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Наукова стаття присвячена дослідженню правових механізмів захисту прав людини під час війни. Обрана на дослідження тема 
є досить актуальною, оскільки розпочате Російською Федерацією 24 лютого 2022 року повномасштабне збройне вторгнення посягнуло 
не тільки на територіальну цілісність, незалежність та суверенітет України, але й завдало матеріальної та моральної шкоди населенню 
України. Введення воєнного стану на території України з 24 лютого 2022 року було викликано необхідністю захисту держави та відсічі 
агресії Росії, разом з тим, це призводить до обмеження певних прав та свобод людини та громадянина.

Проводячи наукове дослідження, автор акцентував увагу на тому, що є перелік прав, які не можуть бути обмежені під час запро-
вадження воєнного стану, зокрема право на захист людини під час війни перебуває у пріоритеті за таких обставин. Збройна військова 
агресія призводить до вбивств, тілесних ушкоджень, викрадення людей на захоплених територіях і примусове вивезення, катування 
та нелюдське поводження, зґвалтування та інші форми насильства, тому саме населення держави є уразливим об’єктом. 

Система захисту прав людини під час війни включає правові заходи, встановлені нормами національного та міжнародного права. 
В науковій статті автор дослідив національні заходи захисту прав людини під час війни, такі як захист органами публічної влади (адмі-
ністративна форма); захист громадськими організаціями (громадська форма); самозахист; конституційне право на звернення; діяль-
ність органів прокуратури; діяльність системи органів внутрішніх справ; судовий захист та контроль. Також було розглянуто міжнародні 
механізми захисту прав людини, які передбачені нормами міжнародного гуманітарного права та інститутом міжнародного захисту прав 
людини.

Ключові слова: механізми захисту прав людини, воєнний стан, міжнародне гуманітарне право, збройна агресія, міжнародний захист 
прав людини, Женевське право.

The scientific article is devoted to the study of legal mechanisms for the protection of human rights during the war. The topic chosen for 
research is quite relevant, since the full-scale armed invasion launched by the Russian Federation on February 24, 2022 encroached not only 
on the territorial integrity, independence and sovereignty of Ukraine, but also caused material and moral damage to the population of Ukraine. 
The introduction of martial law on the territory of Ukraine from February 24, 2022 was caused by the need to protect the state and repel Russian 
aggression, at the same time, it leads to the restriction of certain rights and freedoms of a person and a citizen.

While conducting a scientific study, the author focused on the fact that there is a list of rights that cannot be limited during the introduction 
of martial law, in particular, the right to human protection during war is a priority under such circumstances. Armed military aggression leads to 
murders, bodily injuries, abduction of people in occupied territories and forced removal, torture and inhuman treatment, rape and other forms 
of violence, therefore the population of the state is a vulnerable object.

The system of protection of human rights during wartime includes legal measures established by the norms of national and international 
law. In the scientific article, the author investigated national measures for the protection of human rights during the war, such as protection by 
public authorities (administrative form); protection by public organizations (public form); self-defense; constitutional right to appeal; activities 
of the prosecutor’s office; activity of the system of internal affairs bodies; judicial protection and control. The international mechanisms for 
the protection of human rights, which are provided for by the norms of international humanitarian law and the institute of international protection 
of human rights, were also considered.

Key words: human rights protection mechanisms, martial law, international humanitarian law, armed aggression, international protection 
of human rights, Geneva law.

Постановка проблеми.  2014  рік  назавжди  змінив 
життя нашої держави, яка в котре змушена була боротися 
за  свою самостійність,  незалежність  та  суверенітет. Роз-
почата  збройна  агресія  Російською  Федерацією  завдала 
чималої шкоди нормальному функціонуванню й розвитку 
держави  та  її  інституціям,  а  найстрашніше –  населенню 
України,  звичайним  людям,  які  зазнали  матеріальних 
втрат та моральних страждань.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Аспек-
там  захисту прав  людини під  час  війни приділено праці 
багатьох  дослідників  сучасності.  Зокрема,  проблематика 
реалізації  прав  людини  всебічно  досліджена  у  працях 
А. Моца, В. Моца, О. Розумовського, Б. Бабіна, О. Прієш-
кіної, М. Ковалів, Т. Заворотченко, А. Олійника, Л. Деми-
дової, М.  Гнатовського  та  ін.  Разом  з  тим,  дослідження 
правових механізмів  захисту прав  людини під  час  війни 
потребує додаткової уваги, оскільки збройна агресія, оку-
пація  частини  території України  та  інші  протиправні  дії 
щодо громадян України призводять до необхідності дослі-
дитиіснуючи національні та міжнародні форми та способи 
захисту прав людини під час війни.

