ПРАВОВІ АСПЕКТИ
АСИМЕТРИЧНИХ БОЙОВИХ ДІЙ

п/п-к Кріс Беннет
Юридичний Радник
Школа НАТО

Асиметричні збройні конфлікти (AЗК)
АЗК = війни 4-го покоління: Використання незаконних, не
обов'язково військових, засобів і методів, щоб подолати
якісно або кількісно переважаючі військові сили
противника.
Основні правові питання:
Хто - Актори мають невизначений правовий статус (цивільна особа,
законний або незаконний комбатант?)
Що - Цілі для атаки, незважаючи на ЗЗК (правовий захист), Kоли cупротивник на рівні держави може бути в курсі, "спрямованого
конфлікту»
Де - Насильство не обмежуються конкретними областями (бойових
зіткнень), оскільки міське середовище пропонує більш і більш легкі
цілі
Як - Методи атаки (жилет самогубця, імпровізовані вибухові пристрої,
замінований автомобіль) є незаконними відповідно до ЗЗК у зв'язку з
громадянським впливом і зрадою, використовуваною зловмисником
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Типи асиметричних збройних конфліктів
Тероризм: загроза чи використання насильства з боку
недержавних суб'єктів щодо цивільних осіб або
цивільних об'єктів, щоб перемогти більш здібного
супротивника
немає і не існує загальноприйнятого міжнародного визначення

Guerilla Warfare: недержавний актор зазнає матеріальні
та психологічні витрати задля військової переваги
супротивника, які коштують занадто дорого, щоб
продовжувати
Заколот: організований рух повали сформованого уряду
шляхом використання підривної діяльності і збройних
конфліктів
Неміжнародний збройний конфлікт є більш серйозним, ніж
повстання, до якого застосовується закон кримінального права.
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Право збройних конфліктів (ПЗК)
Справжня асиметрія, це коли противник робить
речі які ви або юридично або морально не
спроможні робити
Західні держави налаштовані вкрай проти жертв
Держави можуть бути примушені погрозами щодо своїх
громадян
Цивільні смерті зменшують громадську підтримку,
незважаючи, хто несе за них відповідальність.
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Верховенство Міжнародного Права
Міжнародне право: "звід правил і принципів дій,
які є обов'язковими для цивілізованих держав в
їх відносинах одне з одним"
- Справа SS Лотос (зіткнення двох пароплавів)(Франція проти
Туреччини) 1927 Постійна палата міжнародного правосуддя

Міжнародне право виходить від більш застарілої ідеї, що
держави є єдиними дійовими особами в рамках
міжнародної системи
Технологія дозволяє недержавним групам (аль-Каїді, Хізбаллі,
Ісламській державі Іраку та Леванту, Донецькій Народній Республіці)
прямо змушувати державні монополії на застосування сили
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Верховенство Міжнародного Права
Первинні джерела міжнародного права:
Договір: "міжнародна угода, укладена між державами в
письмовій формі і яка регулюється міжнародним правом,
незалежно від того, чи втілені вони в одному документі, у
двох або більше пов'язаних між собою документах, а
також незалежно від його конкретного найменування"
(Віденська конвенція, стаття 2)
Звичайне Iміжнародне право: Загальна та послідовна
державна практика з дотримання правових зобов'язань
(юридичний сенс)
Керівництва по тлумаченню
Практики держав - закони, військові статути
Судові рішення - МС, спеціальні трибунали
Коментатори - ООН, МКЧХ, вчені
NATO UNCLASSIFIED

| Slide 6

Верховенство Міжнародного права
Що таке державний суверенітет?
Ексклюзивна, майже абсолютна правова і фактична
влада над географічною областю та її населенням
Держави не можуть втручатися у внутрішні справи інших
держав
[Організацію Об'єднаних Націй] засновано на принципі суверенної
рівності всіх її членів. (Стаття 2 (1) Статуту ООН)
Ніщо у цьому Статуті не дає Організації Об'єднаних Націй права на
втручання в справи, які по суті входять у внутрішню компетенцію
будь-якої держави, і не дозволяє Членам представляти такі справи на
розгляд відповідно до цього Статуту. (Стаття 2 (7) Статуту ООН)
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Керівництво ООН
Декларація про неприпустимість втручання у внутрішні
справи держав і захисту їх незалежності та суверенітету
- Резолюція ГА 2131 (1966)
1. Жодна держава не має права втручатися прямо або побічно з будьякої причини у внутрішні або зовнішні справи будь-якої держави.
2. Отже, збройне втручання і всі інші форми втручання або будь-які
загрози, спрямовані проти правосуб'єктності держави або проти її
політичних, економічних і культурних елементів приречені ....
3. Суворе дотримання цих зобов'язань є необхідною умовою для
того, щоб народи жили разом у мирі один з одним, оскільки практика
будь-якої форми втручання не тільки порушує дух і букву Статуту
Організації Об'єднаних Націй, а й призводить до створення ситуацій,
які загрожують миру та безпеці

