
 

 

 
 

Міжнародний досвід правового 

регулювання надання пільг для дітей, 

які постраждали внаслідок військових 

конфліктів 

 

 

 
Інформаційна довідка, підготовлена Європейським 

інформаційно-дослідницьким центром на запит  

Комітету Верховної Ради України  

 

 

 
__________________________________________________________________________________ 

Європейський інформаційно-дослідницький центр створено з метою  надання народним 

депутатам України інформації, яка може бути використана ними у законотворчій діяльності. 

Діяльність Європейського інформаційно-дослідницького центру здійснюється в рамках 

програми USAID "Рада: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське 

представництво", що виконується Фондом "Східна Європа". Більше про центр на сайті 

http://euinfocenter.rada.gov.ua/ 

http://euinfocenter.rada.gov.ua/
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Основним міжнародним правовим документом, що визначає права дітей, є 

Конвенція про права дитини. Відповідно до Конвенції всі держави-учасниці 

зобов'язані вживати всіх можливих заходів з метою забезпечення захисту дітей, 

яких торкається збройний конфлікт, та догляду за ними. 

Важливим документом, що стосується захисту дітей, є Женевська Конвенція 

про захист цивільного населення під час війни та Додаткові Протоколи І та ІІ. 

Конвенція наголошує, що діти мають право, за будь-яких обставин, на особисту 

повагу, повагу до своєї честі, право на сім'ю, їхніх релігійних переконань та 

обрядів, звичок та звичаїв. До них завжди слід ставитися гуманно й захищати їх, 

зокрема від будь-якого акту насильства чи залякування, від образ та цікавості 

натовпу. 

Розглянувши законодавство Республіки Хорватії та Федерації Боснії і 

Герцеговини, окремого правового акту, що стосується надання пільг дітям, що 

постраждали внаслідок військових конфліктів, не знайдено. В обох країнах 

допомога дітям надавалась та надається на основі національних програм та за 

допомогою неурядових організацій.  

 

I. Міжнародні зобов’язання з прав дітей, що постраждали 

внаслідок військових конфліктів 

До основних міжнародних документів, що стосуються прав дітей, які 

постраждали внаслідок військових конфліктів, можна віднести: 

1) Конвенція про права дитини1— міжнародний правовий документ, що 

визначає права дітей в державах-учасницях. Конвенція є першим і основним 

міжнародно-правовим документом обов'язкового характеру, що присвячений 

широкому спектру прав дитини. Документ складається з 54 статей, що деталізують 

індивідуальні права осіб віком від народження до 18 років (якщо згідно застосовним 

законам повноліття не настає раніше) на повний розвиток своїх можливостей в умовах, 

вільних від голоду і нужди, жорстокості, експлуатації та інших форм зловживань.  

2) Женевська Конвенція про захист цивільного населення під час війни2, 

а також Додаткові Протоколи І3 та ІІ4 (Протокол I стосується захисту жертв 

міжнародних збройних конфліктів, і Протокол II стосується захисту жертв збройних 

конфліктів неміжнародного характеру). Конвенція передбачає гуманне поводження з 

населенням, що перебуває на окупованій території, і захищає його права. 

                                                           
1
 Конвенція про права дитини [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_021. 
2
 Конвенція про захист цивільного населення під час війни [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_154. 
3
 Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв 

міжнародних збройних конфліктів (Протокол I) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_199. 
4
 Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв 

збройних конфліктів неміжнародного характеру [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_200. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_021
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_154
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3) Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо 

участі дітей у збройних конфліктах5. 

