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Pratarmė

Šis vadovėlis – antroji lietuvių kalba tarptautinei humanitarinei (gink- 
luotojo konflikto) teisei skirta knyga. Iki šiol šia teise besidomintys stu-
dentai ir kiti skaitytojai galėjo studijuoti Petro Čiočio mokomąją knygą 
„Tarptautinė humanitarinė teisė“ (VĮ Registrų centras, 2000), taip pat 
atitinkamą skyrių prof. Vileno Vadapalo vadovėlyje „Tarptautinė teisė“ 
(Eugrimas, 2006). Būta ir ne vieno mokslinio straipsnio ar specialiosios 
studijos1, skirtų tam tikriems tarptautinės humanitarinės teisės klausi-
mams. 

Rašant vadovėlį nesirengta konkuruoti su ankstesniais šios temos 
tyrėjais, nes kiekvieną bet kurios teisės ar kito mokslo šakos dalyką ga-
lima aptarinėti, studijuoti ir analizuoti įvairiopai, remiantis skirtingais 
įvairios apimties šaltiniais. Autoriaus požiūris ir pasirinktas medžiagos 
dėstymo būdas, vienoks ar kitoks tyrimo šaltinis visada suteikia temos 
analizei kitokių perspektyvų. Be to, nuo anksčiau minėtų darbų pasi-
rodymo prabėgo jau nemažai laiko, įvyko įvairių tarptautinės humani-
tarinės teisės pokyčių: atsirado naujų tarptautinių susitarimų, spręstos 
reikšmingos bylos, išleista naujų doktrinos darbų, kuriais čia galėjome 
remtis. Be to, šį vadovėlį praturtino ir daugiau kaip dešimties metų 
darbas su studentais magistrantais, kuriems dėstoma tarptautinė huma-
nitarinė teisė, bei kitos profesinės patirtys.

Šiame vadovėlyje buvo nuspręsta sujungti teorijos ir praktikos da-
lis, tai yra teorinė medžiaga čia ne tik iliustruojama pavyzdžiais, bet ir 
papildoma studijuoti skirtomis užduotimis, kurios padės geriau suvokti 
medžiagą, įžvelgti problemų sudėtingumą ir jų pasireiškimą realiomis 
aplinkybėmis. 

Skaitytojui pateikiama pirmoji didesnio suplanuoto darbo dalis, 
kurioje aptariami svarbiausi tarptautinės humanitarinės teisės klausi-
mai. Pagrindiniai vadovėlio skyriai apima Pagrindus – tai tarptautinės 
humanitarinės teisės kilmė, jos samprata, šaltiniai, sistema, santykis su 
kitomis šios teisės šakomis, svarbiausios sąvokos, susijusios su teisės tai-
kymu (kombatantas, ginkluotasis konfliktas, kt.); Karo aukų apsaugos 
teisę – vadinamąją Ženevos teisę, kuri reglamentuoja sužeistųjų, karo 
belaisvių, civilių bei ginkluotojo konflikto aukų kančias lengvinančių 
asmenų apsaugą; Atsakomybę, kylančią už tarptautinės humanitarinės 
teisės pažeidimus, ir jos formas. Kitą (būsimąją) vadovėlio dalį numa-
tyta skirti klausimams, kurie šioje dalyje aptariami tik fragmentiškai, 

1 Pvz., Vadapalas, V.; Jarukaitis, I. Tarptautinės humanitarinės teisės įgyvendinimas Lietu-
vos Respublikoje. Vilnius, 2000. 
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– įvairiems ginkluotės ribojimams, taip pat specializuotų karo veiksmų 
teatrų taisyklėms, papildomos apsaugos nuostatoms ir kt.

Noriu nuoširdžiai padėkoti žmonėms, daug prisidėjusiems rengiant 
šį vadovėlį. Pirmiausia savo asistentui Tomui Marozui, iš pagalbininko 
rengiant medžiagą knygai tapusiam dviejų vadovėlio skyrių autoriumi, 
taip pat kruopščioms pagalbininkėms Dovilei Gailiūtei, Irenai Džiauk-
šaitei ir Neringai Mickevičiūtei; už vertingas pastabas ir draugystę  
ugdant studentus dėkoju Lietuvos kariuomenės majorui Martynui  
Gutnikui. Esu dėkingas ir Mykolo Romerio universiteto Tarptautinės ir 
Europos Sąjungos teisės instituto kolegoms, su kuriais malonu dirbti ir 
visada yra apie ką diskutuoti. Tikiuosi, kad skaitytojui ši knyga bus ne 
tik naudinga, bet ir įdomi. 

Dedikuoju šią knygą savo tėvams – Vidai ir Pranui Juozui Žilinskams.

Justinas Žilinskas
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santrumpos

Hagos sąvadas Hagos sausumos karo įstatymų ir papročių sąvadas, pri-
dėtas prie 1907 m. IV Hagos konvencijos dėl sausumos 
karo įstatymų ir papročių

I ŽK 1949 m. rugpjūčio 12 d. (pirmoji) Ženevos konvencija 
dėl sužeistųjų ir ligonių padėties veikiančiose armijose 
gerinimo

II ŽK 1949 m. rugpjūčio 12 d. (antroji) Ženevos konvencija 
dėl sužeistųjų, sergančiųjų ir skęstančiųjų ginkluotųjų 
pajėgų narių jūroje padėties gerinimo

III ŽK 1949 m. rugpjūčio 12 d. (trečioji) Ženevos konvencija 
dėl elgesio su karo belaisviais

IV ŽK 1949 m. rugpjūčio 12 d. (ketvirtoji) Ženevos konvencija 
dėl civilių apsaugos karo metu 

I PP 1977 m. birželio 8 d. (1949 m. rugpjūčio 12 d.) Ženevos 
konvencijų Papildomasis protokolas dėl tarptautinių gin-
kluotųjų konfliktų aukų apsaugos (I protokolas)

II PP 1977 m. birželio 8 d. (1949 m. rugpjūčio 12 d.) Ženevos 
konvencijų Papildomasis protokolas dėl netarptautinių 
ginkluotųjų konfliktų aukų apsaugos (II protokolas)

III PP 2005 m. gruodžio 8 d. (1949 m. rugpjūčio 12 d.) Žene-
vos konvencijų Papildomasis protokolas dėl papildomos 
skiriamosios emblemos priėmimo (III protokolas)

Bendrasis 3-iasis straipsnis 1949 m. rugpjūčio 12 d. Ženevos konvencijų bendrasis 
3-iasis straipsnis

CCW (angl. Certain Conventional Weapons) 1980 m. kon-
vencija dėl tam tikrų įprastinių ginklų, kurie gali būti 
laikomi pernelyg žalojančiais arba veikia nesirinktinai, 
naudojimo uždraudimo arba apribojimo, ir jos papildo-
mieji protokolai

Jugoslavijos tribunolas 
(TBTJ) 

Tarptautinis baudžiamasis buvusios Jugoslavijos tribunolas

Ruandos tribunolas (TBTR) Tarptautinis baudžiamasis Ruandos tribunolas

Romos statutas 1998 m. Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutas

TTT Tarptautinis Teisingumo Teismas

JTO Jungtinių Tautų Organizacija

EŽTT Europos Žmogaus Teisių Teismas





pagrindai
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I skyrius  
Tarptautinės humanitarinės teisės  

kilmė ir raida

„(Karas) – tai gyvenimo ar mirties reikalas, kelias į saugumą arba nesėkmę. 
Todėl jį būtina pažinti.“ 

sun Zi. Karo menas (iš anglų k. vertė aut.)

„– O ypač su didžia pagarba mes prisimename žuvusius mūsų seminari-
jos auklėtinius, kurie su džiaugsmu išskubėjo ginti tėvynės ir padėjo gal-
vas garbės lauke. Dvidešimt vieno jaunuolio nebėra tarp mūsų, dvidešimt 
vienas kovotojas sutiko šlovingą mirtį su ginklu rankoje, dvidešimt vienas 
didvyris ilsisi svetimoje žemėje, nutilus patrankų griausmui, ir miega am-
žinuoju miegu po žalia velėna… 
Tuo metu pasigirsta trumpas griausmingas juokas. Direktorius nemaloniai 
nustebintas nutyla. Nusijuokė Vilis. Jis stovi išsišovęs į priekį, didžiulis kaip 
drabužinė spinta. Veidas raudonas kaip gaidžio skiauterė – šitaip baisiai jis 
įpykęs. 
– Žalia velėna... žalia velėna... – mikčioja jis. – Amžinasis miegas? Purve 
guli jie, sviedinių išraustose duobėse, išvarpyti kulkų, sudraskyti į gabalus, 
prasmegę pelkėse. Žalia velėna! <...> Didvyrio mirtis! Įdomu, kaip jūs tą 
įsivaizduojate? Norite žinoti, kaip mirė mažasis Hojeris? Visą dieną jis ka-
bėjo ant spygliuotųjų vielų užtvaros ir rėkė, o jo žarnos kabėjo išvirtusios 
iš pilvo kaip makaronai. Paskui skeveldra nutraukė jam pirštus, o po dviejų 
valandų išplėšė gabalą kojos, bet jis dar buvo gyvas ir bandė sveikąja ranka 
susigrūsti žarnas į pilvą, ir tik vakare pagaliau numirė <...> Nagi papasako-
kite jo motinai, kaip jis numirė, jeigu jūs turite drąsos!“2 

Tarptautinė humanitarinė teisė yra tarptautinės viešosios teisės šaka, 
reguliuojanti ginkluotuosius konfliktus (žr. II skyrių). Pats ginkluotojo 
konflikto (žr. IV skyrių), pavadinimas atsirado dar neseniai, kartu su 
moderniąja tarptautine teise – daug amžių buvo įprastas karo terminas, 
įvairiomis prasmėmis vartojamas iki pat šių dienų. Viena iš karo sąvokos 
reikšmių – tai ypatinga, nesuvaldoma, tragiška, žiauri, aukštyn kojomis 
gyvenimą apverčianti nelaimė, sukelianti daug aukų ir praradimų.

Pats faktas, kad karas gali (ar turi) būti reguliuojamas, visada buvo ver-
tinamas šiek tiek nepatikliai, nes karas juk kaip tik ir yra tokia būse-
na, kai bet koks reguliavimas netenka prasmės ir įsigali prievarta, jėga, 
klasta, apgaulė. Visiems yra žinomas posakis À la guerre comme à la  

2 remarkas, E. M. Kelias atgal. Kaunas: Spindulys, 1993, p. 92−93.

1
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guerre3 (pranc.), taip pat lotyniškieji Inter arma silent Musae4 ir (gal ma-
žiau girdėtas) Silent enim leges inter arma5. Vis dėlto nuo pat seniausiųjų 
laikų teisė kantriai stengėsi riboti karo sumaištį. Pirmajame vadovėlio 
skyriuje ir bus apžvelgiama, kaip sunkiai, pamažu formavosi karą ir jam 
būdingą prievartą ribojančios normos. Šis procesas neatskiriamas nuo 
bendrosios civilizacijos ir karo mokslo raidos. 

Deja, žmonija nemoka gyventi nekariaudama. Vieną akimirką karu bai-
simasi, kitą – jau didžiuojamasi pergalėmis. Šis socialinis ir sociologinis 
reiškinys, matyt, yra susijęs su žmogiškąja prigimtimi, kurios pažaboti 
kol kas nepavyksta, tad karai vyksta, konfliktai tęsiasi6. 

Visa civilizacijos raida glaudžiai susijusi su karais, kita vertus, būta ir dau-
gybės bandymų juos riboti, tramdyti. Skirtingos civilizacijos karus verti-
no nevienodai. Q. Wrighto klasikinėje studijoje7 civilizacijos skirstomos 
pagal karingumo lygį, o pats karingumas apibūdinamas kaip tam tikrų 
požymių visuma: a) kruvinų religinių apeigų, sporto renginių ir vaidini-
mų sukeliamas pripratimas prie prievartos apraiškų; b) nuolatinis impe-
rijų vidaus ar išorės agresyvumas; c) karinė moralė; d) politinis despotiz-
mas. Prie karingiausiųjų civilizacijų minėtasis autorius priskyrė klasikinę 
(graikų ir romėnų), tartarų, Babilono, Sirijos, Irano, japonų, Andų (Nas-
kos ir kt.) ir meksikiečių. Ne itin karingos, Q. Wrighto nuomone, yra 
hetitų, arabų, Vakarų germanų civilizacijos, skandinavų, rusų ir Jukatano 
gentys. Na, o taikiausios – tai Egipto, Mino (Kretos), Bizantijos, Šumero, 
nestorijonų, indų, hinduistų, kinų ir majų civilizacijos. Taip pat teigiama, 
kad paprastai būdavo karingesnės labiau atsiskyrusios gentys ir tos, kurių 
pagrindinis gyvenimo būdas – viešpatavimas jūrose ar klajoklystė. 

Net ir karingosios civilizacijos, kurios formuodavosi kaip pokarinės 
ankstesniųjų civilizacijų atplaišos, stengdavosi riboti karus ir jų metu 
taikomą ginkluotą prievartą. Pažvelgus į tokio ribojimo šaltinius ma-
tyti, kad neretai ribojimo prigimtis pirmiausia yra ne humanitarinė, o 
utilitarinė. Viename iš seniausių (ir žinomiausių) rašytinių traktatų šia 
tema – istorinio (ar legendinio) kinų karvedžio Sun Zi kūrinyje „Karo 
menas“ – galima rasti iš pirmo žvilgsnio humanistinių taisyklių. 

3 Kare kaip kare.
4 Žvangant ginklams, mūzos tyli.
5 Kai ginklai kalba, įstatymai tyli.
6 Tiems, kuriuos domina žmogaus agresyvumo ypatybės, rekomenduotina britų antropolo-
go Desmondo Morriso mokslo populiarinimo knyga „Plikoji žmogbeždžionė“ (Vaga, 1998) 
ir kita įdomi žmogaus elgesio kare priežasčių tyrimų apžvalga: Frésard, J. J. The Roots of Be-
haviour in War: A Survey of the Literature. ICRC, 2004; taip pat žr. interneto šaltinį [interak-
tyvus, žiūrėta 2015-03-26] <https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0854.pdf>.
7 Wright, Q. A Study of War. The University of Chicago Press, 1964, p. 46.

4
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„Su paimtais į nelaisvę priešo kareiviais elkis gerai.“ „Nusiaubti ir sunai-
kinti priešo šalį nėra labai gerai.“ „Nespausk priešo neviltyje per stipriai.“8 

Tačiau viso traktato kontekste šių frazių turinys atskleidžia visai kitokių 
tikslų siekį: su paimtais į nelaisvę kariais gerai elgtis reikia tam, kad vė-
liau jie galėtų sustiprinti tavo pajėgas; šalies neverta nusiaubti, nes vėliau 
patiems reikės viską atkurti; nevilties apimtas priešas gali, užuot pasida-
vęs, nuspręsti kautis iki paskutiniojo kraujo lašo. Tad jau patys seniausi 
šaltiniai teigia, kad ginkluotos prievartos ribojimas grindžiamas trumpa-
laikiu ar ilgalaikiu tos pačios prievartos veiksmingumu. Ilgainiui plintant 
žmoniškumo vardan žmoniškumo idėjai, minėtasis požiūris tarsi traukėsi 
į scenos gilumą, bet vienokia ar kitokia forma jis gyvuoja iki šiol.

Žmoniją labai sukrėtė per Pirmąjį pasaulinį karą panaudoto cheminio gink- 
lo barbariškumas, bet šio ginklo draudimą daugiausia lėmė ne tiek pasibai-
sėjimas jo sukeltais žiauriais kariniais padariniais ir (net labiau) psichologi-
niu poveikiu9, bet tai, kad atsirado daug galingesnių konvencinių ginklų, 
kurie galėjo pakeisti cheminį. Pavyzdžiui, nors šiuo metu yra akivaizdu, 
kad priešpėstinės minos pražudo daug civilių asmenų, tokių minų gamin-
tojai ir naudotojai nesirengia jų atsisakyti, nes jos veiksmingai stabdo priešo 
pajėgų judėjimą.

Stephenas C. Neffas, puikios studijos „Karas ir tautų teisė“ autorius, 
rašė, kad „specifinės karo vedimo taisyklės nesirasdavo iš tuštumos. Jos 
kilo iš giliai įsišaknijusių pažiūrų apie karo kilmę ir jo poveikį tarptauti-
niams santykiams“10. Požiūris į karą ir jo reikšmę, atkartodamas garsiąją 
istorijos spiralę, nuolat kito, kartu keisdamas (gal net lemdamas) karo 
dalyviams taikomas taisykles. 

Karas buvo ir tebėra stipriai sukrečiantis, kartu – visuomenę suvienijan-
tis ir sutelkiantis reiškinys, priverčiantis jos narius paklusti tam tikroms 
nemalonioms taisyklėms, neretai pakeičiantis visą įprastinę būseną. 
Reikia pripažinti, – reakcija į žodį „karas“ nėra (ir negali būti) neutrali. 
Tačiau ką žmonės žino apie karą, kaip suvokiama pati ši sąvoka? 

Pačia bendriausiąja prasme, nesigilinant į įvairių studijų, šaltinių tei-
ginius ir mąstytojų mintis, karą būtų galima apibūdinti kaip didelės 
apimties įteisintą kolektyvinę ginkluotą prievartą (žinoma, pats žodis 
„karas“ vartojamas nepalyginti platesne prasme, visada pabrėžiant įvar-
dijamo reiškinio ir siekiamų tikslų svarbą, pavyzdžiui: karas keliuose, 

8 sun Zi. Karo menas. Vilnius: Obuolys, 2006, p. 33, 37.
9 meselson, M. The Myth of Chemical Superweapons. The Bulletin of the Atomic Scien-
tists, 1991, 47(3), p. 12−15.
10 neFF, S. C. War and the Law of Nations: A General History. Cambridge University 
Press, 2008, p. 2.

6
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karas už derlių, karas su nusikalstamumu, netgi „krevečių karas“). Ta-
čiau kolektyvinė įteisinta prievarta galima ne tik kare (jei karas pir-
miausia suprantamas kaip valstybių ginkluotos jėgos naudojimas prieš 
viena kitą). Kolektyvinė prievarta kartais taikoma kovojant su nusikal-
tėliais, visuomenės atskalūnais ir kt. Skirtingoms įteisintos kolektyvinės 
prievartos formoms įvardyti vartojami terminai: karas, ginkluotoji re-
presalija, konstitucinės tvarkos atkūrimas, sukilimo slopinimas, pilieti-
nis karas, policijos akcija, antiteroristinė operacija ir kt. Dažnai visas šias 
formas nėra lengva atskirti (pavyzdžiui, vertinant pagal griežtus teisės 
kriterijus, garsieji Didžiosios Britanijos ir Kinijos opijaus karai buvo ne 
karas tikrąja XIX amžiaus teisės prasme, o ginkluotosios represalijos), 
kita vertus, kai 2016 m. Ukraina deklaravo „antiteroristinę operaciją 
Donecko ir Luhansko srityse“, buvo visiškai aišku, kad kalbama apie 
karą su Rusija ir jos remiamais separatistais). 

1. Senųjų civilizacijų požiūris į karą ir jo ribojimus

Įdomu, kad karo sąvokos daugiaprasmiškumą atspindi net mitologija. 
Antai graikų ir romėnų mituose veikia karo dievai Arėjas (Marsas) ir 
Atėnė (Minerva). Kaip galima spręsti iš „Iliados“, Arėjas buvo ne tiek 
kolektyvinio reiškinio – karo, kiek tarpasmeninės ginkluotos prievartos 
dievas, kuris mūšiuose elgdavosi keistokai – pamiršęs net vadovavimą 
pats puldavo į mūšio sūkurį, kad tik pajustų kraujo kvapą ir nukau-
tų kuo daugiau karių. Jis pavaizduotas kaip koks nuo kraujo apsvaigęs 
berserkas, kuriam savaime svarbi prievarta ir kova. Kas kita šviesiaakė 
Atėnė – nors dėvi šarvus ir šalmą, gali stoti į kovos vežimą ir kautis, 
bet dėl to nepameta sveiko proto ir pirmiausia rūpinasi tais konfliktuo-
jančiaisiais, kuriems atstovauja: padeda jiems, drąsina didvyrius, gelbsti 
sužeistuosius; taigi ji – tikra karvedė: 

„Prie Pelėjono priėjo šviesakė deivė Atėnė
215 Ir, atsistojus greta, sparnuotais žodžiais prabilo: 

„Šiandien tikiuosi, dievų numylėtas šviesusis Achilai, 
Kad prie achajų laivų parnešime šlovę didžiausią, 
Hektorą mes paguldysim, kovos nepasotintą niekad. 
Nebežadėta jam šiandien iš mudviejų rankų ištrūkti, 

220 Nors ir patsai Apolonas taiklus kiek galėdamas stengtųs
Ir prieš aigidvaldį Dzeusą raitytųs, ant žemės parpuolęs.
Tu atsikvėpki čia kiek atsistojęs, o aš gi tuo tarpu
Eisiu prikalbinsiu jį, kad į dvikovą stot nebijotų.“ 
Taip jam kalbėjo Atėnė, o jis apsidžiaugęs paklausė 

225  Ir atsikvėpti parimo ant ieties aštrios variaiešmės.“11  

11 homeras. Iliada. Vilnius: Vaga, 1981.

10



1. Senųjų civilizacijų požiūris į karą ir jo ribojimus

21 

Įdomu tai, kad panašūs skirtingas prievartos rūšis įkūnijantys veikėjai gy-
vavo ir kitų kultūrų mituose. Pavyzdžiui, panaši buvo senovės skandinavų 
dievų Odino ir Tyro (Tiwo), hinduizme – Indros ir Skando12 opozicija. 
Taigi mitologijoje karas taip pat vaizduojamas ne kaip individualus did- 
vyriškumas ar žiaurumas, o kaip kolektyvinė, tikslinga prievarta. 

