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ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦИВІЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ООН 

ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ 

Створення у 1948 р., з подальшим розповсюдженням Загальної декларації прав людини 
постало одною з найважливіших подій сучасності1. Зазначений документ, що був прийнятий 
міжнародною спільнотою держав став найважливішою теоретичною й нормативною засадами 
подальших практичних дій держав та їх органів стосовно захисту прав і свобод не тільки 
окремих людей, а також верств населення, етнічних груп та цілих народів. 

Сьогодні поняття «захист прав людини» містить величезну низку аспектів, що відбиваються у 
внутрішній діяльності країн, у взаємовідносинах між країнами, в діяльності національних та 
міжнародних урядових та неурядових організацій. 

Одним з найважливіших аспектів цієї діяльності на міжнародному рівні стали організація та 
функціонування міжнародних операцій ООН з підтримання миру. Першу з них було офіційно 
розгорнуто також у 1948 p.2. 

3 того дня у світі було розгорнуто більш ніж 50 операцій ООН з підтримання миру. Зміст 
операцій відповідав умовам збройних конфліктів. Тобто перші операції розгорталися в зонах 
міжнародних збройних конфліктів (конфліктів між різними країнами). Відповідно, 
телеологічною домінантою таких операцій було саме захистити найважливіше з прав 
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людини - право на життя народів, що опинилися заручниками озброєного міжнародного 
конфлікту. Тобто конфліктуючими сторонами тут виступали організовані військові 
формування конфронтуючих країн. Саме тому до складу операцій ООН щодо підтримання 
миру від світової спільноти входили в першу чергу військові формування та військові 
спостерігачі. 

За плином часу, зокрема, по завершенні «холодної війни, ця ситуація змінювалася. На 
першу лінію численних збройних конфліктів вийшли внутрішні конфлікти, що виникали 
на етнічному, релігійному чи іншому підґрунті. Тобто ворогуючі сторони більше не були 
чітко розмежовані кордоном чи демаркаційною лінією, яку могли б забезпечувати 
міжнародні військові сили. В нових умовах представники ворогуючих груп живуть на тих 
самих вулицях, чи навіть в тих самих домівках. Тобто драматичні умови, що склалися, 
сприяли масовим порушенням прав людини, для подолання яких потрібні були інші, не 
військові методи й засоби. 

Таким чином, нова ситуація визначила нову міжнародну силу, що була б спроможна 
тими чи іншими методами спинити масові порушення прав людини в зонах операцій ООН 
з підтримання миру Цією силою стала цивільна поліція ООН, яку вперше було застосовано 
у 1964 р. у складі операції з підтримки миру на Кіпрі3. У зв'язку з подальшим поширенням 
кількості внутрішніх збройних конфліктів у світі після завершення «холодної війни», роль 
та кількісна участь цивільної поліції в операціях ООН з підтримання миру значно 
підвищуються. 

Слід відмітити, що зазначена проблематика є фактично не досліджуваною у 
вітчизняній юридичній науці. У наявності є тільки докторська дисертація О. О. Теличкіна 
«Правоохоронна діяльність у сфері забезпечення міжнародного миру і безпеки: 
організаційно-правові засади»4, що досліджує зазначену проблематику з адміністративно-
правових позицій. 3 позицій міжнародно-правової науки такі дослідження в Україні не 
проводилися. Тому, вважаємо, що проблематика прав людини в зонах миротворчих 
операцій ООН, особливо в умовах їх поширення та активної участі в них громадян України 
з боку ООН, є вкрай актуальною. Тому ця стаття присвячена нормативному аналізу 
міжнародно-правової бази, що регламентує та регулює діяльність місцевої поліції в період 
постконфліктного регулювання в зонах операцій ООН з підтримання миру. 

Оскільки цивільна поліція за визначенням має за мету захист прав людини в зонах 
миротворчих операцій ООН, слід звернути увагу на два рівня діяльності цивільної поліції 
ООН стосовно реалізації такої мети: 

1. Спостереження за діяльністю місцевої поліції (чи особисте виконання поліцейських 
завдань - залежно від мандату конкретної місій) щодо захисту прав і свобод місцевого 
населения. Цю діяльність регламентує низка документів ООН загального призначення5. 

2. Спостереження за порушенням прав місцевого населения безпосередньо місцевою 
(чи міжнародною) поліцією шляхом виконання чи невиконання службових обов'язків через 
низький професіоналізм чи упередженість особистих поглядів. Цю діяльність цивільної 
поліції відстежує низка особливих документів6. 

Незважаючи на доведену практикою безсумнівну доцільність використання цивільної 
поліції для захисту основних прав людини в зонах операцій ООН з підтримання миру, 
випадки низької ефективності операцій ООН з підтримання миру звернули до себе увагу 
керівництва ООН. Була сформована «Рада експертів з дослідження ефективності операцій 
ООН з підтримання миру», яка всебічно вивчила ситуацію та 17 серпня 2000 року 
підготувала «Звіт Ради експертів з питань операцій ООН з забезпечення миру», що за ім'ям 
Голови одержав назву «Звіт Браімі»7. 