 Конвенція про права дитини. Відповідно до статті 38 Конвенції 

«держави-учасниці зобов'язані поважати норми міжнародного гуманітарного права, що 

застосовуються до них у випадку збройних конфліктів і мають відношення до дітей, та 

забезпечувати їх додержання. Держави-учасниці вживають всіх можливих заходів 

для забезпечення того, щоб особи, які не досягли 15-річного віку, не брали 

безпосередньої участі у воєнних діях. Держави-учасниці утримуються від призову 

будь-якої особи, яка не досягла 15-річного віку, на службу до збройних сил. Згідно з 

своїми зобов'язаннями за міжнародним гуманітарним правом, пов'язаним із захистом 

цивільного населення під час збройних конфліктів, Держави-учасниці зобов'язані 

вживати всіх можливих заходів з метою забезпечення захисту дітей, яких 

торкається збройний конфлікт, та догляду за ними».  

Крім того, відповідно до статті 39, «Держави-учасниці вживають всіх 

необхідних заходів для сприяння фізичному та психологічному відновленню та 

соціальній інтеграції дитини, яка є жертвою будь-яких видів нехтування, 

експлуатації чи зловживань, катувань чи будь-яких жорстоких, нелюдських або 

принижуючих гідність видів поводження, покарання чи збройних конфліктів. 

Таке відновлення і реінтеграція мають здійснюватися в умовах, що забезпечують 

здоров'я, самоповагу і гідність дитини». 

 Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо 

участі дітей у збройних конфліктах. Права дітей також безпосередньо 

розглядаються через протокол, спрямований на запобігання вербуванням дітей-

солдатів, передбаченому статтею 2: "Держави-учасниці забезпечують, щоб особи, які не 

досягли 18-річного віку, не були примусово набрані у свої збройні сили".   

 Женевська Конвенція. Відповідно до документу діти країн, що підписали 

цю Конвенцію, перебувають під її захистом. Також зазначено, що «Сторони конфлікту 

вживатимуть усіх необхідних заходів для того, щоб діти до 15 років, які осиротіли 

чи були розлучені зі своїми сім'ями внаслідок війни, не були покинуті 

напризволяще, а також для того, щоб полегшити, за будь-яких обставин, догляд 

за ними, виконання обрядів, пов'язаних з їхнім віросповіданням, та їхню освіту. 

Якщо це буде можливо, їхню освіту слід доручати особам з такими самими 

культурними традиціями».  

Діти (та особи, що перебувають під захистом) мають право за будь-яких 

обставин, на особисту повагу, повагу до своєї честі, права на сім'ю, їхніх релігійних 

переконань та обрядів, звичок та звичаїв. До них завжди слід ставитися гуманно й 

захищати їх, зокрема від будь-якого акту насильства чи залякування, від образ та 

цікавості натовпу. 

Відповідно до Додаткового Протоколу ІІ Конвенції дітям забезпечується  

необхідне  піклування  та  допомога, зокрема: 

a) вони отримують  освіту,  включаючи  релігійне  й  моральне виховання, 

згідно з побажаннями їх батьків або, в разі відсутності батьків, тих осіб, які опікуються 

ними; 

                                                           
5
 Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах 

[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_795. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_795
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_795
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b) вживаються всі необхідні заходи для сприяння возз'єднанню роз'єднаних 

сімей; 

c) діти, які не досягли п'ятнадцятирічного віку, не підлягають  вербуванню  у  

збройні  сили  або  групи,  і  їм  не дозволяється брати участь у воєнних діях; 

d) особливий захист, щодо дітей, які не досягли п'ятнадцятирічного віку,  

продовжує застосовуватися до них, якщо вони беруть  безпосередню  участь  у  воєнних  

діях, усупереч положенням підпункту «с», і потраплять у полон. 

Відповідно до Додаткового Протоколу І Конвенції (стаття 77), діти  

користуються особливою повагою,  і їм забезпечується захист від  будь-якого роду  

непристойних  посягань.  Сторони,  що перебувають  у конфлікті,  забезпечують захист і 

допомогу, які їм потрібні з огляду на їх вік або з будь-якої іншої причини. У разі 

збройного конфлікту діти на законних підставах отримують користь від загального 

захисту, наданого цивільним особам, і з особливим захистом відповідно до основних 

принципів Женевських конвенцій. 