Prieš ką ta prievarta turėtų būti nukreipta? Daugelis senųjų civiliza-
cijų skyrė ginkluotą prievartą valstybės viduje (ar valstybės naudai) ir 
išorinę prievartą. Susiformavo aiškus skirtumas tarp viešojo, t. y. visos 
valstybės priešo, kuriuo tampama dėl priklausymo kitai valstybei, ir 
vadinamojo privataus priešo, tai yra asmens (asmenų), siekiančio (-ių) 
asmeninės naudos. Pavyzdžiui, Romos politikas, oratorius Ciceronas ir 
žymus teisininkas Ulpianas teigė, kad piratai ar nusikaltėliai nelaikytini 
tikraisiais priešais, nes jie yra visuotiniai, o tikrieji priešai – tie, kurie 
turėdami savo valstybę paskelbia karą Romai (arba Roma paskelbia karą 
jiems), t. y. kolektyvinės prievartos santykis susiklosto tik tarp skirtin-
gų valstybių, o ne tarp asmeninės naudos siekiančiųjų13. Šiais laikais 
šis skirtumas lygiai taip pat svarbus teisėto ginkluotosios kovos dalyvio 
(kombatanto) statusui nustatyti, – galima prisiminti, kokią kontroversiją 
sukėlė JAV prezidento G. W. Busho administracijos sprendimas daugu-
mą sulaikytųjų konflikto Afganistane („karo su terorizmu“) metu lai-
kyti būtent privačiaisiais priešais (žr. VI skyrių Kombatantai). Beje, yra 
ir kitas svarbus šios dichotomijos aspektas: priklausomai nuo prievartos 
rūšies skyrėsi teisiniai padariniai, nes asmeniniai (ar visuotiniai) priešai 
neturėjo teisės į užgrobtą turtą, vergus ir kt. Lygiai taip pat ir dabar, 
Kolumbijos ar Meksikos vyriausybėms kovojant su puikiai organizuo-
tais narkotikų prekeivių karteliais, niekas nepripažįsta juos turint teisę į 
užgrobtą vyriausybinių pajėgų turtą. 

Be to, skyrėsi valstybės vidaus priešams (pavyzdžiui, siekiantiems per-
imti valdžią) ir išoriniams priešams taikoma kolektyvinė prievarta (da-
bar šios prievartos rūšys vadinamos netarptautiniu ginkluotuoju konf-
liktu ir tarptautiniu ginkluotuoju konfliktu; žr. IV skyrių). Skirtingų 
civilizacijų požiūris tam tikru laiku taip pat nebuvo vienodas. Antai se-
novės Kinijos civilizacija save laikė vienintele „tikra“, jai esą turėjo būti 
pavaldus visas pasaulis (deja, ne visas pasaulis tai žinojo), todėl nebuvo 
skirtumų tarp vidaus ir išorės karo ir atskirų terminų tvarkos valstybės 
viduje užtikrinimui bei karui su išorės priešais įvardyti. O štai senovės 
graikai savo polių tarpusavio kovas laikė vidaus karais (gr. stasis), o su-

12 neFF, supra note 10,  p. 17.
13 Ibid., p. 18.
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sidūrimus su kitomis valstybėmis – tikruoju karu (gr. polemos)14. Toks 
skirstymas apėmė ir svarbius praktinius aspektus: vidaus karai visada bū-
davo daug žiauresni, galimas dalykas, dėl tos priežasties, kad „netikruo-
ju“ laikomam vidaus priešui nesunku buvo priskirti priešinimosi ginklu 
neteisėtumą, apkaltinti jį išdavyste, niekšybe, dėl kurios esą reikėjo ne 
tik su juo kovoti, bet ir jį kuo žiauriau bausti. 

Taigi išorės karams beveik visada būdingi didžiausi kovojančiųjų pusių 
suvaržymai. Jų buvo taikoma nuo pat karo pradžios: pavyzdžiui, Romo-
je karą turėjo teisę paskelbti tik Senatas, ypatingus ceremonialus prieš 
karą atlikdavo actekai, net pasiųsdavę savo priešams ginklų. Senojo 
Testamento Karalių knygoje pranašas Eliša (gr. Elisha) moko izraelitų 
karalių nežudyti karo belaisvių, o jeigu priešas nenori geruoju atiduoti 
miesto, galima žudyti tik vyrus15. Kaip minėta, tam tikrų prievartos 
ribojimo taisyklių yra ir Sun Zi veikale „Karo menas“, taip pat jos mi-
nimos religiniame Indijos civilizacijos tekste „Mahabharata“, o viename 
iš pirmųjų antikinių kodifikuotųjų teisės šaltinių – Manu įstatymuose 
– pabrėžiama, kad karo vežimai turi kautis su karo vežimais, raiteliai – 
su raiteliais, draudžiama naudoti užnuodytus, spygliuotus ar panašius 
žiaurius ginklus. Senovės Graikijoje remiantis prigimtine teise buvo 
įtvirtinta nemažai karą ribojančių taisyklių: draudžiama nuodyti van-
denį ir ginklus, pulti šventyklas ir jų tarnautojus, negarbingai kovoti, 
imtis išdavikiškos klastos, žudyti pasiuntinius. Jau tais laikais buvo gana 
įprasta leisti belaisviams išsipirkti, būdavo sudaromos paliaubų ir taikos 
sutartys; kadangi sutartis prižiūrėdavo dievai, jų pažeidimas vertintas 
labai griežtai16. Žinoma, realybė smarkiai skirdavosi nuo norų ir drau-
dimų. Antai senovės Indijos tekste (Arthaśāstra) karalius kaip tik mo-
komas siekti pergalės pačiais žiauriausiais ir negarbingiausiais būdais, 
– visiškai priešingai nei nustato Manu įstatymai17. Graikai kovodami su 
Persija nužudė persų valdovo Kserkso pasiuntinius ir pasiūlė jam taip 
pat pasielgti su jo belaisviais graikais, bet „barbarų“ karalius atsisakė tai 
daryti ir pabrėžė, kad kaltina graikus pažeidus visos žmonijos teisę, o jis 
nesielgs taip, kaip pasielgė jie18.

Skirtingas karų vertinimas buvo susijęs ne tik su karinių veiksmų „iš-
oriškumu“, bet ir su religine potekste. Antai viduramžiais įsigalėjus 
vadinamojo teisingojo karo doktrinai (žr. toliau), jau nebuvo svarbu 

14 Ibid., p. 19, 20.
15 green, L. C. The Contemporary Law of Armed Conflict. Third ed. Manchester Univer-
sity Press, 2008, p. 26.
16 Ibid., p. 28. 
17 neFF, supra note 10, p. 25.
18 Bassiouni, Ch. International Criminal Law. Volume 1: Crimes. New York, 1986, p. 202.
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skirstyti karus į išorės ar vidaus. Islamas kaip tik suformavo skirtingas 
karų rūšis: karas su užsienio priešu (Akham al-Hiraba), vidaus karas tarp 
musulmonų (Akham al-Bughat) ir tam tikras teisėsaugos karas (Akham 
al-Tariq)19. Toks skirstymas kilo iš pasaulėžiūros, kad normali musul-
moniškojo pasaulio būsena yra nuolatinis karas su visu kitu (netikėlių) 
pasauliu. „Neteisingai“ tikinčiųjų pasaulis netgi buvo vadinamas karo 
namais (Dar al-Harb), pabrėžiant islamo nesitaikstymą su kitatikiais. 
Kariauti prieš kitatikius nereikėjo jokių pretekstų ar kitų teisinių sub-
tilybių – islamo požiūriu, toks karas yra nuolatinis. Tiesa, gyvenimas 
pareikalaudavo tam tikrų nuolaidų ir Korano žinovams tekdavo sukti 
galvas, ar tam tikrais atvejais galima pripažinti taiką tarp islamo ir ne 
islamo valstybių bei kaip ją sureguliuoti. Taigi krikščionys nebuvo prie-
varta verčiami tapti musulmonais, galėjo mokėdami tam tikrą duoklę 
gyventi islamo valstybėse ir išpažinti savo tikėjimą, taip pat buvo galimi 
tam tikri taikos su krikščioniškosiomis valstybėmis, kurios pripažino 
musulmonų valstybės siuzerenitetą, periodai. 

2014 m. susikūrusi „Islamo valstybė“ (ISIS), apimanti dalį Irako, ir Sirijoje 
savo veiklą, taip pat ir karą, organizuoja griežtai pagal pirmines Korano 
normas, aiškiai deklaruodama šį požiūrį: taikos su „netikėliais“ būti negali, 
o kalifas tam, kad būtų tinkamas valdovas, privalo vykdyti „šventąjį karą“ – 
džihadą – bent kartą per metus20.

Įdomu tai, kad islamo požiūriu, nebūdingu nei klasikinei, nei krikš-
čioniškajai civilizacijai, jau ankstyvaisiais viduramžiais vidaus karai taip 
pat buvo laikomi tinkamais (įmanomais), o vidaus karų dalyviai nebuvo 
vadinami išdavikais ar neteisėtais kovotojais21 (Vakarų civilizacija pripa-
žino sukilėlių kovų teisėtumą tik XVIII amžiaus pabaigoje ir net iki šiol 
daugeliu atvejų jų statusas yra kitoks, nei tarptautinių karų). 

Musulmonai taip pat turėjo įvairių karo elgesio taisyklių. Istoriniai VII–
XI amžių šaltiniai nurodo, kad turėjo būti laikomasi su priešu sudarytų 
sutarčių ir duoto žodžio, drausta žudyti moteris, vaikus, senius, luo-
šius ir nesveiko proto asmenis. Įdomu tai, kad pagal islamą karo grobis 
nepriklausė jį įgijusiam asmeniui, o turėjo būti padalijamas, taip pat 
buvo nurodoma nežudyti belaisvių, kurie gali būti išperkami arba tie-
siog paleidžiami parodant gerą valią. Kita vertus, musulmonams buvo 

19 neFF, supra note 10, p. 41.
20 Wood, G. What ISIS Really Wants [interaktyvus, žiūrėta 2015-03-26], <http://
www.theatlantic.com/features/archive/2015/02/what-isis-really-wants/384980/?utm_
source=SFFB>.
21 Plačiau apie islamo požiūrį į karą žr.: khadduri, M. War and Peace in the Law of Islam. 
The Lawbook Exchange, Ltd., 2006.
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leidžiama žudyti karo belaisvius, jeigu tai suteiktų jiems pranašumą, taip 
pat siaubti ar deginti priešo miestus, net jeigu dėl to nukentėtų ir saugo-
tini asmenys. Žinoma, į musulmonų tikėjimą perėjusio belaisvio žudyti 
nebuvo galima22, o užimant miestus neretai būdavo iš anksto susitariama 
dėl pasidavimo sąlygų ir bent iš dalies apsaugomi jų gyventojai. 

Antai sultonui Saladinui 1187 m. užėmus Jeruzalę kiekvienas gyventojas 
turėjo galimybę maždaug per mėnesį išsipirkti laisvę. Vyrai turėjo sumo-
kėti 10 auksinių, moterys – 5, vaikai – po 1, o neišsipirkusieji patekdavo 
į vergiją ir pelnė nugalėtojų malonę23. Taip pat žinoma, kad kalifas Abu 
Bakras (Abū Bakr aş-Şiddīq), tapęs pranašo Mohameto įpėdiniu, prieš mūšį 
savo vadams davė tokių įsakymų: „Nesiimkite klastos ir nenukrypkite nuo 
tiesos kelio. Neniekinkite mirusiųjų kūnų, nežudykite moterų, vaikų ir 
senių. Nekirskite ir nedeginkite vaisingų medžių. Niekada negriaukite gy-
venviečių, neskerskite avių ar kupranugarių, jeigu to nebūtina maistui; ir 
nebūkite kerštingi ar bailiai.“24 

Atskirai aptartina dar antikoje užgimusi, viduramžių Europoje išplėtota 
krikščioniškoji teisingojo karo (lot. iustus bellum) doktrina, maždaug iki 
XVII amžiaus buvusi Europos (krikščioniškosios) civilizacijos teologi-
nio, teisinio ir visuomeninio požiūrio į karą pagrindu, kurią nuosekliai 
pakeitė N. Machiavelli’o, T. Hobbeso ir C. van Clausewitzo racionalusis 
instrumentalizmas. Teisingojo karo doktrina patyrė kelis plėtros etapus. 

2. Viduramžiai ir teisingojo karo doktrina

Krikščionybė nuo pat pradžių skelbėsi esanti taikos religija, jos mo-
kymo pacifizmas labai ryškus. Dievo sūnus Jėzus Kristus, nusileidęs į 
žemę skelbti Gerosios naujienos, nešė malonę ir taiką. Dėl to teisingojo 
karo teorijos pagrindu tapo nuostata, kad normali valstybių tarpusavio 
santykių būklė yra taika. Karas – akivaizdžiai nemaloni išimtis. Tačiau 
mokymą atsukti skriaudikui kitą žandą teko suderinti su valstybės nu-
rodymu žudyti priešą, kuris asmeniškai gal net nieko bloga nepadarė. 
Nieko keista, kad ankstyvosios krikščionybės mąstytojai iš viso neigė 

22 green, supra note 15, p. 28, 29.
23 History of Jerusalem: The Capture of Jerusalem by Saladin [interaktyvus, žiūrėta 
2015-03-26], <http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Peace/SaladinJeru.html>. Iš: De 
Expugatione Terrae Sanctae per Saladinum [The Capture of the Holy Land by Saladin]. 
steVenson, J. (ed.). Rolls Series. London: Longmans, 1875, translated by J. Brundage; 
The Crusades: A Documentary History. Milwaukee, WI: Marquette University Press, 1962, 
p. 159−163; ir Cox, G. W. Saladin Takes Jerusalem From The Christians. World History 
Project, <http://history-world.org/saladin_takes_jerusalem.htm>.
24 maged, A. The Impact of Religion on Military Self-Interest in Accountability: An Islamic Shariah 
Perspective. Iš: Military Self-Interest in Accountability for Core International Crimes (eds. Morten 
Bergsmo, SONG Tianying). Brussels: Torkel Opsahl Academic EPublisher, p. 157, 158.  
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karo teisėtumą, prieštaraudami Cicerono prigimtinės teisės mokyklai, 
kuri pripažino karą esant neišvengiamą būtinybę, bet reikalavo, kad jis 
būtų teisėtas (pavyzdžiui, Ciceronas rašė, kad karas yra teisingas tada, 
kai priešas baudžiamas už kaltes arba kai reikia atremti puolimą25). 

Padėtis ėmė keistis krikščionybei tapus oficialia Romos imperijos reli-
gija, o imperijai įsitvirtinus kaip krikščioniškosios civilizacijos sergėto-
ja. IV ir V amžių sandūroje teologas Augustinas iš Hipo (šv. Augustinas) 
jau teigė, kad jėgos naudojimas turi būti pagrįstas, t. y. draudžiama jėga 
įgyvendinti tik egoistinius siekius, bet jėga galima altruistiniams tiks-
lams, ginant tikinčiųjų bendruomenę nuo prievartos ir priešų. Tokiu 
atveju kaltė tektų tam, kuris siekė blogio, o ne tam, kuris gynėsi. Gerie-
ji gali kariauti tam, kad sutramdytų ir išrautų nežabotas žmonių aistras. 
Ilgainiui šis požiūris buvo plėtojamas. XIII amžiuje Tomas Akvinietis 
rašė: „Kaip yra teisinga (valdovams) griebtis kardo, kad apgintų visų 
gerovę nuo vidaus neramumų, taip pat yra jų pareiga imtis kardo ir gin-
ti visų gerovę nuo priešo.“ Jis, kaip ir šv. Augustinas, sutiko, kad nėra 
nuodėmė griebtis jėgos prieš kaltą priešą ir ginti bendrąjį gėrį26. 

Katalikų bažnyčiai ne šiaip sau reikėjo tokių išaiškinimų. Ilgainiui ji 
tapo ne tik dvasine jėga, kurios atstovai laimino į mūšį einančias valdo-
vų kariuomenes, o grįžusiems kariams suteikdavo nuodėmių atleidimą 
ir paliudydavo jų kovos teisingumą Viešpaties akyse. Popiežiai Leonas 
IV ir Jonas VIII (IX amžius) karui su musulmonais sugebėjo suburti net 
laivynus. Religijos remiamiems geopolitiniams tikslams (Pirėnų pusia-
salio rekonkista, kryžiaus žygiai į Palestiną ir Rytų Europos pagonių 
žemes) buvo steigiamos specialios religinės karo institucijos – riterių 
vienuolių ordinai, suklestėjo šventųjų karių kultas (šv. Jurgio, šv. Mau-
ricijaus, ypač – šv. Mykolo). Įsigalėjo riterio – tikėjimo ir nuskriaustųjų 
gynėjo – įvaizdis, apgiedotas legendose, riterių romanuose ir epuose: 
„Rolando giesmėje“, legendų apie karalių Artūrą ir Apvaliojo stalo ri-
terius cikle. 

Taigi įpusėjus viduramžiams susiformavo doktrina, kurios pagrindinė 
mintis – teisingas toks karas, kai siekiama nugalėti blogį ir įtvirtinti gėrį. 

Pagal šią doktriną, karo teisingumą galima įvertinti vadovaujantis keliais 
požymiais: 1) auctoritas (lot., valdovo valia), t. y. teisingas karas vyksta 
siekiant apsaugoti bendruomenę, kurią įasmenina valdovas. Beje, turėjo 
sutapti abiejų kariaujančių pusių valdovų valia, kitaip tai būtų ne karas, 
o teisėsauga; 2) personae (lot., asmuo), t. y. teisę kariauti turėjo tik tam 

25 nussBaum, A. Just War: A Legal Concept? Michigan Law Review, 1943, 42(3), p. 454, 455.
26 neFF, supra note 10, p. 49.
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tikri asmenys, kuriems tokią pareigą priskyrė valdovas, o kiti ginkluotos 
jėgos naudoti negalėjo dėl natūralių priežasčių (vaikai, moterys, seniai, 
luošiai) ar dėl pašaukimo, kaip antai dvasininkai (riteriai vienuoliai ne-
buvo jais laikomi); 3) res (lot., interesas), reiškęs aiškiai apibrėžtą ginčo 
objektą, t. y. tikslą, dėl kurio kariaujama (pavyzdžiui, užgrobta teritori-
ja, kerštas už neteisybę); 4) iusta causa (lot., teisinga priežastis) – pavyz-
džiui, siekis atlyginti už skriaudą, atgauti tai, kas neteisėtai pagrobta ir 
pan. Svarbu tai, kad iusta causa reikalavimas buvo suprantamas griežtai 
teisiškai ir objektyviai, o valdovas turėjo visomis įmanomomis prie-
monėmis įsitikinti savo teisumu, nes teisingajame kare teisi galėjo būti 
tik viena pusė. Net ir nuoširdžiausias įsitikinimas ar klaida nepašalino 
neteisėtumo. Beje, tuo metu pradėjo formuotis ir dabar gerai žinomi 
būtinumo (t. y. kai nėra jokių kitų priemonių tikslui pasiekti) ir pro-
porcingumo (jėgos galima naudoti tik tiek, kiek reikia tikslui pasiekti) 
principai; 5) animus (lot., čia – tinkamas siekis), t. y. karas turėjo būti 
pradėtas ne dėl neapykantos, bet dėl tiesos meilės – tam, kad priešas 
būtų pataisytas ir grįžtų į tiesos kelią, todėl visiškai priešingi animus 
buvo savanaudiški karai, sukeliami dėl prievartos džiaugsmo, godu-
mo ar grobio. Dėl iusta causa turėjo spręsti teisininkas, o dėl animus –  
teologas. Tomas Akvinietis, be to, teigė, kad nesant tinkamo animus net 
ir iusta causa atveju karas būtų neteisėtas. Franciscas Suarezas, vienas 
iš paskutiniųjų šios doktrinos atstovų, jau XVI–XVII amžiais rašė, kad 
„karas neprieštarauja priešo meilei; nes tas, kuris kariauja, garbingai 
nekenčia ne asmenų, bet smerktinų jų veiksmų“27. Toks požiūris buvo 
svarbus ir dėl to, kad ilgainiui leido susiformuoti kombatanto – valsty-
bės „įrankio“, kuris už savo veiksmus neatsako, – sampratai, nors vidu-
ramžiais manyta kitaip: kiekvienas, siekdamas atitaisyti skriaudą paėmęs 
į rankas ginklą, sąmoningai apsisprendžia rizikuoti savo kūnu ir nemir-
tinga siela. Taigi tarpusavio kovos dalyvių asmeniškumas išlieka, bet jie 
tarsi nuasmeninami. 

Svarbu ir tai, kad pagal šią doktriną teisingasis karas anaiptol nereiškė sa-
vigynos (dabartiniu supratimu – atsako į užpuolimą); tai laisvai galėjo būti 
ir puolamasis karas, o svarbiausias kriterijus, kaip minėta, – kariaujančiųjų 
siekis. Taigi teisingasis karas iš esmės buvo suprantamas kaip tam tikra tei-
sėsaugos forma, kai teisioji pusė priverčia neteisiąją laikytis teisės nuostatų. 

Krikščioniškoji teisingo karo doktrina, skirtingai nei musulmonų mo-
kymas, nepripažino nuolatinės karo būsenos ir neskirstė karų į teisin-
gus ar neteisingus vien pagal tai, su kokia valstybe kariaujama. Be to, 
V amžiuje popiežius Grigalius I priėmė bulę, draudžiančią jėga versti 

27 neFF, supra note 10, p. 53.
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asmenis į krikščionių tikėjimą, o XIII amžiuje šią nuostatą patvirtino 
Inocentas IV (beje, jau rengęs kryžiaus žygį į Rytų Europos pagonių 
kraštus, taip pat ir į Lietuvą). Tad teisingasis karas galėjo būti pradėtas 
suradus tradicinį karų su pagonimis ar musulmonais pateisinimą, ku-
rio pagrindas – blogis, kurį tie pagonys ar kt. esą padarė krikščionims, 
pavyzdžiui, užimdami jų teritorijas, puldinėdami, neleisdami išpažinti 
tikėjimo, drausdami keliauti į šventąsias vietas28. 

