіційний робочий до‑
кумент із питань амністії учасникам бойових дій на Донбасі» [2]. Уповно‑
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важений Президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Лу‑
ганській областях Ірина Геращенко зазначила, що ані під час зустрічі полі‑
тичної підгрупи в Мінську, ані гуманітарної жодний проект закону не об‑
говорювався і не приймався. Пані Геращенко також зазначила, що закон 
про амністію уповноважений приймати лише парламент і саме там про‑
ект даного закону буде обговорюватися [3].

Очевидно, що дана інформація в цьому випадку є неоднозначною, ча‑
сом навіть протилежною, так само, як і реакція суспільства, юристів, нау‑
ковців на дані заяви. Метою даного дослідження є детальне вивчення по‑
няття «амністія», його нормативне закріплення на національному та між‑
народному рівнях. Особлива увага приділяється міжнародному досвіду та 
позиції авторитетних міжнародних організацій.

1. мета надання амністії / імунітету
У першу чергу варто з’ясувати значення терміну амністія. Слово «ам‑

ністія» походить від грецького «amnesia», яке означає швидше забуття, 
аніж прощення за здійснений злочин, за яке вже було призначено пока‑
рання відповідно до кримінального права.

Тематичний посібник, підготовлений Управлінням Верховного коміса-
ра з прав людини (УВКПЛ) під амністією пропонує розуміти правові захо‑
ди, що застосовуються з метою:

a) заборони в майбутньому кримінального переслідування і, у дея‑
ких випадках, подання цивільного позову щодо певних осіб або 
категорій осіб у зв’язку з зазначеним злочином, скоєним до ого‑
лошення амністії;

b) звільнення, яке має зворотну силу і застосовується до встановле‑
ної раніше кримінальної відповідальності.

Амністії не звільняють від кримінальної відповідальності за ще не 
скоєні злочини, інакше це розцінювалося б як спонукання до порушен‑
ня закону.

Вказане визначення амністії відрізняється від помилування, офіційного 
акту, який звільняє засудженого злочинця чи злочинців від відбування по‑
карання (покарань) повністю або частково, не скасовуючи при цьому відпо‑
відного засудження. Часто держави користуються широким колом термінів, 
включаючи помилування і акт милосердя, для позначення законів, які під‑
падають під визначення амністії [4]. Згідно з українським законодавством 
помилування є індивідуальним актом стосовно визначеної особи, амністія 
ж стосується всіх осіб, які підпадають під певну категорію [5].

Амністії також відрізняються від різних форм офіційного імунітету 
в міжнародному праві, наприклад, імунітету глави держави та диплома‑
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тичного імунітету. У тій мірі і протягом того терміну, на який він розра‑
хований, такий імунітет захищає посадових осіб від юрисдикції іноземної 
держави, проте він не повинен звільняти їх від відповідальності за грубі 
порушення прав людини. Відповідно до винесеного Міжнародним Судом 
ООН рішення щодо офіційного імунітету одного з міністрів закордонних 
справ, імунітет від юрисдикції, яким наділені діючі міністри закордон‑
них справ, не означає, що вони користуються імунітетом від будь‑яких 
скоєних ними злочинів, незалежно від їх тяжкості. Імунітет від кримі‑
нальної юрисдикції і індивідуальна кримінальна відповідальність – абсо‑
лютно різні поняття. Юрисдикційний імунітет цілком може перешкоджа‑
ти судовому переслідуванню на якийсь термін або за якийсь злочин; про‑
те він не може звільнити наділену ним особу від будь‑якої кримінальної 
відповідальності [6].

Особливості амністій. Звільнення від кримінального переслідуван‑
ня і, можливо, від цивільно‑правової відповідальності, отримане за допо‑
могою амністії, як правило, обмежене поведінкою, що мала місце під час 
вказаного терміну і / або пов’язаного із зазначеною подією чи обставиною, 
наприклад, збройним конфліктом.

Світовий досвіт багатий на застосування амністії в різних країнах та з 
різною метою. За деяких умов амністії за «звичайні» кримінальні злочини 
можуть мати гуманітарну мету, наприклад, дозволити невиліковно хво‑
рим особам повернутися додому або ж полегшити тяжкі умови утриман‑
ня у переповнених в’язницях.

Заслуговує на увагу також такий вид амністій, які знімають судимість 
із тих осіб, які були засуджені за ненасильницькі політичні погляди. Ме‑
тою такої амністії є в тому числі заохочення повернення на батьківщину 
політичних емігрантів. Вдалим прикладом є амністія, оголошена урядом 
Албанії у 1993 році. Такий крок безумовно має призвести до стабілізації 
політичної ситуації в державі. Відповідно до законодавства Албанії «усі 
особи, які були засуджені за політичні злочини, … вважаються невинни‑
ми». Однак, у такому випадку слід чітко кваліфікувати саме «вираження 
політичних поглядів осіб», аби не сприяти безкарності осіб, які насправді 
вчинили кримінальні правопорушення [7].

Слід також зазначити, що політика ООН щодо застосування амніс‑
тії певним чином еволюціонувала. Якщо ж раніше представники ООН за‑
кликали сторони, які беруть участь у збройних конфліктах, домовляти‑
ся про широку амністію з метою припинення таких конфліктів, то зараз 
позиція ООН дещо інша. Колишній Генеральний секретар ООН Кофі Ан‑
нан у своїй доповіді, присвяченій верховенству права та правосуддю пере‑
хідного періоду в конфліктних та постконфліктних суспільствах зазначив, 
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що «в мирних угодах … не може передбачатися амністія за геноцид, вій‑
ськові злочини, злочини проти людяності та грубі порушення прав люди‑
ни». Він також підкреслив, що «правосуддя і мир – це не ворогуючі сили, 
… вони взаємодіють та зміцнюють одне одного» [8].

Наприклад, у 1980 році в Аргентині було прийнято законодавство 
про амністію з метою національного примирення та зміцнення демокра-
тичної системи. У 2003 році Національний конгрес Аргентини скасував ці 
закони. За понад двадцять років після невдалого державного перевороту 
у 1980 роки ситуація стабілізувалась та встановилась демократія в державі.

Справа Слободана Милошевича підкреслила, що збройний конфлікт 
можна врегулювати і без застосування амністії, адже незабаром після того, 
як Міжнародний кримінальний трибунал щодо Югославії порушив проти 
нього кримінальну справу, погодився вивести війська з Косово.

Серед експертів та політиків як приклад для наслідування Україною 
наводять амністію в Хорватії, яка тривала понад 11 років, мала на меті нор-
малізацію післяконфліктної політичної ситуацій в державі.

Варто мати на увазі, що далеко не завжди застосування амністії чи її 
скасування відповідало очікуваним результатам. Амністії, які звільняли 
від кримінальної відповідальності осіб, які здійснили злочини проти прав 
людини, часто, замість позитивного результату, сприяли подальшому по‑
рушенню прав людини, у тому числі й попередньо амністованими особа‑
ми. Таким прикладом може слугувати положення про амністію в Ломей‑
ському мирному договорі 1999 року, яке не досягнуло поставленої мети. 
Уряд Сьєрра‑Леоне прийняв рішення про повну та беззаперечну амніс‑
тію всіх комбатантів та їх пособників та звільнив їх від відповідальності 
за все, що вони зробили до моменту підписання вказаного договору. Ме‑
тою даної амністії було встановити мир, надати гарантії комбатантам, по‑
вернути осіб, які знаходилися за кордоном через збройний конфлікт, ство‑
рити умови, щоб вищевказані особи могли користуватися своїми грома‑
дянськими та політичними правами законно. Нагадаємо, що війна у Сьєр‑
ра‑Леоне тривала аж до січня 2002 року. Ще три роки жорстокі злочини і 
надалі мали місце [9].

У Колумбії відповідно до Закону про справедливість та мир 
від 21 червня 2005 року членам військових угрупувань, які демобілізува‑
лись, складали зброю, співпрацювали зі слідством, надавали певні пільги 
(пом’якшення покарання) з метою розформування та послаблення зброй‑
них банд та отримання певної інформації.

Очевидно, що за умов збройного конфлікту чи громадянської війни 
держава може запропонувати повстанцям так звану умовну амністію з 
метою примусити їх припинити свою військову діяльність. Якщо ж зброя 
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не буде складена і/або зіткнення відбуватимуться далі, надані пільги бу‑
дуть скасовані.

2. Злочини або акти, за вчинення яких особи 
мають пряме право на амністію / імунітет

В Україні питання амністії регулюється двома законами: Законом 
України «Про застосування амністії в Україні», а також Законом України 
«Про амністію в поточному році». Перший закон встановлює загальні пра‑
вила застосування амністії в Україні. На підставі Закону України «Про за‑
стосування амністії в Україні» ніхто нікого не звільняє – закон лише вста‑
новлює правила прийняття періодичних законів «Про застосування ам‑
ністії в поточному році».

Закон України «Про застосування амністії в Україні» визначає, що ам‑
ністія – це повне або часткове звільнення від кримінальної відповідаль‑
ності і покарання певної категорії осіб, які засуджені за вчинення злочи‑
ну, або кримінальні справи стосовно яких перебувають у провадженні ор‑
ганів дізнання, досудового слідства чи суду, але не розглянуті останніми, 
або ж розглянуті, але вироки стосовно цих осіб не набрали законної сили.

Крім того, закон встановлює, що амністія не може бути прийнята час‑
тіше ніж один раз на рік (відповідно, уявлення про те, що амністія прийма‑
ється на кожне свято або перед виборами не відповідає дійсності). Крім 
того, закон встановлює, хто може бути звільнений за амністією, а хто ні.

Звільнення ув’язнених за амністією відбувається саме на підставі За‑
кону «Про амністію в поточному році». Такий закон може бути прийнятий 
виключно Верховною Радою України і підписаний Президентом. Як пра‑
вило, ініціатором прийняття закону може виступити і Кабінет Міністрів 
України, і народний депутат, а також інші органи державної влади [10].

У свою чергу, саме в Законі «Про амністію в поточному році» визна‑
чається, хто підлягає амністії, при цьому кожен раз критерії такого звіль‑
нення різні.

Так, в Україні амністія приймалася в 2014 році, в 2011 році, 2008 роц
і, 2007 році, 2005 році, 2003 році, 2001 році, 1999 році, 1998 році і раніше.

Згідно з вимогами Закону «Про амністію у 2014 році», амністія може 
застосовуватись, якщо ці особи були засуджені:

– за умисні злочини, які не є тяжкими або особливо тяжкими 
(стаття  12  Кримінального кодексу України) та за злочини, вчи‑
нені з необережності, які не є особливо тяжкими відповідно до 
статті 12 ККУ – на підставі статті 1 Закону;

– за умисні злочини, за які законом передбачено покарання у ви‑
гляді позбавлення волі на строк не більше десяти років, якщо на 
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день набрання чинності Законом вони відбули не менше полови‑
ни призначеного строку основного покарання – на підставі стат‑
ті 3 Закону.

Додаткові підстави для звільнення від відбування покарання за-
суджених, які не підпадали під дію статей 1–3 Закону про амністію, ви‑
значено у статті 4 цього ж закону. Дана стаття «прив’язана» виключно до 
терміну покарання, який засуджений уже відбув, а не до його статусу чи 
стану здоров’я. А саме:

І. Особи, вперше засуджені за умисні злочини, за сукупності таких 
умов:

1) за такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення 
волі на строк не більше 8 років та 2) на момент набрання чинності 
законом засуджений відбув не менше 1/2 призначеного терміну 
основного покарання;

ІІ. Особи засуджені за умисні злочини, за сукупності умов:
1) за такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення 

волі на строк не більше 6 років та 2) на момент набрання чинності 
законом засуджений відбув не менше 2/3 призначеного терміну 
основного покарання;

ІІІ. Жінки засуджені за умисні злочини за сукупності умов:
1) за такий злочин передбачено покарання менш суворе, ніж по‑

збавлення волі на строк не більше 10 років та 2) на момент на‑
брання чинності законом засуджений відбув не менше 1/2 при‑
значеного терміну основного покарання;

ІV. Особи засуджені за злочини, вчинені з необережності за сукуп‑
ності умов: 1) за такий злочин передбачено покарання менш суворе, ніж 
позбавлення волі на строк не більше 12 років та 2) на момент набрання 
чинності законом засуджений відбув не менше 1/2 призначеного терміну 
основного покарання.

Відповідно до різних джерел міжнародного права та політики ООН у 
цій сфері амністії є неприпустимими, якщо вони:

a) перешкоджають переслідуванню осіб, які можуть нести кримі-
нальну відповідальність за воєнні злочини, геноцид, злочини про-
ти людяності або грубі порушення прав людини, включаючи суто 
гендерні порушення;

b) порушують право жертв на ефективний засіб правового захисту, 
включаючи відшкодування;

c) обмежують право жертв і суспільства знати правду про пору-
шення прав людини та гуманітарного права. Крім того, амністії, 
метою яких є відновлення прав людини, повинні бути розроблені 
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таким чином, щоб не обмежувати відновлення права й не сприя-
ти будь-яким чином збереженню первинних порушень.

Низка універсальних міжнародних договорів із прав людини і гума‑
нітарного права передбачають, що держави‑учасниці мають забезпечи‑
ти покарання за вчинення конкретних злочинів шляхом порушення кри‑
мінальної справи стосовно підозрюваних правопорушників у своїх наці‑
ональних судах або шляхом передачі підозрюваних для переслідування в 
межах іншої відповідної юрисдикції. Загальновизнаним є положення про 
те, що амністія, що виключає переслідування за злочин, на який поширю‑
ється дія такого зобов’язання, є порушенням відповідного договору. Ам‑
ністії у випадках грубих порушень прав людини та серйозних порушень 
гуманітарного права можуть також розглядатися як порушення з точки 
зору звичаєвого міжнародного права.

Крім того, амністія, що перешкоджає отриманню цивільно‑правових 
засобів правового захисту, буде являти собою порушення положень цих 
договорів. У свою чергу, жертви геноциду та інших порушень прав люди‑
ни користуються правом на ефективний засіб правового захисту, вклю‑
чаючи відшкодування, згідно положенні загального міжнародного права.

Наведемо короткий огляд таких порушень прав людини, які не пе‑
редбачаються амністію:

1. Геноцид
Амністія за геноцид буде порушенням Конвенції про запобігання зло‑

чину геноциду та покарання за нього від 09 грудня 1948 року та норм зви‑
чаєвого міжнародного права.

2. Злочини проти людяності
Амністія за злочини проти людяності не буде відповідати 

зобов’язанням держави за різними договорами і може не відповідати ді‑
ючим зобов’язанням держави за звичаєвим міжнародним правом.

Примітка: Не дивлячись на те, що злочини проти людяності охо-
плюються різними міжнародними договорами, включаючи статути всіх 
міжнародних і змішаних кримінальних трибуналів, починаючи з Нюрн-
берзького, вони до сих пір не стали предметом договору, аналогічного 
Конвенції про геноцид. Такі злочини визнані, наприклад, у тексті пре-
амбули Римського статуту Міжнародного Кримінального Суду як «най-
більш серйозні злочини, що викликають занепокоєння всього міжнарод-
ного співтовариства», які «не повинні залишатися безкарними» і за які 
«має передбачатися ефективне покарання» [11].

Амністія, яка звільняє від покарання за злочини проти людяності та / 
або не передбачає цивільних засобів правового захисту, також не буде від‑
повідати зобов’язанням держав‑учасниць за низкою ключових договорів 
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у сфері прав людини, включаючи Міжнародний пакт про громадянські та 
політичні права та Американську конвенцію про права людини, які, хоча і 
не містять конкретної згадки про цей міжнародний злочин, можуть тлума‑
читися як такі, що передбачають покарання за злочини проти людяності.

3. Воєнні злочини
Амністії, що звільняють від переслідування за воєнні злочини, є сер‑

йозними порушеннями міжнародного гуманітарного права, незалеж‑
но від того, здійснюються вони під час міжнародних збройних конфлік‑
тів чи збройних конфліктів неміжнародного характеру, вони несумісні з 
зобов’язаннями держав відповідно до Женевських конвенцій 1949 року та 
протоколами до них 1977 року і можуть також являти собою порушення 
норм звичайного міжнародного права.

Воєнні злочини є серйозними порушеннями законів війни, також ві‑
домих як норми міжнародного гуманітарного права. Ці норми застосову‑
ються щодо міжнародних і неміжнародного збройних конфліктів. Відпо‑
відно до законів війни певні порушення вважаються настільки серйозни‑
ми, що призводять до індивідуальної кримінальної відповідальності, як на 
внутрішньодержавному, так і на міжнародному рівнях. До воєнних зло‑
чинів зазвичай відносять серйозні порушення законів війни, спрямова‑
них на захист осіб, які не беруть участь або перестали брати участь у во‑
єнних діях, а також норм, що обмежують засоби та способи ведення війни.

4. Тортури
Амністія за тортури буде порушувати зобов’язання держав‑учасниць 

Конвенції проти катувань та інших договорів, а також може бути пору‑
шенням звичаєвого міжнародного права.

Прийнята в 1984 році Конвенція проти катувань та інших жорсто‑
ких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження 
і покарання зобов’язує держави «забезпечувати, щоб всі акти катуван‑
ня розглядалися згідно з [їх] кримінальним законодавством як злочини». 
Це зобов’язання також поширюється і на спроби піддати тортурам і до дій 
будь‑якої особи, яка є співучасником у катуванні» (стаття 4).

Такі злочини мають каратися «відповідними покараннями з ураху‑
ванням їх тяжкого характеру» (пункт 2 статті 4). Якщо держава‑учасни‑
ця виявляє на території, що знаходиться під її юрисдикцією, особу, яка 
підозрюється у вчиненні будь‑якого з цих злочинів, така держава або ви‑
дає підозрюваного, або передає відповідну справу на розгляд компетент‑
них органів.

Крім того, Конвенція проти катувань зобов’язує держави забезпечи‑
ти, щоб жертва катувань отримувала відшкодування і мала право на спра‑
ведливу й адекватну компенсацію, включаючи засоби для максимально 
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повної реабілітації. У разі смерті жертви в результаті катування, право на 
компенсацію надається особам, які перебувають на її утриманні.

5. Насильницькі зникнення
Амністія за насильницькі зникнення суперечить положенням Між‑

народної конвенції про захист усіх осіб від насильницьких зникнень 
від 20 грудня 2006 року та інших діючих договорів, а також може бути по‑
рушенням норм звичайного міжнародного права.

Прийнята в 2006 році Міжнародна конвенція про захист усіх осіб 
від насильницьких зникнень, яка набрала чинності 23 грудня 2010 року 
(Україна приєдналася 17 червня 2015 року), містить детальні положен‑
ня, що стосуються кримінального переслідування та покарання у зв’язку 
з вчиненням насильницького зникнення (а також за підбурення, спону‑
кання, співучасть).

Відповідно до згаданої конвенції, жертви можуть розраховувати на 
отримання швидкого, справедливого і адекватного відшкодування завда‑
ної їм шкоди та компенсації.

Крім того, насильницькі зникнення є порушенням таких універсаль‑
них документів як Міжнародний пакт про громадянські і політичні пра‑
ва, а також відповідних регіональних угод, навіть якщо в цих угодах без‑
посередньо не вживається термін «насильницьке зникнення».

6. Інші порушення прав людини
Відповідно до різних договорів у сфері прав людини, а також прин‑

ципів і положень ООН, держави не можуть надавати амністію за вчинен‑
ня грубих порушень прав людини, які включають в себе тортури і насиль‑
ницькі зникнення, але не обмежуються ними. Крім того, амністії за гру‑
бі порушення прав людини можуть порушувати зобов’язання держав за 
звичаєвим правом.

Європейський суд з прав людини поки ще не прийняв остаточного рі‑
шення, чи порушує амністія Європейську конвенцію про захист прав лю‑
дини і основних свобод. Разом із тим амністія, яка обмежує право жертв 
на отримання ефективних засобів правового захисту у зв’язку з порушен‑
нями Конвенції, буде, безумовно, порушенням статті 13 (кожен, чиї пра‑
ва та свободи, визнані Конвенції, порушуються, має право на ефективний 
засіб правового захисту у відповідному до національного органу, навіть 
якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офі‑
ційні повноваження).