 

II. Міжнародні організації, що опікуються правами дитини 
 

 Політика та процедури ООН (Організація Об’єднаних Націй) щодо 

дітей, які постраждали внаслідок військових конфліктів. 

Спеціалізованою структурою ООН, що займається захистом прав та інтересів 

дітей, є дитячий фонд ООН, ЮНІСЕФ6 (United Nations Children's Fund, UNICEF). До 

вирішення дитячих проблем ЮНІСЕФ залучає найширше коло тих, хто може і повинен 

подбати про майбутнє нових поколінь, активно співпрацюючи з урядами і науковими 

установами, бізнесом і громадськими організаціями, лікарнями і навчальними 

закладами, інформуючи про проблеми дітей, пропонуючи перевірені й ефективні 

рішення, стимулюючи законодавчі зміни.  

Кожна країна (190 країн) виконує місію ЮНІСЕФ за допомогою унікальної 

програми співпраці, розробленої з урядом приймаючої сторони. Ця п'ятирічна 

програма фокусується на практичних способах реалізації прав дітей та жінок. 

Регіональні відділення керують цією роботою та надають технічну допомогу країнам, 

де це необхідно. Загальний менеджмент та управління організацією відбувається у 

штаб-квартирі, де формується глобальна політика щодо дітей. Керівництво та 

моніторинг роботи ЮНІСЕФ - це 36-членська виконавча рада, що складається з 

представників уряду. Вони встановлюють політику, затверджують програми та 

приймають рішення щодо адміністративних та фінансових планів та бюджетів. 

Сфери діяльності ЮНІСЕФ: 

- Захист та охорона дітей. 

- Виживання дитини. 

- Освіта. 

- ЮНІСЕФ в надзвичайних ситуаціях. 

- Стать. 

                                                           
6
 UNICEF [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.unicef.org. 

https://www.unicef.org/
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- Інновації для дітей. 

- Постачання та логістика. 

- Дослідження та аналіз. 

Програми в Україні:  

 Програма охорони здоров'я та розвитку дітей. 

 Програма «ВІЛ/СНІД, діти та молодь». 

 Програма захисту дітей (захист покинутих дітей, захист від насильства та 

зловживань).   

 Адвокація, інформаційна та соціальна політика. Програма передбачає 

співпрацю з урядом, громадянським суспільством та засобами масової інформації, з 

метою сприяння розробки політики та нормам, орієнтованих на дітей, встановлення 

прозорої та ефективної системи моніторингу прав дитини та розширення можливості 

молоді в ознайомленні та використанні своїх прав. 

Крім того, функціонує Робоча Група Ради Безпеки ООН з питання дітей та 

збройних конфліктів7, основною метою діяльності якої є надання рекомендацій 

стосовно методів захисту дітей, які зазнали впливу збройних конфліктів. 

Представники 15 країн-членів Ради регулярно зустрічаються та обговорюють 

країни або ситуації з метою надання письмових рекомендацій, які повинні бути 

дотримані зацікавленими країнами чи ситуаціями. 

Робоча група уповноважена: 

 розглядати доповіді механізму спостереження та звітності; 

 проводити огляд прогресу в справі розробки та здійснення планів дій і 

розглядати іншу надану їй відповідну інформацію; 

 виносити рекомендації Раді про можливі заходи щодо сприяння захисту 

дітей, яких торкається збройними конфліктами, в тому числі рекомендації щодо 

належних повноважень місій з підтримки миру і рекомендації щодо сторін у конфлікті; 

 звертатися, при необхідності, з проханням до інших органів системи 

Організації Об'єднаних Націй для вжиття заходів на підтримку здійснення резолюції 

1612 (2005) згідно з їхніми відповідними мандатами. 

Рекомендацій стосовно пільг для дітей, які постраждали внаслідок 

військових конфліктів, не надають. 

 Рекомендації ОБСЄ, щодо дітей, які постраждали внаслідок 

військових конфліктів. 