Керівництво ООН
Декларація про принципи міжнародного права, що
стосуються дружніх відносин і співробітництва між
державами відповідно до Статуту Організації
Об'єднаних Націй
- Резолюція ГА 2625 (1971)
Жодна держава або група держав не має права втручатися прямо
або побічно з якої-небудь причини, у внутрішні або зовнішні справи
будь-якої держави. Отже, збройне втручання і всі інші форми
втручання або будь-які загрози, спрямовані проти
правосуб'єктності держави або проти її політичних, економічних і
культурних елементів єпорушенням норм міжнародного права.

Jus Ad Bellum
Право війни: Закони, які регулюють
яким чином / як / чи може держава вдатися
до використання військової сили
Два джерела:
1) Статут Організації Об'єднаних Націй
2) Міжнародне право
Статут ООН призначено для усунення найбільш
спірних питань щодо застосування військової
сили з боку держав
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Статут Організації Об'єднаних Націй
Сан - Франциско, Каліфорнія, 26 червня 1945

Відповідні положення:
Стаття 2 (3): Всі країни-члени вирішують свої міжнародні
спори мирними засобами таким чином, щоб не
піддавати загрозі засади міжнародного миру, безпеки та
справедливості.
Стаття 2 (4): Всі країни-члени повинні утримуватися в їх
міжнародних відносинах від загрози силою або її
застосування як проти територіальної недоторканності
або політичної незалежності будь-якої держави, так і
будь-яким іншим чином, несумісним з Цілями
Об'єднаних Націй.
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Статут ООН
Рада Безпеки ООН є єдиним арбітром військових
сил в міжнародній системі
Виняток заборони на використання військової сили:
Стаття 51: Ніщо в цій Хартії не може змінити невід'ємного
права на індивідуальну або колективну самооборону,
якщо збройний напад відбувається стосовно члена
Організації Об'єднаних Націй, до тих пір, коли Рада
Безпеки ООН не прийме заходів, необхідних для
підтримки міжнародного миру і безпеки. Заходи, вжиті
членами Організації при здійсненні цього права на
самооборону, мають бути негайно повідомлені до Ради
Безпеки ....
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Хронологія СамоЗахисту
Застережний СЗ Упереджуючий СЗ Самостійний Захист
1)

Відповідь на збройний напад, який вже відбувся

- Суворе тлумачення ст 51
2) Відповідь на неминучий збройний напад, який ще не відбувся

(упереджуюча самооборона)
- КСС право задокументовані у «справі Каролін»
3) Відповідь на збройний напад, яке не є неминучим, але може
статися в якийсь момент в майбутньому, якщо не будуть вжиті
заходи в даний час (Застережна самооборона)
При допущенні, що є загроза від зброї масового ураження + тероризм
настільки велика, що чекати нападу нерозумно
- Доктрина Буша ~ 2002

Self Defense
НАТО, Ст. 5 Договору: Сторони погоджуються з тим, що збройний
напад на одну або кількох із них у Європі чи Північній Америці
вважатиметься нападом на них усіх… якщо станеться такий
збройний напад, кожен з них, в порядку здійснення права на
індивідуальну або колективну самооборону ... надасть допомогу
атакованій Стороні або Сторонам вдаватися до індивідуальних
чи колективних дій, які вони вважають необхідними для
самозахисту, включаючи використання збройних сил.Будь-який
такий збройний напад і всі заходи, що вживаються в результаті
нього повинні бути негайно повідомлені Раді Безпеки. Такі заходи
повинні бути припинені, коли Рада Безпеки вживе заходів,
необхідних для відновлення і підтримання міжнародного миру і
безпеки.
Скільки разів Ст. 5 була застосована?
Перший і єдиний раз був 12 вересня 01 у зв'язку з
терористичними атаками 11 вересня 01

Юридичні обов'язки
Міжнародні військові операції накладають юридичні зобов'язання
на трьох різних рівнях військової організації
Відповідальність держави - обов'язок здійснювати,
дотримуватися і забезпечувати
дотримання ПЗК і
відповідності міжнародним мандатам (ООН, НАТО або
обидвох)
Командна Відповідальність - обов'язок підтримувати
дисципліну сил, щоб запобігти / припинити порушення ПЗК і
дотримання національного мандату
Індивідуальна відповідальність - обов'язок дотримуватися
ПЗК і національного мандата (Правила Застосування)