Teisingojo karo doktrina turėjo dar vieną svarbų ir, tarkim, labai ne-
malonų aspektą: iš principo neigta prielaida, kad konflikto šalys gali būti 
lygiavertės, turėti lygias teises ir pareigas. Pavyzdžiui, „neteisingo“ karo 
kariai neįgydavo teisės į užgrobtą turtą ar asmenis, pakliuvę į priešo 
rankas negalėjo būti išperkami, o už tai, kad kariaudami žudė, juos 
buvo galima bausti kaip nusikaltėlius. Beje, karo teisingumas taip pat 
nepaneigdavo žudymo nuodėmės, – ji prislėgdavo net ir teisiąją pusę, 
todėl po karų ir vadams, ir kariams buvo skiriama atgaila nuodėmėms 
atpirkti (pavyzdžiui, kai normanai sėkmingai užkariavo Angliją ir Nor-
mandijos hercogas Vilhelmas tapo Anglijos karaliumi, popiežius Alek-
sandras II skyrė jam atgailą, – karalius savo lėšomis įsteigė ir pastatė iki 
šiol išlikusią Batlo abatiją). Taigi būta atvejų, kai teisingojo karo teorija 
vertinta gana rimtai. Antai 1158 m. Šventosios Romos imperatorius 
Frydrichas I prieš puldamas Milaną parengė teisinius karo pagrindus ir 
gavo jų patvirtinimą iš Briksamo vyskupo29. 

Teisingojo karo doktrina nenurodė, kokias priemones galima taikyti 
kare, pabrėždama pagrindinę – būtinybės atkurti teisingumą – katego-
riją. Ši būtinybė buvo traktuojama labai plačiai. Francisco de Vitorios 
žodžiais, svarbiausia, kad blogieji karo padariniai neviršytų gėrio, kurio 
siekiama kariaujant. Bet, kaip pabrėžė Suarezas, „jeigu leistinas tikslas, 
tai leistinos ir priemonės jam pasiekti“30. Vis dėlto ilgainiui radosi vis 
daugiau ir aiškesnių ribojimų. 

Pirmiausia pradėtas riboti kariauti tinkamas laikas, t. y. tarsi atgaivin-
ta antikos tradicija nutraukti karus per tam tikras šventes (pavyzdžiui, 
olimpines žaidynes). 1095 m. popiežius paskelbė „Dievo taiką“, drau-
džiančią kariauti per kai kurias religines šventes, o už jos pažeidimą 
grėsė net ekskomunikavimas ir anatema31. Antrasis Laterano susirin-
kimas 1139 m. nustatė, kad negalima kėsintis į klerus, piligrimus, pir-

28 Ibid., p. 55.
29 Ibid., p. 69.
30 Ibid., p. 65.
31 Bassiouni, supra note 18, p. 167.
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klius ir valstiečius, taip pat šio susirinkimo buvo uždrausta karuose su 
krikščionimis naudoti „Viešpačiui nepakenčiamus“ ginklus – arbaletus 
ir didžiuosius lankus, nes jais galėjo būti žudoma per atstumą, apsisau-
gant nuo priešininko atsakomojo smūgio, tad kovoje kilnaus riterio ir 
nekilmingo pėstininko jėgų pusiausvyra keitėsi riterio nenaudai. Baž-
nytinės teisės rinkinyje Corpus iuris canonici (1500 m.) taip pat grasi-
nant anatema buvo uždraustos trumposios strėlės ir katapultos32. 

Kadangi viduramžiais klestėjo kilmingųjų karių – riterių – luomas, ra-
dosi būtent jam taikomų ribojimų. Idealus riteris turėjo būti tikėjimo 
ir silpnųjų gynėjas, įkūnijantis teisingojo karo idealus. Jis negalėjo kelti 
rankos prieš moterį, vaiką ar silpnesnį už save žmogų, leisti sau elgtis 
ir kovoti negarbingai, nesilaikyti žodžio. Idealistinis riterio paveikslas 
įsitvirtino literatūroje, mene, folklore. 

„Arši, žiauri kova, tačiau nenoriu jos aprašinėti, tik laiką gaištume. Jų dvi-
kova trunka tol, kol Landų Išpuikėlis prisipažįsta nugalėtas ir malonės pra-
šo. O Persevalis, niekad neužmirštąs senjoro priesako nenužudyti riterio, 
jei tas pasigailėti meldžia, taip jam sako:
– Sava garbe laiduoju, riteri, tavęs nepagailėsiu, jeigu tu nepagailėsi savo drau-
gės, nes galiu prisiekti, kad ji nenusipelnė tų kančių, kurias per tave patyrė.
O šis, mylėjęs ją labiau už viską, atsako Persevaliui:
– Mielas pone, aš noriu savo kaltę tinkamai išpirkti, ir nėra nieko, ko jūsų 
įsakytas nebūčiau pasiruošęs padaryti. Be galo man sunku ir liūdna, kad 
taip blogai su ja elgiausi.“33

Teisės požiūriu riteriams galiojo atskiros paprotinės normos, – vadi-
namoji ginklo teisė. Pirmiausia  1360 m. šią teisę susistemino Jonas 
iš Lenjano. Pagal ją, riterių ginčus turėjo spręsti ypatingieji arbitrai, o 
Anglijoje ir Prancūzijoje – riterių teismai. Ši teisė buvo plačiai pripa-
žinta, žinių apie ją yra net Williamo Shakespearo pjesėje „Henrikas V“ 
ir kituose istorijos šaltiniuose. Viena iš esminių šios teisės nuostatų – 
kova turi būti garbinga. Labai svarbus garbingos kovos elementas buvo 
žodžio laikymasis, nes asmeninės dvikovos tuo metu galėdavo lemti net 
karo baigtį. Be to, riterio nugalėtas kitas riteris buvo ne žudomas, o 
imamas į nelaisvę ir galėdavo iš jos išsipirkti (būti išperkamas) arba būti 
paleistas už garbės žodį, įsipareigojimą daugiau nebekovoti ar pažadą 
atsiprašyti įžeistos damos (beje, karo belaisviai už garbės žodį gali būti 
paleidžiami ir šiais laikais (žr. IX skyrių). 

32 green, supra note 15, p. 30.
33 Chretien de troyes. Persevalis, arba Pasakojimas apie gralį. Vilnius: Gimtasis žodis, 
2003, p. 69.
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Garbinga kova reiškė faktinį kovotojų lygiateisiškumą, kitaip tariant, 
kontaktinę jų kovą, todėl, pavyzdžiui, kai 1439 m. Bolonijos kariuo-
menė pirmąjį kartą panaudojo šaunamuosius ginklus prieš šarvuotus 
venecijiečius, pastarieji laimėję mūšį išžudė visus belaisvius, nes buvo 
pasipiktinę dėl prieš juos panaudoto „žemo ir negarbingo ginklo“ – pa-
rako. Nuo XIV amžiaus jau yra žinių ir apie karo nusikaltėlių teismus. 
Antai 1305 m. Anglijos teismas nuteisė serą Williamą Wallecą dėl to, 
kad šis kariaudamas žudė Anglijos žmones, nepasigailėdamas jų nei dėl 
lyties, nei dėl amžiaus – nei vienuolio, nei vienuolės. Ypač garsus 1474 
m. vykęs Hanzos Reino aukštupio žemėse suformuoto tribunolo pro-
cesas dėl to, kad užimtas teritorijas administravęs Peteris Hagenbachas 
nesilaikė Dievo ir žmonių įstatymų (t. y. plėšė, žudė, prievartavo, ne-
teisėtai apmokestino gyventojus ir per jo žemes vykstančius pirklius)34. 

Pėstininkams ir nekilmingiesiems kariams ginklų teisė nebuvo taikoma. 
Jų padėtį reguliavo nacionaliniai karybos įstatymai, o vadai savo kariams 
taikė „teisingumo teisę“. Maždaug nuo XIV amžiaus ėmė rastis kariuo-
menių kodeksų, kuriuose buvo įtvirtinami draudimai plėšti, kėsintis į 
privačią nuosavybę, žudyti klerus, vaikus ir kitus negalinčius apsigin-
ti asmenis. Vienas iš tarptautinės teisės pradininkų Alberico Gentilis 
1612 m. rašė, kad „nuplėšti moters garbę niekada nebus teisėta“. XVII 
amžiuje Anglija jau turėjo visą karo teisės sistemą, reguliuojančią gink- 
luotųjų pajėgų elgesį35. 1621 m. tuometinis Švedijos karalius Gustavas 
II Adolfas paskelbė bene pirmąjį religinių karų draskomoje Europoje 
modernų kariuomenės kodeksą, kuriame jau buvo numatyta ir karių 
drausmė, ir atsakomybė už karo teisės pažeidimus36.

Vis dėlto tikrasis gyvenimas gerokai skyrėsi nuo įprasto idealistinio tei-
sės supratimo. Legendose apdainuoti klajojantieji riteriai dažnai tapda-
vo raubritter – riteriais plėšikais. Vieną iš gražiausių riterystę šlovinan-
čių epų „Karaliaus Artūro mirtis“ (Le Morte d‘Arthur) kilnusis riteris 
Thomas Malory sukūrė sėdėdamas kalėjime už užpuolimą ginklu, nu-
žudymą ir prievartą prieš moterį37. Šv. Petras Damianis XI amžiuje yra 
pasakęs, kad klajojantieji riteriai paliko daugiau našlių ir našlaičių, negu 
apgynė moterų ir vaikų. Garbingieji riteriai neretai tarnaudavo tam valdo-
vui, kuris daugiau mokėdavo, ir iškart jį palikdavo, kai tik kitas pasiūlyda-
vo didesnį atlygį (dėl to dažnai juos tekdavo teisti už priesaikų laužymą). 

34 green, supra note 15, p. 31. 
35 Ibid., p. 32.
36 Cooper, N. G. Gustavus Adolphus and Military Justice. Military Law Review, 1981, 92, 
p. 129−137. 
37 СапковСки, А. Нет золота в серых горах. Москва: ACT, 2002, p. 41.

30

31

32



I skyrius. Tarptautinės humanitarinės teisės kilmė ir raida

30 

XVI amžiaus pabaigoje riterystė jau tapo satyros objektu (M. Servanteso 
„Don Kichotas“)38. Vis dažniau buvo samdomos ištisos kariuomenės (va-
dinamosios laisvosios kompanijos), kurios kariaudavo už užmokestį, o jo 
negavusios netrukdavo atsigręžti prieš buvusius samdytojus. 

Dar keletas pavyzdžių, liudijančių riterystės ir teisingojo karo trivialumą: 
vyskupas Turpinas – istorinė asmenybė, veikusi ir „Rolando giesmėje“ 
– būdamas dvasininkas kovėsi su priešais ne prasčiau už riterį Rolandą; 
X amžiuje popiežius Jonas XII, norėdamas išplėsti savo valdas, patraukė į 
karą prieš Kapua ir Beneventą (Italijos miestus-valstybes); 1415 m. Hen-
rikas V po Aženkūro mūšio įsakė išžudyti visus karo belaisvius prancūzus 
ir gyvus palikti tik kelis svarbiausius; Šimtamečio karo kronikos rodo, kad 
populiariausias karo veiksmas buvo chevauche´e (pranc., raitomis) – greiti 
plėšiamieji žygiai nusiaubiant priešo žemes, ištrypiant pasėlius, išžudant 
valstiečius ir visaip kenkiant priešui39.

Tuo metu susiformavo ir tam tikri skirtingų karo papročių „rinkiniai“. 

Guerre guerriable – tai karas, labiausiai atitinkantis riterystės taisykles, 
nes jo tikslas buvo ne sunaikinti priešininką, o išsiaiškinti, kuris stipres-
nis. Toks karas, pavyzdžiui, prasidėdavo tik sutarus dėl mūšio vietos; jo 
metu priešą derėjo priversti sprukti arba pasiduoti ar paimti jį į nelaisvę. 
Tokio karo pavyzdys – 1214 m. liepos 27-osios mūšis ties Buvinu, ku-
riame tris valandas kovojo 40 tūkstančių karių (15 tūkst. prancūzų ten 
įveikė bene 25-tūkstantinę anglų, vokiečių ir flamandų kariuomenę). 
Neįtikėtina, bet, anot metraštininkų, kautynių metu težuvo 73 kariai, 
užtat į nelaisvę paimta devyni tūkstančiai40. Vykstant tokiems karams 
būdavo skelbiamos paliaubos, per kurias surenkami žuvusieji ir pasi-
rūpinama sužeistaisiais, o kovos tęsinys nebuvo laikomas nauju karu41. 

Bellum hostile – krikščioniškųjų valdovų karas, kurio belaisviams buvo 
leidžiama išsipirkti arba jie paleidžiami davę garbės žodį, draudžiama 
išdavystė ir saugomi nekovojantys asmenys. Taip pat radosi tam tikrų 
miesto apsiausties papročių – pasidavę miestai nebuvo plėšiami42, bet 
jeigu juos tekdavo imti šturmu, nebegaliodavo jokie teisiniai elgesio su 
gyventojais ribojimai ir dažnai įvykdavo siaubingos žudynės, nors karo 
vadai ir būdavo nurodę pasigailėti moterų, vaikų ir dvasininkų43.

38 neFF, supra note 10, p. 74.
39 Ibid., p. 69, 74.
40 kulikauskas, G. Dvikova, išgelbėjusi Žemaitiją. Verslo klasė, 2009, 10, p. 45.
41 green, supra note 15, p. 34.
42 Ball, H. War Crimes and Justice. ABC-Clio Inc., 2002, p. 12.
43 green, supra note 15, p. 34.
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Guerre couvette – karas tarp feodalų44. Šių karų papročiai ir normos buvo 
labiau susijusios su garbingu karu, nei su teise ar humanitarizmu. Vyks-
tant tokiems konfliktams (išskyrus atvejus, kai iškėlus raudoną vimpelą 
buvo paskelbiama nebūsiant pasigailėjimo) belaisviai ir kt. (pavyzdžiui, 
heroldai) naudodavosi balto raiščio apsauga, pasiuntiniams buvo lei-
džiama laisvai judėti tarp priešininkų kariuomenių45. 

Kaip minėta, vykstant teisingajam karui niekas nevaržė galimybės pa-
sirinkti net pačią brutaliausią tuometinės karybos rūšį – guerre mortelle, 
arba mirtinąjį karą. Toks karas vyko su saracėnais, pagonimis, eretikais. 
Čia krikščioniškųjų valdovų nevaržė jokios taisyklės, priešus buvo ga-
lima žudyti (kronikos tai aprašinėdavo ypač detaliai ir pakiliai), siekiant 
gauti informacijos kankinti net ir aukščiausio rango belaisvius, nesi-
laikyti duotojo žodžio, žudyti pasiuntinius, moteris ir vaikus, plėšti, 
deginti, pribaigti sužeistuosius ir belaisvius46. Kaip tik taip (su retomis 
išimtimis) kryžiuočiai ir kalavijuočiai kariavo su Lietuva47. 

Žinių įtvirtinimo klausimai: 

1. Koks buvo senųjų ir antikos civilizacijų požiūris į karo ribojimus ar 
humanizavimą? 

2. Kaip prie karo ribojimų ar humanizavimo prisidėjo religija (-os)? 
3. Kuo skyrėsi musulmonų ir krikščionių požiūris į karą? 
4. Kodėl yra svarbi teisingojo karo doktrina? Kokios pagrindinės jos 

nuostatos? 
5. Kokią gerąją įtaką karo teisei padarė riterystės tradicija?
6. Kokių galima įžvelgti neigiamų teisingojo karo doktrinos ypatybių? 

Diskusijos tema. Sun Zi veikale „Karo menas“ parašyta: „Negriebk jauko, 
kurį numeta priešas. Nelįsk prie kariuomenės, kuri grįžta namo.“ Ar galima 
įžvelgti humanitarinę šios taisyklės potekstę? Jei taip, atskleiskite jos turinį. 
1-oji praktinė užduotis 
Parenkite pranešimą apie tai, kaip žmogaus biologinis agresyvumas yra susijęs 
su visuomenės polinkiu kariauti, kokių socialinių pokyčių patiria kariaujantis 
individas ir visuomenė.
2-oji praktinė užduotis 
Išanalizuokite 2003 m. JAV ir koalicijos pajėgų intervenciją į Iraką teisingojo 
karo doktrinos požiūriu. 

44 Ball, op. cit., p. 12.
45 green, supra note 15, p. 34.
46 Уваров, Д. Военные потери в Средневековье [interaktyvus, žiūrėta 2015-03-26], <http://
www.xlegio.ru/armies/diu/war_losses.htm>.
47 kulikauskas, op. cit., p. 42−47.
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3. Naujieji laikai: karas ir tautų teisė

Viduramžių pabaiga atnešė daug svarbių pokyčių. Bene svarbiausias – 
prasidėjęs moderniosios valstybės formavimosi procesas, Dievą ir baž-
nyčią pastūmus nuošaliau. Italijoje Renesansas paragino vėl atsigręžti 
į žmogų kaip į vertybę ir politinį pasaulį perstatyti ant Niccolò Ma-
chiavelli’o teorijos, valstybės valdymą apibrėžiančios kaip tikslingą ir 
valingą valdovo veiklą (beje, viename iš mažiau žinomų šio mąstytojo 
darbų – „Apie karo meną“ – Florencija raginama steigti reguliariąją ka-
riuomenę užuot samdžius kondotjerus), pamatų. Iš naujo besikuriantis 
pasaulis teisingojo karo doktriną iškeitė į racionalų, realistinį teisinį po-
zityvizmą, vietoj prigimtinės ar dieviškosios teisės pradėta taikyti pačių 
valstybių kuriamą teisę. Tokie pokyčiai turėjo paveikti ir požiūrį į karą. 

Trisdešimties metų karas 1648 m. baigėsi Vestfalijos taika. Ši data lai-
koma moderniosios teritorinės valstybės ir tarptautinės tokių valstybių 
bendrijos, kaip ją suprantame ir dabar, formavimosi pradžia48. Aiškiai 
apibrėžta „vestfalinės“ valstybės teritorija, vidaus valdžios vieningumas 
ir aiški hierarchija (paremta Jeano Bodino suvereniteto koncepcija) taip 
pat reiškia, kad į jos vidaus reikalus negali kištis jokia kita valstybė. 
Aiškiai atskiriamos viešosios (valstybinės, orientuotos į vadinamuosius 
bendruomenės gėrius) ir privačios (asmeninės) sritys. Santykiai su ki-
tomis valstybėmis palaikomi sudarant tarptautines sutartis ir keičiantis 
diplomatiniais atstovais. 

Be to, valstybė (suverenas) tampa vieninteliu subjektu, turinčiu tei-
sę vykdyti karo veiksmus prieš kitas valstybes tiesiogiai (ginkluotosios 
pajėgos) ar juos perduodama kitiems (kaperiai). Šie tarptautinio gyve-
nimo pokyčiai buvo tokie esminiai, kad, pavyzdžiui, praėjus vos dvide-
šimčiai metų po Vestfalijos taikos sudarymo sunyko buvusi nepaprastai 
galinga Hanza – Šiaurės Europos miestų prekybos sąjunga, nevengusi 
primesti savo sąlygų valdovams49. 

Kartu keitėsi ir karo pobūdis. Šaunamieji ginklai buvo dar labai netobu-
li, bet ateitis priklausė jiems; didėjo ir tapo vis labiau įtikinama artileri-
jos galia ir svarba. Naujojo Pasaulio atradimas, užvaldymas ir konfliktai 
jau įrodė, kad pasaulis paklus toms valstybėms, kurios valdys jūras. Iš 
kolonijų nusidriekus prieskonių ir egzotiškų gėrybių keliams reikėjo 

48 Plačiau žr.: hassan, D. The Rise of the Territorial State and the Treaty of Westphalia. 
Yearbook of New Zealand Jurisprudence, 2006, 9, p. 62–70.
49 Labai įdomų požiūrį į Vestfalijos taikos sistemos kilmę žr.: CoCkayne, J. The Global 
Reorganization of Legitimate Violence: Military Entrepreneurs and the Private Face of 
International Humanitarian Law. International Review of the Red Cross, 2006, 88(863).
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ne tik daugybės laivų jiems gabenti, bet ir vis didesnių karo laivynų, 
galinčių apsaugoti prekybininkus ir jų turtą. Iš esmės tai buvo techno-
logijų ir ginklavimosi varžybų pradžia. Noras užvaldyti Naująjį Pasaulį 
suvienijo valstybines ir privačias struktūras, buvo steigiamos užsienio 
prekybos kompanijos, kurioms valstybės suteikdavo įgaliojimus naudo-
tis naujų teritorijų ištekliais, už tai mokant tam tikrus mokesčius. Su-
klestėjo kaperiavimas, t. y. veikla, kai valstybės įgalioti privatūs asmenys 
atlieka jūrų karo veiksmus ir atiduoda (kartais – ir neatiduoda) valstybei 
dalį savo grobio. Prasidėjo ir piratų aukso amžius50. Tuo tarpu sausu-
mos valstybės vis labiau centralizavosi ir ėmė į savo rankas ginkluotos 
prievartos monopolį. Ginkluotosios pajėgos tapo nebe atskirų feodalų, 
o visos valstybės reikalu. Vietoj feodalų ištikimybės ir išteklių pagrindu 
formuojamų kariuomenių buvo steigiamos reguliariosios ginkluotosios 
pajėgos, o karius mėgėjus pakeitė specialiai išmokyti pėstininkai. Smar-
kiai išaugo karo kaina: kariuomenėms jau reikėjo specialaus parengimo, 
artilerijai – atitinkamos gamybos ir aptarnavimo, buvo plėtojamas forti-
fikacijos (karo inžinerijos) mokslas, linijinio mūšio taktika, kartu gimė 
ir biurokratinė karo kultūra, apimanti bendruosius karinius laipsnius, 
struktūras, atsakomybę.