Відносно певних порушень Європейської конвенції, Європейський 
суд неодноразово зазначав, що держави‑учасниці повинні провести ре‑
тельне та ефективне розслідування з метою встановлення та покаран‑
ня винних осіб [12]. Суд, зокрема, особливо наголошував на необхідності 
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проведення таких розслідувань щодо справ, пов’язаних із серйозними ви‑
падками жорстокого поводження, включаючи зґвалтування та інші фор‑
ми тортур, значним ризиком насильницького зникнення та порушення‑
ми права на життя [13].

Випадки, у яких амністія допустима
Приймаючи рішення про амністії, дія яких не поширюється на воєнні 

злочини, геноцид, злочини проти людяності та інші порушення прав лю‑
дини, держави повинні проявляти обачність для забезпечення того, щоб 
такі амністії не обмежували і не ставили під загрозу здійснення прав лю‑
дини, включаючи права, відновлені у відповідному порядку.

Амністії, дія яких не поширюється на порушення прав людини та 
гуманітарного права, можуть за певних обставин ліквідовувати право‑
ві наслідки порушень прав людини. На думку Спеціального доповідача 
Луї Жуане, належним чином підготовлені амністії можуть сприяти зміц‑
ненню дотримання прав людини. До переліку таких амністій можна від‑
нести амністії, які знімають судимість з осіб, раніше засуджених за нена-
сильницьке політичні погляди і/або усувають загрозу переслідування за 
подібного роду поведінку в минулому з метою заохочення повернення на 
батьківщину політичних емігрантів. Не дивлячись на те, що цей тип ам‑
ністій спрямований на усунення порушень прав людини, як правило вчи‑
нених попереднім урядом, він ризикує закріпити деякі аспекти початко‑
вого порушення, якщо не буде правильно сформульований. Як зазначив 
Спеціальний доповідач Луї Жуане, «оголошення амністії щодо особи, яка 
відбуває покарання за злочин, що полягає у вираженні своєї думки, побічно 
означає визнання злочинного характеру її дій» [14].

Враховуючи вищезгаданий ризик, Оновлений звід принципів захисту 
та заохочення прав людини шляхом боротьби з безкарністю (затвердже‑
ний Резолюцією 2005/81) передбачає наступне:

Оскільки амністія може тлумачитися як визнання провини, вона не 
може бути оголошена для осіб, які зазнали переслідувань або були засу‑
дженими за діяння, пов’язані з мирним здійсненням права на свободу пе‑
реконань та їх вільне вираження. Якщо ці особи лише скористалися таким 
законним правом, то закон кваліфікує будь‑яке судове або інше рішення 
щодо них як нікчемне і таке, що не має юридичної сили; ці особи звільня‑
ються з‑під варти безумовно і негайно (принцип 24 c)).

Принцип 24 d) Оновленого зводу принців передбачає додаткові захо‑
ди захисту у випадках, коли особи, які підпадають під дію амністії, були 
раніше засуджені за діяння, не пов’язані з мирним здійсненням права на 
свободу переконань та їх вільне вираження:
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«Будь‑яка особа, яка була засуджена за скоєння інших правопору‑
шень, не передбачених у пункті c) цього принципу, і підпадає під дію ам‑
ністії, може відмовитися від амністії та вимагати перегляду її справи, якщо 
вона була засуджена без можливості скористатися правом на справедли‑
вий судовий розгляд, ... або якщо вона була засуджена на підставі свідчень, 
щодо яких було встановлено, що вони були отримані в результаті допи‑
ту із застосуванням нелюдських або таких, що принижують гідність ме‑
тодів, особливо під тортурами».

У 1985 році Спеціальний доповідач Луї Жуано писав, що амністії, при‑
йняті з метою заохочення повернення на батьківщину політичних емігран‑
тів, «не слід прив’язувати до умови дійсного повернення», оскільки різ‑
ні перешкоди особистого характеру можуть обмежувати здатність осіб, 
на яких поширюється дія амністії, скористатися своїм визнаним на між‑
народну рівні правом вільно залишати свою країну і повертатися до неї. 
Якщо існують сумніви з приводу безпеки осіб, на яких поширюється така 
амністія, то необхідно забезпечити, щоб амністія передбачала належні га‑
рантії безпеки або супроводжувалася такими гарантіями.

Як зазначив Генеральний секретар ООН, «поверненню та реінтегра‑
ції» переміщених осіб і колишніх комбатантів після завершення збройно‑
го конфлікту «може допомогти добре продумана амністія, яку слід заохо‑
чувати», однак «за жодних обставин не можна допустити вибачення зло‑
чинів геноциду, військових злочинів, злочинів проти людяності та масо‑
вих порушень прав людини» [15].

Як уже зазначалося вище, за деяких обставин амністії за «звичайні» 
злочини – тобто злочини, за які були призначені передбачені законом по‑
карання і які були розглянуті в судовому порядку відповідно до міжнарод‑
них норм справедливого судового розгляду, – можуть мати гуманітарну 
мету, наприклад, дозволити невиліковно хворим ув’язненим повернутися 
додому або полегшити важкі умови утримання в переповнених в’язницях.

3. Особи або групи, які явно мають право на амністію / імунітет
Відповідно до чинного законодавства України (див. пункт 2) амністія 

застосовується щодо певної категорії осіб, які безпосередньо визначають-
ся у кожному законі про амністію. Аналізуючи положення Закону України 
«Про амністію у 2014 році», можна виділити 8 категорій осіб, до яких за-
стосовувалась амністія у випадках передбачених статтями 1 та 3, а саме:

а) осіб, які на момент вчинення злочину були неповнолітніми;
б) жінок, вагітних на день набрання чинності цим Законом;
в) осіб, не позбавлених батьківських прав, які на день набрання 

чинності цим Законом мають дітей, яким не виповнилося 18 ро‑
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ків, дітей‑інвалідів та/або повнолітніх сина, дочку, визнаних інва‑
лідами;

г) осіб, яких на день набрання чинності цим Законом в установ‑
леному порядку визнано інвалідами першої, другої чи третьої 
групи, а також хворими на активну форму туберкульозу (диспан‑
серні категорії  1–4), онкологічні захворювання (III,  IV  стадії за 
міжнародною класифікацією TNM), СНІД (III, IV клінічні стадії 
за класифікацією ВООЗ) та інші тяжкі хвороби, що перешкоджа‑
ють відбуванню покарання та підпадають під визначення Пере‑
ліку захворювань, які є підставою для подання в суди матеріалів 
про звільнення засуджених від подальшого відбування покаран‑
ня, затвердженого наказом Державного департаменту України з 
питань виконання покарань та Міністерства охорони здоров’я 
України від 18 січня 2000 року № 3/6;

ґ) осіб, які на день набрання чинності цим Законом досягли пен‑
сійного віку, встановленого статтею  26  Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

д) ветеранів війни (учасники бойових дій, інваліди війни та учас‑
ники війни, які підпадають під дію Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»);

е) учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та по‑
терпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи – осіб, які підпа‑
дають під дію Закону України «Про статус і соціальний захист гро‑
мадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та 
аналогічних законів інших держав – колишніх республік СРСР;

є) осіб, які на день набрання чинності цим Законом мають одного 
чи обох батьків, які досягли 70‑річного віку або визнані інваліда‑
ми першої групи, за умови, що в цих батьків немає інших працез‑
датних дітей [16].

Примітка: Щодо переліку захворювань, затвердженого наказом 
Державного департаменту України з питань виконання покарань та Мі-
ністерства охорони здоров’я України від 18 січня 2000 року № 3/6; слід за-
значити, що він не є вичерпним. Тому при інших невиліковних хронічних 
або прогресуючих захворюваннях, які можуть супроводжуватись усклад-
ненням, та за наявності відповідним чином завірених медичних довідок 
та висновків, треба подавати клопотання щодо застосування амністії.

Вищенаведений перелік відтворено і у Проекті Закону про амністію 
у 2015 році (2118 від 12.02.2015), який був прийнятий 09.12.2015 року за 
основу у Верховній Раді України.
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Відповідно до Закону України «Про амністію у 2014 році», амністія 
не може бути застосована до:

а) осіб, яким смертну кару в порядку помилування замінено на позбав‑
лення волі, і до осіб, яких засуджено до довічного позбавлення волі;

б) осіб, які мають дві і більше судимості за вчинення умисних тяж‑
ких та/або особливо тяжких злочинів, крім випадків індивідуаль‑
ної амністії;

в) осіб, яких засуджено за злочини проти основ національної безпе‑
ки України, терористичний акт, бандитизм, умисне вбивство при 
обтяжуючих обставинах;

г) осіб, яких засуджено за злочин або злочини, що спричинили за‑
гибель двох і більше осіб;

ґ) осіб, стосовно яких протягом останніх десяти років було засто‑
совано амністію або помилування незалежно від зняття чи пога‑
шення судимості та які знову вчинили умисний злочин. Амністія 
також не застосовується до осіб, засуджених за умисне вбивство; 
катування; насильницьке донорство; незаконне позбавлення волі 
або викрадення людини, якщо при цьому сталося заподіяння 
смерті, або нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що потягнули 
за собою смерть.

Статтею 8 Закону України «Про амністію у 2014 році» визначено пе‑
релік складів злочинів (статей Кримінального кодексу), за які амністія не 
може застосовуватись навіть на підставі статті 4 та інших статей Закону. 
Наприклад, щодо осіб:

– які раніше звільнялися з місць позбавлення волі умовно‑достро‑
ково і знову вчинили умисний тяжкий або особливо тяжкий зло‑
чин;

– які звільнені судом від відбування покарання з випробуванням і 
до закінчення визначеного судом іспитового строку знову вчини‑
ли умисний тяжкий або особливо тяжкий злочин;

– які мають дітей, яким не виповнилося  18  років, дітей‑інвалідів 
та/або повнолітніх сина, дочку, визнаних інвалідами, і вчинили 
злочини, що посягають на життя, здоров’я, честь, гідність чи інші 
охоронювані законом права та інтереси цих дітей;

– яких засуджено за злочин або злочини, що спричинили загибель 
двох і більше осіб;

– які мають одного чи обох батьків віком понад 70 років або визна‑
них інвалідами першої групи і вчинили злочини, що посягають 
на життя, здоров’я, честь, гідність чи інші охоронювані законом 
права та інтереси цих батьків;
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– яких засуджено за злочини проти основ національної безпеки 
України; умисне вбивство; доведення до самогубства, вчинене 
щодо неповнолітнього; катування; насильницьке донорство; неза‑
конне позбавлення волі або викрадення людини, якщо при цьому 
сталося заподіяння смерті людині, або нанесення тяжких тілесних 
ушкоджень, що потягнули за собою смерть; захоплення заручни‑
ків; торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо людини; зло‑
чини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи; 
бандитизм; фінансування прийняття пропозиції, обіцянки або 
одержання неправомірної вигоди службовою особою (хабар); за 
злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопо‑
рядку та інші. За ці злочини, відповідно, передбачено покарання на 
підставі Кримінального Кодексу України [16].

Відповідний перелік був суттєво розширений у проекті зако‑
ну 2015 року. Окрім вже зазначених злочинів, амністія не передбачається 
також за незаконне проведення дослідів над людиною; порушення вста‑
новленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини; 
вимагання; розбій; виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пе‑
ресилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених гро‑
шей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї; створення 
злочинної організації; терористичний акт; втягнення у вчинення терорис‑
тичного акту; створення терористичної групи чи терористичної організа‑
ції; сприяння вчиненню терористичного акту; фінансування тероризму; 
викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових при‑
пасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння 
ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем; угон 
або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи 
річкового судна при обтяжуючих обставинах; порушення правил безпе‑
ки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинили смерть 
потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження, вчинене особою у 
стані алкогольного сп’яніння або у стані, викликаному вживанням нар‑
котичних або інших одурманюючих засобів; пошкодження об’єктів магі‑
стральних нафто‑, газо‑ та нафтопродуктопроводів; погрозу або насиль‑
ство щодо працівника правоохоронного органу при обтяжуючих обста‑
винах; погрозу або насильство щодо державного чи громадського діяча; 
посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громад‑
ського формування з охорони громадського порядку і державного кордо‑
ну або військовослужбовця; захоплення представника влади або праців‑
ника правоохоронного органу як заручника; втечу з місця позбавлення 
волі або з‑під варти; посягання на життя захисника чи представника осо‑
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би у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги; зло‑
чини проти встановленого порядку несення військової служби (військо‑
ві злочини) [17].

Тому кожен новий закон про амністію треба вивчати окремо на пред‑
мет того, які саме категорії осіб підлягають амністії.

Відповідно до підходу УВКПЛ, амністії, як правило, передбачають 
певну категорію або категорії осіб, на які вони поширюються, такі, як бій‑
ці повстанських сил, державні службовці або політичні іммігранти.

Усе більше амністії передбачають конкретні злочини або обставини, 
щодо яких звільнення від кримінального переслідування і / або цивіль‑
но‑правової відповідальності не допускається. Наприклад, Зімбабвійський 
указ про амністію, який був визнаний таким, що суперечить Африканської 
хартії прав людини і народів, не поширювався на осіб, які скоїли такі зло‑
чини, як «вбивство, грабіж, зґвалтування, розпусні дії, статевий зв’язок з 
особою, яка не досягла повноліття, крадіжки, носіння зброї і будь‑яке пра‑
вопорушення, пов’язане з обманом або безчестям» [18].

Слід зазначити, що існують також і загальні амністії – амністії, які 
застосовуються до всіх без винятку, не вимагаючи будь‑яких клопотань з 
боку осіб, які амністуються, або хоча б попереднього розгляду фактів для 
визначення того, чи відповідають вони вимогам закону про амністію. Про‑
ведення таких амністій часто ставало предметом особливого осуду з боку 
міжнародної спільноти.

4. Негайні правові наслідки надання амністії
Надання амністії є законним правовим та політичним інструментом, 

що несе конкретні правові наслідки для амністованого. Міжнародна прак‑
тика свідчить про те, що навіть здійснення державою амністії осіб, звину‑
вачених у вчиненні міжнародних злочинів, не передбачатиме абсолютне 
звільнення таких осіб від відповідальності, зважаючи на те, що міжнарод‑
ні злочини посягають на універсальні цінності, відповідальність за які не 
може скасувати жодна держава [19, c. 315].

У довідці Організації Об’єднаних Націй «Механізми забезпечення 
верховенства права для постконфліктних держав. Амністії» Організація 
Об’єднаних Націй висловлює занепокоєння стосовно надання амністії за 
скоєні особою грубі порушення прав людини чи серйозні порушення між‑
народного гуманітарного права та зазначає, що в таких випадках особа не 
звільняється від переслідувань в іноземних чи міжнародних судах [15, c. 29].

Так, у рішенні Міжнародного трибуналу щодо Югославії від 10 груд‑
ня 1998 року по справі Prosecutor v.Anto Furund’ija зазначено, що «особи, 
до яких застосовано такий національний захід, як амністія, можуть бути 
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притягнені до кримінальної відповідальності за скоєні катування, або в 
іноземній державі, або у власній державі, але за нового режиму. Тобто не‑
залежно від національного схвалення законодавчими чи судовими ор‑
ганами влади можливості порушити принцип заборони катувань, осо‑
би лишаються зобов’язаними дотримуватися даного принципу. Цитуючи 
Міжнародний військовий трибунал у Нюрнберзі: «індивіди несуть між‑
народні обов’язки, що мають вищу силу над обов’язками, приписувани‑
ми індивіду державою».

Наступним пунктом Судова палата Міжнародного трибуналу щодо 
колишньої Югославії звернула увагу на право кожної держави пересліду‑
вати та карати осіб, які скоїли міжнародні злочини. Там же Палата зверну‑
лась до рішень Верховного Суду Ізраїлю у справі Айхмана та суду Сполу‑
чених Штатів Америки у справі Дем’янюка та зазначила, що «універсаль‑
ний характер міжнародних злочинів уповноважує кожну державу судити 
та карати осіб, які їх вчиняють» [20, c. 60].

Зокрема, з точки зору міжнародного права дискусію викликає питан‑
ня законності амністії за воєнні злочини. Так, пункт 5 статті 6 Додатково‑
го протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що сто‑
сується захисту жертв збройних конфліктів неміжнародного характеру 
від 8 червня 1977 року зазначає, що «під час припинення воєнних дій ор‑
гани, що перебувають при владі, прагнуть надати якомога ширшу амніс‑
тію особам, які брали участь у збройному конфлікті, та особам, позбав‑
леним волі з причин, пов’язаних зі збройним конфліктом, незалежно від 
того, були вони інтерновані чи затримані» [21].

Норма 159 звичаєвого міжнародного гуманітарного права закликає 
держав‑сторін неміжнародного збройного конфлікту надавати амністію 
особам, які брали участь у такому конфлікті, або були позбавлені свободи 
з причин, пов’язаних зі збройним конфліктом, за винятком осіб, які підо‑
зрюються, обвинувачуються чи були засуджені за вчинення воєнних зло‑
чинів. Зокрема, Резолюцією 1120 (1997) щодо ситуації в Хорватії та Резо‑
люцією 1315 (2000) щодо ситуації у Сьєрра‑Леоне Рада Безпеки ООН під‑
твердила незастосовність амністії до воєнних злочинів [22]. Відповідно, 
національні рішення про надання амністії за такі злочини не отримують 
міжнародного визнання [15, c. 29].

Те ж саме стосується правових наслідків надання такої амністії, а та‑
кож визнання міжнародними та іноземними судами законів чи договорів 
про амністію за вчинення таких злочинів. З позиції держави, яка винесла 
надала амністію за воєнні злочини, може бути прийняте рішення про від‑
сутність юрисдикції інших держав та міжнародних судових установ, а та‑
кож недопущення розгляду ними воєнних злочинів [23, c. 294].
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Національне законодавство України у питанні надання амністії ви‑
ходить з того, що «Законом про амністію особи, визнані винними у вчи‑
ненні злочину обвинувальним вироком суду, або кримінальні справи сто‑
совно яких розглянуті судами, але вироки стосовно цих осіб не набрали 
законної сили, можуть бути повністю або частково звільнені від відбу-
вання покарання» (пункт 2 статті 86 Кримінального кодексу України) [24].

Амністія являється обов’язковим та безумовним підґрунтям для 
звільнення від кримінальної відповідальності. Однак, мова не йде про 
повне звільнення. Так, відповідно до Закону України «Про амністію 
у 2014 році» (в редакції від 14 травня 2014 року), зокрема статті 14, осо‑
би, до яких застосовується амністія, «можуть бути звільнені від відбуван‑
ня як основного, так і додаткового покарання, призначеного судом, окрім 
конфіскації майна, в частині вироку, яка не була виконана на день набран‑
ня чинності цим Законом» [16].

Іноземне законодавство наступним чином підходить до цього питан‑
ня. Так, Декларація № 1377 «Про надання амністії членам Комуністичної 
Партії Філіппін – Новій Народній Армії – Національному Демократично‑
му Фронту та іншим комуністичним повстанським групам у країні» у сек‑
ції 4 серед наслідків надання амністії зазначає повне звільнення від кри‑
мінальної відповідальності за дії, скоєні за політичними мотивами, але 
не звільняє бенефіціара від цивільної відповідальності за шкоду, завда‑
ну фізичним особам. Крім того, надання амністії передбачає відновлення 
цивільних та політичних прав бенефіціара амністії, що були втрачені чи 
призупинені у зв’язку з засудженням за злочини, що охоплюються стат‑
тею про амністію [25].

Дещо інша позиція спостерігається у нормативно‑правових актах 
Сальвадору, зокрема у Законі про надання амністії з метою досягнути на‑
ціонального примирення (1987) та Законі про загальну амністію з метою 
об’єднання заради миру (1993). Вони надають повну, абсолютну та без‑
умовну амністію усім особам, які будь‑якими способами брали участь у 
вчиненні політичних злочинів або злочинів подібного загального харак‑
теру або злочинів загального характеру до 01 січня 1992 року, при цьому 
положенням статті 4 звільняють також від цивільної відповідальності [26].

Секції 20 (7), 20 (8), 20 (9) та 20 (10) Південно‑Африканського Акту 
про амністію присвячені правовим наслідкам надання амністії. Зокрема, 
положеннями секції 20 (7) особи звільняються повністю від індивідуаль‑
ної кримінальної та цивільної відповідальності, а також передбачається 
звільнення від відповідальності для третіх сторін, яку вони могли поне‑
сти внаслідок дій чи бездіяльності самого порушника. Також звільняють‑
ся від будь‑якої кримінальної чи цивільної відповідальності цивільні осо‑



Міжнародний досвід застосування амністії в контексті збройних конфліктів» 27

би чи військові командири, які надавали вказівки чи накази до скоєння 
злочинів, що підпали під Акт про амністію [27, c. 163].