Правові аспекти Договорів Щодо
Збройних Конфліктів (ПДЗК)
Договори є основним джерелом ПЗК на
сьогодні, і визначаються з трьох основних
типів:
Орієнтаційний метод: акцент на регулюванні
засобів та методів ведення війни
Гаазька конвенція 1899
Гаазька конвенція 1907
Женевський протокол по газу 1925
Конвенція 1972 про заборону біологічної зброї
Конвенція 1993 про заборону хімічної зброї
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ПДЗК договори Типу II
Метод Захисту & Поваги: Фокус на створення
таких захисних заходів, які не допускають
відступу для осіб певних категорій
GC I: Докорінне поліпшення стану поранених та хворих
збройних сил в зоні конфлікту (на полі бою)
GC II: Докорінне поліпшення стану поранених, хворих та
осіб, потерпілих корабельну аварію, зі складу збройних
сил на морі
GC III: про поводження з військовополоненими
GC IV: про захист цивільного населення під час війни
•GC = Женевська Конвенція
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ПДЗК договори Типу III

Гібридний метод: Поєднання інших типів
Додатковий протокол I: захист жертв
міжнародних збройних конфліктів
Додатковий протокол II: Захист жертв
неміжнародних збройних конфліктів
Додатковий протокол IIІ*: Ухвалення
додаткового виду відмінності
* Останні долучення, не є насправді гібридними
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Jus in Bello: Класифікація Конфліктів
Коли застосовується ПДЗК?
Міжнародний збройний конфлікт (МЗК) –
ЗК загальна стаття №2
1) Oголошена війна чи будь який збройний конфлікт *
2) Між двома або більше "високими договірними
сторонами"
* При визнанні стану війни таким, що не є необхідним

Чи може держава брати участь в МЗК з недержавною групою?

Збройні конфлікти, що не є міжнародними (ЗКНМ) –
ЗК загальна стаття №3 і ДП II
1) Неміжнародний збройний конфлікт
2) В межах території "Високих Договірних сторін"
Прим: Jus in Bello = закон війни
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Jus in Bello: неміжнародний збройний
конфлікт
Женевська конвенція загальна стаття №3 визначає
мінімальні засоби захисту під час збройного конфлікту
неміжнародного характеру і яка виникає на території
однієї з т.з. Високих Договірних Сторін
Додатковий протокол II (НІАЦ) застосовується до
збройних конфліктів на території Високої Договірної
Сторони між її збройними силами і антиурядовими
збройними силами або іншими організованими
збройними групами, які, перебуваючи під
відповідальним командуванням, здійснюють такий
контроль над частиною території, який дозволяє їм
здійснювати безперервні і узгоджені військові дії та
застосовувати цей Протокол
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Основні принципи Правових норм
щодо Збройних Конфліктів
Які принципи основних Правових норм
щодо Збройних Конфліктів?
Відмінність - Хто / Що / Де / Коли
Пропорційність - Як / Де / Коли
Військова необхідність - Хто / Що / Де / Коли
Людяність - Як / Де / Коли
Лицарство - Як / Де / Коли
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Основні Принципи

Правові засади збройних конфліктів

відмінність та пропорційність
Військова
необхідність

Людяність

Лицарство

Все що можливо, повинно бути зроблено, щоб не
зашкодити цивільним або цивільним обєктам
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Відмінність
"З метою забезпечення поваги та захисту цивільного населення і
цивільних об'єктів, Сторони в конфлікті, повинні завжди
розрізняти цивільне населення й комбатантів, а також цивільні
об'єкти та військові цілі та відповідно спрямовувати свої дії тільки
проти військових об'єктів". (ДП І Стаття 48)
"Напади невибіркового характеру забороняються. До нападів
невибіркового характеру відносять: (а) ті, які не спрямовані на
конкретні військові цілі (б) ті, у яких застосовуються методи або
засоби ведення воєнних дій, які не можуть бути спрямовані на
конкретні військові об'єкти; або (с) при яких застосовуються
методи або засоби ведення воєнних дій, наслідки яких не можуть
бути обмежені відповідно до вимог цього Протоколу .... "
(ДП І ст. 51 (4))
ДП = Додатковий Протокол до Женевських Конвенцій
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Відмінність
"Цивільне населення як таке, а також окремі цивільні особи не
повинні бути об'єктом нападу. Акти насильства або погрози
насильством, основною метою яких є поширення терору серед
цивільного населення, заборонені". (ДП I ст. 51 (2))
"Цивільні особи користуються захистом, передбаченим цим
розділом, на той період, поки вони беруть безпосередню участь у
воєнних діях." (ДП І ст. 51 (3))
Об`єкти атаки, які не виходять за рамки Закону: комбатанти
(державні військові сили) і цивільні особи, які