ОБСЄ (Організація з безпеки і співробітництва в Європі)8 – міжурядова 

організація, орієнтована на безпеку. ОБСЄ працює в ім'я стабільності, миру і демократії, 

налагоджуючи політичний діалог з питань загальних цінностей і проводячи практичну 

роботу в справі досягнення стійкого прогресу. Всеосяжна концепція безпеки ОБСЄ 

                                                           
7
 РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ВОПРОСУ О ДЕТЯХ И ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ [Електронний ресурс] – Режим 

доступу до ресурсу: https://www.un.org/sc/suborg/ru/subsidiary/wgcaac. 
8
 OSCE [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.osce.org. 

https://www.un.org/sc/suborg/ru/subsidiary/wgcaac
https://www.un.org/sc/suborg/ru/subsidiary/wgcaac
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охоплює військово-політичний, економіко-екологічний і людський вимір. Стосовно 

людського виміру організація реалізує різноманітні програми у сфері освіти, гендерної 

рівності, міграції, та програми для молоді (захист та просування молоді з метою її 

залучення в роботу із забезпечення миру і безпеки). 

Організація робить особливий акцент на захист молоді та на сприяння участі 

молоді в діяльності в таких напрямках, як запобігання і протидія насильницькому 

екстремізму і радикалізації, які призводять до тероризму, міжкультурний і 

міжконфесійний діалог, освіта.  

Конкретних рекомендацій стосовно надання пільг дітям, які постраждали 

внаслідок військових конфліктів, не знайдено.  

 

III. Правове регулювання надання пільг дітям, які постраждали 

внаслідок військових конфліктів в Хорватії та Боснії і Герцеговині  

 
1. Республіка Хорватія 

Окремого закону, що регулює питання надання пільг дітям, які 

постраждали внаслідок військових конфліктів, не знайдено. Підтримка дітей-

жертв війни здійснювалася шляхом реалізації Національних програм під 

керівництвом Міністерства у справах сім'ї, ветеранів та солідарності між 

поколіннями (колишня назва, на сьогодні окремо функціонує Міністерство 

ветеранів Хорватії (Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske)9).  

Хорватія надавала допомогу дітям, які постраждали в результаті збройного 

конфлікту, включаючи біженців, хоча, як виявилось, така допомога в основному 

надавалася неурядовими організаціями. Відповідно до Національного плану 

заходів з прав та інтересів дітей було створено реєстр дітей, що постраждали від 

війни та проведено заходи з покращення психосоціальної опіки.  

Республіка Хорватія підписала Конвенцію про права дитини. 

Успішним прикладом координації та діалогу між різними державними 

установами, неурядовими організаціями та експертами з метою вирішення багатьох 

гострих проблем, з якими стикаються діти, є Національна рада у справах дітей – 

дорадчий орган уряду Хорватії.  

У Хорватії функціонує Уповноважений з прав дитини (Pravobraniteljica za 

djecu).10 

Розглянуте законодавство Республіки Хорватія: 

- Закон Про Ветеранів хорватської Вітчизняної війни та членів їх сімей 

(Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji).11 

                                                           
9
 Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://branitelji.gov.hr. 
10

 Pravobraniteljica za djecu [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.dijete.hr/www/.  
11

 Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji [Електронний ресурс] – Режим 
доступу до ресурсу: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-članovima-
njihovih-obitelji-  

https://branitelji.gov.hr/
https://branitelji.gov.hr/
http://www.dijete.hr/www/
https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-članovima-njihovih-obitelji-
http://www.dijete.hr/www/
https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-članovima-njihovih-obitelji-
https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-članovima-njihovih-obitelji-
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- Закон Про Захист військових і цивільних інвалідів війни (Zakon o zaštiti 

vojnih i civilnih invalida rata).12 

 Закон Про Фонд (Zakladi) хорватських ветеранів Вітчизняної війни та 

членів їх сімей.13 Фонд створено з метою покращення економічного та матеріального 