Vienas iš svarbiausių darbų, karo teisę grąžinęs iš dangaus į žemę, buvo 
Nyderlandų teisininko ir teologo Hugo Grocijaus (lot. Hugo Grotius, 
ol. Huigh de Groot) veikalas De iure belli ac pacis („Apie karo ir taikos 
teisę“), pirmą kartą išspausdintas Prancūzijoje 1625 metais. Pirmiausia 
šiame ir kituose H. Grocijaus darbuose prabilta apie tautų teisę, kuria-
mą pačių valstybių ir egzistuojančią greta prigimtinės, ar dieviškosios, 
teisės. Taigi reiškinys pradedamas vertinti atsižvelgiant ne tik į idealis-
tines bendrąsias, visuotines normas, bet ir į konkrečias valstybių nusta-
tomas taisykles. Nors H. Grocijus dar jaučia sentimentų teisingojo karo 
doktrinai, bet vertina ją daug racionaliau. Pavyzdžiui, įvardija tris iusta 
causa rūšis: 1) gynimasis nuo gresiančio ar esamo blogio (suprantamas 
daug plačiau nei šiuolaikinė savigyna); 2) atsiėmimas to, kas priklauso 
(prievartinis teritorijos, ar, pavyzdžiui, skolų atgavimas); 3) baudimas 
už padarytas skriaudas51. H. Grocijus, kaip ir kitas „tarptautinės teisės 
tėvas“ Emmerichas de Vattelis po šimto metų, suabejojo teze, kad kare 
gali būti teisi ir teisinga tik viena pusė. Prabilta apie kariaujančiųjų pu-
sių lygiateisiškumą ir į karą įtrauktų individų asmeninės atsakomybės 
už karo veiksmų daromą žalą nebuvimą. XVIII amžiuje prancūzų filo-

50 Plačiau žr.: thomson, J. E. Samdiniai, piratai ir suverenai. Vilnius: Homo liber, 2006, 
p. 32–53.
51 neFF,  supra note 10,   p. 97.
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sofas ir švietėjas J. J. Rousseau jau rašė, kad kare žmonės tampa priešais 
atsitiktinai, tad yra teisėta žudyti ginkluotus priešiškos valstybės gynė-
jus, bet neteisėta atimti gyvybę pasidavusiems ar paimtiems į nelaisvę52. 
Taip buvo pagrįstas kombatanto sąvokos atsiradimas (žr. IV skyrių). 

H. Grocijus, be to, suformulavo karo būklės sąvoką, plačiai vartotą tarp-
tautinėje teisėje iki pat XX amžiaus vidurio. Karo būkle vadinta tam tik- 
ra išimtinė teisinė padėtis, kai naudojama ginkluota jėga (viduramžiais 
karas buvo tik taikos metu vykstantis ekscesas, jokia „būklė“). Tačiau, 
pagal H. Grocijų, gali būti karas (teisiškai – karo būklė), bet nevykti 
jokių karo veiksmų. „Karo būklė“ labai aiškiai skiriasi nuo „taikos bū-
klės“, nes pradeda veikti kitos, išimtinės normos. H. Grocijaus pateiktai 
karo būklės koncepcijai pritarė ir vėlesni autoriai (C. van Bynkersho-
ekas, C. Wolffas, E. de Vattelis). Taigi Grocijaus ir jo sekėjų pastango-
mis atsirado du atskiri, skirtingi ir nesusisiekiantys tarptautinės teisės 
segmentai: teisė karo metu ir teisė taikos metu53. Ši atskirtis truko iki 
pat XX amžiaus vidurio (antai vienas iš fundamentaliųjų tarptautinės 
teisės darbų – Oppenheim’s international law – taip pat yra suskirstytas 
į tomų grupes: Peace (taika) ir War (karas). Toks skirstymas iš dalies 
yra išlikęs iki šių dienų ir būtent dėl to tarptautinė humanitarinė teisė 
traktuojama kaip lex specialis, pavyzdžiui, žmogaus teisių teisės atžvilgiu 
(žr. II skyrių). 

KARO BŪKLĖ TAIKOS BŪKLĖ

Kadangi karo būklė yra formali būsena, vis aiškiau pabrėžiami forma-
lieji jos požymiai. Visų pirma tam, kad būtų tinkamas ir teisingas, karas 
turi būti paskelbiamas (nors ir anksčiau karai būdavo skelbiami). Tai pa-
prastai buvo daroma dvejopai: deklaracijomis (neretai labai ceremonin-
gomis, jose smulkiai išvardijant, kuo būsimasis priešas nusikalto) arba 
ultimatumais (jei nebuvo įvykdytas tam tikras reikalavimas). 

Albericas Gentilis, kuris buvo linkęs į Romos imperijos iškilmingu-
mą, manė, kad karą skelbti (deklaruoti) reikėtų dviem etapais: pirmiau-
sia turėtų būti pareiškiamas patenkinimo reikalavimas, o jį atmetus 
– paskelbiamas karas. Svarbu suprasti, kad šie formalieji reikalavimai 
nebuvo savitiksliai. Deklaravimas reikalingas ne vien „padorumui iš-
laikyti“ (anot A. Gentilio, nedeklaruotas karas yra „neteisingas, šlykš-

52 Fiala, A. G. The Just War Myth – The Moral Illusions of War. Rowman & Littlefield 
Publishers, 2007, p. 49.
53 miller, L. H. The Contemporary Significance of the Doctrine of Just War. World Po-
litics, 1964, 16(2), p. 256. 
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tus, laukinis“54), bet ir tam, kad valstybės ir jų piliečiai sužinotų, kad 
prasidėjo karas, lemiąs ne tik realią grėsmę, bet ir galiojančios teisės 
pokyčius. Pavyzdžiui, priešo valstybės piliečiai galėjo būti išsiunčiami 
iš valstybės teritorijos, užgrobiama jų nuosavybė, sulaikomi prekybos 
laivai. Nors nebuvo nustatyta visuotinių normų, kaip deklaracija ar ul-
timatumas turi būti parengiami, bet XVII–XVIII amžiais jų teikimas 
tapo įprastine praktika. 

Kitas būdas sukelti karo būklę buvo vadinamosios bendrosios repre-
salijos. Bendroji represalija, kaip prievartos forma, buvo taikoma nuo 
viduramžių (asmeniui, kuris tapo neatlyginto pažeidimo auka, valstybė 
suteikdavo leidimą paimti už pažeidimą atsakingos svetimos valstybės 
piliečių nuosavybę   savo nuostoliui kompensuoti). Bendrosios represa-
lijos reiškė leidimą visiems piliečiams, net ir nepatyrusiems kokio nors 
pažeidimo padarinių, imti (grobti, užvaldyti) priešiškos valstybės pilie-
čių nuosavybę55. 

Kaip minėta, tuo laikotarpiu pradėjo formuotis supratimas, kad kariau-
jančiosios pusės yra lygiateisės konflikto šalys. Taip pat radosi ir kitų 
pokyčių, susijusių su ginkluotosios kovos veiksmais. Belaisviai prade-
dami laikyti ne pavienio asmens ar karo vado, su kuriuo reikia tartis dėl 
išpirkos, grobiu, o valstybės „turtu“, todėl tarptautinių sutarčių (vadi-
namųjų kartelių) pagrindu prasideda keitimasis belaisviais pagal jų ran-
gus56. Vis labiau plėtojantis pozityviajai teisei, reguliariųjų kariuomenių 
veiksmus pradeda reguliuoti nacionalinės teisės aktai (kodeksai), ir nors 
bendrojo pobūdžio tarptautiniai susitarimai atsirado tik XIX amžiu-
je, kai kurios taisyklės susiformavo gerokai anksčiau: pavyzdžiui, kad 
draudžiama plėšti, žudyti pasidavusius asmenis, išdavystės ar apgavystės 
būdais žudyti priešo valdovus. Kadangi karinė tarnyba tapo profesio-
naliąja, didėjo jos atskirtis nuo kitų veiklos sričių. E. de Vattelis teigė, 
kad kariuomenėms kariaujant tarpusavyje visi taikūs gyventojai gali 
jaustis saugūs, nes yra gerbiama jų gyvybė, nuosavybė ir kt., žinoma, 
kol jie patys susilaiko nuo priešiškų veiksmų. Būtinybės principas taip 
pat įgauna pozityvinį apibrėžtumą ir bent jau teoriškai riboja karinės 
prievartos apimtis57. 

Taikos sutartys, kaip ir visa kita, tapo pavaldžios pozityviajai teisei. Bū-
tent taikos sutartimi galėjo būti užbaigiamas karo būklės egzistavimas 

54 neFF, supra note 10, p. 104. 
55 Ibid., p. 108.
56 haug, H. Humanity for All. Henry Dunant Institute, 1993, p. 25.
57 neFF, supra note 10, p. 114.
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ir vėl įsivyrauti taika. To meto taikos sutartys – tai tarsi didžiulės ap-
imties prekyba valstybėmis, teritorijomis, kolonijomis, ekonominėmis 
privilegijomis. Skirtingai nuo privačių sutarčių (kontraktų), nebuvo lai-
koma netinkama praktika taikos sutartis primesti jėga (tokiu būdu ne 
tik užbaigti karus, bet ir, pavyzdžiui, priversti sutikti su žeminančiais 
ultimatumų reikalavimais), dažnai – pralaimėjusiajai pusei visiškai ne-
palankiomis sąlygomis. Toks elgesys buvo tarsi natūrali karo prigimties 
ypatybė, – juk sutarties nenorėjęs suverenas galėjo rizikuoti ir kautis 
toliau. Taigi to meto Europos (taip pat ir kolonijų) karų žemėlapis buvo 
margas nuo nuolat kylančių menkų ir didesnių konfliktų, valdovų rū-
mai ūžė nuo griausmingų deklaracijų, o teisininkai rūpinosi nepriekaiš-
tingais teisiniais formalumais (pajuokiamasis požiūris į tą epochą gražiai 
atskleistas romantiškoje prancūzų komedijoje „Fanfanas Tulpė“), kurie, 
deja, menkai palengvindavo tikrųjų karo aukų kančias.

XVIII amžiaus pabaigoje įvykusios Didžiosios Prancūzijos revoliucijos 
banga užliejo ne tik Prancūziją, bet ir visą Europą. Prasidėjo nauji po-
kyčiai. Revoliucionierių priimta Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija 
ne tik sulygino visų valstybės gyventojų teises, bet ir, britų filosofo 
Edmundo Burke’o žodžiais, kiekvienam piliečiui uždėjo kario kuprinę. 
Tik taip prancūzų revoliucionieriai galėjo suformuoti kariuomenę ir 
gintis nuo Europos monarchijų užmačių grąžinti senąją tvarką. Levée en 
masse (pranc.) – nauja sąvoka, kurią vėliau pakeitė dabar labiau įprastas 
žodis „mobilizacija“, įvardijanti visuotinį šaukimą imtis ginklo kiekvie-
nam tam tikrus reikalavimus atitinkančiam valstybės piliečiui, gal net 
milijonams karių. 

Napoleono karų metu pirmą kartą tapo akivaizdus partizaninio karo 
fenomenas – gyventojai, užuot nuolankiai sutikę „normaliai gyventi“ 
po svetimšalio padu, savarankiškai ginklavosi ir priešinosi. Pirmiausia 
prancūzams sukėlė nerimo geriljos (isp. guerrilla) Ispanijoje58, o pradė-
jus 1812 m. Rusijos kampaniją – vietos partizanai, visokeriopai skatina-
mi ir valdžios. Nugalėjus Napoleoną, 1815 m. susirinkęs Vienos kon-
gresas įkūrė Šventąją sąjungą – vadinamąjį Europos koncertą, turintį 
užtikrinti žemyne stabilumą, kurio labai reikėjo, nes tarptautiniuose 
santykiuose, taip pat ir tarptautinėje teisėje, dominavo Thomaso Hob-
beso (1588–1679) idėjos. Šio anglų filosofo darbuose kalbama apie pri-
gimtinę būklę – visų karą prieš visus, tą pačią nuostatą jis transponuoja 
ir į tarptautinę bendruomenę. Galbūt santykiai tarp valstybių ir nėra 
nuolatinė karo būklė, bet vargu ar juos galima pavadinti taika. Greičiau 

58 Įdomu: isp. guerra – karas, o guerrilla – mažybinė forma, taigi karelis.
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– nuolatiniu interesų konfliktu, o karas yra viena iš priemonių šiuos 
interesus įgyvendinti. 

Utilitaristinis, teisingojo karo sentimentų nebevaržomas požiūris ypač 
priimtinas karo strategams. Prūsų generolas, strategas ir filosofas Carlas 
von Clausewitzas (1780–1831) svarbiausiame savo veikale „Apie karą“ 
minėtąjį įsivyraujantį požiūrį apibūdina genialiai paprastai: „Karas – tai 
valstybės politikos tęsimas kitomis priemonėmis“; jo požiūris į karo 
įstatymus – itin skeptiškas: „Vadinamieji tarptautinės teisės papročiai 
beveik nenusakomi žodžiais ir kažin ar verti minėti. <...> Matome, kad 
civilizuotos tautos nebaudžia savo belaisvių mirtimi, neniokoja miestų, 
bet taip yra dėl to, kad protas <…> išmokė jas veiksmingesnių jėgos 
naudojimo būdų nei šie žiaurūs, grynai instinktyvūs veiksmai <…>.“59 
Šaltas racionalumas ir laissez-faire požiūris gerai derėjo su įsivyravusiu 
teisiniu pozityvizmu: suverenas nuspręs taip, kaip jam reikės, o teisinin-
kai įformins sprendimą pagal visus reikalavimus. 

Kita vertus, būtent nuo XIX amžiaus vidurio prasidėjo pastangos tuos 
„žodžiais nenusakomus“ karo įstatymus užrašyti kaip tarptautinės teisės 
normas. Be to, pats karas taip pat tapo tarptautinės teisės institutu, t. y. 
jos apibrėžiama ir reglamentuojama teisine būkle. Karas iš esmės nebe-
laikomas išimtine situacija, tai – tiesiog viena iš tarpvalstybinių santykių 
formų. Be to, egzistavo (ir net plėtojosi) „karui neprilygstančios“ jėgos 
panaudojimo formos, kaip antai specialiosios ginkluotosios represalijos 
(ribotos karinės jėgos priemonės), intervencijos (šiuolaikinių humani-
tarinių intervencijų pirmtakės) ar būtinojo reikalingumo įgyvendini-
mas jėga (pavyzdžiui, savo valstybės piliečių gynimas užsienyje ginklu). 
Tokie karui neprilygstantys jėgos panaudojimo atvejai nesukeldavo va-
dinamosios karo būklės ir buvo laikomos „karo veiksmais taikos metu“, 
– iš to kildavo jų tikslų ir padarinių ribotumas60. 

Beje, ginkluotosios represalijos (t. y. atsakas ginklu į kitos pusės pada-
rytą tarptautinės teisės pažeidimą) leido panaudoti ginklo jėgą net ir dėl 
ne ginklu padaryto teisės pažeidimo. Pavyzdžiui, minėtieji opijaus karai 
(1839–1942) tarp Didžiosios Britanijos ir Kinijos – represalijų pavyzdys, 
nes šiuo atveju Didžioji Britanija formaliai siekė jėga išlaisvinti savo pilie-
čius, įkalintus Kinijoje už prekybą opijumi, dėl kurios Kinijoje kilo daugy-
bė socialinių problemų61. 

59 Von ClauseWitZ, C. On War. Chapter 1, para. 24, 2 [interaktyvus, žiūrėta 2015-03-26], 
<http://www.clausewitz.com/readings/OnWar1873/BK1ch01.html>.
60 neFF, supra note 10, p. 216.
61 Apie opijaus karus plačiau: <http://www.victorianweb.org/history/empire/opiumwars/
opiumwars1.html>.
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Žinių įtvirtinimo klausimai:

1. Kokios pagrindinės priežastys lėmė teisingojo karo doktrinos nunyki-
mą?

2. Koks autorius sukūrė karo būklės terminą ir kuo šis terminas buvo 
svarbus?

3. Kaip suprantate teiginį „valstybė monopolizavo karą“?
4. Kaip manote, ar C. van Clausewitzo tezė apie karo įstatymus yra racio- 

nali? Ar ją galima pritaikyti ir šiais laikais?
5. Kokias galėtumėte paminėti „karui neprilygstančias“ ginkluotos jėgos 

panaudojimo formas?

4. Karo įstatymų ir papročių tarptautinio kodifikavimo 
pradžia

Kad reikia tramdyti karą, dabar „pakylėtą“ į normalios politikos lygme-
nį, žmonija pajuto labai tiesiogiai – didėjant aukų skaičiui ir galimy-
bėms greitai apie jas sužinoti. Svarbi čia ir vėl techninė pažanga, kurios 
„laimėjimų“ veidrodžiu galima laikyti JAV pilietinį karą (1861–1865) 
ir nepaprastai dideles netektis. 

Epiniame S. Leonės filme „Geras, blogas, bjaurus“ C. Eastwoodo įkūnytas 
herojus – „žmogus be vardo“ – patekęs į vieną iš JAV pilietinio karo mūšių 
ištaria: „Aš dar niekada nemačiau tiek daug taip be reikalo pražudytų žmo-
nių.“ Šiame brutaliame kare šiurpino ir blogas elgesys su karo belaisviais, 
be to, jame žuvo daugiau amerikiečių nei visuose kituose karuose, kuriuose 
dalyvavo JAV. 

JAV pilietinio karo ir Krymo karo (1853–1856) metu panaudotos ke-
lios didelių karybos pokyčių sukėlusios naujovės. Pirmiausia tai ge-
ležinkelis, kuriuo buvo galima greitai į skirtingas karo veiksmų vie-
tas nugabenti didžiulius kiekius karių ir technikos. Antra – telegrafas, 
leidęs pakankamai greitai koordinuoti kariuomenių masyvų judėjimą. 
Trečia – greitašaudžiai ginklai ir jų „karūna“ kulkosvaidis, tapęs pagrin-
dine kovos priemone. Kažkada populiarus Rusijos imperijos karvedžio 
Aleksandro Suvorovo posakis „kulka – kvailė, durtuvas – šaunuolis“ jau 
skambėjo ironiškai. Kitaip tariant, modernus karas žengia į kitą – „or-
kestrinio“, pozicinio karo etapą, nes Napoleono ir dar senesnių laikų 
puolimo kolona, mase taktika pasidarė mirtina. Kariuomenės priverstos 
apsikasti, išsitempti spygliuotąsias vielas ir laukti, kol priešą susilpnins 
uraganinė artilerijos ugnis62. 

62 hammes, Th. X. The Sling and the Stone: On War in the 21st Century. Zenith Press, 
2006, p. 20−21.
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Be didėjančio tiesioginių aukų (t. y. kurių žūtis ar sužalojimas yra tie-
sioginis karo veiksmų rezultatas) skaičiaus, nemažėjo mirčių nuo ligų, 
visada lydinčių karus. Jų procentas ir buvo didžiausias. Nors karo me-
dicinos tarnybos veikė jau senokai (įdomu, kad iš vok. kalbos kilęs žo-
dis „felčeris“ reiškė lauko žirkles ir įvardijo būtent karo mediką. Ką 
karo medikas kirpdavo savo žirklėmis, turbūt nereikia aiškinti63), bet ne 
itin veiksmingai, be to, jos teikdavo tik neatidėliotiną pagalbą tiesiogi-
nių sužeidimų atvejais, bet negydydavo sužeistųjų ar ligonių ir dažnai 
nebūdavo valdomos centralizuotai, o veikdavo, pavyzdžiui, kaip kurio 
nors karininko aristokrato asmeninė tarnyba. Baisiausios ligos, lyg dal-
giu šienavusios kovotojus, buvo šiltinė ir cholera, o kolonijinių karų 
metu – maliarija. Antai iš 617 tūkst. JAV pilietinio karo aukų nuo ligų 
mirė 413 tūkst., t. y. net 66 proc.64 

Vis dėlto buvo ir šiek tiek viltingesnių ženklų. Dar XVIII amžiaus vi-
duryje prancūzų medikas ir filantropas Claudas Humbertas Piarron de 
Chamousset apgailestavo, kad labai daug gyvybių prarandama sužeis-
tuosius skubiai evakuojant iš ligoninių, kad jie nepatektų į priešo ran-
kas, o Bernard’as Péyrilhe pasiūlė išeitį – sužeistųjų neimti į nelaisvę ir 
apsikeitimo atveju neskaičiuoti prie belaisvių65. 

Kad ir kaip būtų keista, rūpinimąsi sužeistaisiais ir ligoniais į tarptautinės 
teisės sferą pakylėjo vis dėlto ne diplomatai ir ne kariai, o keli iniciatyvūs 
asmenys, visų pirma Florencė Nightingale. Kai Britaniją pasiekė žinios 
apie tragišką Krymo karo (pagarsėjusio generolų klaidomis, įskaitant ir 
šiurpią britų lengvosios kavalerijos ataką prieš rusų artileriją) sužeistųjų 
padėtį, ši moteris kartu su kitomis 58 vienuolėmis išvyko jų slaugyti. 
Išvydusi siaubingą chaosą laikinosiose ligoninėse, ji iš naujo organiza-
vo jose slaugą, be to, pasistengė, kad iš Didžiosios Britanijos atvykusios 
specialiosios komisijos pamatytų tragišką padėtį ir imtųsi priemonių jai 
taisyti. Vėliau savo patirtį ji aprašė knygoje „Slaugos užrašai“, sukėlusio-
je Jungtinės Karalystės ginkluotųjų pajėgų sveikatos priežiūros struktūrų 
pertvarką. 1860 m. įsteigta F. Nightingale slaugos mokykla pradėjo reng-
ti profesionalias slauges. F. Nightingale veikla tapo plačiai žinoma, JAV 
vyriausybės atstovai pilietinio karo metu kreipėsi į ją patarimų dėl lauko 
ligoninių organizavimo ir priežiūros66. Šios moters veikla įrodė, kad daug 
sužeistųjų kare gyvybių gali išgelbėti geresnės sanitarinės sąlygos. 

63 Plačiau žr.: kulikauskas, G. Keistieji viduramžiai: medicina. Verslo klasė, 2009, 4, p. 38.
64 Civil War Casualties [interaktyvus, žiūrėta 2015-03-26], <http://www.civilwar.org/edu-
cation/civil-war-casualties.html>.
65 green, supra note 15, p. 33.
66 Florence Nightingale Biography [interaktyvus, žiūrėta 2015-03-26], <http://www.bio-
graphy.com/people/florence-nightingale-9423539#crimean-war>.