безпосередньо приймають участь у конфлікті.
Члени недержавної збройної групи (терористи, партизани,
повстанці) які не перебувають у складі військових сил будь-якої
держави, і тому не можуть бути легітитмними і повинні
розглядатися як цивільні особи.
Цивільні особи, які безпосередньо беруть участь у діях,
вважаються деякими державами "незаконними комбатантами", але
цей термін не визначений і не зустрічається у будь-якому договорі
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Розрізнення: Цивільні або Комбатанти
Які критерії члени недержавних збройних груп
повинні мати, щоб було припустимо надати їм
правовий статус комбатанта,
на відміну від статусу цивільного?
Під командуванням людини (юридично), відповідальної
за своїх підлеглих
Використовують фіксованi(певні) знаки розрізнення
видимі з віддаленої відстані (уніформа)
Відкрито носять зброю (не приховують статус
комбатантів).
Проводять операції відповідно до ПДЗК
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Відмінність
Що означає "безпосередня участь у
військових діях"?
"Пряма" участь означає військові дії, які за своєю
природою або ціллю здатні завдати фактичної шкоди
персоналу та обладнанню збройних сил противника. Це
має місце тільки протягом такої участі, коли цивільний
втрачає свою недоторканність і стає законною
мішенню. Після того, як він перестає брати участь у діях
НЗФ, громадянин відновлює своє право на захист
відповідно до цього розділу, тобто, на захист від
наслідків військових дій, і він не може бути більше
обєктом атаки.
(Коментар МКЧХ)
Прим. МКЧХ = Міжнародний Комітет Червоного Хреста
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Відмінність
Що таке "безпосередня участь у військових діях"?
Слово «військові дії» охоплює не тільки час, коли громадянин
насправді користується зброєю, але і час, протягом якого особа її
носить, а також ситуації, протягом яких вона проводить ворожі дії
без застосування зброї. (Коментар МКЧХ)
Цивільні особи, які спонтанно беруть участь у конфлікті є
"справжними" цивільними, а ті, хто належить до недержавних
організованих збройних груп та "безперервно" залучаються до
виконання бойових завдань і, таким чином, можуть бути об`єктами
атаки в будь-який час. (Коментар МКЧХ)

Безперервне виконання бойових завдань(функцій)
≠ Правовий Статус комбатанта
Не має права на захист у статусі В'язень Війни
Може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за участь
у бойових діях
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Безперервні бойові дії
Що не є "Безперервні бойові дії"?
Член недержавної збройної групи, який бере участь у невійськових
діях, таких як управління, рекрутинг, фінансова підтримка, або
пропагандистська кампанія залишається "справжнім" цивільним
(Коментар МКЧХ)
Супровід озброєної групи та надання даних або зброї не
враховуються, доки не повязані до конкретної бойової операції та
можуть заподіяти фактичного збитку (Коментар МКЧХ)

Чого саме потребує ефективний підхід МКЧХ?
Судові справи: Справа по випадкам, фактична оцінка кожної
людини, підозрюваної у приналежності / участі в недержавних
організованих збройних групах
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Основні Принципи

Правові засади збройних конфліктів

відмінність та пропорційність
Військова
необхідність

Людяність

Лицарство

Будь-яка можлива втрата / знищення цівільної особи
не повинно бути надмірним по відношенню до
очікуваної воєнної переваги
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Пропорційність
"Напад відміняється або зупиняється, якщо стає
очевидним, що досягнення кінцевої мети ... викличе
випадкові втрати життя серед цивільного населення,
поранення цивільних осіб, шкоди цивільним об'єктам
або їх можливі поєднані наслідки, які були б
надмірними щодо конкретної і прямої воєнної переваги,
яка є на меті". (ДП I ст. 57 (2) (b))
"Коли є можливий вибір між кількома військовими
об'єктами для отримання рівноцінної воєнної переваги,
мета повинна полягати в тому, що напад має викликати
найменшу небезпеку для життя цивільних осіб і для
цивільних об'єктів." (ДП І ст. 57 (3))
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Основні Принципи