Метою статті є дослідження та аналіз національних 
та міжнародних механізмів захисту прав людини під час 
війни.

Виклад основного матеріалу.  24  лютого  2022  року 
Росія  розпочала  повномасштабне  військове  вторгнення 

на територію суверенної держави – України. Знехтувавши 
нормами міжнародного права, Російська Федерація почала 
фізично знищувати населення України, руйнувати інфра-
структурні та житлові об’єкти держави, порушивши тим 
самим права, свободи та інтереси людини, які гарантовані 
їм нормами національного та міжнародного права.

Наявність  загрози  національній  безпеці  обумовило 
необхідність введення 24 лютого 2022 року Указом Пре-
зидента України № 64/2022 воєнного стану на всій терито-
рії України з метою спрямування діяльності органів сис-
теми охорони та оборони України на оборонний характер 
з метою відсічі агресивних дій Російської Федерації [1].

Воєнний стан в Україні характеризується як особли-
вий правовий режим, що вводиться в Україні або в окре-
мих  її  місцевостях  у  разі  збройної  агресії  чи  загрози 
нападу,  небезпеки  державній  незалежності  України,  її 
територіальній  цілісності  та  передбачає  надання  відпо-
відним  органам  державної  влади,  військовому  коман-
дуванню,  військовим  адміністраціям  та  органам  міс-
цевого  самоврядування  повноважень,  необхідних  для 
відвернення  загрози,  відсічі  збройної  агресії  та  забез-
печення  національної  безпеки,  усунення  загрози  небез-
пеки  державній  незалежності  України,  її  територіаль-
ній  цілісності,  а  також  тимчасове,  зумовлене  загрозою, 
обмеження конституційних прав  і свобод людини і гро-
мадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із 
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зазначенням строку дії цих обмежень (ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про 
правовий режим воєнного стану» [2].

Після  повномасштабного  військового  вторгнення 
з  боку  Російської  Федерації  Україна  офіційно  повідо-
мила міжнародні установи про відступ від зобов’язань за 
Європейською конвенцією прав людини та Міжнародним 
пактом про громадянські та політичні права. Це пов’язано 
з необхідністю встановити додаткові обов’язки щодо вій-
ськової  служби,  обмеження  щодо  права  на  приватність, 
свободу  релігії  та  вираження  поглядів,  права  на  мирні 
зібрання,  права  на  ефективні  засоби  правового  захисту, 
права  власності,  права  на  освіту  та  свободу  пересувань. 
Звісно, що це має тимчасовий характер та не становитиме 
порушення міжнародних договорів [3].

Запровадження  воєнного  стану  призводять  до  спе-
цифічних  обмежень  для  життєдіяльності  громадян, 
в  жодному  разі  не  стосуються  скасування  таких  без-
умовних прав, як: рівність громадян щодо конституцій-
них  прав  і  свобод  та  рівність  перед  законом;  заборона 
позбавлення  громадянства,  права  зміни  громадянства; 
невід’ємне право на життя; право на повагу до гідності 
людини; право на свободу та особисту недоторканність; 
право  направляти  індивідуальні/колективні  письмові 
звернення  або  особисто  звертатися  до  органів  держав-
ної влади, органів місцевого самоврядування та посадо-
вих/службових  осіб  цих  органів;  право  на житло;  рівні 
права і обов’язки подружжя у шлюбі та сім’ї; рівні права 
дітей; право на судовий захист; право на відшкодування 
за  рахунок  держави  чи  органів  місцевого  самовряду-
вання  матеріальної  та  моральної  шкоди,  завданої  неза-
конними  рішеннями,  діями  чи  бездіяльністю  органів 
державної  влади,  органів місцевого  самоврядування,  їх 
посадових  і  службових  осіб  при  здійсненні  ними  своїх 
повноважень; право знати свої права і обов’язки; незво-
ротність  дії  в  часі  законів,  нормативно-правових  актів; 
право на професійну правничу допомогу; право не вико-
нувати явно злочинні розпорядження чи накази; право не 
бути  двічі  притягненим  до юридичної  відповідальності 
одного виду за одне й те саме правопорушення; презумп-
ція невинуватості; право не давати показання або пояс-
нення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло 
яких визначається законом [4].