становища ветеранів хорватської Вітчизняної війни та членів їх сімей. Мета Фонду 

реалізується шляхом: 

 надання фінансової допомоги для страхування життя хорватських 

ветеранів війни; 

 надання фінансової допомоги вразливим сім'ям хорватських ветеранів 

війни та членам їх сімей; 

 надання фінансової допомоги для охорони здоров'я та лікування важко 

хворих хорватських ветеранів, членів їх сімей та найближчих родичів, а також надання 

фінансової допомоги після смерті хорватських ветеранів війни та членів їх сімей; 

 надання фінансової допомоги хорватським захисникам та членам їх сімей 

для набуття першої професії, перепідготовки та підвищення кваліфікації в системі 

позакласної освіти або відвідування навчального курсу для певних професій; 

 надання фінансової допомоги хорватським захисникам та членам їх сімей 

для ведення підприємницької діяльності (само зайнятості). 

- Закон Про Фонд винагородження/фінансування ветеранів 

Вітчизняної війни в Хорватії та дітей хорватських ветеранів Вітчизняної війни.14 

 Закон Про Фонд (o Fondu) хорватських ветеранів Вітчизняної війни та 

членів їх сімей.15 Фонд був створений з метою реалізації права ветеранів на 

отримання стипендії на навчання (отримання середньої, вищої та професійної освіти), 

а також право на відшкодування частини витрат на проведення досліджень 

післявузівського навчання в університетах для хорватських захисників Вітчизняної 

війни, дітей загиблих ветеранів Вітчизняної війни, дітей затриманих військових чи 

дітей військових, що зникли безвісти, дітей інвалідів Вітчизняної війни, дітей 

волонтерів і дітей добровольців. 

 Закон Про Права жертв сексуального насильства під час збройних 

конфліктів в Республіці Хорватії в період Вітчизняної війні.16 

- Закон Про Сім'ю.17 Окрім всього іншого закон регулює шлюб, заходи щодо 

захисту прав та добробуту дитини, усиновлення, опіки та піклування, підтримки.  

                                                           
12

 Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
https://www.zakon.hr/z/864/Zakon-o-zaštiti-vojnih-i-civilnih-invalida-rata. 
13

 Zakon o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji [Електронний ресурс] – Режим 
доступу до ресурсу: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_07_79_1913.html. 
14

 Zakon o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog 
rata [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://narodne-
novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_07_79_1914.html. 
15

 Zakon o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji [Електронний ресурс] – Режим 
доступу до ресурсу: https://www.zakon.hr/z/330/Zakon-o-Fondu-hrvatskih-branitelja-iz-Domovinskog-rata-i-članova-
njihovih-obitelji. 
16

 Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu 
[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://narodne-
novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_06_64_1221.html. 
17

 Obiteljski zakon [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://narodne-
novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_103_1992.html. 

https://www.zakon.hr/z/864/Zakon-o-zaštiti-vojnih-i-civilnih-invalida-rata
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_07_79_1913.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_07_79_1913.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_07_79_1914.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_07_79_1914.html
https://www.zakon.hr/z/330/Zakon-o-Fondu-hrvatskih-branitelja-iz-Domovinskog-rata-i-članova-njihovih-obitelji
https://www.zakon.hr/z/330/Zakon-o-Fondu-hrvatskih-branitelja-iz-Domovinskog-rata-i-članova-njihovih-obitelji
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_06_64_1221.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_06_64_1221.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_103_1992.html
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Відповідно до Закону Про Ветеранів хорватської Вітчизняної війни та членів їх 

сімей ветерани хорватської Вітчизняної війни та члени їх сімей (мається на увазі член 

подружньої пари та спільна дитина) можуть мати такі права (стаття 18): 

a) Право на обов'язкове медичне страхування. 

b) Права, що не відповідають стандартам обов'язкового медичного 

страхування (право на звільнення від участі у витратах на охорону здоров'я від 

обов'язкового медичного страхування, охорона здоров'я поза стандартом права на 

охорону здоров'я від обов'язкового медичного страхування). 

