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ЩОДО УЧАСТІ ДІТЕЙ У ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТАХ 

У міжнародному праві склався та з роками утвердився принцип поваги 
до основних прав та свобод людини. Однак, незважаючи на всі зусилля людс-
тва, деякі категорії осіб потребують особливого захисту. Так, діти були і за-
лишаються однією із найменш захищених соціальних груп населення та є ос-
новними суб’єктами системної дискримінації, що особливо посилюється в 
умовах збройних конфліктів. Проблема захисту дітей на тих територіях, де 
проводяться військові дії, є досить актуальною, тому доктрина сучасного 
міжнародного права визнає, що зазначена категорія осіб потребує особливого 
захисту та уваги. 

Окремі питання захисту дітей під час ведення бойових дій були предме-
том дослідження низки науковців, однак, зважаючи на значну актуальність та 
суспільну небезпечність даного явища, ця проблематика потребує подальшо-
го вивчення та наукового дослідження. Така потреба зумовлена наявністю до-
стовірних відомостей щодо залучення неповнолітніх осіб до збройних форму-
вань у різних кутках планети. 

Положення щодо безпосередньої можливості участі дітей у воєнних ді-
ях з’являється вперше в тексті міжнародно-правового акту у 1970 році при 
складанні тексту Додаткових протоколів (1977 р.) до Женевських конвенцій 
(1949 р.). Згідно п. 2 ст. 77 Додаткових протоколів до Женевських конвенцій 
від 12 серпня 1949 року, що стосуються захисту жертв міжнародних збройних 
конфліктів, сторони, які перебувають у ньому, вживають усіх можливих захо-
дів для того, щоб діти, які не досягли 15-річного віку, не брали участь у воєн-
них діях, і, зокрема, сторони утримувались від вербування їх у свої збройні 
формування. 

Нікому не новина, що діти не мають повної правосуб’єктності через 
особливості мислення та світосприйняття, обумовленого певним віком. Дані 
суб’єктивні фактори роблять дитину, особливо малолітню, не тільки фізично, 
а й морально уразливою, такою, що легко піддається впливу на її думки, пси-
хіку та свідомість. На жаль, на певному етапі свого розвитку вона не завжди 
може дати об’єктивну оцінку своїм діям та діям інших осіб. Це зумовлює мо-
жливість активного використання даної категорії осіб у збройних конфліктах. 
Так, наприклад, неповнолітніх залучали та продовжують залучати до участі у 
кровопролитних конфліктах у Бурунді, Демократичній республіці Конго, 
Сьєрра-Леоне, Сомалі, Афганістані, Іраці, Шрі-Ланці, Філіппінах, Судані, 
Уганді, на Сході України тощо. 

Чимало міжнародних організацій активно виступають проти викорис-
тання дітей в якості солдат. Зокрема, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), 
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«Міжнародна амністія», «Terre des hommes», Міжнародний рух Червоного 
Хреста і Червоного Півмісяця. Співпрацю цих організацій можна охарактери-
зувати абревіатурою DDR – Disarmament, Demobilization, Reintegration (роз-
зброєння, демобілізація, реінтеграція). Також 12 лютого міжнародна громад-
ськість проводить кампанію протесту проти втягування дітей у збройні конф-
лікти. Згідно статистичних даних, наведених в альтернативній доповіді гума-
нітарної організації «Коаліція за заборону використання дітей-солдатів» 
(Coalition to Stop the Use of Child Soldiers), близько 300 000 осіб, які не досяг-
ли 18-річного віку, нині беруть участь у збройних конфліктах або служать у 
військових та напіввійськових формуваннях, як мінімум, в 50 країнах світу, 
на всіх континентах, крім Антарктиди. 

Отже, дитина-солдат – це жахливе явище сьогодення, яке показує всю 
аморальність і жах війни. Світова спільнота повинна докладати максимальних 
зусиль для визнання, реалізації та захисту прав дітей, адже будь-які збройні 
конфлікти, крім порушення їх прав і свобод, завдають їм значних фізичних та 
психологічних страждань, що в майбутньому може спричинити формування 
асоціальних особистостей, які навряд чи зможуть стати повноцінним членами 
суспільства. 
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СИСТЕМА ДЖЕРЕЛ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА: 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

Питання щодо джерел права є досить актуальним, оскільки джерела 
права виконують визначальну роль у формуванні політико-правової культури 
та політико-правової свідомості.  

Зазначимо, що конституційно-правові джерела досить різноманітні. Їх 
відмінності здебільшого пов’язані з різними підходами до розуміння права в 
цілому та існуванням різних моделей правових систем. Зокрема, джерелами 
конституційного права в окремо взятій державі є нормативні акти, що містять 
норми, які регулюють конституційно-правові відносини.  

Основним джерелом цієї галузі права в переважній більшості країн (ви-
няток становлять деякі мусульманські держави) є Конституція.  

Зазначимо, що майже в усіх країнах світу це єдиний нормативний акт 
вищої юридичної сили, що регламентує окремі сторони економічної і полі-
тичної організації суспільства, встановлює засади державного ладу і визначає 
основи правового статусу особи. 