Крім того, запровадження обмеження певних прав гро-
мадян  не може  стосуватися  права  на  захист  людини  під 
час війни. Більше того, зазначене право під час військової 
агресії має особливе значення та перебуває у «полі зору» 
держави та суспільства.

Найчастіше в умовах війни беззахисним стає основне 
право людини – право на життя. Збройна військова агресія 
призводить до вбивств, тілесних ушкоджень, викрадення 
людей на  захоплених  територіях  і  примусове  вивезення, 
катування та нелюдське поводження, зґвалтування та інші 
форми  насильства  –  є  прямим  порушенням  як  права  на 
життя,  так  я  прав  на  гідність  та  недоторканність,  Крім 
того,  завдання  шкоди  здоров’ю  внаслідок  травмувань, 
неможливість доступу до медицини – є порушенням права 
людини  на  охорону  здоров’я.  Пошкодження  або  руйну-
вання  майна,  порушення  права  власності  у  результаті 
відібрання  майна,  обмеження  прав  людини  на  окупова-
ній території, відібрання дітей та розлучення із батьками, 
порушення  права  на  освіту  тощо.  На  жаль,  цей  перелік 
порушень не є вичерпним, але існуюча система правових 
форм та способів захисту допоможе відновити порушене 
право та відшкодувати завдану шкоду.

Система  захисту  прав  людини  під  час  війни  вклю-
чає  правові  заходи,  встановлені  нормами  національного 
та міжнародного права.

Основний  Закон  держави  передбачає  право  кожного 
будь-якими не забороненими законом засобами захищати 
свої права  і  свободи від порушень  і протиправних пося-

гань. Для забезпечення реалізації та захисту прав і свобод 
людини і громадянина, Конституція і законодавство Укра-
їни  передбачають  можливість  здійснення  громадянами 
певних дій, а також утворення системи органів держави, 
призначенням  якої  є  допомога  громадянам  у  реалізації 
й захисті їх прав.

Відповідно до Конституції України передбачена мож-
ливість  здійснення  громадянами  дій,  спрямованих  на 
захист  їх  прав  і  свобод,  таких  як:  захищати  своє  життя 
і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних 
посягань; об’єднуватися в політичні партії та громадські 
організації для  здійснення  і  захисту своїх прав  і  свобод; 
проводити  збори,  мітинги  та  демонстрації;  направляти 
індивідуальні чи колективні письмові звернення до орга-
нів державної влади; захищати в суді свої права і свободи; 
звертатися  за  захистом  своїх  прав  до  Уповноваженого 
Верховної  Ради  України  з  прав  людини;  звертатися  за 
захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних 
установ або органів [4].

Загальновідомими  формами  захисту  прав,  свобод 
та  інтересів  людини  є:  захист  органами публічної  влади 
(адміністративна  форма);  захист  громадськими  органі-
заціями  (громадська  форма);  самозахист;  конституційне 
право  на  звернення;  діяльність  органів  прокуратури; 
діяльність  системи  органів  внутрішніх  справ;  судовий 
захист та контроль тощо.

Президент  України  займає  особливе  місце  у  системі 
гарантій  та  зобов’язаний сприяти формуванню відповід-
них механізмів контролю та забезпечення реалізації прав 
і свобод людини й громадянина, створювати умови нетер-
пимого ставлення до будь-яких випадків порушення таких 
прав і свобод [4].

Також  в  системі  поділу  влади  функціонує  інститут 
Уповноваженого з прав людини, який виконує публічно-
представницьку  функцію,  діяльність  котрого  доповнює 
існуючі засоби захисту прав і свобод громадян [5].

Судова форма захисту прав і свобод завжди виступає 
однією з найефективніших, оскільки здійснюється однією 
з гілок влади та гарантована Конституцією. Суд не може 
відмовити  у  правосудді,  якщо  громадянин  України, 
іноземець,  особа  без  громадянства  вважають,  що  їхні 
права  і  свободи  порушені  або  порушуються,  створено 
або створюються перешкоди для їх реалізації або мають 
місце інші утиски прав і свобод [4].