c) Право на пенсійне страхування (право на пенсію за віком та до настання 

пенсійного віку, право на пенсію за інвалідністю, право на пенсію при збереженні 

працездатності, право на сімейну пенсію, право на мінімальну пенсію, право на 

страхування життя або спеціальне навчання). 

d) Право на допомогу на основі завданої шкоди організму (допомога 

інвалідам, виплата на догляд та допомогу іншої особи, ортопедична допомога, 

спеціальна допомога, право на відшкодування вартості адаптації особистого 

автомобіля). 

e) Право на допомогу при втраті чи зникнення члена сім'ї. 

f) Право на житлове обслуговування. 

g) Права, пов'язані з роботою (право на отримання вигоди від 

працевлаштування, фіскальне полегшення при працевлаштуванні). 

h) інші права (плата за безробітних ветеранів хорватської Вітчизняної війни 

та членів їх сімей, одноразова грошова допомога, право на допомогу дітям, право на 

безкоштовну гарячу їжу, право на освіту/освітню допомогу, право на безкоштовні 

підручники, перевага проживання в студентських гуртожитках або студентських 

будинках, перевага розміщення в установах соціального забезпечення, право на 

психосоціальну допомогу, право на правову допомогу, право на відшкодування 

дорожніх витрат, звільнення від сплати судових, адміністративних та нотаріальних 

зборів, позначення місця масових поховань жертв Вітчизняної війни, забезпечення 

гробниці, витрати на поховання та підтримання могил хорватських ветеранів). 

i) право користуватися послугами центрів для ветеранів та інших 

державних установ з надання підтримки та обслуговування ветеранів та жертв 

війни. 

Діти вбитих хорватських захисників Вітчизняної війни мають право на 

отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника, під час їх регулярного навчання та 

після завершення або припинення регулярного навчання, якщо вони не працюють або 

проходять професійну підготовку.   

Діти померлих хорватських захисників-інвалідів Вітчизняної війни мають право 

на отримання допомоги по догляду. Якщо захисник помер через хворобу або травму, 

що виникли під час захисту суверенітету Республіки, діти мають право на отримання 

пенсії у зв'язку з втратою годувальника. 
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2. Республіка Боснія і Герцеговина 

 

 Федерація Боснія і Герцеговина 

Єдиного закону, який регулює надання пільг дітям, які постраждали 

внаслідок військових конфліктів, не знайдено. Допомога дітям здійснюється на 

основі Національних планів дій з прав дітей, моніторинг реалізації планів 

проводить Рада з прав дітей. У рамках реалізації планів та інших заходів, 

пов'язаних із захистом дітей, Рада отримує велику допомогу та підтримку з боку 

ЮНІСЕФ у Боснії та Герцеговині.  

Важливу роль відіграють неурядові організації, які беруть участь в 

соціальних ініціативах, пов'язаних з дітьми та молоддю, охороною здоров'я, 

гуманітарною допомогою, правами. 

У 1992 році під час облоги Сараєво ЮНІСЕФ запустив невеликий пілотний 

проект, який з тих пір перетворився на загальнонаціональну програму в Боснії та 

Герцеговині для підготовки вихователів та «педагогів» для розпізнавання ознак 

травми та розвитку навичок консультування у шкільному середовищі. Тренінгові 

семінари проходили в початковій та середній школі, включаючи семінари з 

професіоналами, такими як медичний персонал з місцевих громадських клінік, які 

підтримували роботу «педагогів» та шкільних психологів. 

Федерація Боснія і Герцеговина підписала Конвенцію про права дитини. 