Заслуговує на увагу Закон України «Про недопущення переслідуван‑
ня та покарання осіб‑учасників подій на території Донецької та Луган‑
ської областей» від 16 вересня 2014 року, схвалений задля сприяння мир‑
ному врегулюванню ситуації на сході України та на виконання Мінських 
домовленостей, де було запроваджено амністію для всіх сторін конфлікту, 
без можливості надати умовну амністію та встановити відповідальність 
за воєнні злочини [28, c. 2].

Відповідно, особи, зазначені у першій частині статті 1 документу, 
«звільняються від кримінальної відповідальності за умови, якщо вони до 
спливу місяця з моменту набрання чинності цим Законом звільнили або 
не утримують заручників, добровільно здали державним органам або не 
зберігають вогнепальну зброю, бойові припаси, вибухові речовини, ви‑
бухові пристрої, військову техніку, не займають будівлі, приміщення дер‑
жавних органів і органів місцевого самоврядування та не беруть участі у 
блокуванні роботи органів державної влади, органів місцевого самовря‑
дування, підприємств, установ, організацій у Донецькій та Луганській об‑
ластях, про що подали відповідну заяву в орган досудового розслідування, 
який здійснює кримінальне провадження» [29]. Також у даному документі 
не зазначено, про які саме часові рамки вчинення злочинів йдеться [30].

Крім того, наслідком амністії по відношенню до таких осіб стає за‑
криття кримінальних проваджень. У статті 4 закріплюється «звільнення 
від адміністративної відповідальності осіб, які вчинили в період з 22 лю‑
того 2014 року по день набрання чинності цим Законом включно на те‑
риторії Донецької та Луганської областей, на якій проводилась антитеро‑
ристична операція, діяння, що містять ознаки адміністративних правопо‑
рушень, передбачених Кодексом України про адміністративні правопору‑
шення». Зважаючи на те, що не конкретизовано перелік адміністративних 
правопорушень, за вчинення яких передбачається звільнення від адміні‑
стративної відповідальності, презюмується звільнення від будь‑яких ад‑
міністративних правопорушень [31].

Відповідно до діючого Закону України «Про застосування амністії в 
Україні» від 01 жовтня 1996 року (в редакції від 14 травня 2014 року), осо‑
би звільняються від відбування покарання, окрім в частині конфіскації 
майна. Що стосується адміністративних стягнень, то виходячи з положень 
другого абзацу статті 6, особи звільняються від адміністративної відпові‑
дальності, окрім тієї суми штрафу, що була сплачена до прийняття судом 
рішення про звільнення від відбування покарання у зв’язку з амністією, і 
яка, безумовно, не повертається [32].
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Закон України «Про застосування амністії в Україні» від 01 жов‑
тня 1996 року не містить жодних положень стосовно можливості пере‑
гляду рішення про надання амністії.

Проте важливі зміни до вищезазначеного Закону були внесені Зако‑
ном України «Про внесення змін до деяких законів України щодо засто‑
сування амністії в Україні» від 6 травня 2014 року. Так, був виключений 
пункт а статті 4, який забороняв надання амністії «особам, стосовно яких 
здійснюється досудове розслідування або судове провадження до поста‑
новлення судом обвинувального вироку, крім випадків індивідуальної 
амністії» [33].

5. Ratione Temporis застосування амністії
Актуальним питанням є часові рамки застосування амністії, зокрема 

визначення періоду, протягом якого особа мала скоїти злочини, щоб під‑
падати під рішення про амністію.

Стверджується, що розумні строки ratione temporis мають охоплюва‑
ти лише часові періоди, коли були скоєні основні порушення, без розпо‑
всюдження на більш другорядні та незначні проміжки часу. Національ‑
на практика держав по різному підходить до цього питання [34, c. 163]:

1. Чітке закріплення часового періоду, коли злочини мали бути вчи‑
нені, із зазначенням початкової та кінцевої дат (Албанія, 1997; Ні‑
карагуа, 1990).

Для прикладу, Закон про амністію Сербської Республіки (набув чин‑
ності 4 липня 1996 року) статтею 1 закріпив «звільнення від кримінально‑
го переслідування усіх осіб, які з 1 січня 1991 року по 14 грудня 1995 року 
скоїли будь‑яке кримінальне діяння проти основ соціального устрою 
Сербської Республіки» [35].

2. Чітке закріплення часового періоду, коли мали бути вчинені зло‑
чини, але із описовим зазначенням початку та закінчення цього 
періоду, переважно використовуючи словосполучення «протя‑
гом конфлікту...» (Ліберія,  1993; Демократична Республіка Кон‑
го, 1999).

3. Закріплення лише дати, до якої злочини мали бути вчинені (Уруг‑
вай, 1986; Ель Сальвадор, 1992; Філіппіни, 1994). Підставою для 
відсутності початкової дати може бути наявність обставин, які 
вплинули на прийняття акту про амністію (тобто початок зброй‑
ного конфлікту, для прикладу, що вже ототожнюється із конкрет‑
ною датою).

Для прикладу, Закон про амністію Федерації Боснія та Герцеговина 
(набув чинності 1 липня 1996 року) у статті 1 зазначив, що «амністія за‑
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стосовується до усіх осіб, які до 14 грудня 1995 року скоїли злочини про‑
ти основ соціального устрою та безпеки Боснії та Герцеговини». Рішен‑
ням від 24 грудня 1996 року ratione temporis було перенесено на 22 груд‑
ня 1995 року [35].

4. Посилання на дату початку, коли злочини мали бути вчинені, без 
чіткого закріплення дати закінчення, якою de jure вважатиметься 
дата подання заяви на амністію (Гватемала, 1983; Уганда, 2000).

Закон України «Про застосування амністії в Україні» від 01 жов‑
тня 1996 року (в редакції від 14 травня 2014 року) в статті 5 зазначає, що 
амністія може бути надана за «злочини, вчинені до дня набрання ним (За‑
коном про амністію) чинності включно». Також зазначено, що «дія зако‑
ну про амністію не поширюється на триваючі або продовжувані злочини, 
якщо вони закінчені, припинені або перервані після набрання законом 
про амністію чинності» [32]. Виключенням із загального правила ratione 
temporis, зазначеного у першому пункті статті 5, є можливість продовжи‑
ти дію закону про амністію на ті злочини, які були вчинені після набран‑
ня законом чинності, із обов’язковим зазначенням конкретної кінцевої 
дати та за умови обов’язкового виконання до цієї дати вимог, передбаче‑
них законом про амністію [32].

Аналогічне положення стосовно загального правила для часових ра‑
мок вчинення злочину зазначене у статті 12 Закону України «Про амніс‑
тію у 2014 році» (в редакції від 14 травня 2014 року) [16].

При цьому Законом України «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо застосування амністії в Україні» від 6 травня 2014 року були 
внесені зміни до статті 8 Закону України «Про амністію у 2014 році», згід‑
но з якими амністія може застосовуватися до осіб, «які після ухвалення 
вироку, але до повного відбуття покарання знову учинили умисний зло‑
чин» [33]. Раніше це положення було підставою для незастосування до та‑
ких осіб амністії.

6. Умови надання амністії/імунітету
Як уже зазначалося вище, пункт 5 статті 6 Додаткового протоколу 

ІІ заохочує держави надавати якомога ширшу амністію особам, які брали 
участь у збройному конфлікті [21]. У своєму дослідженні МКЧХ «Звичає‑
ве міжнародне гуманітарне право» також міститься подібна норма: Нор‑
ма 159. Після закінчення воєнних дій владні органі мають надавати що‑
найширшу амністію особам, які брали участь у не міжнародному зброй‑
ному конфлікті, або особам, які були позбавлені волі з причин, пов’язаних 
збройним конфліктом, окрім осіб, яких підозрювали чи звинувачували у 
воєнних злочинах або засуджені за їх скоєння [36].
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Досить часто амністії бувають умовними. Хрестоматійним прикладом 
умовної (перехідної амністії) є амністія, що була застосована в Південно‑
Африканській Республіці. Як відомо, з 1948 по 1991 роки в ПАР здійсню‑
валась політика апартеїду – офіційна політика расової дискримінації, се‑
грегації та гноблення, яку проводили правлячі кола Південно‑Африкан‑
ської Республіки проти місцевого чорношкірого населення, а також пере‑
селенців з Азії.

Задля примирення і возз’єднання населення, розслідування і встанов‑
лення повної картини, характеру, причин і масштабів грубих порушень 
прав людини, вчинених з 1 травня 1960 року, для встановлення участі та 
місцезнаходження постраждалих від таких порушень, а також для надан‑
ня умовної амністії певному колу осіб, було прийнято Закон про сприяння 
національному єднанню і примиренню 1995 року [37]. Згідно з цим нор‑
мативно‑правовим актом передбачено створення Комісії зі встановлення 
істини та примирення, яка складається з 17 членів, обраних під час від‑
критої прозорої процедури. Комісія складається з трьох комітетів, один з 
яких – Комітет з амністії – у кожному конкретному випадку визначає, чи 
призначати особі амністію. Це стосується виключно злочинів, вчинених 
у період із 01.03.1960 р. по 10.05.1994 р. Головними умовами надання ам‑
ністії є політична складова злочину та повне і чесне розкриття особою ін‑
формації щодо злочину [38].

Запровадження умов для надання амністії, на думку спеціалістів, з од‑
ного боку, ускладнює вирішення конфлікту, але разом із тим, змушує сто‑
рони і посередників шукати рішення для захисту правових інтересів жертв 
злочинів, та сприяє примиренню і національному возз’єднанню [39].

Важко не погодитись, що застосування кримінального законодав‑
ства часто є несправедливим, оскільки правові норми мають загальний 
характер, не враховують особливості конкретних випадків. Не поодино‑
кі випадки занадто широкого чи занадто вузького застосування санкцій. 
При наданні амністії, а зокрема при запровадженні певних умов для ам‑
ністії, приділяється увага обставинам справи, особливим ознакам злочи‑
ну й особистості злочинця [40].

Виконання певних вимог для отримання амністії має на меті попере‑
дити подальше насилля та сприяти гарантуванню відповідальності та до‑
тримання прав постраждалих на встановлення істини та отримання ком‑
пенсації. В якій мірі злочинці будуть готові виконати такі умови, може за‑
лежати від ряду факторів, таких, як політична ситуація та умови безпеки, 
підходи до повідомлення правди і забезпечення справедливості, а також 
в якій мірі участь потребує визнання чи відмови від своїх дій у минулому. 
Застосування більш широкого кола умов може призвести до зменшення 
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кількості злочинців, на яких розповсюджується амністія, але, разом із тим, 
може підвищити легітимність амністії та законності, а також покращити 
дотримання міжнародних зобов’язань держав зі здійснення розслідувань 
і гарантування засобів правового захисту. У тих випадках, коли особи не 
виконують повністю відповідні умови, їм слід відмовити в амністії [41].

Найважливішими для України умовами надання амністії є роззбро-
єння, демобілізація та реінтеграція колишніх комбатантів. Основними 
цілями цих заходів є відновлення безпеки і стабільності, сталий соціаль‑
но‑економічний розвиток та реінтеграція учасників бойових дій у суспіль‑
ство. Демілітаризація та демобілізація є складними процесами. Для належ‑
ного їх належного виконання необхідно дотримання п’яти основних умов.

1. Безпечні умови. Безпека є необхідною умовою, аби сторони скла‑
ли зброю. Тільки довіра може розірвати коло насилля, що не до‑
зволяє воюючим сторонам роззброїтись. Треті сторони можуть 
відігравати важливу роль в гарантуванні виконання умов припи‑
нення вогню, дотримання публічного порядку, безпеки населен‑
ня та належного виконання програм з роззброєння.

2. Включення всіх воюючих сторін. Це необхідно для створення без‑
печних умов та належного виконання всіх етапів роззброєння, 
демобілізації та реінтеграції. У протилежному випадку будь‑яка 
зі сторін може розпочати протистояння, скориставшись роззбро‑
єнням іншої сторони. Інституції, створенні для роззброєння, 
демобілізації та реінтеграції повинні періодично обмінюватись 
інформацією. Для неупередженого, належного та нейтрального 
виконання зобов’язань із роззброєння та демобілізації необхідно 
наявність зовнішніх спостерігачів та миротворців.

3. Політична угода, яка має містити умови безпеки, визначати при‑
пинення воєнних дій та виконання заходів із роззброєння, демі‑
літаризації та реінтеграції.

4. Всеохоплюючий підхід, який включає в себе створення надійного 
та авторитетного органу на національному рівні, який би викону‑
вав функції планування, виконання та нагляду на національному 
рівні, роботу миротворчих сил та військових, які будуть здійсню‑
вати роззброєння, діяльність цивільних організацій.

5. Належне фінансування.
Успішні програми з роззброєння та демобілізації мають бути гнучки‑

ми та враховувати потреби різних груп, збалансовувати потреби колиш‑
ніх комбатантів та місцевого населення.

Роззброєння досить часто є тривалим процесом. Основною пробле‑
мою є пошук та збір стрілецької та легкої зброї. Наявність великих воєні‑
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зованих груп та нерегулярних військових сил також ускладнює роззброєн‑
ня. Тому надзвичайно важливого значення набуває створення ефективних 
правоохоронних органів. Центри збору зброю потрібні гарантії безпеки, 
як для їх співробітників, так і для колишніх комбатантів. Збір та знищен‑
ня зброї повинні здійснюватись швидко для уникнення вірогідності кра‑
діжок та відновлення протистояння.

Демобілізація включає розформування військових частин та пере‑
хід колишніх комбатантів з військового до цивільного життя. Це процес 
складається зі зборів колишніх комбатантів, створення орієнтаційних 
програм та переміщення колишніх учасників бойових дій до місць при‑
значення [42].

Звільнення всіх заручників та військовополонених за принципом 
«всіх за всіх». Звичаєвим міжнародним гуманітарним правом передба‑
чено звільнення військовополонених після припинення воєнних дій. Ци‑
вільні інтерновані особи мають бути звільнені як тільки припиниться дія 
підстав, що обумовили інтернування таких осіб, а для збройного конфлік‑
ту неміжнародного характеру – для осіб, яких було позбавлено свободи з 
причин, пов’язаних sз неміжнародним конфліктом, мають бути звільнені 
відразу як тільки припиниться дія причин, що зумовили позбавлення волі. 
Дане положення було передбачено і в ст. 118 Третьої Женевської конвен‑
ції [43], ст. 132–133 Четвертої Женевської конвенції [44].

Виконання цієї умови тісно пов’язано з відведенням важкого озбро‑
єння: Після відведення важкого озброєння сторони повинні протягом 
п’яти днів звільнити всіх заручників та військовополонених. До того ж, 
переговори щодо звільнення заручників між Україною і так званими 
«ДНР» і «ЛНР» та обміну полоненими ведуться з весни 2014 року. Відпо‑
відно до заяви радника голови Служби безпеки України Юрія Тандіта, ста‑
ном на 26 лютого 2016 року було звільнено з полону 3010 громадян Укра‑
їни [45]. У полоні ж залишаються близько 163 громадян України: 99 вій‑
ськових та 64 цивільні особи, 10 осіб перебувають ув’язненими на тери‑
торії Російської Федерації.

Україна неодноразово демонструвала свою готовність до щонайшвид‑
шого обміну за принципом «всіх на всіх». Однак, Росія, ДНР та ЛНР спо‑
вільнюють цей процес, час від часу вимагаючи від України прийняття за‑
кону про безумовну та щонайшвидшу амністію для учасників конфлікту, 
що, у свою чергу, є порушенням Мінських домовленостей [46].

Відмова від насилля. Неодноразово у практиці держав з’являлась 
умова усної чи письмової заяви про відмову від насилля або ж умова при‑
пинення вогню або ці обидві умови. Закони про запровадження таких 
умов були прийняті в Польщі, Алжирі, Уганді, Афганістані. Відмова від на‑
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силля має бути добровільною. Такий підхід є кроком вперед для встанов‑
лення і збереження миру, адже не тільки держава, а й суспільство несе від‑
повідальність за осіб, які добровільно відмовились від насилля [47, с. 171].

Вимога співпрацювати з правоохоронними органами. Ця вимога 
може включати зобов’язання повністю розкрити інформацію щодо зло‑
чину, складу командування, постачальників зброї, шляхів незаконної тор‑
гівлі. Співпрацею з правоохоронними органами також вважається надан‑
ня допомоги місцевим органам влади у розшуку зниклих безвісті осіб, ви‑
ступ в якості свідка у суді, тощо. У Перу, наприклад, основною умовою для 
надання амністії було розкриття інформації про операції та імена лідерів 
терористичних угруповань [47, с. 172].

Вимога залучення до громадських робіт та фінансове відшкодуван-
ня збитків потерпілих може бути однією з основних умов надання амніс‑
тії. Положення про ці умови є частиною кримінального законодавства в 
країнах зі звичаєвим правом. Відповідно до цієї вимоги частину чи всі ко‑
шти, отримані незаконним шляхом, має бути використано для відшкоду‑
вання шкоди (збитків) потерпілим. Основна мета такого заходу – поклас‑
ти додаткову відповідальність на винну особу, а також забезпечити надан‑
ня коштів на допомогу постраждалим.

Існують й додаткові вимоги для надання амністії, які можуть бути ви‑
користані Україною. Так, існує практика запровадження вимоги публіч‑
ного розгляду чи слухань кримінальної справи особи, яка звертається за 
амністією. Надання інформації про злочини і можливе каяття, вибачення 
осіб може сприяти зменшенню напруженості у суспільстві, проявам не‑
нависті та примиренню. Такою практикою скористалась Південно‑Афри‑
канська Республіка.

Може бути запроваджено вимогу подання індивідуальних заяв про 
надання амністії. Це є досить розповсюдженою практикою серед держав, 
що приймають закони про амністію. Так амністії, що вимагали надання 
індивідуальних заяв, були прийняті в Колумбії, Сальвадорі, Філіппінах, 
ПАР, Алжирі, Уганді. Передбачалось, що для надання амністії особи ма‑
ють звернутись з письмовою заявою або особисто перед уповноваженим 
органом. Тягар доведення того, що особа підпадає під амністію, поклада‑
ється на неї, а не на державу. У ПАР, наприклад, індивіди, які надають зая‑
ви про отримання амністії, повинні заповнити форму з детальною інфор‑
мацією про особливості скоєних злочинів [47, c. 173].

Можливе і встановлення вимоги подання заяви про амністію протя‑
гом визначеного часового проміжку. Період зазвичай встановлено в меж‑
ах 1–12 місяців.
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7. Умови збереження амністії
Процес надання амністії не закінчується на дотриманні умов амністії. 

Якщо буде встановлено лише вимоги для отримання амністії і не встановле‑
но вимоги для збереження амністії, кількісний показник належного, чесного 
виконання умов амністії значно зменшиться. Це також позбавить державу 
можливості притягнення до відповідальності тих осіб, хто порушив вису‑
нуті до надання амністії вимоги. У той же час невизначеність того, чи буде 
амністія постійною, може значно зменшити коло осіб, які матимуть бажан‑
ня скористатись цим правом. Для вирішення вищеописаної дилеми необ‑
хідно визначити коло умов, дотримання яких гарантує збереження амністії.

До таких умов, перш за все, належить вимога не порушувати умов 
амністії. Це означає, що амністію може бути скасовано за серйозне пору‑
шення умов надання амністії. У такому випадку особу має бути притяг‑
нуто до відповідальності за порушення умов амністії чи обман, а також за 
первинний злочин. Така умова є початковою й основною для гарантуван‑
ня належного виконання умов амністії [47, c. 172–173].