Повномасштабна  збройна  агресія  Російської  Феде-
рації не тільки внесла певні корективи щодо реалізації 
прав  людини  на  захист,  але  й  стала  наразі  практично 
основним джерелом порушення прав й свобод людини 
та  громадянина,  оскільки щоденно  завдає матеріальну 
та моральну шкоду громадянам, порушивши та зруйну-
вавши  звичний  спосіб  життя  громадян  України.  При-
тягнути  до  відповідальності  всіх  винних  осіб  наразі 
неможливо,  оскільки  військова  агресія  з  боку Росії  не 
припиняється, але всі факти порушення прав та свобод 
громадян повинні фіксуватися. 

Держава,  створюючи  та  підтримуючи  належне  під-
грунтя  для  захисту  та  допомоги  своїм  громадянам  під 
час  військової  агресії  Російської Федерації,  за  спільною 
ініціативою  Офісу  Президента  України,  Міністерства 
юстиції України, Міністерства закордонних справ України 
та Представництва Президента України в Автономній Рес-
публіці  Крим  створили  веб-платформу  для  ефективного 
збору і обробки інформації про порушення прав людини 
Російською Федерацією [6].

Міжурядова  платформа  створена  для  збору  доказів 
з  метою  захисту  та  представництва  України  в  Європей-
ському  суді  з  прав  людини  та  міжнародному  суді  ООН. 
Будь-яка  особа,  у  відношенні  якої  було  вчинено  кримі-
нальний  злочин  або  інше  правопорушення,  було  допу-
щено  порушення,  гарантованих  нормами  національного 
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або міжнародного права, її прав чи свобод, представники 
правозахисних організацій, експерти у сфері прав людини, 
представники  наукової  спільноти  та  всі,  хто  володіють 
інформацією про факти порушень прав людини або ж став 
свідком таких подій може зазначити про такі порушення 
та надіслати всі необхідні докази  та  інформацію на офі-
ційну Веб-сторінку: https://humanrights.gov.ua. 

Документування  протиправних  та  злочинних  дій 
російської федерації допоможе підготувати доказову базу 
для її притягнення до юридичної відповідальності у відпо-
відних міжнародних судових інституціях.

Міжнародні форми та способи захисту прав людини під 
час війни містяться у нормах міжнародного гуманітарного 
права. Це саме та галузь міжнародного права, що визначає 
ключові норми й принципи захисту прав людини, містить 
обмеження щодо застосування насильства під час зброй-
них конфліктів, висуваючи такі вимоги: по-перше, щадити 
тих, хто не бере або припинив брати безпосередню участь 
у воєнних діях; по-друге, обмежувати насильство обсягом, 
необхідним для досягнення мети конфлікту, а вона може 
полягати (незалежно від причин, через які конфлікт розпо-
чався) лише у тому, щоб послабити військовий потенціал 
супротивної сторони [7, с. 287]. 

Основою формування  сучасного  міжнародного  гума-
нітарного  права  є  взаємодія  двох  його  джерел  –  гаазь-
кого та женевського прав. Гаазьке право, або право війни 
регламентує  права  та  обов’язки  воюючих  сторін  під  час 
проведення військових операцій та обмежує вибір засобів 
спричинення шкоди.

Основу  сучасного  Женевського  права  складають 
чотири  конвенції  про  захист  жертв  війни  від  12  серпня 
1949  р.:  1)  Конвенція  про  поліпшення  участі  поранених 
і хворих у діючих арміях; 2) Конвенція про покращення 
участі  поранених  і  хворих  осіб,  які  зазнали  корабельної 
аварії,  зі складу збройних сил на морі; 3) Конвенція про 
поводження  з  військовополоненими;  4)  Конвенція  про 
захист  цивільного  населення  під  час  війни  і  Додаткові 
протоколи до них від 8 червня 1977 р.: Додатковий про-
токол  I  до Женевських  конвенцій  від  12  серпня  1949  р. 
стосовно  захисту жертв міжнародних  збройних конфлік-
тів,  Додатковий  протокол  II  до  Женевських  конвенцій 
від  12  серпня  1949  р.  стосовно  захисту жертв  збройних 
конфліктів  неміжнародного  характеру  і Додатковий про-
токол III до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р., 
що  стосується  прийняття  додаткової  відмітної  емблеми 
від  08  грудня  2005  р.  Всі  чотири Женевських  конвенції 
ратифіковані Україною 03.07.54 р. iз застереженнями, які 
пізніше  були  зняті;  Додаткові  протоколи  I  II,  ратифіко-
вані 18.08.89 р.,  а Протокол  III – 22.10.2009 р. Зазначені 
нормативно-правові акти являють собою систему правил, 
спрямованих  на  захист  прав  людини  під  час  збройних 
конфліктів. Їх дотримання обов’язковим у разі будь-якого 
збройного конфлікту міжнародного характеру (за участю 
двох чи більше держав) або немiжнародного характеру (в 
межах однієї держави) [8, с. 128–129].

