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ВАРШАВА, 20 травня 2022 року – Безпекова ситуація в Україні залишається
нестабільною, тому Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ (БДІПЛ)

посилює моніторинг впливу конфлікту на цивільних осіб і військовополонених задля
виявлення порушень міжнародного права прав людини та гуманітарного права в
результаті збройного нападу Росії на Україну майже три місяці тому.

«Наслідки воєнних дій в Україні для людей – це трагедія, яка все ще  розгортається і
вже позначилася на долі мільйонів українських громадян, змушених покинути свої
домівки», – заявив директор БДІПЛ Маттео Мекаччі. «Для розслідування та
документування порушень, які відбуваються в Україні та навколо неї, потрібні досвід,

знання та співчуття, і БДІПЛ забезпечує все це. Найголовніше, наш багаторічний
неупереджений моніторинг у галузі демократії та прав людини в регіоні ОБСЄ
гарантує об’єктивну оцінку порушень – де б вони не відбувалися та хто б не
відповідав за них».                

Усі сторони збройного конфлікту повинні дотримуватися міжнародного
гуманітарного права та права прав людини, які прямо забороняють невибіркові
напади на цивільних осіб і забезпечують повсякчасний захист цивільного населення
від насильства та нелюдського поводження. Сторони конфлікту зобов’язані також
надавати швидкий і безперешкодний доступ до гуманітарної допомоги цивільним
особам, які її потребують.

Після проведення дистанційного дослідження ситуації з початку конфлікту БДІПЛ
тепер направляє моніторів на місця в Україні та за її межами для проведення
опитувань свідків порушень і потерпілих. Остаточний публічний звіт із детальним
аналізом даних, отриманих у ході цих опитувань, стане внеском у загальні зусилля із
забезпечення відповідальності за порушення міжнародного права прав людини та
гуманітарного права.

Моніторинг БДІПЛ зосереджено на найнагальніших проблемах, які впливають на
життя цивільного населення та військовополонених. Це, зокрема, цілеспрямовані
напади на цивільне населення, використання зброї невибіркової дії, умисні
вбивства, насильницькі зникнення та катування. Водночас монітори вивчають
ситуацію з внутрішньо переміщеними особами, які змушені були залишити свої
домівки через конфлікт, але наразі перебувають в Україні. Крім того, БДІПЛ розслідує
становище людей у районах, не підконтрольних українській владі, а також факти
відмови в наданні гуманітарної допомоги й у праві цивільних осіб рятуватися від
насильства на територію, яку вони самі обрали.



Відповідно до перебігу подій БДІПЛ зосереджує увагу на ширшому спектрі проблем у
галузі прав людини, з якими стикається цивільне населення, в тому числі й
правозахисники. До них належать право на свободу, доступ до інформації, повага до
права на свободу вираження поглядів, право на мирний протест і право на
справедливий суд. Невід’ємною частиною моніторингу є дослідження питань
використання сексуального насильства як зброї, а також прав жінок і дівчат, які в
ситуаціях конфлікту нерідко порушуються в першу чергу.

«Моніторинг БДІПЛ допоможе забезпечити відповідальність за вчинені порушення
прав людини та правосуддя для численних жертв цього жахливого конфлікту», –

додав пан Мекаччі.

Усі країни ОБСЄ зобов’язалися «поважати та забезпечувати повагу до міжнародного
гуманітарного права, включаючи захист цивільного населення» в ситуаціях
збройного конфлікту, а також забезпечувати «притягнення до особистої
відповідальності тих, хто порушує міжнародне гуманітарне право». Повна
підзвітність збройних сил є основоположною для будь-якої демократії. Водночас
командири також відіграють провідну роль у підтриманні верховенства права та
дотриманні прав людини з боку збройних сил. Принцип індивідуальної
відповідальності є життєво важливою складовою військового керівництва, що
лежить в основі поваги до прав людини та сприяє відповідальній поведінці кожного
військовослужбовця збройних сил.
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