Умова утримуватись від вчинення нових злочинів, пов’язаних із 
конфліктом, політичних злочинів чи будь-яких інших видів злочинів. 
Рецидив у будь‑якому випадку тягне за собою настання відповідальнос‑
ті. Закони про встановлення такої умови були прийняті в Ірані, Румунії, 
Лівані, Анголі. Більше того, запровадження такої умови зменшує вірогід‑
ність безкарності внаслідок запровадження амністії. У той же час необ‑
хідно окреслити коло злочинів, які являють собою серйозну підставу для 
втрати амністії, які правові наслідки можуть настати (просто втрата ам‑
ністії або покарання за початковий злочин), коли такі умови вступають в 
силу. До того ж, держава має гарантувати, що зазначені правові наслідки 
не настануть до тих пір, поки вину особи не буде доведено у належному 
судовому процесі згідно з законом.

Вимоги дотримання майбутніх заборон, які можуть бути у вигля‑
ді тимчасових заборон на володіння небезпечною зброєю, брати участь у 
виборах чи обіймати державні посади і/або бути на службі в правоохо‑
ронних органах чи збройних силах. Вони залежать від широкого спектру 
факторів: ступеню тяжкості вчиненого злочину, рівня каяття особи, мож‑
ливості рецидиву тощо.

До того ж, деякі умови надання амністії може бути включено до умов 
майбутньої поведінки осіб після надання амністії, а не в якості попередніх 
умов надання амністії. Для полегшення дотримання умов майбутньої по‑
ведінки амністія може надати злочинцям імунітет від судового переслі‑
дування протягом обмеженого періоду часу, після чого імунітет стане по‑
стійним, якщо злочинець виконає всі умови майбутньої поведінки, або ж 
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його буде скасовано, якщо умови не було виконано. Якщо особа здійсню‑
ватиме заборонену діяльність протягом відповідного строку, тимчасовий 
імунітет буде відразу скасовано.

З метою контролю виконання умов майбутньої поведінки потрібно 
запровадити офіційну, незалежну процедуру перегляду чи винесення рі‑
шень про дотримання умов. У цій процедурі необхідно вказати критерії 
та правила визначення рівня дотримання вимог, а орган, що приймає рі‑
шення, повинен мати всі належні ресурси. У випадку скасування амніс‑
тії судове переслідування здійснюється щодо початкового злочину і будь‑
яких інших подальших злочинів [41].

В Україні вперше амністія для учасників протестів була застосована 
у грудні 2013 р., удруге – 31 січня 2014 р. екс‑президентом України В. Яну‑
ковичем. Амністія також була частиною домовленостей Президента Укра‑
їни й опозиції від 21 лютого 2014 р., яку підписав в. о. Президента Украї‑
ни О. Турчинов [48].

16 вересня 2014 року було прийнято Закон України «Про особливий 
порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Лу-
ганської областей», відповідно до статті 3 якого Держава гарантує від‑
повідно до закону недопущення кримінального переслідування, притяг‑
нення до кримінальної, адміністративної відповідальності та покарання 
осіб – учасників подій на території Донецької, Луганської областей. Орга‑
нам влади та їх посадовим (службовим) особам, підприємствам, устано‑
вам, організаціям усіх форм власності забороняється дискримінація, пе‑
реслідування та притягнення до відповідальності осіб з приводу подій, що 
мали місце у Донецькій, Луганській областях [49].

16 вересня 2014 року Верховна Рада України прийняла Закон України 
«Про недопущення переслідування та покарання осіб – учасників подій 
на території Донецької та Луганської областей», який неофіційно назива‑
ють законом про амністію. Закон передбачає звільнення від відповідаль‑
ності «учасників збройних формувань», членів самопроголошених орга‑
нів у Донецькій і Луганській областях, а також людей, які протидіяли про‑
веденню антитерористичної операції [50]. Сепаратисти звільняються від 
кримінальної відповідальності за умови, що вони протягом місяця з мо‑
менту набрання чинності цим Законом

• звільнили або не утримують заручників;
• добровільно здали зброю і вибухівку,
• не займають адміністративні та інші будівлі,
• не блокують органи державної влади та організації.
Проти них, за Законом, будуть закриті всі кримінальні справи, скасо‑

вані адміністративні штрафи. Водночас дія Закону не поширюватиметься 
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на тих, хто скоїв тяжкі злочини, причетний до падіння малайзійського лі-
така чи перешкоджав розслідуванню цієї трагедії. Питання про застосу‑
вання цього Закону вирішуватиме суд.

Цей нормативний акт неодноразово піддавався критиці. Так, вважа‑
ється, що Закон України «Про недопущення переслідування та покаран‑
ня осіб – учасників подій на території Донецької та Луганської областей» 
практично неможливо виконати – не передбачений правовий механізм пе-
ревірки виконання зі сторони осіб, яких передбачається звільнити від від-
повідальності або покарання, умов, прописаних у ст. 1 Закону. Норматив‑
ний акт не містить і механізмів для його застосування. У Законі також не 
передбачено жодних гарантій безпеки для таких осіб, що теж є великим 
недоліком [48].

8. Спостережний орган / органи,  
відповідальні за проведення амністії

Для країн, які виходять зі стану громадянської війни чи збройного 
конфлікту та проводять амністію, важливо також визначитися з тим, 
які саме органи будуть відповідальними за проведення даної амністії. Вра-
ховуючи суспільний резонанс та прагнення досягнути миру певною мірою 
і завдяки проведенню амністії, до цього процесу слід підходити обережно 
та зважено.

Досить поширеним прикладом органу, відповідального за проведення 
амністії є новостворені комісії з встановлення істини, які діють безпосе-
редньо в постконфліктний період [51]. Такі комісії є офіційно затверджени-
ми тимчасовими несудовими слідчими органами і відіграють надзвичайно 
велику роль для забезпечення реалізації права потерпілих та суспільства 
в цілому знати правду про правопорушення.

Однією з найбільш відомих є Південноафриканська комісія зі встанов-
лення істини та примирення, до повноважень якої за певних умов входило 
надання амністії правопорушникам, які повідомляли всю правду про зло-
чини епохи апартеїду. Деякі науковці вважають, що відповідно до такої 
практики можна відмовитися від переслідувань осіб, які вчинили жорсто-
кі правопорушення, якщо це буде сприяти повному розкриттю правди. Од-
нак, враховуючи те, що проведена в Південній Африці амністія не аналі-
зувалась ніякими міжнародними правоохоронними органами, виникають 
певні сумніви щодо того, чи відповідає вона правовим нормам, розробленим 
Комітетом із прав людини, Міжамериканською комісією з прав людини чи 
Міжамериканським судом з прав людини. Адже досить часто вказані орга-
ни встановлювали факт невідповідності проголошеної амністії з положен-
нями основних міжнародних договорів у сфері захисту прав людини, навіть 
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у тих випадках, коли зацікавлені держави створювали комісії з встанов-
лення істини та надавали відшкодування завданої шкоди жертвам [15].

Існують однак і негативні прецеденти проведення амністії без ство-
рення відповідних органів. Наприклад, у своїй доповіді 1992 року Міжамери-
канська комісія з прав людини зазначила, що уругвайський закон про амніс-
тію порушує Американську конвенцію про права людини 1969 року, більше 
того, в Уругваї ніколи не було створено національної комісії з розслідування 
і не було зроблено жодної офіційної доповіді щодо серйозних порушень прав 
людини, які були скоєні в період попереднього правління [52].

Комісія з прийому біженців, встановлення істини та примирення, яка 
була створена у 2002 році у Східному Тіморі, не звільняла від відповідаль-
ності за скоєння тяжких злочинів (вбивство, зґвалтування) навіть у ви-
падку повного визнання правопорушником своєї вини. За скоєння інших зло-
чинів, окрім визнання своєї вини, для отримання амністії також вимага-
лося бажання брати участь у громадських роботах чи символічні грошові 
внески за спільною згодою між правопорушником, жертвою та громадою. 
Увесь цей процес відбувався під наглядом місцевого суду. Незважаючи на 
певну критику, така модель амністії була визнана прийнятною як на на-
ціональному, так і на міжнародному рівнях [51]. Варто також зазначи-
ти, що діяльність комісії з встановлення істини не звільняє державу від 
обов’язку забезпечення правосуддя за здійснення серйозних порушень прав 
людини та воєнних злочинів.

Інколи також виникає необхідність, щоб комісія з встановлення іс-
тини мала повноваження надавати імунітет від використання свідчень 
правопорушнику, який надає свідчення такій комісії. Такі свідки не звіль-
няються від відповідальності, однак це гарантує, що отримані свідчення 
не можуть бути використаними проти них в якості доказів у подальшо-
му кримінальному процесі.

ВИСНОВКИ
Світовий досвід багатий на запровадження амністії у конфліктних 

та постконфліктних ситуаціях. Вивчення законів про амністію, прийня‑
тих після Другої світової війни, дозволяє зробити висновок про зростання 
числа амністій, дія яких не поширюється на деякі або на всі злочини, які 
такими визнаються на підставі міжнародного права. На практиці амністії 
мають різне правове оформлення. Двома найбільш поширеними метода‑
ми прийняття амністій після Другої світової війни стали: а) укази або по‑
станови виконавчої влади та b) закони, прийняті парламентом.

Амністії надавались на основі мирного договору чи іншого договору, 
укладеного шляхом переговорів між урядом та опозиційними групами чи 
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повстанськими силами. Разом із тим імплементація таких положень від‑
бувалась шляхом національного законодавства чи акту виконавчої влади.

Метою проведення амністії є стабілізація політичної ситуації в країні, 
проведення мобілізації, роззброєння та припинення конфлікту, відновлен‑
ня прав людини, недопущення переслідування за певні злочини, заохочен‑
ня повернення політичних емігрантів. Однак, слід також мати на увазі, що 
не завжди проголошення амністії призводить до очікуваних результатів.

Амністія не може застосовуватись до осіб, які винні у вчиненні таких 
злочинів як геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини, тортури, 
насильницькі зникнення та деяких інших. Амністія також не може пору‑
шувати право конкретних жертв чи всього суспільства знати правду про 
порушення прав людини. Кожен народ має право на встановлення істини 
щодо здійснення жахливих злочинів та їх обставин і причин, які призве‑
ли до систематичних порушень прав людини.

Близьким для України вважається досвід таких країн як Грузія 
(2013 рік) та Хорватія (1996 рік), адже ситуація у цих країнах була поді‑
бною до української.

Запровадження умов для надання амністії певному колу осіб не є нове-
лою для законодавчої практики іноземних держав. Так, зокрема, в ряді кра-
їн було прийнято закони, що запроваджують певні умови для отримання 
амністії. Це ПАР, Алжир, Уганда, Афганістан тощо.

Україна повинна дуже обережно підходити до питання амністії в ас-
пекті збройного конфлікту на Донбасі. Вважаємо, що якщо Україна і має 
запроваджувати амністію, то лише умовну, адже надання широкої, безу-
мовної амністії може створити соціальне напруження у суспільстві. За‑
провадження умов для надання амністії ускладнює вирішення конфлікту, 
разом із тим підвищує законність амністії, сприяє примиренню населен‑
ня. Ряд умов є архіважливими для виконання. Це, перш за все, роззброєн‑
ня та демобілізація, що є запорукою подальшого вирішення і стабілізації 
ситуації. Відмова від насилля та звільнення військовополонених і заруч‑
ників є обов’язковими вимогами надання амністії. Не менш важливим є 
й передбачення умов майбутньої поведінки осіб, що отримали амністію. 
Але у будь‑якому випадку для втілення та висвітлення основних ідей та 
вимог для надання і збереження амністії потрібен закон, який би деталь‑
но регламентував умови, за яких надається амністія, контроль за вико‑
нанням таких умов, унеможливлював би зловживання як з боку осіб, які 
звертаються за амністією, так і посадових осіб, що приймають рішення 
про її надання, виконував би превентивну функцію, встановивши умови 
подальшої поведінки осіб для збереження амністії та передбачав би міру 
відповідальності у разі порушення цих умов.
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Аналітична довідка 
«ПОСТКОНФЛІКТНЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ»

ВСТУП
Припинення відкритого насилля в результаті мирної угоди чи вій‑

ськової перемоги не означає досягнення миру. Припинення насилля ско‑
ріше є так званою «пост‑конфліктною» ситуацією, котра передбачає ство‑
рення «нових можливостей якими можна скористуватись або ж відкину‑
ти». Міжнародна спільнота може відіграти визначальну роль в заохоченні 
чи протидії процесу мирного врегулювання та будівництва миру. Органі‑
зація Об’єднаних Націй, ОБСЄ та неурядові міжнародні організації віді‑
грають все більш вагому роль у відновленні мирного життя та подоланні 
наслідків збройного конфлікту [1, c.2].

Постконфліктне регулювання впливає на різні сфери публічного жит‑
тя та порядку в державі. Зазвичай заходи включають, реструктуризацію 
державних установ і інфраструктуру громадського транспорту, державної 
системи охорони здоров’я, системи освіти та інших секторів економіки, а 
також сектору безпеки. Таких заходів, зазвичай, вживають разом з реін‑
теграцією та реабілітацією колишніх комбатантів, репатріацією біженців 
та внутрішньо переміщених осіб, запровадженням проектів відновлення.

На практиці досить часто виявляється, що держава не взмозі гаран‑
тувати безпечне середовище для реалізації громадянських проектів з роз‑
будови миру, що, в свою чергу, може призвести до збільшення організова‑
ної злочинності і проявів тероризму та інших видів насилля, порушення 
фундаментальних прав людини та норм міжнародного гуманітарного пра‑
ва, розповсюдження інфекційних хвороб, збільшення кількості біженців. 
Це може впливати й на інші держави, дестабілізувати цілий регіон або ж 
загрожувати міжнародному миру і безпеці.

В рамках ООН та ОБСЄ передбачено правові механізми постконфлік‑
тного регулювання, які неодноразово втілювались в життя. Особливості ми‑
ротвочих операцій та розбудови миру в державах, що постраждали внаслі‑
док війни, на Африканському континенті розглянуто в даному документі.
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1. Поняття постконфліктного регулювання
Постконфліктне регулювання спрямоване на надання допомоги дер‑

жавам та суспільствам, розділеним війною, та на унеможливлення виник‑
нення збройного конфлікту. Таке регулювання поєднує в собі механізми 
миротвочості з елементами державного будівництва, гуманітарних акцій, 
правосуддя перехідного періоду та відновлення. Однак, такі заходи мо‑
жуть зводитись до зміцнення чи відновлення певних політичних, еконо‑
мічних і соціальних структур, знищених під час воєнних дій.

Основна ідея концепції постконфліктного регулювання – знищи‑
ти основні причини війни та створити умови для стабільного та стало‑
го миру. Для досягнення таких змін потрібні політична визначеність, уні‑
кальні стратегії, значні ресурси та скоординований, узгоджений та комп‑
лексний підхід до планування та виконання. Розглядаючи різноманіття по‑
стконфліктних сценаріїв регулювання, важко виробити загальні практичні 
стандарти чи керівні принципи з постконфліктного регулювання та роз‑
будови миру. Навіть Комісія ООН з розбудови миру, створена у 2005 році 
Радою Безпеки та Генеральною Асамблеєю ООН, зосереджує свої зусилля 
на формулювання стратегій відповідно до конкретної держави.

На  сьогодні немає єдиного загальноприйнятого поняття «пост‑
конфліктне регулювання».

Норвезький соціолог Йоган Галтунг, який присвятив свою діяльність 
вивченню конфліктів, визначив всі основні цілі фази після конфлікту: мир 
в позитивному та негативному значенні (positive and negative peace). Мир 
в негативновному значенні – це відсутність прямого та організованого на‑
силля між групами людей чи державами. Позитивний ж мир – це встанов‑
лення стабільного миру за допомогою співпраці між цими групами людей 
чи державами, а також знищення основних причин конфлікту.

Поняття постконфліктного урегулювання схоже з поняттям розбудо‑
ви миру (peacebuilding), але має ширше значення. Відповідно до визначен‑
ня, запропонованого Йоганом Галтунгом, постконфлікне регулювання чи 
будівництво миру (peacebuilding) – це всеохоплююча концепція, яка поля-
гає, складається та містить в собі сукупність процесів, підходів та ста-
нів, необхідних для перетворення конфлікту на сталі мирні відносини. Та-
ким чином, термін застосовується щодо широкого кола заходів та діяль-
ності, які передують або настають після формального настання миру[2].

Зустрічається й таке визначення: постконфліктне регулювання – 
це стратегії, спрямовані на створення і захист сталого, тривалого миру, 
за яких дотримуються основні права людини і потреби населення, і не ви-
никають збройні конфлікти [1, c.3]. Більш комплексним і нормативним 
є визначення Ребеки Спенс: постконфліктне регулювання – це така ді-
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яльність та процеси, які зосереджують свою увагу на корінних причинах 
конфлікту, а не на його наслідках, спрямовані на розбудову і відновлення 
всіх секторів держави, що постраждала від війни; воно заохочує й підтри-
мує взаємодію між всіма секторами суспільства для налагодження зруй-
нованих відносин та початку процесу відновлення гідності та довіри, ви-
знання специфіки кожної постконфліктної ситуації, заохочення та під-
тримка природних ресурсів, виконання та технічне забезпечення діяль-
ності і процесів, заохочення процесів, які триватимуть після закінчення 
фази відновлення [3].

Вперше про заходи, які мають вживатися після конфлікту, заговори‑
ли в Порядку дня для миру 1992 року [4] – у доповіді Генерального Секре‑
таря ООН, де розділ 6 було присвячено постконфліктній розбудові миру. 
Метою постконфліктної розбудови миру, відповідно до цього документу, 
є «визначення та підтримка структур, спрямованих на зміцнення миру та 
вселення почуття впевненості та добробуту» [2, c.17].

Постконфліктна розбудова миру включає в себе сукупність заходів, 
що мають на меті зменшення ризику виникнення чи відновлення конфлік‑
ту, посилення інституційних механізмів на всіх рівнях для вирішення кон‑
флікту та встановлення основ для сталого миру і розвитку. Стратегії по‑
стконфліктного урегулювання повинні відповідати специфічним потре‑
бам зацікавленної держави, основуватись на державній власності, мають 
бути пріоритетними й узгодженими, а тому досить обмежене коло захо‑
дів, спрямоване на досягнення вищевказаних цілей.

Концепція постконфліктної розбудови миру є різноманітною і часто 
піддається критиці. Деякі науковці і політики вважають, що західні дер‑
жави використовують для посилення державного втручання, неналежне 
врахування реаліїв та фактичних потреб конкретного населення зацікав‑
леної держави.

З точи зору національного управління та права постконфліктне 
управління стосується заходів органів державної влади, структур і про‑
цесів для відновлення соціально‑економічного, політичного життя всере‑
дині держави, де відбувся збройний конфлікт.

Основні сфери, що потребують відновлення після конфлікту
1. Гарантування безпеки. Це, перш за все, передбачає вжиття на‑

лежних заходів для захисту населення та майна, для боротьби зі 
злочинністю. Воно включає також визначення статусу колишніх 
комбатантів, що передбачає застосування класичного тріо захо‑
дів з роззброєння, демобілізації та реінтеграції, які, в свою чергу, 
тісно пов’язані з відновленням економіки та створенням робочих 
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місць. Для належного виконання необхідно дотримуватись п’яти 
основних умов.

1. Сприятливі умови. Тільки довіра може розірвати коло насилля, 
що не дозволяє воюючим сторонам роззброїтись. Треті сторо‑
ни можуть відігравати важливу роль в гарантуванні виконання 
умов припинення вогню, дотримання

публічного порядку, безпеки населення та належного виконання про‑
грам з роззброєння.

2. Включення всіх воюючих сторін. Це необхідно для створення без‑
печних умов та належного виконання всіх етапів роззброєння, де‑
мобілізації та реінтеграції. У протилежному випадку будь‑яка зі сто‑
рін може розпочати протистояння, скориставшись роззброєнням 
іншої сторони. Інституції, створенні для роззброєння, демобілізації 
та реінтеграції повинні періодично обмінюватись інформацією.

3. Політична угода, яка має містити умови безпеки, визначати при‑
пинення воєнних дій та виконання заходів із роззброєння, демі‑
літаризації та реінтеграції.

4. Всеохоплюючий підхід, який включає в себе створення надійного 
та авторитетного органу на національному рівні, який би викону‑
вав функції планування, виконання та нагляду на національному 
рівні, роботу миротворчих сил та військових, які будуть здійсню‑
вати роззброєння, діяльність цивільних організацій.

5. Належне фінансування.
Успішні програми з роззброєння та демобілізації мають бути гнучки‑

ми та враховувати потреби різних груп, збалансовувати потреби колиш‑
ніх комбатантів та місцевого населення.