Ратифікація Женевських конвенцій Україною є додат-
ковою підставою для застосування положень Криміналь-
ного  кодексу  України,  які  передбачають  відповідаль-
ність за воєнні злочини, зокрема статті 438 «Порушення 
законів  і  звичаїв  війни».  Крім  того,  застосування  цієї 
статті  є  не  лише  правом,  а  й  обов’язком.  Адже  відпо-

відно до вже згаданих Женевських конвенцій 1949 року, 
які  є  частиною  національного  законодавства  України, 
держави  зобов’язані  розслідувати  серйозні  порушення 
міжнародного  гуманітарного  права  та  притягувати  до 
відповідальності підозрюваних у  їх  скоєнні  (Женевська 
49/50/129/146 спільна угода).

У  нормах  міжнародного  гуманітарного  права 
зобов’язання держави з переслідування винних у воєнних 
злочинах передбачені у тексті конвенції, натомість у євро-
пейському праві з прав людини обов’язок переслідування 
осіб,  винних  у  найтяжчих  порушеннях  прав  людини, 
сформульовано  у  практиці  Європейського  суду  з  прав 
людини  як  так  зване  «процедурне  зобов’язання»  відпо-
відно до статей 2 та 3 Конвенції про захист прав людини 
й основоположних свобод. Саме цей документ закріплює 
комплекс  основних  прав  і  свобод  людини,  кримінально-
процесуальні  гарантії  їх  дотримання  та  реалізації.  Воно 
включає  обов’язок  «проводити  ефективне  розслідування 
порушень матеріальних аспектів цих норм. Кримінальна 
складова  цього  процедурного  обов’язку  також  безпосе-
редньо згадується Судом: «Суд багато разів зазначав, що 
ефективна судова система, якої вимагає стаття 2, за певних 
обставин повинна включати звернення до кримінального 
права» [9, с. 5].

Європейський суд з прав людини кваліфікацію ситуації 
збройного конфлікту не здійснює, що є аксіоматичним для 
будь-якого  застосування  норм  міжнародного  гуманітар-
ного права. Єдиним питанням, яке може вирішувати Євро-
пейський суд з прав людини, є встановлення наявності чи 
відсутності  порушення  державою  Конвенції  про  захист 
прав людини і основоположних свобод. Таким чином, він 
застосовує лише міжнародне право захисту прав людини 
та не повинен згідно з Конвенцією визначати, чи держава 
діяла  у  відповідності  з  Женевськими  конвенціями  про 
захист  жертв  війни  (1949  р.)  або  Додатковими  протоко-
лами до них [10, с. 141].

Крім того, потрібно зазначити й про інші міжнародні 
документи,  які  забезпечують  захист  права  людини  такі, 
як  Європейська  соціальна  хартія  (1961  р.),  Європейська 
конвенція про запобігання тортурам та нелюдському або 
такому,  що  принижує  гідність,  поводженню  або  пока-
ранню (1987 р.). тощо.

Висновки. Отже,  проаналізувавши  правові  меха-
нізми захисту прав людей під час війни можна зазначити, 
що  правова  система  включає  як  національні,  так  і  між-
народні форми  та  способи  захисту  прав  людини під  час 
війни,  кожен  з  яких  може  бути  використано  особами, 
які  зазнали  протиправних  дій  під  час  війни.  Важливим 
є  розуміти  необхідність  забезпечення  прав  людини  за 
будь-яких обставин, особливо коли населення є найбільш 
уразливим через повномасштабні воєнні дії. Для фіксації 
всіх випадків порушення прав людини на території Укра-
їни, органи державної влади, з метою збору доказів щодо 
кожного  кримінального  та  іншого  правопорушення,  яке 
було скоєно через збройну агресію Російської Федерації, 
створили окрему міжурядову платформу для формування 
доказової бази злочинних дій держави-агресора. Зазначені 
нововведення сприятимуть спрощенню формалізованості 
звернення громадян щодо захисту їх порушених прав під 
час війни, що корелюється з євроінтеграційною спрямова-
ністю України. 
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