54

55

56

http://www.civilwar.org/education/civil-war-casualties.html
http://www.civilwar.org/education/civil-war-casualties.html
http://www.biography.com/people/florence-nightingale-9423539#crimean-war
http://www.biography.com/people/florence-nightingale-9423539#crimean-war


I skyrius. Tarptautinės humanitarinės teisės kilmė ir raida

40 

Vykstant Italijos suvienijimo karams, 1859 m. Solferino mūšyje (Pran-
cūzijos remiama Sardinijos karalystė prieš Austrijos imperiją) dalyvavo 
per 200 000 abiejų pusių karių. Šveicarų komersantas Henri Dunant’as, 
verslo reikalais vykęs susitikti su Prancūzijos imperatoriumi Napoleonu 
III, jau pasibaigusio mūšio lauke išvydo tragišką vaizdą – apie 25 tūks-
tančių be pagalbos paliktų sužeistųjų. Ne dėl to, kad tyčia neketinta 
jais pasirūpinti, – tiesiog kariuomenės tam neturėjo nei pajėgumų, nei 
išteklių. H. Dunant’as subūrė vietos gyventojus ir organizavo pagal-
bos sužeistiesiems teikimą. Pragarišką dviejų savaičių darbą jis aprašė 
nedidelėje knygelėje „Solferino atsiminimai“ (Un souvenir de Solféri-
no, 1862), kurią išleido savo lėšomis ir išsiuntinėjo visiems Europos 
valdovams, kitiems svarbiems asmenims. Paskutiniame knygos skyriuje 
pasiūlė problemos sprendimo būdą – visose valstybėse steigti specialias 
draugijas, kurios rengtų žmones, galinčius prireikus pasirūpinti sužeis-
taisiais ir ligoniais. Kartu su keliais bendražygiais (teisininku Gustavu 
Moynier, medikais Louisu Appia ir Théodoru Maunoir bei žymiu Švei-
carijos kariuomenės generolu Guillaume-Henri Dufour) jis Šveicari-
joje įkūrė Tarptautinį pagalbos sužeistiesiems komitetą. Netrukus šio 
komiteto iniciatyva buvo surengta pirmoji tarptautinė sužeistųjų ap-
saugos gerinimo konferencija, kurioje dalyvavo valstybių atstovai, o jau 
1864 m. Šveicarijos federalinė taryba sušaukė tarptautinę diplomatinę 
konferenciją Ženevoje (dalyvavo 16 valstybių). Joje buvo pasirašyta pir-
moji tarptautinė Ženevos konvencija dėl sužeistųjų padėties gerinimo 
(vadinamoji Raudonojo Kryžiaus konvencija; toliau – ir Konvencija). 
Ją sudarė vos dešimt straipsnių, bet jų nuostatos apėmė svarbiausius 
visose vėlesnėse konvencijose detalizuotus principus: turi būti vieno-
dai rūpinamasi visų konflikto šalių sužeistaisiais, neturi būti puolamas 
medicinos personalas ir civiliai savanoriai. Konferencijoje patvirtinta 
Konvencijos emblema – raudonas kryžius baltame lauke (pagerbiant 
Šveicarijos valstybę). Šią konvenciją dauguma valstybių ratifikavo maž-
daug per trejus metus nuo jos priėmimo (plačiau žr. VIII skyrių). Taigi 
buvo sukurti pirmieji tarptautinės karo aukų apsaugos teisės, vėliau pa-
vadintos Ženevos teise67, pagrindai.

Jungtinių Amerikos Valstijų, panirusių į pilietinį karą, prezidentas 
Abrahamas Lincolnas 1863 m. įstatymu paskelbė pirmąjį modernų, vi-
sapusišką sausumos karo pajėgų kodeksą, iki šiol vadinamą jo autoriaus, 
buvusio Vaterlo mūšio dalyvio profesoriaus Franciso Lieberio vardu. 
Nors tai buvo nacionalinės teisės šaltinis, taikytinas tik tarptautiniuose 

67 Plačiau žr.: haug, supra note 56, p. 26–34.
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karuose dalyvaujančiai JAV kariuomenei, F. Lieberis jį rengė kaip tarp-
tautinių karo papročių ir taisyklių kodifikaciją, be to, tikėdamasis, kad 
šio kodekso modeliu pasinaudos ir kitos valstybės. Taip ir nutiko: per 
vėlesnius dvidešimt metų šį kodeksą prisitaikė Prūsija, Nyderlandai, 
Prancūzija, Rusija, Serbija, Argentina, Didžioji Britanija ir Ispanija68. 

Vis dėlto pirmuoju tikrai tarptautiniu dokumentu, reguliuojančiu tam 
tikrus karo klausimus, tapo 1856 m. Paryžiaus deklaracija dėl jūrų karo, 
priimta baigiantis Krymo karui. Šio labai trumpo dokumento svarba 
abejoti neverta, nes jūrų karas tuo metu buvo strategiškai bene svar-
biausia karo rūšis. Deklaracijoje paskelbta, kad valstybės uždraudžia ka-
periavimą (samdinystė sausumos karuose tuo metu jau buvo nunykusi, 
taigi beveik šimtmečiui iš karo veiksmų pašalinti privatūs asmenys), ir 
įtvirtintas veiksmingos jūrų blokados principas. Taip pat pirmą kartą 
buvo nustatyti tarptautinės teisės neutraliteto principai: neutralių vals-
tybių laivai turi teisę gabenti priešo krovinius, išskyrus karo kontraban-
dą; priešo valstybių laivuose negalima konfiskuoti neutralių valstybių 
krovinių69 (žr. V skyrių Neutralitetas). 

1868 m. buvo priimtas kitas labai svarbus tarptautinis dokumentas – 
Sankt Peterburgo deklaracija dėl lengvesnių nei 400 g sprogstamųjų 
kulkų nenaudojimo kare70. Kodėl uždraustos būtent tokios kulkos? Mat 
1863 m. Rusijoje išrastos kulkos, kurios sprogdavo atsitrenkusios į kietą 
paviršių, po kelerių metų buvo patobulintos taip, kad sprogtų atsitren-
kusios ir į minkštą paviršių (400 g – mažiausias artilerijos sviedinių 
svoris). Tokių kulkų padaromi sužeidimai buvo baisūs – nuplėšiamos 
galūnės, sudarkomi kūnai. Rusijos, kurią tuo metu valdė „apšviestasis“ 
monarchas – imperatorius Aleksandras II71, vyriausybė 1868 m. pasiūlė 
deklaruoti atsisakymą naudoti šias, taip pat ir sprogstamųjų ar padega-
mųjų medžiagų pripildytas, kulkas. Susirinkę šešiolikos valstybių atsto-
vai pritarė šiai deklaracijai, bet ilgainiui svarbiausia jos nuostata tapo net 
ne pačių kulkų draudimas, o preambulėje išdėstyti principai: 

68 green, supra note 15, p. 38. Dokumentą žr.: Instructions for the Government of Armies 
of the United States in the Field (Lieber Code). 24 April 1863. Iš: sChindler, D.; toman, J. 
The Laws of Armed Conflicts. Martinus Nijhoff Publisher, 1988, p. 3−23.
69 Declaration Respecting Maritime Law. Paris, 16 April 1856. British State Papers, 1856, 
Vol. LXI, p. 155−158.
70 Declaration Renouncing the Use, in Time of War, of Explosive Projectiles Under 400 
Grammes Weight. Saint Petersburg, 29 November / 11 December 1868. Iš: sChindler; 
toman, supra note 68, p. 102.
71 Beje, modernios Aleksandro II tarptautinės teisės iniciatyvos jam pačiam visiškai ne-
trukdė Rusijos imperijoje tvarkytis pagal kitus principus: šis caras žiauriai numalšino 1863–
1864 m. Lenkijos ir Lietuvos sukilimą.
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„<...> civilizacijos raida turėtų kuo labiau palengvinti karo kančias; vienin-
telis leistinas tikslas, kurio valstybės gali siekti kare, – susilpninti priešo pa-
jėgas. Šiam tikslui užtenka išvesti iš rikiuotės kuo didesnį asmenų skaičių. 
Tačiau šis tikslas būtų nepateisinamai viršijamas naudojant ginklus, kurie 
be reikalo pasunkintų sužeistų asmenų kančias arba lemtų neišvengiamą jų 
mirtį. Tokių ginklų panaudojimas prieštarautų žmoniškumo įstatymams.“72 

Šios nuostatos vėliau buvo pavadintos nereikalingų kančių draudimo 
principu (žr. III skyrių Principai). Pati deklaracija, beje, galiojo tik ją 
pasirašiusioms valstybėms, tik karo metu (kaip minėta, buvo galimos 
ir kitos ginkluotos jėgos panaudojimo formos, neprilygstančios karo 
būklei) ir tik jei konflikto šalys yra deklaracijos dalyvės (vadinamoji si 
omnes sąlyga). 

Kilnią šio pobūdžio veiklą imperatorius Aleksandras II ir jo dvaras pra-
tęsė 1874 m. Briuselyje sušauktoje tarptautinėje konferencijoje, kurios 
metu buvo parengtas Tarptautinės deklaracijos dėl karo įstatymų ir pa-
pročių projektas73. Tai buvo pirmasis bandymas tarptautiniame doku-
mente kodifikuoti bendruosius karo teisės papročius; deja, dauguma 
valstybių šios deklaracijos neratifikavo, todėl ji neįsigaliojo. Rengiant šį 
dokumentą prisidėjo Rusijos imperijos teisininkas Frederikas de Mar-
tensas, vėliau atlikęs ir labai svarbų tarptautinių karo įstatymų kodifi-
kavimo darbą. 1880 m. Oksfordo konferencijoje nevyriausybinė orga-
nizacija Tarptautinės teisės institutas paskelbė Sausumos karo įstatymų 
ir papročių vadovą74, kurio preambulėje buvo išreikšta viltis, kad nors 
Briuselio deklaracijos nuostatoms dar reikia subręsti, bet šis dokumen-
tas galėtų tapti nacionalinių teisės aktų pavyzdžiu. Teisininkai taip pat 
pabrėžė, kad šis dokumentas remiasi ne kokiomis naujai išrastomis tai-
syklėmis, o „tinkamomis ir praktiškomis mūsų amžiaus idėjomis“. Šia-
me dokumente pirmą kartą pabrėžtas poreikis skleisti žinias apie karo 
įstatymus. 

Ženevos konvencija pirmąjį krikštą ugnimi patyrė Prūsijos ir Austrijos 
(1866) kare, – Prūsija ir jos sąjungininkė Italija buvo šios konvencijos 
dalyvės. Dėl si omnes sąlygos (žr. 75 pastraipą), Tarptautinio Raudonojo 
Kryžiaus komiteto (toliau – ir TRKK) pastangomis prūsų pusė buvo 
įkalbėta taikyti Konvenciją vienašališkai, nors Austrija tai daryti atsisakė 

72 Žr. Declaration,  op. cit. 70.
73 Project of an International Declaration concerning the Laws and Customs of War. Brussels, 
27 August 1874. Iš: sChindler; toman, supra note 68, p. 22−34.
74 The Laws of War on Land. Oxford, 9 September 1880. Iš: sChindler; toman, supra 
note 68, p. 36−48.
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ir pasirašė Konvenciją tik patyrusi pralaimėjimą75. Veiksminga medici-
nos tarnybų veikla smarkiai sumažino prūsų sužeistųjų mirtingumą, gi 
austrai bėgo palikdami savo sužeistuosius priešininkui ir nepripažino 
apsaugos prūsų medikams76. 

Prancūzijos−Prūsijos kare (1870 m.) Konvencijos jau laikėsi abi šalys, 
savo funkcijas atliko Raudonojo Kryžiaus draugijos ir komitetas77. Kon-
vencija buvo taikoma taip pat ir keliuose Balkanų karuose (1885−1913). 
1876−1878 m. kariaujant Rusijai ir Turkijai (Osmanų imperijai), pas-
taroji vienašališkai pareiškė naudosianti kitą simbolį – raudoną pusmė-
nulį baltame lauke, bet gerbsianti ir Raudonojo Kryžiaus emblemą. 
Šveicarijos vyriausybė ir Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas 
buvo priversti kuo greičiau pripažinti antrąją – Raudonojo Pusmėnulio 
– emblemą, tai buvo padaryta po poros mėnesių nuo karo pradžios78. 

XIX amžiaus pabaigos Vakarų Europoje, besiilsinčioje bent jau nuo 
didesnių vidaus karų, stiprėjo pacifistų judėjimas. Tam įtakos turėjo 
ne tik šiurpūs H. Dunant’o memuarai, bet ir kiti publicistinės ar gro-
žinės literatūros veikalai, pavyzdžiui, Rusijos pramonininko Ivano Blo-
cho studija „Ateities karas“ (neva įrodžiusi, kad ginklavimosi varžybų 
tempai ir ginkluotės raida ateityje lems techninį karų nunykimą), baro-
nienės Berthos von Suttner romanas „Šalin ginklus! Vieno gyvenimo 
istorija“79. Naujos techninės galimybės leido karo korespondentams la-
bai greitai į pirmus laikraščių puslapius pateikti žinias iš konfliktų vietų, 
informuoti ne tik apie didvyriškus žygius, bet ir apie baisias karo suke-
liamas kančias. Negalima teigti, kad ir suverenai, išdidžiai siunčiantys 
valdinius į karą, buvo visai abejingi taikos idėjoms. 

1899 m. Tarptautinės teisės instituto pranašautas laikas, reikalingas 
Briuselio deklaracijai subręsti, pagaliau buvo praėjęs ir įvyko pirmoji 
Hagos taikos konferencija, paspartinusi didžiulį karo papročių kodifi-
kavimo procesą. Prie šių konferencijų reikėtų stabtelėti kiek ilgėliau.

Formalioji Hagos konferencijų iniciatyva priskirtina Rusijos impera-
toriui Nikolajui II. Šio monarcho humanistinės pažiūros buvo gerai 
žinomos, bet iki šiol neaišku, kas vis dėlto labiau paskatino surengti 

75 Bugnion, F. The International Committee of the Red Cross and the Protection of War Vic-
tims. ICRC, MacMillan, 2003, p. 32.
76 Bennett, A. The Geneva Convention: The Hidden Origins of the Red Cross. The History 
Press, 2006, p. 256. 
77 Bugnion, op. cit., p. 32−37.
78 Ibid., p. 38.
79 BloCh, I. La Guerre Future, 1898; Von suttner, B. Die Waffen nieder! Eine Lebensge-
schichte, 1889.
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Hagos taikos konferencijas – Rusijos imperijos industrijos atsilikimas, 
neleidžiantis jai dalyvauti spartėjančiose ginklavimosi varžybose, ar hu-
manistiniai imperatoriaus siekiai. Rusijos imperijos tarptautinė padė-
tis tuo metu buvo prasta: labai įtempti santykiai su Didžiąja Britanija 
ir Japonija dėl Tolimųjų Rytų, valstybės viduje siautėjantys anarchistai 
(teroristai), stringančios būtinosios reformos, kėlusios dar didesnę so-
cialinę įtampą. Rusijos imperija rodėsi nebepajėgi pasivyti kitų šalių ir 
didžiulės apimties tarptautinėse ginklavimosi varžybose, kurioms reikė-
jo vis didesnių biudžeto išlaidų80.

Nyderlandų karalienė Vilhelmina sutiko priimti konferenciją Hagoje. 
Iš pradžių Rusijos imperatorius ir jo diplomatai planavo šiam renginiui 
primesti jiems svarbiausius ginklavimosi varžybų stabdymo ir nusigink- 
lavimo tikslus, bet tam netrukus pasipriešino kitos valstybės, tad nusi-
ginklavimo klausimai net nebuvo pradėti svarstyti. 

Vis dėlto konferencijos nepraėjo veltui. Jau pirmojo susitikimo rezul-
tatas buvo trys konvencijos ir trys deklaracijos, visos susijusios su karu, 
– arba su ius ad bellum (karo teisė), arba, svarbiausia, ius in bello (teisė 
kare) srities. Taigi priimtos šios konvencijos: 

– I konvencija dėl taikaus tarptautinių ginčų sprendimo; 
– II konvencija dėl sausumos karo įstatymų ir papročių (priedas 

– Sausumos karo įstatymų ir papročių sąvadas, toliau – Hagos 
sąvadas). Tai ypač svarbus dokumentas, tarptautinėje teisėje 
kodifikavęs karo įstatymus ir papročius, t. y. iš naujo aptartos 
Briuselio deklaracijos ir Oksfordo vadovo nuostatos pateko į 
tarptautinę sutartį jau kaip įpareigojamosios normos; 

– III konvencija dėl 1864 m. rugpjūčio 22 d. Ženevos konvenci-
jos taikymo jūrų kare, išplėtusi konvencijų apsaugą sužeistie-
siems jūrose. 

Taip pat buvo priimtos trys deklaracijos, susijusios su specifinės ginkluo-
tės ribojimu: I – dėl draudimo mėtyti sviedinius ir sprogmenis iš oro ba-
lionų ar kitos panašios priemonės; II – dėl draudimo naudoti sviedinius, 
kurių vienintelė paskirtis yra skleisti dusinamąsias arba žudomąsias dujas; 
III – dėl uždraudimo kulkų, kurios plečiasi ar susiploja žmogaus kūne 
(yra įpjautos, be galvutės, atvira švinine šerdimi) smarkiai jį žalodamos; 
kitaip tariant, plėtojama Sankt Peterburgo 1868 m. deklaracija81. 

80 Ford, T. K. The Genesis of the First Hague Peace Conference. Political Science Quar-
terly, 1936, 51: 354−382.
81 Plačiau žr.: Coupland, r.; loye, d. The 1899 Hague Declaration concerning  
Expanding Bullets. A Treaty effective for more than 100 Years Faces Complex Contem-
porary Issues. International Review of the Red Cross, Vol. 85, No. 849, 2003, p. 135–142.
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Pirmosios konferencijos baigiamajame akte oficialiai patvirtinta inici-
atyva tęsti karo teisės reglamentavimą, daugiau dėmesio skiriant jūrų 
karo ir neutralių valstybių statuso klausimams82. Tokie sprendimai buvo 
labai reikalingi. Jūrų karo strateginė svarba tuo metu prilygo dabartinei 
branduolinei ginkluotei, nes jūros buvo bene svarbiausias kelias kro-
viniams iš kitų žemynų gabenti, valdyti kolonijas, permesti ginkluotą-
sias pajėgas; iš jūros buvo galima apšaudyti pakrantės uostus, miestus ir 
kitus objektus. Tad laivynams ir jų technologijoms tobulinti ir plėtoti 
buvo skiriami didžiuliai ištekliai ir techninė pažanga. Beje, dar neįvy-
kus antrajai Hagos konferencijai kilo karas tarp Rusijos ir Japonijos, 
kurį Rusijos imperija skaudžiai pralaimėjo, ypač jūroje. Šio karo pamo-
kos dar labiau paskatino jūrų ginklavimosi varžybas. Pirmosios konfe-
rencijos sprendimų sąlygiškumą taip pat parodė žiaurus ir ilgas antrasis 
Būrų karas Pietų Afrikoje, kurio metu Jungtinė Karalystė taikė brutalią 
būrų „pacifikavimo“ politiką, „išdegintos žemės“ taktiką, bene pirmą 
kartą įkūrė masines koncentracijos stovyklas. 

Vis dėlto 1899 m. konferencija laikyta sėkminga, todėl dar tebesitęsiant 
Būrų karui įtakinga, nors ir ne vyriausybinė, JAV Parlamentų sąjunga 
(angl. Interparlamentary Union), vienijusi įvairių valstybių parlamen-
tų esamus ir buvusius narius, vienbalsiai priėmė rezoliuciją dėl naujos 
konferencijos poreikio ir įteikė ją JAV prezidentui T. Rooseveltui. JAV 
ėmėsi iniciatyvų, bet dėl rusų ir japonų karo bei kitų tarptautinių įvy-
kių konferencijos pradžia buvo nukelta į 1907 metus. Oficiali garbė 
sušaukti antrąją konferenciją Nyderlanduose, Hagoje, vėl buvo suteikta 
Rusijos imperatoriui Nikolajui II. Konferencija prasidėjo 1907 m. bir-
želio 15 d., joje dalyvavo gerokai daugiau valstybių (jų skaičius išau-
go nuo 26 iki 44; reikėtų prisiminti, kad 1907 m. pasaulyje buvo vos 
57 „suverenios“ valstybės83. Be to, į antrąją Hagos konferenciją buvo 
pakviestos ir Lotynų Amerikos valstybės). Antrojoje konferencijoje iš 
karto deklaruotas siekis plėtoti pirmosios konferencijos laimėjimus, bet 
jau nebebuvo keliami tokie utopiniai tikslai kaip pirmosios. 

Vis dėlto šįkart rezultatai, bent jau išreikšti skaičiais, buvo gerokai įspū-
dingesni: priimta 13 tarptautinių konvencijų ir viena deklaracija. Šios 
konferencijos metu taip pat buvo atnaujintos ir ankstesnės konferenci-
jos priimtos konvencijos, kiti dokumentai. Galutinis nuveiktų darbų są-
rašas atrodė taip: I konvencija dėl taikaus tarptautinių ginčų sprendimo; 

82 Final Act of the International Peace Conference. The Hague, 29 July 1899. Iš: sChindler, d.;  
toman, J., supra note 68, p. 50−51. 
83 hull, W. I. The Two Hague Conferences and their Contributions to International Law. 
Boston, MA: Ginn & Company, 1908, p. 14, 15.
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II konvencija dėl jėgos naudojimo išieškant sutartines skolas ribojimų; 
III konvencija dėl karo veiksmų pradžios; IV konvencija dėl sausumos 
karo įstatymų ir papročių (revizuota II konvencija, su vadinamuoju Ha-
gos sąvadu); V konvencija dėl neutralių valstybių teisių ir pareigų sausu-
mos kare; VI konvencija dėl priešo prekybos laivų statuso prasidėjus karo 
veiksmams; VII konvencija dėl prekybos laivų perdarymo į karo laivus; 
VIII konvencija dėl kontaktinių povandeninių minų; IX konvencija dėl 
bombardavimo iš jūros karo metu; X konvencija, pritaikiusi 1906 m. Že-
nevos konvenciją (dėl sužeistųjų apsaugos) jūrų karui; XI konvencija dėl 
tam tikrų ribojimų užgrobti laivus jūrų karo metu; XII konvencija dėl 
Tarptautinio prizų teismo įsteigimo; XIII konvencija dėl neutralių vals-
tybių teisių ir pareigų jūrų kare; ir XIV deklaracija dėl draudimo mėtyti 
sviedinius ar sprogmenis iš oro balionų84. 

