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Заборона протипіхотних 
мін: основні правила із 
Зобов’язального акту 
організації «Женевський 
заклик» (Geneva Call)



За жодних обставин не застосовуйте протипіхотні міни, які активуються жертвою1 



Не виготовляйте й не виробляйте протипіхотні міни



Ніколи не приймайте, не отримуйте,      не купуйте, не надавайте, не торгуйте 
й не продавайте протипіхотні міни,      навіть у відносинах із союзниками



Не створюйте запасів 
протипіхотних мін і не  

зберігайте протипіхотні міни

Усі протипіхотні  
міни повинні бути знищені



Докладайте максимальних зусиль для       недопущення переміщення протипіхотних мін кимось  
через ваші території чи використання       протипіхотних мін на вашій території



Виконуйте маркування й фіксацію усіх територій,         які відповідно до наявних у вас відомостей або 
ваших переконань є замінованими, і повідомляйте        про них вашому вищому за рангом керівнику



Попереджуйте цивільне населення й      громади, особливо дітей, про небезпеку 
протипіхотних мін та про необхідність       триматися подалі від замінованих територій



8 Активно сприяйте виявленню      та знешкодженню мін



Допомагайте постраждалим від      мін настільки, наскільки можете, 
пам’ятаючи, що вони заслуговують      на повагу та співчуття



Просувайте й пояснюйте необхідність       повної заборони протипіхотних мін тим, 
з ким вступаєте в контакт — учасникам       бойових дій та цивільному населенню



Реалізовуйте ці     правила на практиці



Порушення повинні каратися у      відповідності до міжнародних норм



Співпрацюйте з організацією «Женевський заклик»        з метою постійного контролю за дотриманням цих правил



“Женевський заклик”  

“Женевський заклик” —  нейтральна та неупереджена неурядова 
організація, яка залучає до діалогу озброєних учасників, щоб 
покращити їхню повагу та дотримання ними міжнародних 
гуманітарних норм.   

“Женевський заклик”  зосереджується на діяльності, яка б 
захистила цивільних у збройних конфліктах. Ідеться зокрема про:

• Захист дітей

• Заборону сексуального насильства та викорінення гендерної 
дискримінації

• Відмову від використання протипіхотних мін

“Женевський заклик”  створив офіційний документ — 
“Зобов’язальний акт”, який надає можливість озброєним 
недержавним суб’єктам пообіцяти, що вони поважатимуть 
міжнародні норми. 

“Зобов’язальний акт” 

“Зобов’язальні акти” —документи, які підписують озброєні 
недержавні суб’єкти. Тим самим вони обіцяють поважати 
конкретні норми міжнародного гуманітарного права. На сьогодні 
“Женевський заклик” розробив три такі документи:

• Зобов’язальний акт щодо відданості повній забороні 
протипіхотних мін та співпраці у розмінуванні

• Зобов’язальний акт щодо захисту дітей від наслідків  
збройних конфліктів

• Зобов’язальний акт щодо заборони сексуального насильства 
у ситуаціях збройного конфлікту та викорінення гендерної 
дискримінації

“Женевський заклик” підтримує та спостерігає за дотриманням 
“Зобов’язальних актів” тими озброєними недержавними 
суб’єктами, які їх підписали.  

Заборона протипіхотних мін

Заборону протипіхотних мін слід розуміти як повну заборону 
протипіхотних мін, які активуються жертвою й об’єктивно 
вибухають у випадку присутності, наближення людини або  
контакту з людиною, включаючи інші активовані жертвою  
вибухові пристрої та протитранспортні міни такої самої дії —  
чи то з елементом незнешкоджуваності, чи без нього, чи то 
промислового виготовлення, чи саморобні.