Практичне впровадження результатів «Звіту Браімі» призвело до значних змін у 
структурах операцій ООН з підтримання миру. Більш значну роль у захисті прав людини 
почала відігравати саме цивільна поліція ООН. Ефективність операцій взагалі покра-
щилася. Переважна кількість офіцерів професійно та самовіддано виконують свої 
обов'язки. Для всебічного покращення роботи цивільної поліції ООН постійно проводиться 
вдосконалення керуючих документів. Для забезпечення відповідності їх директив  
практичній ситуації стосовно захисту  прав людини  на терені  місій  ООН, керівництво 
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ООН, зокрема Департамент операцій з підтримання миру (DPKO), організує численні 
тренувальні курси8, а також курси попередньої підготовки для польових офіцерів з прав 
людини - в різних країнах світу9. 

Для забезпечення надійного впливу цієї роботи на практичні результати діяльності 
цивільної поліції, зокрема, стосовно захисту прав людини, безпосередньо на терені місій 
ООН додатково до обов'язкової для офіцера цивільної поліції ООН програми підготовки 
(Induction Course) проводяться заняття з детальної спеціалізації, наприклад «Права людини», 
тощо, силами Інституту миру США10, Міжнародною програмою сприяння діяльності 
кримінальних детективів під егідою Департаменту юстиції США11 та іншими. 

Слід також зазначити, що сьогодні відповідність діяльності цивільної поліції ООН рівню, 
що від неї вимагається переліченими та іншими міжнародними нормативними документами 
щодо захисту прав людини, почала контролюватися не тільки відповідними службами ООН, але 
й численними організаціями, включаючи неурядові (NGO). Саме тому виявлення значної 
кількості порушень прав людини, що створилися через некомпетентність та навіть кримінальні 
зловживання з боку офіцерів цивільної поліції в зонах операцій ООН з підтримання миру, 
накопичення та опублікування відповідних скарг постраждалих та свідків останнім часом було 
здійснено саме цими організаціями. Одну з перших позицій серед них посідає міжнародна 
організація «Міжнародна Амністія» («Amnesty International»)12. Саме ця організація висунула 
свою «15-ти ступеневу Програму впровадження прав людини до міжнародних операцій з 
підтримання миру»13 до якої входить низка заходів та завдань: 1. Забезпечення політичної ролі 
міжнародної спільноти. 2. Увесь міжнародний польовий персонал не повинен бути 
«мовчазливими свідками». 3. Розділи щодо прав людини повинні бути у всіх мирових 
угодах. 4. Ефективний та незалежний контроль додержання прав людини. 5. При встановленні 
миру забезпечувати розслідування попередніх порушень прав людини з персональною 
відповідальністю. 6. Спостереження за порушеннями прав людини безпосередньо на теренах 
держави. 7. Часта звітність перед громадськістю. 8. Спостерігачі з міжнародної цивільної 
поліції. 9. Довгострокові заходи щодо захисту прав людини. 10. Освіта з прав людини та 
програми консультативної допомоги. 11. Захист біженців та осіб, що є переміщеними всередині 
країни. 12. Гендерний аспект. 13. Додержання міжнародними силами з підтримки миру прав 
людини та норм гуманітарного права. 14. Судове переслідування за військові злочини та напади 
на міжнародний персонал з підтримання миру. 15. Безперервний розвиток та захист прав 
людини після встановлення миру. 

Слід зауважити, що зазначена Програма ґрунтується на низці міжнародних документів, тих, 
що їх узгоджено, чи навіть розроблено тими чи іншими департаментами ООН, а саме: 
Стандартні мінімальні правила щодо поводження з ув'язненими та затриманими14; Процедури 
щодо впровадження Стандартних мінімальних правил щодо поводження з ув'язненими15; Основні 
принципи захисту всіх осіб у всіх видах затримання та ув'язнення16; Кодекс поведінки 
працівників правоохоронних органів17; Вказівки щодо ефективного впровадження Кодексу 
поведінки працівників правоохоронних органів18; Основні принципи застосування сили та 
вогнепальної зброї працівниками правоохоронних органів19; Основні принципи незалежності 
суддів20; Процедури щодо ефективного впровадження Основних принципів незалежності суддів21; 
Основні принципи щодо ролі адвокатів22; Вказівки щодо ролі прокурорів23; Правила ефективного 
попередження та розслідування протизаконного, довільного та сумарного покарання24; 
Декларація прав осіб, що належать до національних чи етнічних, релігійних чи мовних 
меншин25; Декларація щодо захисту всіх осіб від примусового зникнення26; Декларація щодо 
усунення насильства проти жінок27. 