Šie dokumentai tapo ne tik dabartinės ginkluotojo konflikto, arba huma-
nitarinės, teisės (konkrečiai – tos jos dalies, kuri reguliuoja ginkluotosios 
kovos veiksmus (vadinamosios Hagos teisės), įskaitant iki šiol nepakeistas 
neutraliteto normas), bet ir grasinimo jėga draudimo bei taikaus ginčų 
sprendimo teisės pagrindu. Būtent Hagos sąvadas nustatė kai kurias svar-
bias normas, kaip antai kombatanto sampratą, suformulavo esminius karo 
nelaisvės principus, okupacijos režimo pagrindus. Be to, į šią konvenciją 
buvo įtraukta labai svarbi Martenso išlyga (žr. II skyrių), o 1907 m. į ją 
jau įtraukta ir atsakomybės už karo teisės pažeidimus nuostata. Vis dėlto, 
nors teisininkai linkę pabrėžti ir netgi aukštinti Hagos taikos konferencijų 
svarbą, diplomatai jas vertina gerokai santūriau. Pavyzdžiui, H. Kissinge-
ris, veikale „Diplomatija“ nagrinėdamas to laikotarpio politinius įvykius, 
šių konferencijų vaidmens net neaptaria85, taip tarsi teigdamas, kad to 
meto valstybių politikai jos didelės įtakos nedarė.

Nepatikliai jas vertino ir kariai: britų admirolas lordas Jacky Fischeris, pa-
garsėjęs kalbos aštrumu, taip atsiliepė apie Hagos iniciatyvas: „Humanizuo-
ti karą! Taip pat sėkmingai galima kalbėti apie pragaro humanizavimą. Kai 
kvailys Hagoje atsistojo ir pradėjo kalbėti apie civilizuoto karo patogumus, 
karštą vandenį karo belaisvių kojoms mazgoti ir jų maitinimą košelėmis, 
mano atsakymas, apgailestauju, buvo netinkamas viešinti. O, tarsi karas 
galėtų būti civilizuotas! Jeigu aš vadovaučiau, prasidedant karui duočiau 
tokį įsakymą: „Karo esmė yra prievarta. Švelnumas kare – kvailystė. Kirsk 
pirmas, kirsk stipriai ir kirsk bet kur.“86

84 Final Act of the Second Peace Conference. The Hague, 18 October 1907. Iš: sChindler, 
d.; toman, J., supra note 68, p. 53−56.
85 kissinger, H. Diplomatija. Vilnius: Pradai, 2003, p. 157–190.
86 Cicero and Clausewitz or Quincy Wright: The Interplay of Law and War. United States 
Air Force Academy Journal of Legal Studies, 1998/199, 9: 60. 
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Kita didelė Hagos konvencijų problema – vadinamoji si omnes sąlyga, 
pagal kurią konvencijas buvo privaloma taikyti tik tokiu atveju, jei-
gu visos kariaujančiosios šalys yra jų dalyvės. Jeigu bent viena nėra 
jų pasirašiusi, tai ir valstybės konvencijų dalyvės neįpareigotos taikyti 
šių konvencijų net viena kitos atžvilgiu (taip pat žr. VIII skyrių). Ši 
nuostata lėmė Hagos teisės pavaldumą visoms tuometės ius ad bellum 
sąlygoms – pavyzdžiui, konvencijos nebuvo taikomos ginkluotųjų re-
presalijų atveju (žr. aukščiau). Tai buvo rimtas trūkumas. Be to, Hagos 
konvencijos, panašiai kaip ir Oksfordo vadovas, nenumatė tikslo plėtoti 
karo teisės ir apsiribojo esamos teisės perkėlimu į tarptautines sutartis, 
nors kai kurios teisės nuostatos jau nebeatitiko laiko iššūkių (pavyz-
džiui, griežtai apibrėžta kombatanto samprata). Kita vertus, nepaisant 
admirolo Fisherio abejonių, pirmieji žingsniai buvo žengti87.

Žinių įtvirtinimo klausimai:

1. Ar teisingas teiginys, kad pradiniai karo įstatymų ir papročių kodifika-
cijos procesai buvo neformalūs?

2. Dėl ko buvo ypač svarbi 1864 m. Ženevos konvencija?
3. Kokį tarptautinės teisės principą įtvirtino 1868 m. Sankt Peterburgo 

deklaracija?
4. Kaip manote, ar 1899–1907 m. Hagos taikos konferencijos pasiekė 

numatytus tikslus?
5. Kuo ypatinga si omnes sąlyga?

5. Pasaulinių karų iššūkiai

Netrukus užgriuvęs Pirmasis pasaulinis (arba Didysis, kaip kartais įvar-
dijama tarpukario šaltiniuose) vyko kaip „karas, užbaigsiantis visus ka-
rus“. Šio konflikto pradžioje taip tikėta staigia pergale, kad abi kariau-
jančios pusės planavo jį užbaigti „iki Kalėdų“. Deja, „Kalėdos“ užtruko 
ketverius kruvinus metus ir į druzgus sudaužė visą ligtolinį civilizuotąjį 
pasaulį. Karo veiksmų teatras apėmė ne tik Europą, bet ir Aziją, Afri-
ką, į jį buvo įtraukti net ir tolimiausių kolonijų gyventojai, kaip antai 
australai. Kaip vaizdingai pastebėjo Williamas S. Lindas, „1914-aisiais 
Vakarai prisidėjo prie smilkinio revolverį ir išsitaškė smegenis“88. 

87 Plačiau apie Hagos taikos konferencijas ir konvencijas žr.: Žilinskas, J. Hagos taikos 
konferencijos ir jų įtaka tarptautinei sausumos karo teisei. Teisės problemos, 2009, 1(63): 25−53.
88 The Prussian Monarchy Stuff by William S. Lind [interaktyvus, žiūrėta 2015-03-26], 
<http://www.dnipogo.org/lind/lind_8_01_06.htm>.
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Kova virė visur: sausumoje, vandenyne, ir – pirmą kartą – ore. Svar-
biausia šio karo priežastis buvo visiškai absurdiška imperinio realpolitik 
manifestacija. Nė viena pusė čia nekovojo nei teisingojo karo, nei dėl 
išlikimo, nebuvo aiškaus „blogio“ ir „gėrio“, nors propagandos mašinos 
dirbo labai atkakliai. Vokiečiai nesirengė skersti tūkstančių prancūzų ar 
britų, o pastarieji – vokiečių, kalba sukosi tik apie tam tikrų teritorijų 
kontrolę, „pasaulio persidalijimą“. Tačiau naujos technologijos ir į karo 
mašiną įtrauktų žmonių masės pavertė šį karą beprasme mėsmale. Kaip 
rašė H. Kissingeris, „sykį puolus į karą, Europos vadovus taip apsėdo 
brolžudystė, taip apkvaitino ištisos jaunų vyrų kartos naikinimas, kad 
pergalė virto savitiksle ir jau nebuvo svarbu, iš kokių griuvėsių turįs 
iškilti triumfas89“. Ir tai buvo tik pasaulio be gailesčio pradžia, siaubinga 
dar baisesnių įvykių preliudija. 

Pirmojo pasaulinio karo metu pirmą kartą buvo panaudota keletas 
naujų ginklų. Bene labiausiai šokiravęs ir įsiminęs – cheminis ginklas. 
1915 m. sausio 31 d. Rytų fronte vokiečiai masiškai bandė ašarines 
dujas, bet pasaulį itin sukrėtė pirmasis mirtinų chloro dujų panaudo-
jimas prieš prancūzų, alžyriečių ir kanadiečių pajėgas antrajame Ipro 
mūšyje 1915 m. balandžio 22 dieną. Iš to vietovardžio kilo dujų pa-
vadinimas – ipritas. Nors šis vokiečių panaudotas ginklas pasirodė esąs 
menkai veiksmingas, psichologinis poveikis buvo didžiulis. Nesunkiai 
sugalvota, kaip „apeiti“ dar 1899 m. Hagos konferencijų metu priimtą 
deklaraciją dėl sviedinių, kurių vienintelė paskirtis skleisti dusinamąsias 
ar žudomąsias dujas, draudimo: jos buvo leidžiamos iš „dujų cilindrų“, 
„dujų projektorių“, nenaudojant artilerijos sviedinių. Ilgainiui įvairias 
nuodingas dujas pradėjo naudoti visos karo šalys. Be to, atsirado kitų, 
pavojingesnių šios rūšies ginklų: fosgenas (itin mirtinos ir mažiau pas-
tebimos dujos), garstyčių dujos (ne tokios mirtinos, bet sukeliančios 
žiaurių sužalojimų, ilgai aktyvios). Cheminis ginklas pažeidė per mili-
joną Pirmojo pasaulinio karo aukų, iš jų 90 tūkst. žuvo90. 

„Dujos! Dujos! Greičiau, vaikinai! – ir skubomis visi krapštytis ima.
Vos spėjom šalmus užsivožti negrabiai,
Tačiau kažkas vis klupo ir rėkavo užkimęs
Ir sverdėjo lyg apimtas liepsnos, nudegintas rūgšties.
Miglotai pro rasotą stiklą ir tirštą žalią šviesą
Mačiau jį skęstant tarsi jūros gelmėse.

89 kissinger, supra note 85, p. 207.
90 Plačiau žr.: tuCker, J. B. War of Nerves: Chemical Warfare from World War I to Al-
Qaeda. Chapter 1. Anchor, 2007.
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Nuo tol sapnuos bejėgiškai stebiu,
Kaip puola prie manęs jis, šliaužia, springsta, skęsta.“

oWen, WilFred. Dulce et Decorum Est   
(iš anglų k. vertė Marius Burokas)

Kitas naujas ginklas buvo aviacija. Pirmojo pasaulinio karo pradžioje 
orlaiviai galėjo atlikti daugiausia tik žvalgybos funkcijas. Tiesa, dirižab- 
liais (vadinamaisiais cepelinais) netgi skrista bombarduoti Londono, 
bet naudos iš jų būta menkos. Netrukus psichologinį aviacijos daromą 
poveikį papildė ir realusis. Nepaprastai greitai tobulinami sunkesni už 
orą skraidymo aparatai pasirodė neatsiejami nuo karo poreikių, tad vals-
tybės netrukus apsirūpino bombonešiais ir naikintuvais. Susiformavo 
oro mūšių asų kultas, primenantis riterystės tradicijas (individuali kova 
vienas prieš vieną), nebeįmanomas sausumos kare. Pirmojo pasaulinio 
karo metu debiutavo ir tankai (įdomu, kad apie tokias mašinas pir-
mą kartą užsiminė Leonardas Da Vincis XVI amžiuje), tapę priemone 
pralaužti apkasų karo patą. Tiesa, pirmųjų tankų efektas taip pat buvo 
labiau psichologinis, kita vertus, jų atsiradimas pranašavo dar didesnį 
karo mechanizavimą. 

Karo laivynus praturtino (kartu ir sukėlė jiems grėsmę) pirmą kartą 
plačiai panaudoti povandeniniai laivai, kurie taip pat pridėjo karui žiau-
rumo – po jūrų mūšių karo laivai surinkdavo sužeistuosius ir išsigel-
bėjusius karius nuo vandens paviršiaus, o povandeniniai laivai tokių 
galimybių neturėjo, tad po jų antpuolių aukų būdavo daug daugiau. 
Vokietijai paskelbus visuotinę Didžiosios Britanijos blokadą, povande-
ninių laivų taikiniais tapo ne tik karo, bet ir visi kiti laivai, – net 95 
proc. Antantės prarastų transporto laivų paskandinta torpedomis91. Vo-
kiečiams torpedavus ir nuskandinus keleivinį lainerį „Luzitanija“, į karą 
įsitraukė ir JAV. 

Pirmojo pasaulinio karo užkulisiuose vyko ir pirmasis šiuolaikiniame 
pasaulyje ne kolonijinis genocidas: žiaurios, planingos masinės armėnų 
žudynės ir deportavimas nežmoniškomis sąlygomis, dėl kurio vertini-
mo, apimties ir skaičių iki šiol nesutaria Armėnija ir Turkija92. 

Europos šalys Pirmojo pasaulinio karo metu daugiau ar mažiau (ypač 
sausumoje) laikėsi karo aukų apsaugos teisės, sąmoningai vengta masi-
nių civilių aukų. Vis dėlto radosi daugybė naujų problemų. Toli gražu 
nepakankama buvo sutartinė teisė, kurią sudarė tik nebenaujos 1907 m. 

91 kaŽdailis, A. Laivai ir jūrininkai. Vilnius: Tyto alba, 2014, p. 260−270.
92 Plačiau žr.: taner, A. The Young Turks’ Crime Against Humanity: The Armenian Geno-
cide and Ethnic Cleansing in the Ottoman Empire. Princeton University Press, 2012. 
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Hagos konvencijos. Net ir TRKK tokios apimties ir trukmės konfliktui 
nebuvo pasirengęs93. Pasirodė, kad valstybės nepajėgios susitvarkyti su 
didžiuliais karo belaisvių būriais (sėkmingomis vokiečių puolimo 1914 
m. Rytų fronte dienomis būdavo paimama po 100 tūkst. rusų belais-
vių), kaip minėta, padėtį dar labiau sunkino naudojami iki tol neregėti 
ginklai. Kita vertus, visi šie sunkumai vertė ieškoti naujų teisinių spren-
dimų. Pavyzdžiui, Antantė, pirmoji patyrusi tragišką mirtinų dujų po-
veikį, pareiškė, kad jas panaudoję vokiečiai pažeidė karo teisę. Taigi po 
Pirmojo pasaulinio prasidėjo karo teisės revizija, tikintis rasti priemonių 
suvaldyti pačias žiauriausias karo apraiškas. 

1919 m. Versalio sutarties 171 straipsnis griežtai uždraudė dusinamųjų, 
nuodingųjų ir kitų dujų bei analogiškų skysčių, medžiagų ir priemo-
nių gamybą ir importavimą į Vokietiją94. 1922 m. Vašingtono jūrų karo 
konferencijos metu, be kitų jūrų ginkluotės ribojimų, buvo pasirašytas 
Penkių šalių sutarties priedas, kuriuo uždraustos dusinamosios, nuo-
dingosios ar kitos dujos ir nustatytos tam tikros povandeninio karo tai-
syklės. Deja, tas priedas taip ir neįsigaliojo dėl to, kad jo neratifikavo 
Prancūzija (nesutikusi su povandeninio karo nuostatomis)95. 1925 m. 
buvo pasirašytas Ženevos protokolas, kuriame valstybės deklaravo ryžtą 
uždrausti naudoti dusinamąsias, nuodingąsias ir kitokias dujas bei skys-
čius96, šį draudimą taikant ir bakteriologinio karo metodams. Daugelis 
valstybių pareiškė, kad šis protokolas neturėtų būti taikomas ašarinėms 
dujoms, kitos norėjo palikti galimybę naudoti dujas, pavyzdžiui, riau-
šėms karo belaisvių stovyklose malšinti, dar kitos teigė taikysiančios šį 
draudimą tik jei abi konflikto šalys bus pasirašiusios Protokolą, o beveik 
visos – kad atsakys dujomis jas pirmam panaudojusiam priešininkui97. 
Nepaisant visų draudimų, dauguma valstybių (taip pat ir Lietuva, kuriai 
pigus cheminis ginklas atrodė neblogas priedas prie  tradicinės ginkluo-
tės) tarpukariu įtraukė į savo karo pramonės planus cheminių ginklų 
tobulinimą ir gamybą, nors taip jų ir nepanaudojo Antrojo pasaulinio 
karo metu (antai britai rengėsi naudoti dujas, jeigu vokiečiams pavyktų 
įsiveržti į jų salas, o JAV – invazijos į Japoniją metu). 

93 Plačiau žr.: Bugnion, supra note 75, p. 83–109.
94 League of Nations, Covenant of the League of Nations, 28 April 1919 [interaktyvus, 
žiūrėta 2015-03-26], <http://www.refworld.org/docid/3dd8b9854.html>.
95 Treaty relating to the Use of Submarines and Noxious Gases in Warfare. Washington,  
6 February 1922. Iš: sChindler, d.; toman, J., supra note 68, p. 877−879.
96 Protocol for the Prohibition of the Use of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of 
Bacteriological Methods of Warfare. Geneva, 17 June 1925. Iš: sChindler, d.; toman, J., 
supra note 68, p. 116.
97 green, supra note 15, p. 48.
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Brutalų povandeninį karą bandyta reguliuoti dviem sutartimis: Londo-
no 1930 m. sutartimi dėl jūrų ginkluotės ribojimo ir mažinimo, kuri 
vėliau process-verbal buvo patvirtinta 1936 m. Londono protokolu, ir 
1937 m. Niono (Nyon) sutartimi. Vienas iš Vašingtono ginkluotės kon-
ferencijos rezultatų buvo 1922 m. ir 1923 m. teisininkų komiteto su-
kurtos Hagos oro karo taisyklės ir radijo kontrolės karo metu taisyklės98. 
Minėtąjį komitetą sudarė JAV, Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Ita-
lijos, Japonijos ir Nyderlandų atstovai, kurie turėjo atsiskaityti savo 
vyriausybėms. Tos taisyklės, nors ir neįgijusios tarptautinės sutarties 
statuso, laikomos svarbiu bandymu išaiškinti ir sukurti oro karo taisyk- 
les, ilgainiui tapusias paprotinės teisės atspindžiu99. 1935 m. Amerikos 
valstybių organizacijos valstybės pasirašė Rericho paktą100, kuris buvo 
pirmoji tarptautinė sutartis dėl meno ir mokslo institucijų bei istorinių 
paminklų apsaugos. 

Bene svarbiausia iniciatyva buvo 1929 m. priimta Ženevos konvenci-
ja dėl karo belaisvių101 ir atnaujinta Konvencija dėl sužeistųjų padė-
ties pagerinimo (1-oji Ženevos konvencija). Pagrindinės karo nelais-
vės nuostatos, aptartos jau Hagos sąvade, Ženevos konvencijoje buvo 
daug labiau išplėtotos, numatant keletą svarbių dalykų: pirma, valstybių 
globėjų (prižiūrinčių konvencijų įgyvendinimą) vaidmenį (žr. V skyrių 
Valstybės globėjos); antra, daug detalesnį karo nelaisvės reglamentavimą, 
siekiant sumažinti galimybę belaisvius laikančioms valstybėms piktnau-
džiauti savo galia (represalijų ir kolektyvinių bausmių belaisviams drau-
dimas, sureguliuotas karo belaisvių darbo organizavimas); trečia, šioje 
konvencijoje pirmą kartą atsisakyta si omnes sąlygos.

Beje, šios konvencijos dalyvė buvo ir Lietuva (ratifikavo 1939 m. vasa-
rio 27 d.), ją daugiausia taikiusi Lenkijos kariams, kurie į Lietuvą trau-
kėsi Lenkiją 1939 m. užpuolus Vokietijai, o vėliau – ir Sovietų Sąjungai 
(plačiau žr. IX skyrių Karo nelaisvė).

Pasibaigus Pirmajam pasauliniam, buvo būtini ne tik karo teisės po-
kyčiai. Gal net svarbiau, kad tuo metu pirmą kartą susvyravo nuo XIX 
amžiaus, atrodė, nepajudinamas buvęs supratimas, jog valstybės teisė 

98 Rules concerning the Control of Wireless Telegraphy in Time of War and Air Warfare. 
Drafted by a Commission of Jurists at the Hague, December 1922 – February 1923. Par-
liamentary Papers, 1924, Cmd. 2201, Miscellaneous No. 14. 
99 green, supra note 15, p. 38.
100 Treaty on the Protection of Artistic and Scientific Institutions and Historic Monuments 
(Roerich Pact). Washington, 15 April 1935. Iš: sChindler, d.; toman, J., supra note 68,  
p. 737−739.
101 Convention relative to the Treatment of Prisoners of War. Geneva, 27 July 1929. Iš: sChin-
dler, d.; toman, J., supra note 68, p. 341−364. 
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griebtis karinės jėgos yra beveik neribota, o ją įgyvendinantys asmenys 
– už tai asmeniškai neatsakingi. Pirmiausia Antantės atstovai, susirinkę 
Versalio rūmuose į to paties vardo taikos konferenciją, su visu nugalė-
tojų teisumu užgriuvo Vokietiją, Austriją-Vengriją ir Osmanų imperiją 
už tai, kad jos pradėjo karą, jo metu pažeidinėjo karo teisę ir už kitas 
būtas ar nebūtas nuodėmes. Užmojai buvo rimti – įsteigta specialioji 
komisija karą sukėlusiųjų atsakomybei vertinti, bausmėms už karo įsta-
tymų ir papročių pažeidimus skirti. Versalio taikos sutarties 228–230 
straipsniuose buvo numatyta Vokietijos pareiga perduoti karo teisės pa-
žeidimais kaltinamus asmenis karo tribunolams. Specialus tribunolas 
turėjo teisti patį Vokietijos kaizerį Vilhelmą II už „nusikaltimus sutarčių 
šventumui“, tai yra už karo sukėlimą (pirmiausia, žinoma, už Belgijos 
neutraliteto pažeidimą pagal Schlieffeno ir Moltkės planą, nuo kurio 
ir prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas), bet Nyderlandai atsisakė išduoti 
pabėgusį kaizerį ir šis sumanymas nebuvo įgyvendintas102. Sąjunginin-
kams susitarus su Vokietija dėl kompromiso, 1921 m. Leipcige buvo 
surengti žemesniųjų grandžių karininkų teismai (vadinamieji Leipcigo 
karo nusikaltimų procesai), dėl kurių kilo daug nesklandumų. Buvo 
teisiama dvylika asmenų. Sunkiausi kaltinimai pateikti laivų vadams, 
daugiausia dėl elgesio su karo belaisviais (įskaitant ir pastarųjų įžei-
dinėjimą). Didžiausia paskirta bausmė – ketveri metai kalėjimo, pusė 
kaltinamųjų išteisinti kaip vykdę įsakymus. Leipcigo procesai, ypač dėl 
jų metu paskirtų bausmių sąlygiško švelnumo, vertinti nevienodai103. 

