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П Л А Н  

1. Заборонені методи ведення воєнних дій. 

2. Заборонені дії щодо жертв війни. 

3. Основні норми МГП 

 



Основні  норми МГП 
Військова необхідність 

Гуманність 

Відповідність 

Відмінність комбатантів і некомбатантов 

Обмеження свободи вибору зброї і методів 

ведення бойових дій. 



Заборонені засоби війни  

 вибухові і запальні кулі  

 протипіхотні міни 

 кулі, що розвертаються або сплющуються в людському тілі  

 розривні снаряди вагою 400 г або менше, споряджені 

вибуховими чи запалювальними речовинами; 

 отрути й отруєна зброя  

 задушливі, отруйні та 

інші гази, рідини і 

процеси. 

 біологічна     зброя   

 



Заборонені засоби війни  

 засоби впливу на природне 

середовище, що мають широкі 

довгострокові наслідки в 

якості засобів руйнації, 

завдання шкоди або 

заподіяння шкоди іншій 

державі  

 будь-яка зброя, основна дія якої полягає в нанесенні 

ушкоджень осколками, що не виявляються в людському 

тілі за допомогою рентгенівських променів. 



Заборонені методи війни  
 Застосовувати зброю, снаряди, речовини та методи ведення 

воєнних дій, які можуть спричиняти надмірні пошкодження та 

надмірні страждання. 

 Застосовувати методи та засоби ведення воєнних дій, які 

мають своєю метою спричинити або, як можна очікувати, 

спричинять велику, довгочасну і серйозну шкоду природному 

середовищу 

 Віроломство: 
 симуляцію намірів вести переговори під прапором перемир'я; 

 - симуляцію капітуляції; 

 - симуляцію небоєздатності внаслідок поранення чи хвороби; 

 - симуляцію володіння статусом цивільної особи чи некомбатанта;  

 - симуляцію володіння статусом, який надає захист, шляхом 

використання прапорів, емблем або форменого одягу ООН чи 

нейтральних держав. 

 

 



Заборонені методи війни  
 Віддання наказу не залишати нікого живим 

 знищувати солдатів, які здаються у полон або будь-яким 

чином виведені з ладу.  

 використовувати не за призначенням емблему червоного 

хреста, червоного півмісяця 

 

 

 використання прапорів, військових 

емблем, знаків розрізнення та 

форменого одягу нейтральних 

держав та держав, які не 

приймають участь у збройному 

конфлікті, а також прапори, 

військові емблеми 



Заборонені дії щодо жертв війни  

 посягання на життя і фізичну недоторканність , включаючи 

вбивства , каліцтва , жорстоке поводження ,  

 тортури, катування , колективні покарання ; посягання на 

людську гідність , зокрема , образливе і принизливе 

звернення ;  

 проведення медичних або наукових експериментів ; 

 застосування покарань без попереднього судового рішення;  

 перетворення цивільного населення в об'єкт військового 

нападу ; 

 вчинення нападу не вибіркового характеру, що торкається 

цивільні об'єкти і населення ;  

 

Зазначені заборони діють у відношенні поранених , хворих , 
осіб , потерпілих корабельної аварії на морі , цивільного 

населення і військовополонених: 



Гуманність 

   Особи, виведені з ладу, а 

також ті, хто не бере 

участь безпосередньо в 

бойових діях, мають 

право на пошану, захист 

і гуманне звернення. 

Військова 

необхідність 

    Досягнення 

військової мети в 

межах, обумовлених 

відповідністю її 

застосування. 

Основні  норми МГП 



Засоби нападу на 

супротивника 

повинні бути 

відповідними тим, 

що надають опір 

Основні  норми МГП 



 Сторони, що знаходяться 

в конфлікті, повинні 

завжди проводити 

відмінність між цивільним 

населенням і 

комбатантами, щоб 

щадити цивільне 

населення і цивільні 

об'єкти. 

Основні  норми МГП 



 Право сторін, що 

знаходяться в конфлікті, 

вибирати методи або засоби 

ведення військових дій не є 

необмеженим 

Основні  норми МГП 