Роззброєння досить часто є тривалим процесом. Основною пробле‑
мою є пошук та збір стрілецької та легкої зброї. Наявність великих воєні‑
зованих груп та нерегулярних військових сил також ускладнює роззброєн‑
ня. Тому надзвичайно важливого значення набуває створення ефективних 
правоохоронних органів. Центри збору зброю потрібні гарантії безпеки, 
як для їх співробітників, так і для колишніх комбатантів. Збір та знищен‑
ня зброї повинні здійснюватись швидко для уникнення вірогідності кра‑
діжок та відновлення протистояння.

Демобілізація включає розформування військових частин та перехід 
колишніх комбатантів з військового до цивільного життя. Це процес скла‑
дається зі зборів колишніх комбатантів, створення орієнтаційних програм 
та переміщення колишніх учасників бойових дій до місць призначення [5].

Досить часто для гарантування безпеки необхідною умовою є при‑
сутність миротворчої операції чи операцій з розбудови миру, з наданням 
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гуманітарної допомоги та допомоги у надзвичайних ситуаціях. Безпека – 
важлива передумова стабілізації.

Не менш важливою умовою є статус, повноваження збройних сил, по‑
ліції, сил безпеки, що проявляється у відновленні, навчанні чи розпуску 
цих формувань. Корумпованість і/або підривна діяльність збройних сил 
є основними бар’єрами на шляху відновлення законності та загрожують 
відновленням конфлікту. Тому для державних оранів влади важливо вес‑
ти боротьбу з корупцєю, гарантувати належну діяльність судів.

2. Відновлення інфраструктури. Конфлікти та війни руйнують 
основну інфраструктуру в державі. Ступінь її руйнації відрізня‑
ється залежно від держави. Так, у Руанді, наприклад, в переваж‑
ній більшості структура залишилась непошкодженою. В Сьєр‑
ра‑Леоне руйнувань зазнала здебільшого сільська місцевість. 
Розмиті дороги, зруйновані мости обмежують рух та комунікації 
між регіонами, а зруйновані урядові будівлі затримують віднов‑
лення державних органів влади [6].

Зруйновано й надання освітніх послуг, послуг з охорони здоров’я, за‑
безпечення електроенергією, водопостачання та каналізацію. Втрата жит‑
ла, гуманітарні кризи та епідемії хвороб – досить розповсюджені явища 
під час конфлікту та в постконфліктний період [7, c.5].

3. Відновлення верховенства права. Один з основних елементів 
передбачає створення механізмів притягнення до відповідаль‑
ності, припинення свавілля та покарання винних. Реформуван‑
ня, відновлення державних органів та інституцій.

У своїй доповіді 2004 року під назвою «Верховенство права та пра‑
восуддя перехідного періоду» Генеральний Секретар ООН Кофі Анан 
описав верховенство права як «принцип управління, відповідно до яко‑
го всі особи, інституції та юридичні особи, державні та приватні, вклю‑
чаючи саму державу, підпорядковуються законам, які офіційно оголоше‑
ні, мають рівну юридичну силу і визнані незалежними інституціями та 
відповідають міжнародним нормам та стандартам з прав людини. Воно 
вимагає також наявності заходів для гарантування дотримання принци‑
пів правової держави, рівності перед законом, відповідальності за зако‑
ном, справедливого застосування права, принципу розподілу влади, учас‑
ті у прийнятті рішень, уникнення свавілля, правову відкритість і прозо‑
рість» [8]. Таке визначення окреслює основні концептуальні та практичні 
завдання пов’язані зі встановленням верховенства права в контексті по‑
стконфліктного регулювання.

4. Децентралізація, розширення повноважень органів місцевого са-
моврядування, яка може прискорити процес переходу від конфлік‑
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ту до переговорів, допомогти вирішити корінні питання конфлікту 
та сприяти відновленню миру й стабільності. Під час процесу від‑
новлення і реконструкції децентралізація виступає в якості засобу 
відновлення довіри населення до органів влади, а таким чином й 
до її легітимності на місцевому рівні, повторному розподілу ресур‑
сів, більш ефективному обміну інформацією, кращому дотриман‑
ню законів і порядку. Новостворені органи місцевого самовряду‑
вання можуть сприяти участі місцевого населення у відновленні 
і розбудові миру, і таким чином зменшити настрої щодо соціаль‑
ного розділення суспільства та сепаратизму, які часто є джерелом 
конфліктів, і таким чином, дозволяє створити довіру в суспільстві 
держави, яка зазнала насліднів збройного протистояння [9].

5. Економічне відновлення, що тісно пов’язане зі створенням жит‑
ла, робочих місць, управління природними ресурсами та чесний 
розподіл національних благ.

2. міжнародно-правові аспекти  
постконфліктного врегулювання

Для того щоб перехід від стану війни до стану тривалого та сталого 
миру відбувався швидше та ефективніше, міжнародне співтовариство в 
певній мірі повинно втрутитись у внутрішні справи держави, зруйнова‑
ної війною. Таке втручання може мати вплив на суверенітет держави, пев‑
ні колективні та індивідуальні права, такі як право на самовизначення чи 
права людини. Більш того, процес постконфліктного врегулювання в ці‑
лому може мати вплив на міжнародні відносини держави та її положення 
в міжнародному співтоваристві.

Важливо, аби дії в рамках постконфліктного врегулювання завжди 
здійснювались відповідно до норм права. Міжнародне право має стати 
критерієм, мірилом відповідності певних дій у кожному конкретному ви‑
падку. Особливої уваги заслуговують питання правової основи дій, пра‑
вового статусу учасників та межі їх повноважень. Правова визначеність 
та прогнозованість – основоположні начала будь‑якого стабільного та ста‑
лого постконфліктного порядку.

Учасники постконфліктного урегулювання
Процес урегулювання конфлікту та розбудови миру передбачає залу‑

чення та участь різних учасників: як всередині держави, так і міжнарод‑
них, державних і недержавних, тих, які приймають рішення, та представ‑
ників громадського суспільства, цивільних та військових, політичних ді‑
ячів та економістів.
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Найважливіший аспект – це взаємодія між зацікавленою державою 
та міжнародним співтовариством, співробітництво між якими має зна‑
чення для встановлення та розбудови миру. З одного боку ст. 2(7) Стату‑
ту ООН передбачається принцип невтручання у внутріші справи держави, 
який є імперативною нормою. Разом з тим, якщо Рада Безпеки ООН ви‑
знає існування загрози миру відповідно до ст. 39 Статуту ООН, вона може 
вжити ряд заходів для збереження і відновлення миру та безпеки. В деяких 
випадках РБ ООН класифікувала ситуації як такі, що загрожують миру, 
коли воєнні дії тільки припинялись, але серйозна загроза миру та висо‑
ка вирогідність відновлення конфлікту мали місце. Наприклад, в Сьєрра‑
Леоне чи в Ліберії.

Радою Безпеки ООН започатковувались багатофункціональні мирот‑
ворчі операції в Демократичній Республіці Конго, Ліберії, Судані, на Гаїті. 
Такі операції засновуються на функціональному мандаті відповідно до Глави 
VII Статуту ООН і передбачають військову та цивільну складову. Зазвичай 
мандати таких операцій передбачають захист цивільного населення, роз‑
зброєння, демобілізацію та реінтеграцію колишніх комбатантів, підготовка 
реформ в сфері безпеки, відновлення судових органів, сприяння верховен‑
ству права чи розслідування випадків порушення прав людини.

Більш всеохоплюючою формою розбудови миру є створення міжна‑
родних територіальних адміністрацій (в таких країнах як: Камбоджа, Ко‑
сово, Східний Тимор). Особливостями такого формату участі ООН є те, 
що ця міжнародна організація здійснює урядові функції на чолі адміні‑
стративного штату чи території [10, c.13].

Згода держави як основна умова для відновлення миру
Держава може дозволити іншим державам чи міжнародним організа‑

ціям надсилати персонал, займати будівлі, здійснювати певну діяльність 
та повноваження на своїй території. Бурунді і Сьєрра‑Леоне, наприклад, 
були першими державами, які звернулись до Ради Безпеки ООН з прохан‑
ням надати допомогу після конфлікту в розбудові миру.

Особливо цікавим прикладом односторонньої передачі повноважень 
є Декларація Незалежності Асамблеї Косова у лютому 2008 року, яка сто‑
сується відносин між Косово і міжнародними цивільними й військовими 
особами, присутніми на його території. В Декларації Асамблея підтверди‑
ла, що Косово бере на себе зобов’язання виконати План Ахтісаарі, який 
було розроблено як план ді зі встановлення держави. У той же час Асамб‑
лея явно запросила і підтримала створення Місії ООН в Косово, Місії Єв‑
ропейського Союзу з верховенства права та НАТО для здійснення нагляду 
та надання допомоги у реалізації Плану Ахтісаарі [10,c.11].
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Якщо збройний конфлікт закінчується підписанням мирного дого‑
вору, сторони можуть вирішити певні питання постконфліктної фази у 
такому договорі. В переговорному процесі досить часто беруть участь 
ООН, інші міжнародні чи регіональні організації. Так, наприклад, у Ло‑
мейській мирній угоді 1999 року, укладеній між Урядом Сьєрра‑Леоне 
та Об’єднаним Революційним Фронтом, сторони передбачили розшире‑
ну роль Економічного співтовариства держав Західної Африки та Місії 
ООН в питанні постконфліктного регулювання та розбудови миру.

Очевидно, що постконфлікне регулювання не тільки має важливе по‑
літичне, стратегічне значення, а й має правове підґрунтя. Однак в міжна‑
родному праві немає визначеного спеціального інструментарію, який би 
вирішував всі основні питання регулювання після збройного конфлікту.
Певні норми і принципи з різних галузей права, які є важливими складо‑
вими сучасного jus post bellum, застосовуються.

Для постконфліктного врегулювання характерною є взаємодія різних 
галузей національного та міжнародного права. Для визначення різнома‑
нітних галузей права, які застосовуються при завершенні конфлікту, між‑
народного чи неміжнародного характеру, з метою встановлення сталого 
миру, вживають термін jus post bellum. Проте цей вираз не досить час вжи‑
вається у сучасному міжнародному праві [2, c.33].

Jus post bellum містить в собі норми міжнародного гуманітарного пра‑
ва, основ прав людини, міжнародного кримінального права, міжнародно‑
го права біженців, міжнародного економічного права тощо.

Норми міжнародного гуманітарного права – основний компонент jus 
post bellum щонайменше щодо норм, які регулюють військову окупацію. 
Інші норми МГП не застосовуються, оскільки їх застосування залежить 
від наявності збройного конфлікту і їх не застосовують після загального 
припинення військових операцій (ЖК4, ст.6).

МКТЮ зазначає випадки тимчасового застосування норм після фак‑
тичного здійснення воєнних дій: щодо військовополонених,інтернованого 
цивільного населення, оскільки вони залишаються під захистом МГП на‑
віть після припинення вогню.

Діють також норми щодо контролю над зброєю. Так, наприклад, Про‑
токол про заборону або обмеження застосування мін, мін‑пасток та ін‑
ших пристроїв з поправками, внесеними 3 травня 1996 року [11], зобовя‑
зує сторони безвідкладно одразу ж після припинення активних військових 
дій вживати всіх необхідних і відповідних заходів для захисту цивільних 
осіб від дії мінних полів, мінних районів, мін, мін‑пасток та інших при‑
строїв в районах, що знаходяться під їхнім контролем.
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Положення щодо окупації, які мають на меті захист фізичних осіб, 
збереження території та законний status quo. Передбачається й ряд забо‑
рон: заборона примусового переміщення та депортації населення, приму‑
сової праці, знищення нерухомого та рухомого майна відповідно до по‑
ложень ЖК4 [12].

Міжнародне право в сфері захисту прав людини
Ця галузь міжнародного права відіграє ключову роль у збереженні 

та відновленні верховенства права. Для належного застосування міжна‑
родного права в сфері захисту прав людини необхідно відновлення зако‑
нодавчих, виконавчих та судових органів державної влади. Застосування 
норм міжнародного права щодо основоположних прав людини вимагає 
не тільки їх інкорпорації у національне законодавство, а й їх практично‑
го використання місцевими органами влади. Досить часто виникає пи‑
тання, чи дотримання основоположних прав людини – це передумова чи 
обов’язкова складова процесу постконфліктного урегулювання.

Право на належний судовий захист та право на справедливий суд ві‑
діграють важливу роль. Вони передбачають, зокрема, що в державі ство‑
рена прозора та ефективна судова система. Для ефективного виконання 
передбачених після припинення вогню заходів, потрібно враховувати пра‑
вові традиції зацікавленої держави.

Права людини не обмежуються громадянськими чи політичними пра‑
вами. Заборона самовільного позбавлення прав, тортур, нелюдського по‑
водження та незаконного утримання – найбільш явні індикатори того, що 
збройний конфлікт завершився.

Встановлення сталого миру вимагає всестороннього підходу до реа‑
лізації економічних і соціальних прав, які включають в себе право на гід‑
ні стандарти диття, право на житло, право на охорону здоровя, право на 
освіту. Виконання економічних і соціальних прав в постконфліктному 
контексті багато в чому залежить від участі міжнародної спільноти, яка 
сприяє інституційній розбудові та відновленню держави та її населення.

На національному рівні неодмінно потрібно прийняти закони, що за‑
хищають індивідуальні свободи також тісно пов’язані з вільними та чес‑
ними виборами, з активним та пасивним виборчим правом. Такі вибори 
гарантують легітимність парламенту та його спроби змінити виключне за‑
конодавство, прийняте зазвичай під час збройного конфлікту.

Міжнародне кримінальне право
Суд над воєнними злочинцями після припинення конфлікту – важ‑

ливий крок у відновленні миру. Концепція правосуддя у перехідний пері‑
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од стала повноцінною складовою постконфліктного урегулювання. Вона 
може мати 5 різних форм:

1. Здійснення правосуддя у постійній міжнародній судовій устано‑
ві – Міжнародному кримінальному суді. Справи, що нині пере‑
бувають у МКС стосуються злочинів, вчинених в ЦАР, Демокра‑
тичній Республіці Конго, Уганді, Судані.

2. Здійснення правосуддя у міжнародній судовій установі ad hoc. 
Прикладом слугує Міжнародний кримінальний трибунал для ко‑
лишньої Югославії.

3. Здійснення правосуддя у гібридній кримінальній установі – між‑
народний кримінальний трибунал для Руанди. Спеціальний суд 
для Сьєрра‑Леоне.

4. Здійснення правосуддя в рамках ad hoc внутрішнього криміналь‑
ного процесу – Комісії зі встановлення істини та примирення в 
ПАР, Аргентині, Чилі, Східному Тиморі.

5. Здійснення правосуддя в рамках національних судів відповідно 
до інутрішнього права: звичайні суди конго.

Важливо зазначити, що розглянуті вище форми правосуддя не є вза‑
ємновиключними. Вибір форми здійснення правосуддя залежить від по‑
літичної волі держав та міжнародної спільноти.

Міжнародне право біженців
Ця галузь міжнародного публічного права заслуговує на особливу 

увагу, оскільки збройні конфлікти – це основна причина примусового пе‑
реміщення населення.

Після припинення воєнних дій може мати місце втрата статусу бі‑
женця, який надала держава притулку на підставі Женевської конвенції 
про статус біженців 1951 року [13]. Разом з тим, цим міжнародним дого‑
вором передбачається принцип недопустимості примусового повернення 
біженців, що забороняє державам повертати особу, яка має побоювання 
за своє життя чи свободу. Але ст. 1С конвенції вказує, що статус біжен‑
ця не застосовується щодо особи, якщо обставини в країні цієї особи, що 
спричинили надання статусу біженця, більше не існують. Виникає логіч‑
не питання: чи можна вважати припинення вогню припиненням обста‑
вин, що спричинили надання статусу біженця, якщо не встановлено ста‑
лого миру, а масове повернення біженців може стати додатковим джере‑
лом нестабільності. З іншого боку, повернення біженців та їх реінтеграція 
можуть бути визначальними факторами у відновленні країни.

Практичним вирішенням цієї проблеми стало створення программ з 
добровільної репатріації, організованих разом з державами притулку, дер‑
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жавами походження та Управлінням Верховного Комісара ООН у спра‑
вах біженців.

Ситуація щодо внутрішньопереміщенних осіб додає додаткових склад‑
нощів, пов’язаних з відсутністю належного правового режиму, який би спе‑
ціально б регулював статус осіб, що були вимушені покинути свої домівки, 
але не перетнули міждержавний кордон. Єдиний документ, присвячений 
цьому питанню, – Керівні принципи внутрішнього переміщення 1998 р.[14]. 
Однак, вони не мають обов’язкової сили. Генеральна Ассамблея ООН схва‑
лила їх, і їх було включено до національного законодавства багатьох держав.

Успішне повернення біженців і внутрішньо переміщенних осіб має на 
меті вирішення основних проблем, що спричинили конфлікт, а також мо‑
жуть попередити ескалацію протистоянь у майбутньому [2, c.40].

3. Практика ООН у постконфліктному врегулюванні
Організація Об’єднаних Націй є всесвітнім форумом для обговорення 

актуальних проблем, які постають перед людством, у тому числі й питань 
війни та миру. Нагадаємо, що Організацію Об’єднаних Націй було ство‑
рено з метою «позбавити майбутні покоління від бід війни», як це вказа‑
но в Статуті Організації [15].

Варто зазначити, що у Статуті відсутнє саме визначення операцій із 
підтримки миру. Спершу розглядалась схема, за якою Рада Безпеки могла 
застосовувати примусові заходи, у тому числі застосування військових 
сил проти держави, яка здійснила акт агресії, порушила мир чи створює 
загрозу миру. У 1948 році планувалось створення власних збройних сил 
ООН під командуванням Військово‑Штабного Комітету та під політичним 
керівництвом Ради Безпеки. Однак, цей план не було реалізовано, а мирот‑
ворча діяльність ООН знайшла своє відображення в дещо інших формах.

У 1948 році було направлено місію воєнних спостерігачів до Палес‑
тини, а в 1949 році – у зону конфлікту між Індією та Пакистаном. Подібні 
місії згодом також направлялись до Лівану, Ємену (1963 р.), Афганістану 
та Пакистану (1988–1990 рр.), Анголи (1991 р.), Іран та Ірак (1988–1991 р.), 
Ірак та Кувейт (1991 р.), Грузію, Гаїті (1993 р.), Таджикистан (1994 р.).

Починаючи з  1948  року, за ініціативи Генерального Секретаря 
ООН було засновано поліцейські сили ООН з функціями контролю за 
дотриманням режиму перемир’я в зонах конфліктів, підтримки порядку 
при проведенні ООН заходів, пов’язаних із виборами. Першою миротвор‑
чою операцією ООН, до складу якої входили поліцейські, була Операція 
ООН у Конго (1960–1964 рр.)

Вперше війська ООН для операцій з підтримки миру, які називали‑
ся Надзвичайними збройними силами ООН, були створені та направлені 
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у 1956 році на Близький Схід під час Суецької кризи. Ці сили були напів‑
воєнізованими, мирними силами ООН, які мали право застосувати зброю 
лише з метою самооборони (на відміну від збройних сил, передбачених по‑
ложеннями Глави VII Статуту ООН).

Варто зазначити, що ООН не має постійного міжнародного контин‑
генту. Війська, що проходять службу в складі миротворчих сил ООН (по‑
ліцейських чи воєнних), надаються державами‑членами на добровільній 
основі.

Під час проведення суецької операції, направлення військ у Конго 
(1960–1964 рр.) та на Кіпр (із 1964 р.) почала зростати роль Генерально‑
го Секретаря ООН, розширився круг повноважень Секретаріату та пев‑
ною мірою, обмеження ролі Ради Безпеки у прийнятті відповідних рішень.

У 1965 році рішенням Генеральної Асамблеї ООН було засновано 
Спеціальний комітет з операцій по підтримці миру у складі представни‑
ків 33 держав.

Операції з підтримки миру під егідою ООН, які мали місце до завер‑
шення «холодної війни», включали лише контроль над припиненням вог‑
ню і не передбачали зобов’язань пост конфліктного врегулювання. Таким 
чином, схема взаємодії умовно включала наступні етапи: війна, припинен‑
ня вогню, встановлення контролю військовими спостерігачами над при‑
пиненням вогню та політичне врегулювання.