Розглянуте законодавство Федерації Боснії і Герцеговини: 

1) Закон Про Принципи соціального захисту, захисту цивільних жертв 

війни та захисту сімей з дітьми.18 19 Закон регулює: 

o основи соціального захисту громадян та їх сімей, основні права у сфері 

соціального захисту; 

o створення та діяльність закладів соціального захисту та об'єднань 

інвалідів; 

o основні права цивільних жертв війни та членів їх сімей; 

o основи захисту сімей з дітьми; 

o фінансування та інші питання, що мають значення для реалізації основних 

прав у сфері соціального захисту, захисту цивільних жертв війни, та захист сімей з 

дітьми у Федерації Боснії та Герцеговини. 

Діяльність соціального захисту, захисту цивільних жертв війни та захисту сімей з 

дітьми здійснюється закладами соціального захисту, а також може здійснюватися 

гуманітарними організаціями, об'єднаннями громадян, релігійними громадами та 

утвореними ними об'єднаннями, окремими громадянами або фізичними та 

юридичними особами. 

                                                           
18

 FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA LAW ON PRINCIPLES OF SOCIAL PROTECTION, PROTECTION OF CIVIL 
VICTIMS OF WAR, AND PROTECTION OF FAMILIES WITH CHILDREN [Електронний ресурс] – Режим доступу до 
ресурсу: http://www.refworld.org/pdfid/4d30226f2.pdf.  
19

 Zakoni iz oblasti socijalne zaštite [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
http://fmrsp.gov.ba/s/index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=61. 

http://www.refworld.org/pdfid/4d30226f2.pdf
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Відповідно до закону членами сім'ї цивільної жертви війни є: один з членів 

подружжя, діти (народжені в шлюбі або поза шлюбом, усиновлена дитина, сирота під 

опікою) - члени найближчої родини, а також батько, вітчим, мати, мачуха. 

Соціальний захист цивільних жертв війни. 

Відповідно до закону цивільною жертвою війни є особа, яка зазнала 

щонайменше 60 % інвалідності (інвалід) через травми або рану, яка виникла: 

a. в результаті жорстокого поводження або позбавлення волі через війну;  

b. в результаті військових дій (бомбардування, вулична битва, вибух 

боєприпасів, випадкова куля); 

c. від вибуху боєприпасів після закінчення війни; 

d. в результаті диверсійних терористичних дій, які ставлять під загрозу 

безпеку та порядок у Федерації. 

Також жертвою цивільної війни вважається особа, яка отримала хворобу під час 

війни, померла, була вбитою або зникла безвісти. 

Громадяни, жертви війни, відповідно до закону, мають право на: 

1) допомогу по інвалідності; 

2) виплати на догляд та допомогу іншою особою; 

3) ортопедичну допомогу; 

4) допомогу по сімейній непрацездатності; 

5) допомогу на дитину; 

6) фінансову підтримку для покриття витрат на лікування та закупівлі 

ортопедичних засобів; 

7) професійне навчання (професійне відновлення, попередня кваліфікація та 

додаткова кваліфікація); 

8) пільгове ставлення щодо зайнятості. 

 Діти (а також усиновлені діти) до 15 років цивільних жертв війни мають право 

на допомогу під час навчання.  

2) Закон Про Спеціальні права та винагороду переможців воєнних дій та 

членів їх сімей.20 

3) Закон Про Права захисника та членів його сім'ї.21 Закон регламентує: 

умови, порядок і процедури здійснення прав військовослужбовців інвалідів та членів їх 

сімей, членів сімей жертв, членів сімей померлих, та зниклих безвісти захисників  та 

демобілізованих захисників, а також інші питання в галузі оборони та захисту по 

інвалідності. 

 

Інформацію підготувала Валентина Головань, 

 аналітик ЄІДЦ 

                                                           
20

 Zakon o posebnin pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica ("Službene novine 
Federacije BiH" broj 70/05/15.12.2005., 70/06, 9/10) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
http://www.fmbi.gov.ba/bosanski/txt.php?id=10. 
21

 Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Federacije BiH» , broj 33/04 /26.06.2004., 
72/07,9/10) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.fmbi.gov.ba/bosanski/txt.php?id=10. 
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