Правові засади збройних конфліктів

відмінність та пропорційність
Військова
необхідність

Людяність

Лицарство

Напади обмежуються виключно військовими цілями,
які зарадять перемозі
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Військова необхідність
"Напади повинні суворо обмежуватися військовими
об'єктами. У тій мірі, як об'єкти, будь то, військові
об'єкти обмежуються тими, які в силу свого характеру,
розташування, призначення або використання вносять
ефективний внесок у військові дії і їх повне або часткове
руйнування, захоплення чи нейтралізація за даних
обставин та в той час дає явну військову перевагу".
(ДП I ст. 52 (2))
"У разі виникнення сумнівів об'єкт, який звичайно
призначений для цивільних цілей, таких як місце
поклоніння, будинок або інше житлове приміщення або
школа, яка використовується чи вносить ефективний
внесок у військові дії, то вважається, що об’єкт
використовується не за призначенням.“ (ДП I ст. 52 (3))
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Військова необхідність
Що таке військовий об'єкт за
призначенням / за використанням?
Критерій «призначення» передбачає майбутньє
використання об'єкта, в той час як "використання"
пов'язане з його нинішньою функцією.
Подвійного використання: Установи або будівлі, які
призначені для виробництва цивільної продукції і
можуть бути використані на благо армії. У цьому
випадку об'єкт має подвійну функцію [використання] і
має значення як для цивільного населення,так і для
військових. (Коментар МКЧХ)
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Основні Принципи

Правові засади збройних конфліктів

відмінність та пропорційність
Військова
необхідність

Людяність

Лицарство

Застосування зброї або сили з наміром заподіяти зайві
страждання людей заборонено
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Людяність
"У разі будь-якого збройного конфлікту, правом сторін
у конфлікті, є можливість обирати методи або засоби
ведення війни, які водночас не є необмеженими."
(ДП І ст. 35 (1))
"Забороняється застосовувати зброю, знаряддя,
матеріали або методи ведення воєнних дій, здатні
заподіяти зайві ушкодження або зайві страждання."
(ДП I ст. 35 (2))
"Це особливо заборонено ... вживати отруту або отруйні
речовини." (Гаага IV ст. 23 (а))
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Основні Принципи

Правові засади збройних конфліктів

відмінність та пропорційність
Військова
необхідність

Людяність

Лицарство

Непорядні підступні прийоми і поводження є
забороненими
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Лицарство
Що таке Підступність?
Забороняється вбивати, наносити поранення або захоплювати
противника шляхом віроломства. Діяння які привертають довіру
противника, щоб змусити його повірити, що він має право, або
зобов'язаний надати захист відповідно до норм міжнародного
права, які застосовуються в збройних конфліктах, з наміром
занапастити цю довіру, складають віроломство.
(а) Оманливий намір вести переговори під прапором перемир'я або
капітуляції;
(б) Хибно втраченої працездатності від поранення або хвороби;
(с) Виворітне використання громадянського, нестройового
статусу;
(d) Оманливе використання захищеного статусу за допомогою
знаків, емблем або форменого одягу Організації Об'єднаних Націй
[або МКЧХ] або нейтральних держав або інших держав, які не є
Сторонами, що перебувають у конфлікті. (ДП І ст. 37 (1))
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Партизани, Повстанці, терористи і ПВК

Під вартою?
В'язень війни або
криміналітет?

Навмисне вбивство?
Як щодо Міжнародного Права в галузі Прав
Людини (МППЛ) і Права на Життя?
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Міжнародне право в галузі прав людини (МППЛ)
Право на життя: Ніхто не може бути безпідставно
позбавлений права на життя (потрібний певний
юридичний розгляд)
МППЛ є Lex Generalis (Найважливішим Законом) що
застосовується як в мирний час, так і під час збройних
конфліктів
Цілеспрямоване вбивство: Навмисне вбивство особи,
що незаконно брала участь у військових діях
(позасудове покарання?)
Закон Збройного Конфлікту (ЗЗК) є Lex Specialis
(Спеціальним Законом) і застосовується лише під час
збройного конфлікту
ЗЗК повинні застосовуватися у такому разі: військова необхідність,
пропорційність, відмінність, і запобіжні заходи при нападі.
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Резюме
ЗЗК припускає, що обидві сторони в збройному
конфлікті мають рівні права і, отже, несуть рівні
обов'язки (взаємності)
Недержавні групи високо мотивовані, але погано навчені і оснащені,
тому персонал не може вижити, слідуючи правовим нормам щодо
збройних сил держави, водночас постійні і широко поширені атаки
проти слабких (невійськових) цілей у міському середовищі все ще
можуть привести до досягнення поставлених цілей

ЗЗК був створений для війни третього покоління, це є
поза часом і суперечить з природою сучасного 4-го
покоління війни, де держави звязані невигідними
правилами, коли недержавні групи мають вигоду щодо
правил, не будучи пов'язаними ними.
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Запитання?