Така активна всебічна діяльність міжнародного співтовариства в напрямку регламентації та 
встановлення статутарно-поведінкових норм щодо вдосконалення правового поля операцій 
ООН з підтримання миру пов'язана, насамперед, з виявленими численними порушеннями прав 
людини на територіях операцій ООН з підтримання миру завдяки злочинам з боку офіцерів 
ООН проти місцевого населення. 
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Для виключення драматичних недоліків в діяльності цивільної поліції ООН взагалі, та 
зокрема стосовно захисту прав людини, Департамент ООН з операцій з підтримання миру 
(DPKO) вдосконалює системи контролю. Найбільш всеосяжною (тобто по всіх місіях ООН в 
світі) була реакція керівництва ООН на випадки сексуальної експлуатації та участі у торгівлі 
людьми з боку працівників ООН у 2005 р., що були наведені у Доповіді Спеціального радника 
Генерального Секретаря ООН з питань сексуальної експлуатації28. 

Наслідком цієї доповіді стало проведення навіть реструктуризації цивільної поліції ООН. 
Так до складу цивільної поліції всіх місій були введені підрозділи внутрішніх розслідувань 
(Internal Investigation), підрозділи по боротьбі з приму совою проституцією (Trafficking in Persons 
and Prostitution Units). Введені заборони відвідування установ, що є під підозрою щодо 
причетності до проституції та торгівлі людьми. 

Системний аналіз фактологічного матеріалу відносно злочинів останнього часу з боку 
офіцерів цивільної поліції ООН свідчить, що велика кількість з них не несе відповідальності 
на території операції за злочини, що були ними скоєні протягом служби у складі ООН, оскільки 
у разі вияву останні підлягають терміновій репатріації. Не підлягають вони покаранню також на 
батьківщині. Тобто складається парадоксальна ситуація, згідно якої ті офіцери, що на 
батьківщині демонструють правослухняність, проте є схильними до скоєння злочинів, 
відчувають безкарність на теренах виконання місії. 

Проведення дослідження дає змогу дійти наступних висновків: 
- порівняльний аналіз стану прав людини на територіях збройних конфліктів до введення 

операцій ООН з підтримання миру та протягом їх дії однозначно свідчить про необхідність 
проведення зазначених операцій, тобто операції ООН забезпечують припинення масових 
порушень фундаментальних прав людини; 

- Департамент ООН із операцій з підтримання миру вживає всебічних заходів 
(дослідницьких, організаційних, нормативних, інформаційних, карних) щодо підвищення 
ефективності захисту прав людини, особливо для профілактики порушень прав людини з боку 
працівників ООН; 

- під час проведення операцій ООН з підтримання миру мають місце окремі порушення 
прав людини. У деяких випадках ці порушення є результатом скоєння злочинів з боку 
працівників ООН, та навіть офіцерів цивільної поліції ООН; 

- під судове переслідування на терені операції ООН підпадає лише незначна частина з 
офіцерів, що скоїли злочини, оскільки у більшості випадків національні контингенти сприяють 
негайній репатріації підозрюваних офіцерів, що актуалізує необхідність розробки відповідних 
документів ООН та міждержавних угод щодо припинення такої практики; 

- судове переслідування офіцера, що скоїв злочин, протягом служби у складі операції ООН, 
після репатріації на батьківщині не продовжується, що забезпечує безкарність 
правопорушників; 

- таким чином, в системі «злочин - розслідування - суд - покарання» є відсутнім логічно-
правовий зв'язок. Цей зв'язок є об'єктивним та вкрай необхідним, його треба утворити для 
підвищення ефективності захисту прав людини в зонах операцій ООН з підтримання миру. Цей 
зв'язок повинен мати чітко визначений міжнародний характер у вигляді юридичних 
міжнародних угод між ООН та державою, що надає контингент (чи персонал) для роботи у 
складі операції ООН з підтримання миру. 

- незважаючи на приклади низької ефективності операцій ООН з підтримання миру взагалі 
та діяльності цивільної поліції ООН зокрема, незважаючи також на окремі приклади злісних 
порушень вимог міжнародних документів, посадових інструкцій тощо, працівниками цивільної 
поліції ООН, що призвели до порушень прав людини, на сьогодні нічого більш ефективного за 
операції ООН та інших міжнародних організацій (наприклад ОБСЄ), тобто тих, що 
санкціоновано Радою Безпеки ООН, для подолання збройних конфліктів і відповідних масових 
порушень основних прав людини не створено. Яскравим доказом тому є звернення (2005, 2007 
pp.) найвідомішої організації по захисту прав людини «Міжнародна Амністія» до Генерального 
секретаря ООН з вимогою негайно поширити операцію ООН з підтримання миру в Судані29. 
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Отримано 19.02.2009 

Резюме 

В статье исследуются правовые основы деятельности гражданской полиции Организации 
Объединенных Наций в зонах миротворческих операций на этапе постконфликтного 
урегулирования, рассматривается блок нормативных актов, регламентирующих такую 
деятельность. 

Summary 
In the article legal frameworks of activity of civil police of United Nations are probed in the areas of 
peacemaking operations on the stage of postconflict settlement, the block of normative acts, 
regulating such activity is examined. 
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