Liūdnai baigėsi bandymai nubausti kaltuosius dėl armėnų genocido. 
Dar 1915 m. gegužės 28 d. Prancūzija, Didžioji Britanija ir Rusija pa-
skelbė jungtinę kaltinamąją deklaraciją Otomanų imperijos vyriausybei 
už taikių armėnų gyventojų žudymą Turkijoje, įvardydamos kaltinimą 
kaip nusikaltimą prieš civilizaciją ir žmoniškumą, už kurį vyriausybė 
ir žudynes vykdę jos pareigūnai turi atsakyti. 1920 m. rugpjūčio 10 d. 
pasirašytoje Sevro taikos sutartyje su Osmanų imperija buvo numaty-
tos nuostatos patraukti atsakomybėn ir bausti asmenis, atsakingus už 
armėnų žudynes104. 1918 m. Osmanų imperijai pasidavus, naujoji jos 
vyriausybė, vadovaujama Ahmeto Izzeto Pashos, nusprendė teisti vadi-
namajai „Jaunųjų turkų“ vyriausybei bei CUP (Komitetas už vienybę 
ir progresą) priklausiusius asmenis, atsakingus už armėnų genocidą ir 

102 green, supra note 15, Second ed., p. 6. 
103 Plačiau žr.: kramer, A. The First Wave of International War Crimes Trials: Istanbul and 
Leipzig. European Review, 2006, 14(4): 441−455.
104 Žilinskas, J. Nusikaltimai žmoniškumui ir genocidas tarptautinėje teisėje bei Lietuvos  
Respublikos teisėje. Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2003, p. 19, 20.
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Osmanų imperijos įtraukimą į Pirmąjį pasaulinį karą. Buvo sudaryta 
tyrimo komisija ir specialūs karo tribunolai, Stambule vyko procesai. 
Daug asmenų buvo nuteista įvairiomis laisvės atėmimo bausmėmis (tie-
sa, svarbiausi kaltininkai gavo mirties bausmes už akių, nes tuo metu 
buvo britų išgabenti iš Turkijos į Maltą teisti už įvairius nusikaltimus). 
Deja, Kemalio Atatiurko vadovaujami Turkijos nacionalistai sugebėjo 
rimtai pasipriešinti sąjungininkams ir priversti juos atsisakyti Sevro su-
tarties, todėl 1923 m. buvo pasirašyta nauja Lozanos sutartis, kuria pri-
pažinta susikūrusi Turkijos Respublika, o nuostatų dėl nusikaltėlių už 
armėnų genocidą persekiojimo ir baudimo joje neliko. Ankstesniuose 
procesuose nuteisti asmenys buvo išlaisvinti ir net gavo postų naujoje 
valstybėje105. Vis dėlto darbas, atliktas nagrinėjant Pirmojo pasaulinio 
karo metu padarytus karo teisės pažeidimus, neprapuolė veltui ir buvo 
labai svarbus vertinant nacistinės Vokietijos vadų atsakomybę 1945 m. 
(žr. toliau). 

Jungtinių Amerikos Valstijų, – kylančios pasaulinės galios, kurios įsiki-
šimas, bent jau išoriškai, nulėmė galutinį Trilypės sąjungos pralaimėji-
mą Pirmajame pasauliniame kare, – prezidentas W. Wilsonas Versalio 
konferencijai sugebėjo įsiūlyti naują pirmosios tarptautinės organiza-
cijos, pavadintos Tautų Sąjunga (angl. League of Nations), idėją. Ši są-
junga turėjo tapti realia apsauga nuo tolimesnių karų. Juk, kaip minėta, 
jau Pirmasis pasaulinis karas buvo įvardijamas kaip „karas, užbaigsiantis 
visus karus“, tą patį 1918 m. lapkričio 11 d. pasakė ir Didžiosios Bri-
tanijos ministras pirmininkas Davidas Lloydas George’as106! Sudėtine 
Versalio taikos sutarties dalimi tapo Tautų Sąjungos statutas107, kuriame 
buvo numatyti valstybės teisės pradėti karą sprendžiant tarptautinius 
ginčus ribojimai (10 straipsnis). Pirmiausia valstybės buvo įpareigotos 
taikyti taikaus ginčų sprendimo būdus: derybas, arbitražą ir pan., kreip-
tis į Tautų Sąjungą dėl tarpininkavimo (statuto 12–15 straipsniai; kaip 
tik taip konfliktą dėl Vilniaus sprendė Lietuva ir Lenkija), ir tik jei visos 
šios pastangos būtų beprasmės, praėjus šešiems mėnesiams buvo galima 
skelbti karą. Čia svarbu pabrėžti, kad Tautų Sąjungos statutas nurodė 
ne bet kokias ginklo jėgos panaudojimo formas, o būtent karą. Taigi 
Tautų Sąjungos statutas dar nedraudė vadinamųjų karui neprilygstančių 
formų: ginkluotųjų represalijų, intervencijų ir kt. Deja, Tautų Sąjunga 

105 Unfinished Nuremberg: The Trial of the Young Turks [interaktyvus, žiūrėta 2015-03-26], 
<http://www.asbarez.com/2009/11/03/unfinished-nuremberg-the-trial-of-the-young-turks/>.
106 kissinger, supra note 85, p. 206.
107 League of Nations. Covenant of the League of Nations, 28 April 1919 [interaktyvus, 
žiūrėta 2015-03-26], <http://www.refworld.org/docid/3dd8b9854.html>.
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savo tikslų pasiekti nesugebėjo, – į ją nestojo pačios JAV, po inter-
vencijos į Europos reikalus Pirmajame pasauliniame kare vėl grįžusios 
prie įprastinės patogios izoliacionistinės neutraliteto politikos. Antra, 
organizacijos įgaliojimai buvo gerokai per maži, o valstybių pagarba 
suverenitetui – giliai įsišaknijusi tarptautinėje teisėje. 

Tad Versalio sistema daugeliu atveju ne tik nepanaikino Pirmojo 
pasaulinio karo kilimo priežasčių, bet ir pasėjo naujo konflikto sėk- 
lų. Kilnaus „tautų apsisprendimo“ principas, išdėstytas W. Wilsono  
14 punktų doktrinoje108, diplomatijos žaidimams buvo taikomas su di-
dele atodaira: antai vietoj Austrijos-Vengrijos buvo sukurtos kelios nau-
jos valstybės: Austrija, Vengrija ir Čekoslovakija. Bet austrai nesuvokė 
esą savavaldė tauta iki pat 1938 m. anšliuso, o Čekoslovakijai perduotas 
Sudetų kraštas vėliau tapo pretekstu Hitleriui „vienyti vokiečių žemes“. 
Rytų Europoje ginantis nuo Sovietų Rusijos buvo kuriama „sanitarinė 
siena“, kurios pagrindiniu užkardu turėjo tapti atsikūrusi Lenkija. Kele-
to mažyčių „bulvių respublikų“ (taip Estiją, Latviją ir Lietuvą pavadino 
Rusijos imperiją siekę atkurti „baltieji monarchistai“) Tautų Sąjunga 
rimtai nevertino, todėl, Lietuvai įsivėlus į karą su Lenkija dėl Vilniaus, 
palaikė Lenkijos pusę. Vienintelis dalykas, ką Antantei pavyko padaryti, 
– kuriam laikui susilpninti Vokietijos karinę galią, pakirsti jos ekono-
miką, atimti kolonijas ir karo laivyną. Tačiau ilgainiui net ir tai pasirodė 
esanti klaida, kurios padarinių taip ir nepavyko įveikti.

1928 m. rugpjūčio 27 d. buvo pasirašyta dar viena sutartis, kuria siekta 
tramdyti karą per se: garsusis Briand’o-Kelloggo paktas, arba Paryžiaus 
sutartis109. Pakto pasirašymo aplinkybės buvo keistokos, bet faktiškai 
šia sutartimi visos didžiosios pasaulio valstybės deklaravo atsisakančios 
karo kaip nacionalinės politikos priemonės. Vėlgi svarbu pabrėžti, kad 
paktas apėmė tik karą, be kitų ginkluotos jėgos formų, be to, dauguma 
valstybių vos jį pasirašiusios suskubo derėtis: Prancūzija įtraukė išlygą, 
įteisinančią gynybinius karus ir kariavimą laikantis tarptautinių šalies 
įsipareigojimų, kylančių iš Tautų Sąjungos sutarties ir kt.; Didžioji Bri-
tanija pasiliko veiksmų laisvę ginant savo imperiją; JAV užsimojo dar 
plačiau – išlygomis įtvirtino Monroe doktriną, teisę į savigyną ir gali-
mybę savarankiškai spręsti dėl gynybos būdų, be to, atsisakė dalyvauti 
bet kokiuose prievartiniuose pakto įgyvendinimo veiksmuose110. 

108 President Wilson’s Fourteen Points, <http://wwi.lib.byu.edu/index.php/President_
Wilson%27s_Fourteen_Points>.
109 Kellogg-Briand Pact 1928, <http://avalon.law.yale.edu/20th_century/kbpact.asp>.
110 kissinger, supra note 85, p. 268.
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Taigi Paryžiaus paktas tebuvo gražių žodžių rinkinys, kurio turiniu do-
mėjosi (ir domisi) daugiausia teisininkai, bet ne pasaulio politikos kūrėjai. 
1933 m. buvo sudaryta Tautų Sąjungos šalių Londono konvencija dėl 
agresijos apibrėžimo111. Ji turėjo konkretizuoti Briand’o-Kelloggo pak-
to nuostatą ir apibrėžti agresijos turinį, bet neįsigaliojo dėl to, kad tarp 
vos kelių ją ratifikavusių (Estijos, Latvijos, Rumunijos, Lenkijos, SSRS, 
Persijos, Afganistano, Suomijos) nebuvo nė vienos didžiosios Vakarų Eu-
ropos valstybės. SSRS siekė sudaryti vadinamąsias nepuolimo sutartis su 
savo kaimynėmis (taip pat ir su Lietuva; sutartis buvo pasirašyta 1926 m., 
pratęsta 1931 m. ir 1934 m.) turėdama labiau geopolitinių interesų, nei 
noro teisiškai uždrausti tam tikras ginklo jėgos panaudojimo formas. 

Ketvirtąjį XX amžiaus dešimtmetį taip ir neįgyvendinta Versalio siste-
ma ėmė trupėti, o Tautų Sąjunga pasijuto bejėgė ją gelbėti. 1931 m. 
Japonija įsiveržė ir okupavo Mandžiūriją, o Tautų Sąjungai įvardijus 
šį veiksmą kaip agresiją 1933 m. išstojo iš organizacijos. Tais pačiais 
metais Vokietijoje į valdžią atėjo Adolfas Hitleris. Jis atvirai deklaravo 
savo tikslą panaikinti „žeminančias“ Versalio sutarties sąlygas. Kai 1935 
ir 1936 metais naują Romos imperiją kurianti Benito Mussolinio Italija 
įsiveržė ir užgrobė Etiopiją, Tautų Sąjunga pasmerkė invaziją ir paskel-
bė sankcijas, bet jos nebuvo veiksmingos dėl kitų Europos kolonijinių 
valstybių požiūrio. 1936 m. Hitleris įvedė Vokietijos kariuomenę į Rei-
no baseiną, 1938 m. „sujungė“ dvi vokiečių tautas įvykdęs Austrijos 
anšliusą, o 1938 m. karo nenorinčią Europą įtikino, kad vienintelis bū-
das jo išvengti – atiduoti Vokietijai Versalio taikos konferencijos Čekos-
lovakijai priskirtą Sudetų kraštą. Nedalyvaujant Čekoslovakijai, 1938 
m. Miuncheno konferencijoje Didžioji Britanija, Prancūzija ir Italija 
pritarė tokiems Hitlerio reikalavimams. Parskridęs Didžiosios Britani-
jos ministras pirmininkas J. Chamberlainas lipdamas iš lėktuvo parodė 
popierėlį ir paskelbė atvežęs „taiką mūsų laikams“112. Taikos panoro ir 
Lenkija, pareikalavusi iš Čekoslovakijos Tešino srities (iš Lietuvos – už-
megzti su ja diplomatinius santykius), o netrukus Hitleris, grasindamas 
sulyginti Prahą su žeme, privertė Čekoslovakijos prezidentą pasirašyti 
protektorato sutartį. Europos valstybių pastangos sudaryti antinacinę 
koaliciją su Sovietų Sąjunga žlugo, mat pastaroji visose valstybėse prie 
savo sienų norėjo carte blanche (pavyzdžiui, galimybės laisvai vesti ka-
riuomenę per Lenkiją). 

111 Convention Defining Aggression. The American Journal of International Law, 1933, 
27(4); Supplement: Official Documents (Oct., 1933), p. 192−195 [interaktyvus, žiūrėta 
2015-03-26], <http://www.jstor.org/stable/2213564>.
112 kissinger, supra note 85, p. 303.
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1939 m. hitlerinė Vokietija ir Sovietų Sąjunga pasirašė nepuolimo 
(Molotovo ir Ribbentropo) paktą, kuriuo daug kuo panašūs brutaliausi 
žmonijos istorijoje režimai visai susibroliavo ir pasidalijo Europą (taip 
pat ir Lietuvą) kaip įtakos zonas. 1939 m. rugsėjo 1 d. Hitleris įsiveržė 
į Lenkiją. Po poros dienų Didžioji Britanija ir Prancūzija paskelbė Vo-
kietijai karą, bet taip ir nesiėmė jokių aktyvių veiksmų. 1939 m. rugsėjo 
17 d. Lenkijon įsiveržė ir Sovietų Sąjunga. „Versalio benkarto“ (taip 
Lenkiją pavadino SSRS užsienio reikalų ministras Molotovas) likimas 
buvo nuspręstas. 1939 m. SSRS užpuolė Suomiją, nepanorusią pasira-
šyti „savitarpio pagalbos sutarčių“, jau primestų Lietuvai, Latvijai, Es-
tijai. Tautų Sąjunga invaziją pasmerkė ir išmetė SSRS iš organizacijos, 
bet padėties jau negalėjo pakeisti. 1940 m. gegužės 10 d. Vokietija pra-
dėjo žygį į Prancūziją ir Nyderlandus, 1940 m. birželį Sovietų Sąjunga 
okupavo Baltijos valstybes ir Besarabiją. Karo veiksmų teatras išsiplėtė 
ir į kitus žemynus (Afriką ir jau seniai liepsnojančius Tolimuosius Ry-
tus). 1941 m. birželio 22 d. Vokietijai atsigręžus prieš buvusią sąjungi-
ninkę – SSRS, o gruodžio 7 d. Japonijai užpuolus Jungtines Amerikos 
Valstijas Pearl Harbore, karas tikrai tapo pasaulinis.

Sunku rasti tinkamų žodžių karo teisės taikymo padėčiai šiame kare api-
būdinti. Katastrofiška? Beviltiška? Jau kai kurie ankstesni ginkluotieji 
konfliktai įrodė, kad karo teisės taikymas tiesiogiai priklauso nuo vals-
tybės valios, o šio konflikto atveju daugelio valstybių valia buvo prie-
šinga – nesilaikyti teisės. Totalitariniai režimai, kaip yra pastebėjusi H. 
Arendt, yra ypatingi – jie visą pasaulį (ne tik savo valstybę) konstruoja 
ir reguliuoja pagal jų pačių nustatytus dėsnius (panašiai kaip religija)113. 
Todėl nacių rasizmas arba sovietų socialinis antagonizmas, šių režimų 
požiūriu, yra nepavaldūs kitų sistemų sukurtai teisei. Nacių vidinė sam-
prata nelaikė teisės pažeidimu masinio žydų, romų, neįgaliųjų žudymo 
arba rasinio karo belaisvių skirstymo. Kai vokiečių karinės žvalgybos 
viršininkas admirolas Canarisas atkreipė Vokietijos vadovybės dėmesį, 
kad masinės karo belaisvių (sovietų) žudynės (beje, Lietuvoje taip pat 
vyko labai intensyvus belaisvių žudymas114) pažeidžia Hagos konvenci-
ją, lauko pajėgų maršalas Keitelis atsakė: „Šių prieštaravimų kyla dėl ka-
rinės riteriško karo koncepcijos. Čia yra ideologijos naikinimas. Todėl 
aš tvirtinu ir remiu priemones.“115 Kita vertus, vadinamojo „riteriško 
karo“ koncepciją vokiečiai taikė prancūzų, britų ir amerikiečių karo be-

113 arendt, H. Totalitarizmo ištakos. Vilnius: Tyto alba, 2001, p. 402−403.
114 Žr.: dieCkmann, Ch.; toleikis, V.; ZiZas, R. Karo belaisvių ir civilių gyventojų žudynės 
Lietuvoje. Vilnius: Margi raštai, 2005.
115 green, supra note 15, p. 50.
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laisviams (jeigu pastarieji nebuvo, pavyzdžiui, žydai). Sovietų Sąjunga 
ir Japonija nebuvo ratifikavusios 1929 m. Ženevos konvencijos dėl karo 
belaisvių, bet paskelbė ją taikysiančios. Nepaisydama šių pareiškimų, 
Japonija su karo belaisviais elgėsi itin šiurkščiai ir nežmoniškai, žudė, 
naudojo medicinos ir biologinio ginklo eksperimentams, gyvus užkas-
davo žemėje, būta netgi kanibalizmo atvejų116. Na, o Sovietų Sąjunga 
net ir karui pasibaigus daugybę belaisvių išnaudojo kaip vergų darbo 
jėgą; skirtingais skaičiavimais, apie 43 proc. jų mirė nuo nepakeliamų 
darbo ir gyvenimo sąlygų117.

Turbūt pats baisiausias šio karo bruožas – civilių jame žuvo (daugeliu 
atvejų tiktų sakyti – buvo išžudyta) dešimteriopai daugiau negu komba-
tantų118. Civiliai tapdavo ne tik šalutinėmis karo veiksmų aukomis, bet 
ir tiesioginiais teroro bei žudynių objektais. Dar baisesnis karas pasidarė 
dėl to, kad nepakenčiant brutalių okupacijų beveik visose okupuotose 
šalyse kilusius (arba organizuotus) gyventojų pasipriešinimo judėjimus 
naciai malšino itin žiauriai, o kadangi tokie judėjimai nebuvo įmanomi 
be civilių gyventojų paramos, labai smarkiai nukentėdavo ir pastarieji. 

Vokietijoje, Niurnberge vykęs JAV okupacinės zonos tribunolas Wilhel-
mo Listo ir kitų byloje („Įkaitų byla“, angl. Hostages case) nurodo buvus 
vokiečių praktiką (Graikijoje, Albanijoje, Jugoslavijoje) sušaudyti po 100 
įkaitų už vieną nužudytą vokiečių kareivį ir po 50 – už sužeistą119. 1944 
m. numalšinus Varšuvos sukilimą, kurio metu vokiečiai išžudė 200 tūkst. 
civilių, jau praradusį strateginę reikšmę miestą Hitleris įsakė nušluoti nuo 
žemės paviršiaus vien iš keršto. Po šios „operacijos“ Varšuvoje liko apie 10 
proc. pastatų120.

Labai daug civilių gyvybių šiame kare pražudė ištobulėjusi aviacija, ku-
rią kariaujančiosios šalys siųsdavo smogti priešo užnugariui. Keršydami 
už nacių brutalumą ir norėdami kuo greičiau palaužti vokiečių pasiprie-
šinimą, sąjungininkai vykdė strateginį Vokietijos bombardavimą, per 

116 Žr. tanaka, Y. Hidden Horrors: Japanese War Crimes in World War II. Westview Press, 
1997.
117 hannikainen, l.; hanski, r.; rosas, A. Implementing Humanitarian Law Applicable 
in Armed Conflicts: The Case of Finland. Martinus Nijhoff Publishers, 1992, p. 86.
118 Fellmeth, A. X. Questioning Civilian Immunity. Texas International Law Journal, 
2008, 43 [interaktyvus, žiūrėta 2015-03-26], <http://www.tilj.org/content/journal/43/
num3/Fellmeth453.pdf>.
119 The Hostages Trial. Trial of Wilhelm List and Others. United States Military Tribunal, 
Nuremberg 8th July, 1947, to 19th February, 1948. Law Reports Of Trials Of War Cri-
minals, Selected and prepared by The United Nations War Crimes Commission. Volume 
VIII, London, 1949, p. 35 [interaktyvus, žiūrėta 2015-03-26], <http://www.loc.gov/rr/frd/
Military_Law/pdf/Law-Reports_Vol-8.pdf>.
120 Warsaw Uprising [interaktyvus, žiūrėta 2015-04-20], <http://ww2db.com/battle_spec.
php?battle_id=150>.

94

95

http://www.tilj.org/content/journal/43/num3/Fellmeth453.pdf
http://www.tilj.org/content/journal/43/num3/Fellmeth453.pdf
http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/Law-Reports_Vol-8.pdf
http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/Law-Reports_Vol-8.pdf
http://ww2db.com/battle_spec.php?battle_id=150
http://ww2db.com/battle_spec.php?battle_id=150


I skyrius. Tarptautinės humanitarinės teisės kilmė ir raida

58 

daug nemąstydami apie karinių ir civilinių objektų skirtumus. Buvo 
šluojami ištisi Vokietijos miestai (klaiki lemtis ištiko Drezdeną, Ham-
burgą, Hanoverį), simboline apoteoze tapo JAV įvykdytas Japonijos 
miestų Hirosimos ir Nagasakio atominis bombardavimas. Pajutus di-
delę jūrų transporto svarbą sąjungininkams, dar žiauriau negu Pirmojo 
pasaulinio karo metais vyko povandeninis karas, patobulinti povandeni-
niai laivai tiesiog siautėjo jūrose.