Однак, як зазначають науковці, розпочати місію з врегулювання на‑
багато простіше, аніж завершити. Традиційні миротворці часом залиша‑
ються на місцях протягом 10–30 років, інколи навіть 50 років (як у випад‑
ку з Кіпром, Близьким Сходом, на кордоні Індії та Пакистану).

Згодом діяльність ООН з підтримки миру почала поєднуватись із 
постконфліктним врегулюванням, включати також комплексні операції 
в умовах внутрішніх конфліктів. До повноважень таких місій часто вхо‑
дить супровід гуманітарних вантажів, захист цивільних жертв конфлік‑
ту, контроль над тяжким озброєнням тощо. У випадках із Косово та Схід‑
ним Тимором місія ООН виконувала функції виконавчої, правозахисної 
та адміністративної влади, адже місцеві органи або ж не були створени‑
ми, або не мали здатність ефективно функціонувати [16].

У 90‑х роках ХХ ст. місії ООН були обмеженими в часі, а успішне 
проведення національних виборів слугувало завершальною стадією мі‑
сії. Однак, сучасні конфлікти, у які ООН доводиться втручатися, є дещо 
ускладненими, досить часто замороженими, і навіть за умов припинен‑
ня вогню, досягнути політичного врегулювання конфлікту важко, адже в 
більшості випадків сторони конфлікту переносять його з військової пло‑
щини у політичну.
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Приклади таких країн, як Камбоджа, Ангола, Сомалі, Сьєрра‑Леоне 
та Руанда яскраво продемонстрували, що підписання мирної угоди дале‑
ко не завжди гарантує мир, адже одна зі сторін може відмовитися чи пря‑
мо порушувати взяті на себе зобов’язання, продовжуючи військові дії, на‑
силля чи жорстокі порушення прав людини. Із цих прикладів стало оче‑
видно, що ООН має посилити свої місії з підтримки миру та доповнити 
їх повноваженнями з постконфліктного врегулювання.

Таким чином, сьогодні в практиці ООН сформувалися такі засоби 
підтримання миру як превентивна дипломатія (preventive diplomacy), вста‑
новлення миру (peace‑making), підтримання миру (peace‑keeping), приму‑
шення до миру (peace‑enforcement) та миробудівництво в постконфлік‑
тний період (peace‑building) [17].

Миротворчі операції засновуються резолюцією Ради Безпеки, а ке‑
рівництво ними здійснює Генеральний секретар, який досить часто за‑
проваджує посаду свого спеціального представника при тій чи іншій місії.

Миротворча операція – застосування багатонаціональних сил під ко‑
мандуванням ООН для врегулювання конфлікту. Миротворчі сили вико‑
нують роль третьої нейтральної сторони, яка встановлює режим припи‑
нення вогню та розмежування.

Саме ООН належала важлива роль із припинення війни в Конго 
(1964 р.), між Іраном та Іраком (1988 р.), у Сальвадорі (1992 р.) та Гватема‑
лі (1996 р.). Також ООН доклала зусиль для встановлення миру та почат‑
ку економічного зростання в Мозамбіку (1994 р.), проголошення незалеж‑
ності Східного Тимору (2002 р.), а у грудні 2005 року Організація заверши‑
ла свою миротворчу місію в Сьєра‑Леоне. Якщо ж рішення Ради Безпеки 
сторонами конфлікту не виконуються, то Рада Безпеки може уповноважи‑
ти коаліцію держав‑членів вжити «всіх необхідних заходів», включаючи 
військові дії, як це, наприклад, було зроблено для відновлення суверені‑
тету Кувейту у 1991 році, для нормалізації ситуації з метою доставки гу‑
манітарної допомоги в Сомалі (1992 р.), для відновлення обраного демо‑
кратичним шляхом уряду Гаїті (1994 р.) чи для відновлення миру та без‑
пеки у Східному Тиморі 1999 р.

У минулому миротворчі сили застосовувались лише у випадках між‑
народних збройних конфліктів, тому у період із 1945 по 1985 рік під егі‑
дою ООН було проведено лише 13 таких операцій. У наш час внутріш‑
ні конфлікти досить часто призводять до гуманітарних криз та втрати 
державою контролю над певними ситуаціями та/або територією, вони 
можуть мати високу інтенсивність та затяжний характер (Боснія та Гер‑
цеговина, Сомалі, Абхазія, Придністров’я). Особливо поширеними ста‑
ють міжетнічні та міжконфесійні конфлікти із значними втратами серед 
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мирного населення. У період із 1986 по 2010 рік ООН розгорнула 51 ми‑
ротворчу операцію.

Зупинимося детальніше на деяких із них. 31 липня 2007 року Рада 
Безпеки створила Змішану операцію Африканського союзу – Організації 
Об’єднаних Націй в Дарфурі. Керуючись Главою VІІ Статуту ООН [15], 
Рада Безпеки уповноважила Операцію вживати всіх необхідних заходів 
для реалізації Мирної угоди по Дарфуру.

25 вересня 2007 року Рада Безпеки затвердила розгортання багато‑
компонентної структури при взаємодії з Європейським Союзом із метою 
створення сприятливих умов для повернення біженців у Центральноаф‑
риканській Республіці та Чаді.

24 березня 2005 року Рада Безпеки проголосувала за направлен‑
ня 10 000 військовослужбовців та 700 поліцейських для сприяння вико‑
нанню мирної угоди між урядом Судану та національно‑визвольним ру‑
хом/Армією Судану (Всеохоплюючої мирної угоди в Південному Судані), 
яка була укладена в 2005 році після 21 року кровопролиття.

У кінці 1999 року ООН також направила Інтегровану місію в Східний 
Тимор, у якому розпочались заворушення через референдум про приєднан‑
ня до Індонезії. У 2005 році миротворча місія була переформатована в місію 
з надання допомоги по миробудівництву (постконфліктне врегулювання).

Особливу увагу слід приділити Місії ООН у Сьєрра‑Леоне, за спри‑
яння якої було припинено 11‑річну громадянську війну. ООН посприя‑
ла у питаннях роззброєння, демобілізації, ремонту доріг, шкіл, лікарень, а 
також запровадила різні проекти з соціальної підтримки. Важливим еле‑
ментом також стало заснування спеціального суду для Сьєра‑Леоне під 
егідою ООН, формування професійних поліцейських сил. На зміну Місії 
ООН у Сьєрра‑Леоне у 2006 році прийшла нова місія – Об’єднане пред‑
ставництво ООН у Сьєрра‑Леоне, яке було відповідальним за проведен‑
ня виборів у 2007 році.

Таким чином, стає очевидно, що діяльність ООН не припиняється з 
завершенням конфлікту. ООН допомагає біженцям повернутися додому, 
займається розмінуванням, ремонтом, надає економічну та правову допо‑
могу, слідкує за ходом виборів та дотриманням прав людини.

Після завершення конфлікту суспільство переходить на інший етап – 
етап миробудівництва, етап формування самобутності. Досить часто ми‑
ротворчість є основою миробудівництва, переходу від війни до миру. 
Ми вже наводили приклади порушення мирних договорів, які мали міс‑
це в Анголі у 1993 р. та Руанді у 1994 р. Науковці зазначають, що фактич‑
но в половині країн, які пережили війну, через п’ять років відбуваються 
спалахи насилля.
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Тому у червні 2006 року відбулася визначна подія: було засновано Ко‑
місію з миробудівництва (КМС), метою якої є сприяння країнам у пере‑
ході від війни до миру. Вона слугує проміжною ланкою між миротворчіс‑
тю та постконфліктними операціями. Основним завданням Комісії є на‑
лагодження зв’язків між всіма сторонами для координації дій та забезпе‑
чення справжньої постконфліктної діяльності [18].

Комісія з миробудівництва – це новий міжурядовий консультатив‑
ний орган ООН, який підтримує зусилля, спрямовані на досягнення миру 
у країнах, які пережили конфлікти, та є важливим доповненням того ме‑
ханізму, який використовується міжнародною спільнотою для вирішен‑
ня більш широких задач по забезпеченню миру.

Комісія відіграє унікальну роль, виконуючи наступні функції: зводить 
разом сторони конфлікту, міжнародних донорів, міжнародні фінансові уста‑
нови, уряди країн; мобілізує зусилля та рекомендує і пропонує комплексні 
стратегії постконфліктного миробудівництва та відновлення, а також, за необ‑
хідності, акцентує увагу на проблемних аспектах, здатних підірвати мир [19].

Наразі наступні держави включено до порядку денного Комісії з ми‑
робудівництва:

– Бурунді  – було включено  23  липня  2006  року шляхом передачі 
Радою Безпеки, основними проблемами є верховенство права та 
повернення громадам права на землю;

– Гвінея – 23 лютого 2011 року у відповідь на прохання уряду Гвінеї 
про допомогу КМС у національному примиренні, реформі секто‑
ру оборони та зайнятості молоді;

– Гвінея‑Бісау – була включена 19 грудня 2007 року у відповідь на 
прохання Ради Безпеки;

– Ліберія – була включена 16 вересня 2010 року на прохання Ради 
Безпеки, КМС співпрацює з міжнародними та місцевими парт‑
нерами для реалізації верховенства права, національного прими‑
рення та проведення реформи в сфері безпеки;

– Сьєрра‑Леоне – було включено 23 червня 2006 року після переда‑
чі Радою Безпеки, КМС співпрацює з міжнародними та місцеви‑
ми партнерами щодо зайнятості молоді та жінок, забезпечення їх 
прав, реформи безпеки та правосуддя, розвитку енергетики;

– Центральноафриканська республіка  – була включена  12  лип‑
ня 2008 року.

Досить часто діяльність місій ООН із миробудівництва в посткон‑
фліктних ситуаціях полягає також у контролі над збором та знищенням 
сотень тисяч одиниць озброєння, а також наданні допомоги колишнім 
комбатантам повернутися до цивільного життя.
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Миробудівництво часто здійснюється паралельно з миротворчими 
операціями та входить до їх мандату. У випадку успішної миротворчої опе‑
рації обов’язки з нормалізації життя переходять від персоналу місій до ін‑
ших структур ООН та організацій. Умовно кажучи, держава переходить з 
опіки Ради Безпеки до Комісії з миробудівництва та інших органів у рам‑
ках ООН (Верховного комісара ООН з прав людини, Міжнародну органі‑
зацію праці тощо). Наприклад, у 2000 місії ООН у Таджикистані та Цен‑
тральноафриканській Республіці були замінені меншими за чисельністю 
відділами з миробудівництва [16]. Також ми вже наводили приклади Сьєр‑
ра‑Леоне та Східного Тимору.

Ще однією сучасною тенденцією у сфері посилення міжнародного 
миротворчого потенціалу, про яку слід згадати, є співпраця та взаємодія 
ООН із регіональними організаціями (першим прикладом такої співпра‑
ці може слугувати Місія спостерігачів у Ліберії у 1993–1997 рр.). ООН тіс‑
но співпрацює з НАТО та ЄС (прикладом може слугувати координація дій 
щодо Косово), ОБСЄ, ОАД та СНД.

Сучасні миротворчі місії мають комплексний характер, вони не лише 
намагаються стримати чи врегулювати конфлікти, а й також сприяти від‑
новленню держави, прав людини та громадського порядку. Усі наведені 
приклади миротворчих операцій свідчать про значну роль, яку ООН ві‑
діграє при збереженні миру та безпеки. Однак, слід також пам’ятати, що 
миротворчі місії не є панацеєю, а лише однією із потужних сил, яка спри‑
яє врегулюванню конфлікту. Основними функціями, які покладаються на 
місії з миробудівництва є проведення незалежних виборів, формування 
громадянського суспільства, розвиток економіки та інфраструктури дер‑
жави. Саме ці заходи вважають якісними показниками переходу держави 
зі стану війни на мирний лад.

4. Постконфліктне врегулювання – Практика ОбСЄ
Відповідно до Гельсінського документу 1992 року «Виклик часу змін», 

діяльність місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі полягає у:
– запобіганні конфліктам (локальні контакти з місцевими активіс‑

тами, лідерами думки, НУО; робота з місцевими органами влади; 
інформування, освіта і тренування щодо питань прав людини, 
верховенства права, демократичних процесів, свободи преси, 
функціонування поліції в демократичному суспільстві, цивіль‑
ного контролю над військовими; управління економічними та 
екологічними процесами; моніторинг виборів, раннє запобігання 
конфліктам);
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– запобігання поновленню насильства та вирішення конфліктів 
(медіація, створення формальних груп держав – контактні групи; 
нагляд за виконанням угод; операція з підтримання миру);

а) військова;
б) цивільна – контроль та моніторинг; цивільна миротворча діяль‑

ність – цивільні спостерігачі, контрольні моніторингові служби;
– постконфліктне безпекове врегулювання:
а) сприяння примиренню;
б) побудова демократії;
в) зміцнення безпеки;
г) розвиток громадянського суспільства [20, c. 9].
ОБСЄ брала на себе роль кризового менеджера у всіх конфліктах на 

пострадянському просторі. Однак, сильною стороною ОБСЄ є саме меді‑
ація, а не миротворчість [20, с. 10].

Відповідно до Розділу 3 Гельсінського документу 1992 року, діяль‑
ність ОБСЄ з підтримки миру може бути спрямована як «для запобі‑
гання конфліктам, так і для спостереження за припиненням вогню і на‑
дання допомоги у підтримці припинення вогню, для спостереження за 
виведенням військ, надання підтримки у збереженні законності та по‑
рядку, для надання гуманітарної і медичної допомоги і допомоги біжен‑
цям» [21, c. 26].

Згідно з мандатом ОБСЄ, в таких операціях може бути задіяний ци‑
вільний та / і військовий персонал; вони можуть бути як малого, так і ве‑
ликого масштабу; а також здійснюватися у формах місій спостерігачів чи 
місій з контролю, а також внаслідок розгортання більш масштабних сил 
(пункт 18 Документу).

ОБСЄ підзвітна в своїй діяльності з підтримки миру ООН, що прояв‑
ляється у тому, що діючий Голова ОБСЄ зобов’язаний надсилати вичерпну 
інформацію про всі заходи Організації до Ради Безпеки ООН. Крім того, 
з врахуванням характеру конфлікту та його масштабів, ОБСЄ може при‑
йняти рішення щодо передачі питання на розгляд РБ ООН.

Механізм операцій з підтримки миру:
1. Операції з підтримки миру задіюються у тому випадку, якщо є 

згода безпосередньо зацікавлених сторін, їх дії носять неприму‑
совий характер, а також їх не можна розглядати як заміну пере‑
говорам.

2. Прохання про початок здійснення операцій з підтримки миру 
можуть надсилатися однією або декількома державами‑учасни‑
ками Комітету старших посадових осіб (КСПО)  через діючого 
Голову ОБСЄ.
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3. Рішення про початок проведення операцій з підтримки миру і 
направлення таких місій приймаються на основі консенсусу Ра‑
дою або діючим в якості його агента КСПО.

4. Загальний політичний контроль за здійсненням операції з під‑
тримки миру та керівництво нею здійснюється КСПО.

5. Рішення про початок операцій з підтримки миру приймається 
після дотримання наступних вимог:

– встановлене ефективне та довготривале припинення вогню;
– зацікавленими сторонами узгоджені необхідні меморандуми та 

домовленості;
– надані гарантії постійної безпеки задіяного особового складу.
6. Розробка мандату місії здійснюється в межах необхідності Кон‑

сультативним комітетом Центру із запобігання конфліктам. За‑
тверджується мандат КСПО.

7. Всі держави‑учасниці мають право приймати участь в операціях 
з підтримки миру.

8. Зацікавлені сторони беруть участь у погодженні кандидатур дер‑
жав‑учасниць для формування особового складу місії.

Приклади:
Місія ОБСЄ  з верифікації в Косово (грудень  1998  року  – бере-

зень 2001 року).
Була утворена після підписання угоди між ОБСЄ та Республікою 

Югославія 16 жовтня 1998 року з метою забезпечення виконання резолю‑
цій Ради Безпеки ООН 1160 та 1199, збереження перемир’я, контролю‑
вання пересування військ, забезпечення допомоги у поверненні біженців 
та переміщених осіб, спостереження за проведенням виборів, допомоги 
у формуванні виборних органів самоуправління та поліції, сприяння до‑
триманню прав людини і побудови демократії.

Завданнями місії є:
– забезпечення згоди між всіма політичними опонентами у Косово 

у відповідності із резолюцією 1199 РБ ООН;
– впевнення в тому, що конфліктуючі сторони дотримуються 

перемир’я та не використовують зброю для репресій проти міс‑
цевого населення;

– покращення соціальної обстановки та створення умов для повер‑
нення біженців та переміщених осіб;

– початок змістовного переговору про виведення політичної ситу‑
ації з кризи;
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– забезпечення тісного зв’язку із силами та організаціями, присут‑
німи в Косово;

– спостереження за виборами в Косово, гарантування їх відкри‑
тості та справедливості у відповідності із прийнятими правила‑
ми та процедурами;

– надання допомоги в створенні в Косово інститутів управління та 
поліцейських сил;

– інформування Постійної Ради ОБСЄ, Ради Безпеки ООН та ін‑
ших органів і організацій про вжиті заходи та надання рекомен‑
дацій з питань, піднятих у резолюції 1199 Ради Безпеки ООН [21].

Крім того, ОБСЄ  здійснює поліцейську діяльність у посткон‑
фліктних ситуаціях. Так, держави‑учасники можуть зробити запит до 
ОБСЄ щодо спеціальної підтримки в сфері забезпечення правопорядку. 
Приклади: Організація надавала подібну посткризову підтримку Кир‑
гизстану (після подій 2010 року); Хорватії (1998–2000 роки); Македонії 
(2011–2012 роки).

Хорватія (1998–2000) – надання консультацій поліції з питань повер‑
нення переміщених осіб на місця їх проживання:

– з  1998  по  2000  роки Група поліцейських спостерігачів ОБСЄ  в 
Хорватії надавали консультації та здійснювали моніторинг діяль‑
ності місцевої поліції, зокрема у зв’язку із поверненням перемі‑
щених осіб під час війни на місця проживання;

– з 2000 року Підрозділ з поліцейської діяльності сприяв проведен‑
ню реформи поліції, регіональному і міжнародному співробіт‑
ництву в сфері поліцейської діяльності та налагодженню роботи 
поліції з населенням.

Колишня югославська Республіка Македонія (2001–2002) – надання 
сприяння поверненню правоохоронних сил в райони, де раніше спосте‑
рігалася кризова ситуація:

– ОБСЄ  спрямувала  60  поліцейських радників для сприяння по‑
верненню поліції в райони, де раніше спостерігалася кризова си‑
туація, а пізніше – для зміцнення довіри;

– Відділ розвитку поліцейської служби Контрольної місії ОБСЄ в 
Скоп’є допомагав у наборі та навчанні курсантів‑першокурсни‑
ків із недостатньо представлених етнічних груп;

– Відділ розвитку поліцейської служби Контрольної місії ОБСЄ в 
Скоп’є надавав допомогу уряду в реалізації національної страте‑
гії реформування поліції – проведення учбових курсів, надання 
технічної допомоги у реформуванні поліції та підтримці роботи 
поліції з населенням за місцем проживання.
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Киргизстан (2010) – сприяння постконфліктному відновленню 
держави:

– до Киргизстану була направлена Поліцейська консультатив‑
на група з метою допомогти знизити міжетнічну напруженість, 
посилити потенціал територіальних підрозділів Міністерства 
внутрішніх справ, консультувати місцеву поліцію з питань прав 
людини та основних свобод, захисту потенційно вразливих груп 
населення, управління громадським порядком та налагодження 
партнерських відносин між поліцією та громадськістю;

– у складі Поліцейської консультативної групи  – кваліфікований 
посередник, що пройшов відповідну підготовку на місці, для ро‑
боти з представниками міських общин. Ціль його роботи у роз‑
витку діалогу, посередницької діяльності, сприянні примиренню 
та відновленню довіри між різними етнічними групами.

ОБСЄ проводить подібну роботу з органами внутрішних справ у Ві‑
рменії (з 2003 року), Азербайджані, Албанії, Косово, Чорногорії, Сербії та 
Таджикистані.

Питанню постконфліктного відновлення присвячений розділ V Доку-
менту ОБСЄ про легку і стрілецьку зброю від 24 листопада 2000 року. Зо‑
крема, «держави‑учасниці визнають, що накопичення і неконтрольоване 
розповсюдження стрілецької зброї можуть сприяти дестабілізації обста‑
новки в області безпеки у постконфліктних умовах. Крім того, вони ви‑
знають, що стабільне становище в сфері безпеки, в тому числі впевненість 
населення у дії механізмів забезпечення безпеки, грає вирішальну роль в 
успішному здійсненні будь‑якої програми збору стрілецької збори і контр‑
олю за нею, а також інших постконфліктних програм, наприклад: програ‑
ми утилізації стрілецької зброї».

ОБСЄ сприяє вирішенню цього питання наступним чином:
– за проханням приймаючої держави може прийняти рішення про 

командування осіб, що володіють необхідними знаннями у пи‑
таннях стрілецької зброї, в тому випадку, якщо це передбачено 
рішенням Постійної ради в рамках програми «Групи оперативної 
експертної підтримки та співробітництва»;

– надає допомогу у скороченні та утилізації такої зброї, а також 
здійсненні нагляду за такими процесами;

– надає консультаційні послуги у налагодженні та зміцненні при‑
кордонного контролю з метою скорочення незаконного обігу 
стрілецької зброї [22, с. 14–16].

Постконфліктне врегулювання стане одним із пріоритетних напрям‑
ків діяльності ОБСЄ і за часів головуванням Федеративної Республіки Ні‑
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меччина (2016). У зв’язку з цим Німеччина виступає з ініціативою прове‑
дення структурованого діалогового процесу щодо посилення оператив‑
них можливостей ОБСЄ, посередництва та медіації, процесів примирен‑
ня, подальшого розвитку заходів зміцнення довіри та безпеки (зокрема, 
Віденський документ) [23, с. 4].

Також слід відзначити, що у питаннях постконфліктного відновлен‑
ня ОБСЄ співпрацює з НАТО. Це, зокрема, підтверджується положення‑
ми Комюніке Стамбульського самміту НАТО (червень 2004 року), де було 
зазначено, що у обидві інституції в значній мірі доповнюють одна одну в 
плані відповідальності та мають спільні інтереси, як у функціональному, 
так і у географічному аспектах, і НАТО «буде і надалі розвивати співробіт‑
ництво з ОБСЄ в таких сферах, як запобігання конфліктам, кризове вре‑
гулювання та постконфліктне відновлення» [24].

Наразі ОБСЄ залучена в якості медіатора у декількох невиріше‑
них конфліктах: конфлікт навколо Нагорного Карабаху, конфлікт у 
Придністров’ї, ситуація після конфлікту у Грузії у 2008 році. Спеціаль‑
на моніторингова місія ОБСЄ діє також в Україні (завдання Місії не у по‑
стконфліктному врегулюванні, а у зниженні рівня напруженості та спри‑
янні діалогу між усіма сторонами конфлікту [25]).

5. Постконфліктне врегулювання в країнах Африки
Африканський контитнент – це справжнє джерело різних практик 

щодо врегулювання збройних конфліктів. Представлені різні особливос‑
ті встановлення миру і розбудови після війн.

За певних обставин миротворчі операції та операції з розбудови миру 
можуть мати велике значення. Якщо воєнні дії є незначними, а можливос‑
ті держави щодо здійснення внутрішніх реформ досить високими, потріб‑
но лише обмежене міжнародне втручання: країна може досягнути сталого 
миру за певної фінансової допомоги. І навпаки: якщо воєнні дії є значни‑
ми, а можливості держави щодо здійснення внутрішніх реформ – низьки‑
ми, ризик відновлення конфлікту є дуже високим.

Найбільш прийнятною формою втручання ООН в конфлікти в Афри‑
ці – місії спостереження. Однак такі операції не мають можливості і повно‑
важень створювати інституційну основу, необхідну для миру. Тому ООН має 
перейти від створення місій спостереження до багатоаспектних миротворчих 
операцій. Для збільшення їх ефективності важливим фактором є укладання 
мирних договорів та належне економічне сприяння, хоч політична та інсти‑
туційна допомога мають першочергове значення після війни.

Важливим питанням є, чи можуть регіональні організації Африкан‑
ського континенту надавати експертизу, технічну і матеріальну підтрим‑
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ку, забезпечувати довготривале забезпечення мирних операцій. В ООН не‑
має достатніх ресурсів, необхідних для протистояння та вирішення кризи 
в багатьох країнах Африки. Тому, керуючись Главою 8 Операції, розроблені 
ООН, але які здійснюють регіональні організації, Організація Об’єднаних 
Націй активно залучає регіональні організації до миротворчої діяльності 
та пост конфліктного регулювання.

Створення спеціального механізму вирішення конфлікту в рамках 
ОАЄ (Організації Африканської Єдності) збільшив її можливість ініцію‑
вати та управляти дипломатичним втручанням та вирішенням конфліктів. 
Проте регіональні організації часто дость близькі до сторін регіонального 
конфлікту, тому досить складно говорити про їх неупередженість. До того 
ж, їх ресурси та технічні можливості є більш обмеженими, ніж у ООН, а їх 
мандати не дозволяють їм брати участь у всіх аспектах пост конфліктного 
регулювання. Тому надзвичайно важливо запровадження тісного співро‑
бітництва між ООН та регіональними організаціями для започаткування 
кращих миротворчих операцій [26].

Моніторингова Група Економічного співтовариства країн Західної 
Африки – це західноафриканська багатостороння збройна сила, сформо‑
вана із окремих армій Економічного співтовариства країн Західної Афри‑
ки. Вона була утворена 29 травня 1981 року, коли 16 держав Західної Аф‑
рики підписали Протокол про взаємну допомогу у питаннях оборони [27].

Серед органів, які утворювались, було домовлено щодо заснування:
– Департамент (Authority)  – здійснює огляд загальних проблем 

миру та безпеки у Співтоваристві; приймає рішення щодо доціль‑
ності військових дій і, у разі необхідності, ввіряє їх здійснення 
Командуючому силами Об’єднаних Збройних Сил Співтовари‑
ства (AAFC) – стаття 6 Протоколу;

– Рада з оборони – здійснює огляд ситуації, стратегії, яку слід при‑
йняти, та необхідні засоби втручання – стаття 8 Протоколу;

– Комісія з оборони  – здійснює огляд технічних аспектів питань 
оборони – стаття 11;

– Об’єднані Збройні Сили Співтовариства – утворюється за необ‑
хідності та знаходиться під керівництвом Командуючого силами, 
призначеного Департаментом на пропозицію Ради з оборони  – 
стаття 14.

Механізм, передбачений Протоколом про взаємну допомогу у пи-
таннях оборони (статті 16–18):

1. Якщо проти члена Співтовариства спрямована зовнішня збройна 
загроза чи агресія, то глава цієї держави надсилає письмовий за‑
пит щодо допомоги діючому Голові Департаменту Економічного 
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співтовариства країн Західної Африки (ECOWAS) із копіями для 
інших членів. Наявність такого запиту означає, що AAFC став‑
ляться у стан надзвичайної ситуації.

2. Якщо конфлікт виник між двома або більше членами Співтова‑
риства, негайно проводиться засідання Департаменту та вжива‑
ються необхідні заходи із посередництва.

3. Об’єднані Збройні Сили не втручаються у тому випадку, якщо 
конфлікт є виключно внутрішнім заворушенням.

Проте, в контексті останнього пункту, внутрішні заворушення могли 
сприяти введенню в дію Механізму ECOWAS у тому випадку, якщо вони 
загрожували викликати гуманітарне лихо, становили серйозну загрозу 
миру та безпеці в регіоні чи мали наслідком / передбачали повалення де‑
мократично обраного уряду [28].

ECOWAS має в арсеналі механізми як доконфліктного, так і посткон‑
фліктного врегулювання. В контексті залучення ECOWAS до посткон‑
фліктного врегулювання слід відмітити Протокол про механізм запобі‑
гання, вирішення і врегулювання конфліктів, підтримки миру та безпе‑
ки від 1999 року [29].

Механізм передбачає утворення наступних органів:
– Департамент – найвищий орган із прийняття рішень, що фор‑

мується із глав держав та урядів членів ECOWAS та відповідає за 
вжиття усіх заходів щодо запобігання конфліктам, їх вирішення 
та врегулювання, підтримки миру та безпеки, гуманітарної допо‑
моги, будівництва миру, контролю транскордонної злочинності 
та розповсюдження стрілецької зброї.

Крім того, Департамент може наділяти Раду із посередництва та без‑
пеки повноваженнями приймати від свого імені рішення щодо імплемен‑
тації положень Механізму.

– Рада із посередництва та безпеки – складається із дев’яти держав‑
членів, сім з яких обираються Департаментом, а інші двоє – голо‑
ва і попередній голова Департаменту (автоматичне право член‑
ства у Раді). До їх функцій належать: прийняття рішень з питань 
миру та безпеки у субрегіоні від імені Департаменту; погодження 
усіх форм інтервенції та, зокрема, прийняття рішення щодо роз‑
міщення політичних та військових місій; схвалення мандатів та 
положень діяльності таких місій; здійснення регулярного пере‑
гляду вищезазначеного у зв’язку із ситуаціями, що виникають; та 
інші.

Засідання Ради із посередництва та безпеки відбуваються на рівнях 
глав держав та урядів, міністрів закордонних справ, оборони та внутріш‑
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ніх справи, а також на рівні послів як постійних представників держав 
членів при Виконавчому Секретаріаті ECOWAS.

– Виконавчий Секретаріат – уповноважений ініціювати дії із запо‑
бігання, вирішення та врегулювання конфлікту, підтримки миру 
та безпеки в субрегіоні. Такі дії можуть включати з’ясування фак‑
тів, посередництво, переговори та примирення сторін конфлікту. 
До функцій Виконавчого Секретаріату входять: рекомендації щодо 
призначення Спеціального Представника та Командуючого силами 
для затвердження Радою із посереднитцва та безпеки; ведення полі‑
тичної, адміністративної та операційної діяльності та надання логіс‑
тичної підтримки місіям; розгортання місій із з’ясування фактів та 
посередництва на основі його оцінки поточної ситуації; скликання, 
після консультації із Головою Департаменту, усіх засідань Ради із по‑
середництва та безпеки, Комісії із оборони та безпеки; вжиття за‑
ходів із імплементації усіх рішень Ради із посередництва та безпеки.

Стаття 17 Протоколу передбачає утворення додаткових органів для 
сприяння в роботі Раді з посередництва та безпеки. Серед них: Комісія із 
оборони і безпеки, Рада старійшин та Моніторингова група із припинен‑
ня вогню (ECOMOG).

Моніторингова група складається із декількох резервних багатофунк‑
ціональних модулів (цивільних та військових), розміщених у країнах їх 
походження, але готовий до негайного запуску. До функцій ECOMOG на‑
лежать: нагляд і моніторинг; підтримка миру та відновлення миру; гума‑
нітарна інтервенція; забезпечення виконання санкцій, в тому числі ем‑
барго; превентивне розгортання місії; миротворчість, роззброєння та де‑
мобілізація; та інші операції, мандат на які може видати Рада із посеред‑
ництва та оборони.

Безпосередньо питанням постконфліктного врегулювання присвяче‑
ний Розділ IX Механізму. Зокрема, він стосується стадійної стратегії від‑
будови миру та загалом полягає у:

– залученні до підготовки, організації та нагляду за виборами у 
державах‑членах, що є сторонами конфлікту.

– моніторингу та активній підтримці розвитку демократичних ін‑
ституцій у таких державах;

– допомозі державам‑членам, що виходять із конфлікту, шляхом 
участі у їх національній, соціальній, економічній та культурній 
відбудові.

Відповідно, до статті 44 Механізму запобігання, вирішення і врегу‑
лювання конфліктів, підтримки миру та безпеки, ECOWAS вживає на‑
ступних заходів для допомоги державам, що були сторонами конфліктів:
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1. Зміцнення миру, про що зазделегідь велись переговори;
2. Встановлення умов для політичної, соціальної та економічної 

відбудови суспільства та урядових структур;
3. Імплементація програм із роззброєння, демобілізації та реінте‑

грації;
4. Поселення та реінтеграція біженців та внутрішньо переміщених 

осіб;
5. Допомога вразливим групам населення, включаючи дітей, стар‑

ших осіб, жінок та інших.
Крім того, за необхідності, ECOWAS [32] сприяє підтримці процесів 

реконструкції політичної влади в державах постконфліктного стану. Така 
допомога може включати підготовку, організацію, моніторинг та ведення 
виборчого процесу, у співпраці із відповідними регіональними та міжна‑
родними організаціями. Відбудова політичної влади має здійснюватися ра‑
зом із розвитком поваги до прав людини, посиленням верховенства пра‑
ва в державі та зміцненням ролі судової гілки влади.

ECOWAS брала участь у постконфліктному врегулюванні наслідків 
Другої громадянської війни у Ліберії (1999–2003) та політичної кризи у 
Кот-д’Івуарі (2010–2011). Вони вважаються прикладами найбільш струк‑
турованого підходу до регіональної відбудови миру.

Стратегія ECOWAS в обох випадках полягала в наступному [30, 
c. 4–5]:

1. агенти миру ECOWAS (чи спеціальний комітет із представників 
ECOWAS, неурядових організацій та видатних особистостей) на‑
вчають сторін конфлікту щодо суті мирних домовленостей, необ‑
хідності іти на поступки та наслідків противного;

2. мирні домовленості мають бути спрямовані на вирішення при‑
хованих причин конфлікту, а не на легітимізацію заворушень;

3. процес відбудови миру не має бути «аматорською» справою; спів‑
робітники ECOWAS мають мати відповідні навички із посеред‑
ництва та примирення;

4. має здійснюватися контроль за роботою глав держав та урядів; 
звинувачені у поганому управлінні та / чи розпалі нестабільності 
в регіоні мають бути «публічно названі та осоромлені» у якості 
заходу із попередження майбутніх конфліктів.

ECOWAS та Друга громадянська війна в Ліберії.
Втручання ECOWAS у громадянську війну в Ліберії відбулось у трав‑

ні 2005 року, проте на той час Механізм відбудови миру не був ратифіко‑
ваний необхідними двома третинами 15 держав‑членів.
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1. У 2002 році було проведено декілька засідань лідерів ECOWAS з 
метою обговорення ескалації конфлікту та пошуку мирних за‑
собів закінчення конфлікту у Ліберії (наприклад, саміт у Ямусу‑
кро 17 травня 2002 року).

17 вересня 2002 року була створена Міжнародна контактна група з 
Ліберії (ICGL), що складалась із представників ООН, Економічного спів‑
товариства країн Західної Африки, Африканського союзу, Світового бан‑
ку, Сполучених Штатів Америки, Гани, Нігерії, Сполученого Королівства, 
Німеччини, Іспанії та Швеції.

У вересні 2005 року ICGL та Уряд Ліберії підписали Програму допо‑
моги в управлінні та економічній діяльності (GEMAP) – новий підхід до 
проблеми систематичної корупції в політиці.

2. Виконавчий Секретаріат та Парламент ECOWAS  ініціювали пе‑
реговори із Об’єднаними ліберійцями за примирення і демокра‑
тію (LURD) та представниками Національної Патріотичної Пар‑
тії Президента Тейлора.

3. У 2003 році був утворений об’єднаний регіональний комітет для 
цілей оцінки умов проведення вільних та справедливих виборів 
у Ліберії, а також для визначення шляхів та напрямків залучення 
міжнародного співтовариства до процесу припинення вогню у 
Ліберії.

4. У червні 2003 року ECOWAS, за підтримки США, Гани та ООН, 
підготувала проект домовленості щодо припинення вогню.

5. 2 липня 2003 року на саміті в Дакарі лідери ECOWAS вирішили 
запустити Vanguard Force to Liberia для стабілізації безпекової 
ситуації та полегшення процесу передачі влади від Президента 
Тейлора до його Віце‑Президента Мозеса Бла.

6. 1  серпня  2003  року Рада Безпеки ООН  ухвалила Резолю‑
цію  1497  (2003) щодо утворення багатонаціональної сили у Лі‑
берії та оголошення готовності щодо утворення стабілізаційних 
сил ООН не пізніше 1 жовтня 2003 року.

7. 4  серпня  2003  року розпочала роботу Місія ECOWAS  у Ліберії 
(ECOMIL). Її завдання: встановлення зон розмежування між усі‑
ма сторонами конфлікту з метою забезпечити процес припинен‑
ня вогню; створити умови для надання гуманітарної допомоги; 
створити умови для свободи пересування осіб; підготувати за‑
пуск Міжнародної стабілізаційної сили.

8. ECOWAS брала активну участь у переговорах та посередництві 
між сторонами у конфлікті, наслідком яких стало підписан‑
ня 18 серпня 2003 року у м. Акра Всеосяжної мирної домовленос‑
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ті, де був закріплений запит до ООН розмістити у Ліберії сили 
ООН (UNMIL) відповідно до Розділу 7 Статуту ООН.

Відповідно до Резолюції 1509 (2003) Рада Безпеки ООН робила запит 
до Генерального Секретаря ООН передати повноваження із постконфлік‑
тного врегулювання у Ліберії від ECOWAS до UNMIL. Це відбулося 1 жов‑
тня 2003 року.

Важливо, що ECOWAS неодноразово наполягала на невизнанні будь‑
якого насильницького перехоплення влади в державі і таким чином під‑
тверджувала підтримку Протоколу ECOWAS з демократії та належно‑
го управління від 2001 року та Рішення ОАЄ / АС, прийнятого у Алжирі 
у 1999 році, які засуджували антиконституційну зміну уряду.

Також у березні 2013 року ECOWAS був організований стратегічний 
воркшоп для цілей залучення цивільного населення до ECOWAS Резерв‑
них Сил (ESF) [31].

Широкомасштабне втручання ООН через UNMIL стало наслідком 
діяльності ECOWAS за підтримки Африканського Союзу [30, c. 43–48].

ECOWAS та політична криза у Кот-д’Івуарі (2002–2005 та 2010–
2011).

Перше залучення ECOWAS відбулося у 2002 році, зокрема тоді, коли 
вона організувала надзвичайний саміт щодо кризи у Кот‑д’Івуарі з метою 
аналізу можливостей переговорів про досягнення миру з повстанцями та 
подолання кризи (зустріч Аккра I від 29 вересня 2002 року під головуван‑
ням Президента Сенегалу). Присутність практично усіх лідерів країн За‑
хідної Африки та активне посередництво ECOWAS призвело до підписан‑
ня Угод про припинення війни у Абіджані та Ломе.

На зустрічі Аккра I була заснована Контактна група із шести пред‑
ставників ECOWAS та представників Африканського союзу.

31 жовтня та 1 листопада 2002 року було підписано дві угоди, Відпо‑
відно до першої, сторони конфлікту зобов’язувались утримуватись від зло‑
вживань правами людей та підтверджували потребу у гарантуванні тери‑
торіальної цілісності Кот‑д’Івуару та поваги до роботи державних інсти‑
туцій. Відповідно до другої домовленості, було схвалено угоду про амніс‑
тію політичних в’язнів. Крім того, відбулося розміщення сил ECOWAS та 
Франції у Кот‑д’Івуарі – Force Licorne.

Ініціативи, що підтримувались ECOWAS допомогли запобігти пере‑
ростанню кризи у повномасштабну громадянську війну.

У січні 2003 року за посередництва ECOWAS, Франції, Африкансько‑
го союзу та Офісу ООН у Західній Африці була підписана Угода Лінас‑
Маркуссі. Вона передбачала роззброєння усіх воюючих сторін, перебудо‑
ву національної армії шляхом реструктуризації сил оборони та безпеки, 
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вигнання усіх найманців та амністія усіх військових осіб, затриманих під 
час політичної кризи. Крім того, передбачалось утворення моніторинго‑
вого комітету для гарантування імплементації мирної угоди.

Не менш важливими цілями для постконфліктного врегулювання 
стали:

1. підтримання територіальної цілісності Кот‑д’Івуару;
2. створення Уряду Національної Єдності;
3. проведення прозорих, вільних та мирних виборів.
Резолюцією Ради Безпеки ООН 1528 було створено Місію ООН у Кот‑

д’Івуарі (UNOCI) [30, c. 49–60].
Після другого туру президентських виборів у Кот‑д’Івуарі 28 листо‑

пада 2010 року та вуличних зіткнень між прихильниками діючого прези‑
дента Лорана Гбагбо із партії Івуарійський народний фронт та його про‑
тивниками із Об’єднання республіканців на чолі із Алассаном Уаттара, у 
Кот‑д’Івуарі розгорнулася політична криза.

UNOCI продовжувала свою діяльність в країні з метою захисту ци‑
вільного населення, сприяння наданню гуманітарної допомоги, підтрим‑
ки івуарійського уряду та реінтеграції комбатантів, а також допомоги у 
сфері прав людини [33].

Відповідно, мандат місії ООН за Резолюцією РБ ООН 2226 (2015) по‑
лягає у наступному [34]:

– захист цивільних осіб;
– політична підтримка (зокрема, в плані проведення президент‑

ських виборів 2015 року);
– усунення тривалих загроз безпеці та вирішення завдань, 

пов’язаних із кордонами (зокрема, з Ліберією);
– програма роззброєння, демобілізації та реінтеграції та збір зброї 

(сприяння реєстрації та перевірці колишніх комбатантів та на‑
дання допомоги в оцінці та перевірці достовірності списків ко‑
лишніх комбатантів; сприяння роззброєнню та репатріації іно‑
земних озброєних елементів);

– відтворення та реформування органів безпеки (підготовка стра‑
тегії національної безпеки; консультація уряду з питань, що 
стосуються реформування сектора безпеки та організація май‑
бутньої національної армії; допомога у забезпеченні підготовки 
особового складу служб безпеки та правоохоронних органів з 
питань прав людини, захисту дітей та захисту від сексуального та 
гендерного насилля та інше);

– нагляд за здійсненням збройного ембарго (разом із Групою екс‑
пертів, створеною резолюцією  1584  (2005) здійснювати, без по‑
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передження, огляд усіх озброєнь, боєприпасів та відповідних ма‑
теріальних засобів – згідно із резолюцією 2219(2015));

– сприяння дотриманню норм міжнародного гуманітарного права 
та права прав людини (відслідковувати випадки порушення прав 
людини і порушення норм міжнародного гуманітарного права; 
забезпечувати особливий захист жінок, яких торкнувся зброй‑
ний конфлікт);

– сприяння наданню гуманітарної допомоги;
– публічна інформація;
– захист персоналу ООН.

Демократична Республіка Конго. Питанням постконфліктного вре‑
гулювання у Демократичній Республіці Конго (ДРК), на основі Резолю‑
ції Ради Безпеки ООН 1925 (2010) з 1 липня 2010 року займалась Місія 
ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго – наступниця Мі‑
сії ООН у ДРК [36].

Мета Місії полягала у захисті цивільного населення, співробітників 
гуманітарних операцій та захисників прав людини від безпосередньої за‑
грози фізичного насилля, а також у наданні підтримки уряду ДРК в його 
роботі зі стабілізації та консолідації мирного процесу.

Особливості мандату Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Рес‑
публіці Конго розкриті у Резолюції Ради Безпеки ООН 2053 (2012) [35]. 
Зокрема:

1. Допомога в організації роботи конголезької цивільної адміні‑
страції, зокрема поліції, територіальної адміністрації і правоохо‑
ронних органів в районах, звільнених від озброєних груп;

2. Сприяння реформам у сфері безпеки;
3. Проведення стратегічного огляду здійснення Міжнародної стра‑

тегії із сприяння забезпеченню безпеки і стабілізації в контексті 
східної частини Демократичної Республіки Конго;

4. Сприяння у створенні демократичних, підзвітних та професій‑
них органів національної безпеки та судових установ;

5. Надання підтримки в організації проведення виборів в провінці‑
ях і на місцях шляхом надання матеріально‑технічної допомоги;

6. Сприяння здійсненню національної програми роззброєння, де‑
мобілізації і реінтеграції членів конголезьких збройних груп, що 
залишаються у східних районах ДРК;

7. Надання конголезькій владі допомоги у справі недопущення на‑
дання підтримки збройним групам за рахунок незаконної еконо‑
мічної діяльності та незаконної торгівлі природними ресурсами, 
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в тому числі і проведення вибіркових перевірок та організації 
регулярних відвідувань місць видобутку корисних копалин, тор‑
говельних шляхів та ринків.

24 лютого 2013 була підписана Рамкова угода щодо миру, безпе‑
ки та співробітництва для Демократичної Республіки Конго та регіону 
(між 11 державами регіону, головами Африканського союзу, Міжнарод‑
ної конференції з району Великих озер, Співтовариства з питань розви‑
тку країн півдня Африки та Генеральним секретарем ООН).

Резолюцією 2098 (2013) РБ ООН заснувала «бригаду оперативного 
втручання».

UNAMID (United Nations-African Union Mission in Darfur) – ЮНАМІД – 
це безпрецедентна змішана миротворча операція Африканського Союзу та 
Організації Об’єднаних Націй в Дарфурі, яку було розпочато у 2008 році. 
Станом на теперішій час є найбільш масштабною місією у світі серед по‑
дібних акцій світової спільноти.

16 листопада 2006 року в Аддіс‑Абебі було прийнято домовленість 
про створення змішаних миротворчих сил Африканського союзу й 
ООН. Змішана місія була утворена відповідно до резолюції РБ № 1769 [37], 
прийнятої 31 липня 2007 року.

14 липня 2011 року в м. Доха (Катар) було підписано документ між 
представниками уряду і ряду групувань повстанців про мирне врегулю‑
вання в Дарфурі [38]. Цей офіційний документ передбачає розподіл вла‑
ди, забезпечення рівної участі у владних інституціях всіх громадян Судану 
і мешканців Дарфуру зокрема, захист прав людини, безпеку і захист кож‑
ного на основі верховенства права, принципів рівності та недискриміна‑
ції. В угоді йдеться про представництво рухів на всіх рівнях влади в Су‑
дані, висвітлюються й економічні питання: захист власності, питання до‑
ступу та наявності питної води, вільний доступ на ринки. Особлива увага 
приділяється фінансуванню реконструкції та відновлення інфраструкту‑
ри Дарфуру, зруйнованої внаслідок конфлікту, передбачається заснуван‑
ня спеціального фонду, регулюється сума коштів, яку уряд Судану виді‑
ляє на відновлення регіону.

З моменту створення та функціонування ЮНАМІД Рада Безпеки 
ООН щорічно продовжує мандат місії на рік. Відповідно до останньої 
прийнятої резолюції № 2228 від 29 червня 2015 року [39] мандат місії 
продовжено до 30 червня 2016 року. Таким чином, основним мандатом  
ЮНАМІД є захист цивільного населення, але до її задач також входить га-
рантування безпеки в операціях з надання гуманітарної допомоги, контр-
оль і перевірка виконання угод, сприяння загальному політичному проце-
су, сприяння гарантування дотримання прав людини і законності в ціло-
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му, безперервне спостереження за кордоном з Чадом і ЦАР, а також надан-
ня відповідних доповідей.

Попри створення гібридної миротвочої місії ЮНАМІД, вже протягом 
12 років в Дафурі de facto триває зброєний конфлікт, що коштував ООН та 
організаціям з надання гуманітарної допомоги більше 10,5 млрд. доларів 
США. Не зважаючи на досягнуті результати у вирішенні конфлікту, місія 
не може побороти насильство, у тому числі й статеве насильство, в регіоні.

Ускладнює ситуацію й відсутність єдиного підходу серед держав‑чле‑
нів РБ ООН щодо вирішення конфлікту в Дарфурі. У той час як уряд Су‑
дану закликає пришвидшити розгляд стратегії завершення операції і вка‑
зує на досягнення миру в Дарфурі, США і Великобританія наполягають на 
проведенні переговорів з укладання нового, всеохоплюючого документу. 
Ці держави‑члени ООН виступають за розширення мандаду ЮНАМІД до 
досягнення миру. Китай та Російська Федерація підтримують роботу гі‑
бридної місії в рамках Мирної угоди, підписанної в м. Доха. З цього при‑
воду варто зауважити, що ці держави не визнають злочинної природи уря‑
ду Судану, і є його основними союзниками. До того ж, згідно з інформаці‑
єю, представленою у щорічному виданні Стокогольмського інституту до‑
слідження миру, Росія неодноразово порушувала ембарго на постачання 
озброєння до Судану, хоч офіційна Москва це заперечувала.

Сьєрра-Леоне. Громадянська війна розпочалася в Сьєрра‑Леоне 
у 1991 р., коли повстанці Об’єднаних Революційних Сил (ОРС) розпоча‑
ли збройне протистояння протии урядових сил. Повстанців фінансували 
незаконні торговці діамантами та підтримували військові сусідніх держав. 
В 1990‑х рр. Відбулася ескалація конфлікту, що призвела до захоплення 
декількох регіонів країни ОРС та їх контролю над видобутком діамантів.

Булла створена Моніторингова Группа Економічного співтовари‑
ства західноафриканських держав (ECOMOG) для боротьби і проти‑
стояння ОРС. До того ж, ООН започаткувала Наглядову Місію ООН в 
Сьєрра‑Леоне (UNOMSIL) для створення атмосфери економічної та по‑
літичної стабільності. 1998 р. Збройне протистояння відновилось у біль‑
ших масштабах. Мали місце масові і грубі порушення міжнародного гу‑
манітарного права і прав людини. Неспроможність ECOMOG відновити 
мир та гарантувати безпеку в країні призвела до створенняя більшої мі‑
сії ООН (UNAMSIL).

Офіційне припинення війни було оголошене 18 січня 2002 р. Відбу‑
лися зміни у політичній системі, було внесено зміни до конституції. Ра‑
зом з тим, влада Сьєрра‑Леоне не змогла притягнути до відповідальності 
за воєнні злочини винних осіб, а тому ООН було створено Спеціальний 
Суд по Сьєрра‑Леоне.
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Країна далека від досягнення політичної та економічної стабільнос‑
ті. Важливі аспекти, такі як розбудова громадянського суспільства, ре‑
форми законодавчої та виконавчої гілок влади не отримують достатньо‑
го фінансування, незважаючи на значні фінансові вливання міжнародно‑
го співтовариства.

Економіка до сих пір основується на використанні природних ресур‑
сів: видобутку діамантів та золота. Проте державні кордон из Ліберією та 
Гвінеєю недостатньо контролюються, що створює передумови для неза‑
конної торгівлі діамантами.

Погана система освіти збільшує соціальне розшарування суспіль‑
ства, а система охорони здоров’я, як один з пріоритетних напрямків по‑
стконфліктного урегулювання, не відновлено. Бідність й недостатні сані‑
тарні умови спричинюють спалахи холери та туберкульозу, стрімко роз‑
повсюджується ВІЛ/СНІД.

Таким чином, незважаючи на значні кроки міжнародної спільности 
щодо стабілізації основних сфер життя в країні, ситуація залишається да‑
лекою від стабільності, зберігається висока вирогідність відновлення кон‑
флікту чи збільшення напруження у суспільстві [40].

Бурунді. Незалежність Королівства Бурунді була проголоше‑
на 1 липня 1962 року. Із того моменту влада у країні виявилася в руках 
тутсі, які були етнічною меншістю в новій державі. У країні почали роз‑
палюватися міжетнічні суперечки. У жовтні 1665 року хуту спробува‑
ли здійснити державний переворот, який закінчився арештами та стра‑
тами. Потім країна пережила ще декілька спроб державного переворо‑
ту. Громадянська війна у Бурунді тривала з 21 жовтня 1993 року по сер‑
пень 2005 року. Аналогічний конфлікт відбувався в Руанді у 1994 році, 
коли загинуло 800 тис. людей. ООН та ОАЕ засудили державний пере‑
ворот, який відбувся у липні 1996 року, та ввели проти Бурунді еконо‑
мічні санкції.

Завдяки присутності ООН та інших міжнародних партнерів після де‑
кількох років громадянської війни у країні відновився спокій. Президент 
та лідер етнічного угруповання хуту підписали договір у результаті пере‑
говорів у Танзанії.

Відділення ООН в Бурунді було засновано відповідно до резолю‑
ції  1959  (2010) Ради Безпеки ООН  замість Об’єднаного представни‑
цтва ООН в Бурунді. Вказане відділення почало функціонувати з 01 січ‑
ня 2011 року.

Рада Безпеки розглянула сьому доповідь Генерального секретаря 
від 21 липня 2006 року (S/2006/429) та погодилася з його рекомендаці‑
єю щодо створення об’єднаного представництва ООН після виходу Опе‑
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рації ООН в Бурунді для підтримки досягнутого тривалого миру та ста‑
більності.

Зусилля представництва зосередженні на зміцнення миру та демокра‑
тичного управління, формування громадянського суспільства, підвищен‑
ня транспарентності, підтримку свободи преси, сприяння верховенству 
права. Що ж стосується військового аспекту, то Відділення також займа‑
ється роззброєнням, демобілізацією, реінтеграцією та реформуванням у 
сфері безпеки; сприяє захисту прав людини та викоріненню безкарності.

Відділення також приділяє значну увагу залученню міжнародних та 
локальних донорів для проведення пріоритетних заходів у рамках урядо‑
вої програми щодо боротьби з бідністю [41].

У кінці 2015 року ситуація в країні загострилася, можливим варіан‑
том для недопущення розгортання нової громадянської війни може ста‑
ти введення 20‑тисячного контингенту, що дислокується в сусідній Демо‑
кратичній Республіці Конго, або введення Східноафриканських резервних 
сил від імені Африканського союзу.

18 березня 2016 року Рада Безпеки обговорила ситуацію в Бурунді. 
Генеральний Секретар Пан Гі Мун звернувся до посередників із прохан‑
ням активізувати зусилля та переходити від практики «гасіння пожеж» 
до превентивної дипломатії. «Східноафриканське суспільство, Африкан‑
ський Союз та ООН як посередники повинні працювати разом у справі 
надання професійної допомоги, якої так потребує Бурунді у такий склад‑
ний для неї час» – заявив Пан Гі Мун [42].

Судан.09 січня 2005 року між урядом Судану та Народно‑визвольним 
рухом було підписано Всеохоплюючу мирну угоду.

Рада Безпеки у своїй резолюції 1590 (2005) від 24 березня 2005 року по‑
становила заснувати Місію ООН в Судані з метою підтримки виконання 
Всеохоплюючої угоди від 09 січня 2005 року, а також для виконання певних 
функцій, що стосуються гуманітарної допомоги та захисту прав людини.

Місія ООН займалась наданням сторонам добрих послуг та полі‑
тичної підтримки, контролювала та забезпечувала безпеку, а також про‑
понувала допомогу у різних сферах, у тому числі управління, відновлен‑
ня та розвитку.

09 липня 2011 року Місія ООН у Судані завершила свій мандат од‑
ночасно з оголошенням незалежності Південного Судану. Створення Рес‑
публіки Судан стало завершенням шестирічного мирного процесу [43].

Однак, приймаючи 08 липня 2011 року резолюцію 1996 (2011), Рада 
Безпеки визначила, що ситуація в Південному Судані продовжує бути не‑
спокійною та загрожувати міжнародному миру та безпеці в регіоні, та за‑
снувала Місію ООН в Південному Судані.
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Після того, як у грудні 2013 року спалахнула нова хвиля насилля, 
Рада Безпеки своєю резолюцією 2155 (2014) постановила посилити вій‑
ськовий компонент (7000 – військовий персонал, 900 – поліцейський (у 
тому числі 31 – українець) Місії, а в якості завдань виділила такі як за‑
хист цивільного населення, моніторинг прав людини, підтримка в до‑
ставці гуманітарної допомоги та контроль над припиненням військо‑
вих дій [44].

Гаїті. Місія ООН по стабілізації в Гаїті була заснована 01 черв‑
ня 2004 року відповідно до резолюції 1542 (2004) Ради Безпеки. Місія 
ООН отримала повноваження Багатонаціональних тимчасових сил, ство‑
рених за погодженням із Радою Безпеки у лютому 2004 року, після того, 
як збройний конфлікт охопив декілька міст держави, а президент Бертран 
Арістід був вимушений покинути країну.

Руйнівний землетрус 12 січня 2010 року, у результаті якого загину‑
ли 220 тис. осіб, включаючи 96 миротворців ООН, завдав сильних збит‑
ків інфраструктурі країни та різко погіршив і без того складну економічну 
ситуацію Гаїті. Рада Безпеки своєю резолюцією 1908 від 19 січня 2010 року 
підтримала рекомендацію Генерального Секретаря щодо збільшення за‑
гальної чисельності сил Місії з метою підтримати зусилля щодо негайного 
відновлення, реконструкції та забезпечення стабільності в країні.

Після президентських виборів 2011 року Місія продовжує виконувати 
свій початковий мандат по відновленню безпеки та стабільності, сприян‑
ня політичному процесу, зміцненню державних закладів та правоохорон‑
них структур Гаїті, а також заохочення та забезпечення прав людини [45].

Висновки
Припинення вогню не означає остаточне вирішення конфлікту, а на 

практиці, на жаль, часто підтверджується, що без вжиття належних захо‑
дів з регулювання і стабілізації існує висока вирогідність відновлення чи 
загострення конфлікту. Тому першочерговим завданням постконфліктно‑
го регулювання є запобігання повторному виникненню конфлікту, а та‑
кож поєднання в собі елементів державного будівництва, правосуддя пе‑
рехідного періоду та заходів з відновлення.

До осовних сфер суспільного життя, які є пріоритетними у віднов‑
ленні та мають функціонувати належним чином, належать гарантування 
безпеки, відновлення інфраструктури, верховенство права, децентраліза‑
ція, економічне відновлення.

Держави, що постраждали внаслідок збройного конфлікту, не ма‑
ють ожливості відновити всі перераховані вище сфери суспільного жит‑
тя, гарантувати мир і стабільність, а тому участь міжнародного співтова‑
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риства у вигляді міжнародних урядових і неурядових організацій є роз‑
повсюдженою практикою.

Всі заходи, яких вживають як міжнародні учасники, так і безпосеред‑
ньо самі держави, маютьвідповідати нормам міжнародного права. Нещо‑
давно виник і вживається термін jus post bellum, що являє собою сукуп‑
ність норм різних галузей міжнародного права, дотримання яких і вико‑
нання зобов’язань є архіважливим. Це, як правило, норми міжнародного 
гуманітарного, кримінального права, права людини тощо.

Роль першої скрипки у питанні врегулювання конфліктів та гаран‑
тування миру відіграє ООН. Ця міжнародна організація пройшла трива‑
лий шлях розвитку та вдосконалення своїх миротворчих функцій. Сьогод‑
ні постконфліктне врегулювання в рамках ООН включає досить широкий 
спектр повноважень, а у деяких випадках навіть делегування ООН функ‑
цій виконавчих та адміністративних органів.

В ООН було засновано Комісію з миробудівництва, яка мобілізує зу‑
силля, пропонує комплексні стратегії постконфліктного врегулювання. Су‑
часні миротворчі місії мають комплексний характер. Вони сприяють від‑
новленню державності, прав людини та громадського порядку.

ОБСЄ запобігає поновленнюнасильства та сприяє вирішенню кон‑
фліктів на регіональному рівні. В сфері постконфліктного врегулюван‑
ня вона сприяє примиренню, розбудові демократії, зміцненню безпеки та 
розвитку громадянського суспільства.

Сильною стороною організації є медіація, а не миротворчість. Місія 
ОБСЄ з верифікації в Косово мала досить широкий спектр повноважень, 
включаючи збереження миру, забезпечення повернення біженців, спосте‑
реження за проведенням виборів, сприяння дотриманню прав людини.

На Африканському континенті, напевно, відбувалося і відбувається 
найбільша кількість світових конфліктів. Практика та ефективність їх ви‑
рішення є досить різними. Уроки, винесені з цього питання, можуть зна‑
добитись й для вирішення конфлікту в Україні.

Неоднозначно можна оцінити й роботу регіональних організацій в 
Африці. Так, незважаючи на створення інституційно‑правового механіз‑
му постконфліктного врегулювання Економічним Співтовариством кра‑
їн Західної Африки, участь цієї організації в багатьох випадках є обмеже‑
ною, неефективними виявились і вжиті нею заходи. Порівняно успішними 
виявились миротворчі місії в Ліберії та Кот‑д‑Івуарі, в той час як Судан, 
Дарфур, Сьєрра‑Леоне, Бурунді та інші залишаються гарячими точками 
на карті світу.
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