Antrasis pasaulinis karas baigėsi besąlyginiu Vokietijos, Japonijos ir kitų 
Ašies valstybių kapituliavimu. Sąjungininkai įgijo galimybę daryti su 
šiomis valstybėmis, ką tik nori. Tačiau pirmiausia, žinoma, iškilo at-
sakomybės klausimas. Dar 1942 m. buvo pasirašyta Jungtinių Tautų 
(susivienijusių kovoti su Ašies valstybėmis) deklaracija, – 26 valstybės 
sutarė skirti visas jėgas priešui nugalėti. 1945 m. rugpjūčio 8 d. Sąjun-
gininkai susitarė ir paskelbė Londono chartiją121, kuria įsteigė Niurn-
berge posėdžiavusį Tarptautinį karinį tribunolą didiesiems nacių karo 
nusikaltėliams teisti122. Tiesa, būta abejonių, ar naciai iš viso nusipelno 
teismo, – gal juos reikėtų tiesiog sušaudyti (tokios nuomonės buvo W. 
Churchillis ir Stalinas), bet amerikiečiai sugebėjo įtikinti, kad viešas jų 
teismas būtų geriau.

Tai pirmas pagal tarptautinę teisę įsteigtas tribunolas, kuriame atsako-
mybėn buvo patraukti valstybės vadovai ir kiti svarbūs asmenys. Taip 
pat pirmą kartą tarptautinės teisės šaltinyje buvo aiškiai apibrėžtos ir 
kriminalizuotos veikos: nusikaltimai taikai, karo nusikaltimai ir nusikal-
timai žmoniškumui. Analogiška institucija – Tolimųjų Rytų tribunolas 
– buvo įsteigta ir Japonijoje, tik ne tarptautine sutartimi, o JAV okupa-
cinės administracijos sprendimu. 

Nors šie tribunolai vis dėlto įkūnijo nugalėtojų teisingumą ir, moty-
vuojant jurisdikcijos trūkumu, buvo atsisakyta nagrinėti Sąjunginin-
kų veikas, kurios irgi galėjo būti nusikalstamos, jų įsteigimas ir veikla 
buvo labai svarbus žingsnis į priekį dėl kelių priežasčių. Pirma, Tarp-
tautinio karinio tribunolo jurisprudencija faktiškai įgyvendino 1928 
m. Briand’o-Kelloggo pakto idėją  kriminalizuoti agresyvų karą; antra, 
tarptautinėje teisėje įtvirtino karo nusikaltimų sąvoką ir suformulavo 

121 United Nations, Charter of the International Military Tribunal. Annex to the Agree-
ment for the prosecution and punishment of the major war criminals of the European Axis 
(“London Agreement”), 8 August 1945 [interaktyvus, žiūrėta 2015-03-26], <http://www.
refworld.org/docid/3ae6b39614.html>.
122 Lietuviškoje literatūroje jis paprastai vadinamas Niurnbergo tribunolu, bet atkreiptinas 
dėmesys, kad Niurnberge posėdžiavo du tribunolai: Tarptautinis karinis ir JAV okupacinės 
zonos. Pastarasis Vakarų šaltiniuose dažniau įvardijamas Niurnbergo tribunolu, o pirmasis 
– Tarptautiniu kariniu tribunolu. 
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nusikaltimų žmoniškumui sampratą, padėjo civilių gyventojų apsau-
gos nuo masinių jų teisių pažeidimų valstybės viduje teisinius pamatus. 
Tarptautinis karinis tribunolas teisė dvidešimt keturis nacių vadeivas: 
dvylika jų buvo nuteisti mirties bausme pakariant, trys – kalėjimu iki 
gyvos galvos, kiti gavo nuo 10 iki 20 metų laisvės atėmimo bausmes, 
trys buvo išteisinti123. Šio tribunolo darbą teisdami „smulkesnius“ na-
cius pratęsė ir valstybių (JAV, Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, SSRS) 
okupacinėse zonose įsteigti specialieji teismai. 1946 m. Tarptautinio 
karinio tribunolo nuosprendyje įvardytus atsakomybės principus (žr. 
XIII skyrius) patvirtino Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja124. Šiuo 
metu laikoma, kad šie principai atspindi tarptautinę paprotinę teisę125. 
Taigi tai buvo pirmas atvejis, kai įgyvendinta plačios apimties atsako-
mybė už karo teisės pažeidimus ir daug asmenų nuteista individualiai.

Žinių įtvirtinimo klausimai:

1. Kokių didžiausių humanitarinių problemų sukėlė Pirmasis pasaulinis 
karas?

2. Kokių tikslų siekta tarptautinės teisės pastangomis po Pirmojo pasau-
linio karo?

3. Kodėl Antrojo pasaulinio karo aukų padėtis buvo bene blogiausia per 
visą moderniąją istoriją? 

4. Kodėl buvo svarbu įsteigti Tarptautinį baudžiamąjį tribunolą (-us)?

6. Šiuolaikinė tarptautinė teisė ir tarptautinės 
humanitarinės teisės plėtra

1945 m. spalio 24 d. įsigaliojus Jungtinių Tautų Chartijai126 buvo įsteig-
ta Jungtinių Tautų Organizacija. Kuriant šią instituciją, kaip bent jau 
iš pradžių atrodė, mokytasi iš Tautų Sąjungos nesėkmių. Kaip deklara-
vo Chartijos preambulė, JTO buvo skirta „išgelbėti pasaulį nuo karo 
rykštės“. Tą siekį įtvirtino ir Chartijos 2 straipsnio 4 dalis, skelbusi, 
kad visos valstybės narės tarptautinių santykių srityje privalo susilaikyti 
nuo grasinimų jėga ar jėgos naudojimo prieš bet kurios kitos valstybės 
teritorinį vientisumą ar politinę nepriklausomybę ir netaikyti jėgos bet 
kuriuo kitu būdu, nesuderinamu su Jungtinių Tautų tikslais. Skirtingai 

123 Apie Tarptautinio karinio tribunolo istoriją plačiau žr.: marrus, M. R. The Nuremberg 
War Crimes Trial, 1945-46: A Documentary History. The Bedford Series in History and 
Culture. Bedford/St. Martin’s, 1997.
124 UN GA Res. 95(I).
125 green, supra note 15, p. 51.
126 Valstybės žinios, 2002, Nr. 15-557.
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nuo Briand’o-Kelloggo pakto ar bet kurių kitų ankstesnių dokumentų, 
čia svarbus terminų pasikeitimas: kalbama apie jėgą, o ne apie karą. 
Chartija paliko tik dvi išimtis, kurių norintieji naudoti jėgą turėjo ne-
viršyti: tai 51 straipsnis, numatęs teisę į savigyną, ir 42 straipsnis, nu-
matęs galimybę JTO Saugumo Tarybai nuspręsti ir pareikalauti iš JTO 
narių išteklių, kad galėtų panaudoti ginklo jėgą prieš užpuoliką. 

Taigi maždaug iki XX amžiaus trečiojo dešimtmečio karą pradėti ga-
lėjo faktiškai kas kaip nori (jeigu nepažeisdavo kokių nors valstybės 
susitarimų), jau nekalbant apie „karui neprilygstančias“ ginklo jėgos 
panaudojimo formas ir traktuojant visa tai kaip neatimamą valstybės 
suvereniteto dalį. Priėmus Chartiją, kad ir kaip būtų keista, sugrįžta 
prie... beveik viduramžiško požiūrio, kad kare visada yra teisioji ir ne-
teisioji pusė, užpuolikas (kaltininkas) ir besiginanti auka (nukentėjusy-
sis). Pagal JTO sistemą, neteisioji pusė bus ne tik neteisi ir atsakinga už 
konflikto padarinius, – jai dar grės įvairios tarptautinės bendruomenės 
taikomos sankcijos. Tačiau kol buvo suvoktas šis pokytis, turėjo prabėg-
ti dar nemažai laiko.

1948 m. buvo priimta Jungtinių Tautų konvencija dėl kelio genocido nu-
sikaltimui užkirtimo ir baudimo už jį127, papildžiusi Tarptautinio karinio 
tribunolo jurisprudencijos nuostatas ir pirmą kartą nustačiusi atsakomybę 
už specifinį tarptautinį nusikaltimą – genocidą, kurio apimtys ir užmojai 
pirmą kartą išryškėjo kaip tik Niurnbergo procesų metu. Tuo pačiu metu 
Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas pradėjo Ženevos konvencijų 
patikrą. Svarbiausias rūpestis, be abejo, buvo civilių gyventojų apsauga. 

1949 m. rugpjūčio 12 d. Ženevos diplomatinės konferencijos metu 
buvo priimtos keturios Ženevos konvencijos. Trys iš jų – tai atnaujintos 
ankstesnės: Ženevos konvencija dėl sužeistųjų ir ligonių padėties vei-
kiančiose armijose pagerinimo128 (1-oji konvencija); Ženevos konven-
cija dėl sužeistųjų, sergančiųjų ir skęstančiųjų ginkluotųjų pajėgų narių 
jūrose padėties pagerinimo“129 (2-oji konvencija); Ženevos konvencija 
dėl elgesio su karo belaisviais130 (3-ioji konvencija) ir minėtoji nauja Že-
nevos konvencija dėl civilių apsaugos karo metu131 (4-oji konvencija)132. 

127 Valstybės žinios, 2002, Nr. 23-855; Valstybės žinios, 2002, Nr. 24 (atitaisymas).
128 Valstybės žinios, 2000, Nr. 63-1905.
129 Valstybės žinios, 2000, Nr. 63-1906.
130 Valstybės žinios, 2000, Nr. 63-1907.
131 Valstybės žinios, 2000, Nr. 63-1908.
132 Deja, lietuviški šių konvencijų vertimai dažnai netikslūs, todėl čia ne visada remiamasi 
lietuvišku tekstu ir terminija, taip pat atkreipiamas dėmesys į kai kurias vertimo klaidas.
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Bene svarbiausia šių konvencijų naujovė buvo jų taikymo sąlygos. Vals-
tybės konvencijų dalyvės įsipareigojo taikyti jas ne tik paskelbto ar ne-
paskelbto karo metu, bet taip pat ir tokiu atveju, jei viena kuri iš šalių 
karo nepripažįsta, taip pat esant dalinei ar visiškai valstybės okupacijai, 
net jeigu tokiai okupacijai nebuvo priešintasi ginklu, be to, ir bet kokio 
ginkluotojo konflikto (žr. IV skyrių), kylančio tarp Aukštųjų susitarian-
čiųjų šalių, metu. Kitaip tariant, į šiukšlių dėžę iškeliavo ankstesnių am-
žių teisininkų postringavimai apie „tobulus karus“ ar „neprilygstančias 
karui priemones“, apie karo būklės sąlygą, esą turi būti abiejų valstybių 
„valia“. Nustatyti objektyvūs kriterijai, reikalingi, kad ši esminė teisė 
būtų taikoma kuo mažiau ją siejant su valstybės vertinimu. Ginkluo-
tojo konflikto sąvoka tapo atrama, o teisinė karo sąvoka netrukus liko 
tik istoriniuose šaltiniuose bei įvairiems „karams su nusikalstamumu“ 
įvardyti. Be to, 1949 m. Ženevos konvencijų redakcijoje atsirado vadi-
namasis bendrasis 3-iasis straipsnis, kuriame numatyti minimalieji karo 
aukų apsaugos netarptautinio ginkluotojo konflikto metu standartai. 
Visos konvencijos papildytos ir nuostata dėl sunkių pažeidimų. Vie-
na vertus, šie straipsniai apibrėžė, kas yra sunkūs pažeidimai (paprastai 
vadinami karo nusikaltimais; žr. XII skyrių), kita vertus, numatė visų 
valstybių pareigą persekioti ir bausti arba perduoti (ekstradicija) suinte-
resuotai valstybei asmenis, padariusius sunkius konvencijų pažeidimus, 
net jeigu jie padarė pažeidimą nepriklausydami valstybės jurisdikcijai. 

Šiuo metu 1949 m. Ženevos konvencijos yra plačiausiai pasaulyje rati-
fikuotos tarptautinės sutartys (2016 m. jų šalys buvo 194 valstybės), o 
jose nustatytos normos tapo tarptautine paprotine teise. Beje, jos taip 
pat laikomos minimaliosiomis elgesio su karo aukomis normomis, ku-
rias valstybės gali plėsti, bet jokiu būdu ne siaurinti. 

Deja, nei 1949 m. Jungtinių Tautų Chartija, nei 1949 m. Ženevos kon-
vencijos, nei 1948 m. Visuotinė žmogaus teisių deklaracija ar kokie kiti 
dokumentai nesugebėjo numaldyti žmonijos polinkio kariauti. SSRS 
nulipdytas komunistinis (socialistinis) blokas netruko savo užgrobtą pa-
saulio dalį atriboti geležine uždanga, už kurios pateko ir okupuota Lie-
tuva. Tarp komunistinio bloko ir Vakarų, kurių svarbiausia galia buvo 
mažiausiai nuo karo nukentėjusios JAV, prasidėjo šaltasis karas, – naujos 
ginklavimosi varžybos, kartu baiminantis kito pasaulinio karo, kuris tik- 
riausiai užbaigtų žmonijos istoriją. 

„Karštieji karai“, nors ir išvengiama branduolinio ginklo panaudo-
jimo, netruko išplisti į įvairias pasaulio vietas. Naujieji blokai ga-
lėjo suremti jėgas per įvairius tarpininkus, pasiųsti jiems ginkluo-
tės, instruktorių, kartais ir ginkluotųjų pajėgų. 1948 m. prasidėjo 
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Izraelio konfliktas su arabais, 1950 m. užvirė karas Korėjos pusiasalyje,  
1959 m. – Vietname. Be to, penktadalį Žemės rutulio pavergusi SSRS 
kovojo dar ir neskelbtus, mažai kam išorėje žinomus partizaninius karus 
okupuotose Baltijos šalyse, Lenkijoje, Ukrainoje. Įsibėgėjantis dekolo-
nizavimo procesas taip pat nevyko taikiai – suliepsnojo maištai „juoda-
jame žemyne“, kur į didesnius ar mažesnius ginkluotuosius konfliktus 
įsiveldavo buvusios metropolijos ar net naujos susikūrusios valstybės. 

Vis dėlto žmoniškumo ginkluotųjų konfliktų metu svarba, kad ir ne-
gailestingai neigiama realybės, išliko tarptautinės teisės akiratyje.  
1954 m. Hagoje buvo priimta UNESCO konvencija dėl kultūros ver-
tybių apsaugos ginkluotojo konflikto metu ir jos Papildomasis protoko-
las133. Tai buvo vėlyvas atsakas į Antrojo pasaulinio karo įvykius, kai kul-
tūros paveldas buvo ne tik naikinamas, bet ir plėšiamas, išvežamas. Šią 
konvenciją numatyta taikyti ir tarptautinių, ir netarptautinių ginkluo-
tųjų konfliktų atvejais, ginti ir kilnojamąsias, ir nekilnojamąsias verty-
bes, kad ir kam jos priklausytų; ji taip pat įtvirtino ir kultūros vertybės 
apsaugos simbolį (plačiau žr. X skyrių). 1968 m. priimta Konvencija 
dėl senaties netaikymo už karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmonišku-
mui134 sumažino galimybę šiuos nusikaltimus padariusiems asmenims 
išvengti atsakomybės. Toliau plėtotas tam tikros ginkluotės draudimas 
(ribojimas). 1972 m. priimta Konvencija dėl bakteriologinių (biologi-
nių) ir toksinių ginklų kūrimo, gamybos ir saugojimo uždraudimo bei 
jų sunaikinimo135, o 1976 m. – Konvencija dėl aplinkos keitimo būdų 
taikymo karo ar bet kokiems priešiškiems tikslams uždraudimo136. Šiek 
tiek tvarkytasi ir su branduolinio ginklo pavojais: 1963 m. buvo sudary-
ta sutartis dėl branduolinių bandymų atmosferoje, kosmose ir po van-
deniu uždraudimo137, 1967 m. – sutartimi dėl principų, reguliuojančių 
valstybių veiklą tiriant ir naudojant kosminę erdvę, įskaitant Mėnulį ir 
kitus dangaus kūnus138, buvo uždraustas branduolinis ar kitokio masinio 
naikinimo ginklas kosminėje erdvėje.

1966 m. Jeanas Pictet pasiūlė naują terminą ginkluotųjų konfliktų re-
guliavimo normoms apibūdinti. Jis prabilo apie humanitarinę teisę, 
bene pirmą kartą pabrėždamas vadinamosios karo teisės ir žmogaus tei-
sių teisės bendrumus, o ne prieštaringumus, mat ir viena, ir kita teisės 

133 Valstybės žinios, 1998, Nr. 102-2806.
134 Valstybės žinios, 2002, Nr. 23-856.
135 Valstybės žinios, 1997, Nr. 59-1360.
136 Valstybės žinios, 2002, Nr. 40-1460.
137 Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, Sept. 24, 1996, 35 I.L.M. 1439.
138 Valstybės žinios, 2013-02-20, Nr. 19-924.
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šaka skirta „mažinti karo blogybes ir apsaugoti asmenį nuo savavališkų 
veiksmų“139. Ilgainiui terminas prigijo (žr. II skyrių).

Naujieji karai kėlė ir visiškai ne teorinių klausimų. Visų pirma – pasi-
reiškė naujų, kitokios prigimties jėgų. Antai Antrojo pasaulinio karo 
metu kartu vyko partizaninis judėjimas Jugoslavijoje, Lenkijoje, Pran-
cūzijoje, iš dalies Sovietų Sąjungoje (ten – labiau organizuotas valdžios, 
o ne gyventojų iniciatyva), bet ne partizanų kovų sėkmė lėmė karo 
baigtį. XX amžiaus viduryje ir pabaigoje ėmė rastis ir kitų pavyzdžių. 
Partizaninio karo taktiką ypač ištobulino kairieji politiniai kariniai ra-
dikalai; bene žinomiausias iš jų – kinų politinis karinis veikėjas Mao 
Dzedongas. Gana ironiška, nes juk kito kino – Sun Zi – teiginys, kad 
karas turi būti kuo trumpesnis, buvo ir iki šiol yra viena iš esminių 
strateginių nuostatų. Bet kurio valstybės ir kariuomenės vado tikslas 
yra kuo greičiau permesti dalinius, sutelkti pajėgas, smogti ir nugalėti 
priešą siekiant, kad karas truktų kuo trumpiau (jau minėtoji „iki Kalė-
dų“, arba operacija „Audra dykumoje“). Greitis pirmiausia reikalingas 
tam, kad užduotys būtų įvykdomos anksčiau už priešą, be to, kiekviena 
papildoma karo diena brangiai atsieina – kariuomenei išlaikyti, tiekimui 
užtikrinti ir kt. sunaudojami didžiuliai ištekliai. Taigi valstybių kariuo-
menės siekė (siekia) kariauti kuo greitesnį, kuo veiksmingesnį karą. Ka-
riuomenių likimą neretai nulemdavo valandos ir minutės – pavėluotos 
arba laimėtos. Bet Mao Dzedongas suprato, kad yra du vienos lazdos 
galai: be abejo, valstybei yra naudingesnis greitas karas, bet jos prie-
šininkui vadinamasis lėtas karas gali būti vienintelė galimybė laimėti. 
Šio marksisto sugalvotas kelių etapų „valstiečių karas“ pasižymėjo ypač 
ilga trukme ir priešo išvarginimo strategija, kuri jam atnešė pergalę 
kovoje su Čiang Kai-ši (Chiang Kai-shek) vadovaujamu Gomindanu 
(Kinijos nacionalistais)140. Kad priešininkas pasitrauktų, nebūtina išžu-
dyti visus jo karius. Užtenka, kad jį išvargintų nuolatinė įtampa ir jis 
pats nebenorėtų kariauti. Karų baigtis juk klostosi ne mūšių laukuose, o 
sprendimus priimančiųjų asmenų galvose. Šią patirtį perėmė ir tobulino 
ne tik kairiųjų partizanų dievukas Ernestas Che Guevara, bet ir kiti ko-
votojai. Reiškinys „dieną valstietis, naktį – karys“ tokiems karams tapo 
įprastiniu. Be to, valstybes, taip pat ir buvusiose užjūrio teritorijose, 
vis labiau varžė žmogaus teisių įpareigojimai, o demokratinės visuo-
menės dažnai abejojo kolonijinių karų teisumu ir reikalingumu (galima 
prisiminti JAV kilusį pilietinį pasipriešinimą dėl Vietnamo karo). Kita 

139 piCtet, J. Humanitarian Law and the Protection of War Victims. Geneva: Henry Dunant 
Institute, 1975, p. 15.
140 hammes, supra note 62, p. 44−52.
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vertus, nepriklausomų valstybių radimasis Afrikoje ir kituose žemynuo-
se dar neužtikrino taikos: metropolijų pagal nežinia kokius kriterijus 
padalytos teritorijos buvo tarsi uždelsto veikimo bombos, pilnos ne tik 
išteklių, bet ir įvairiausių teritorinių pretenzijų, etninių ir religinių ne-
sutarimų. Be to, naujoms valstybėms tuojau pat pateikdavo pasiūlymų 
„draugauti“ arba komunistinis, arba kapitalistinis blokas ir įvairūs jų 
sąjungininkai. 

1977 m. susirengta teisiškai reglamentuoti naujuosius karų keliamus iš-
šūkius. 1974 m. sušauktoje diplomatinėje konferencijoje dar kartą buvo 
papildytos Ženevos konvencijos, šįsyk – ne priimtos naujos ar taisytos 
senos, o sudaryti du bendrieji protokolai: Pirmasis protokolas dėl tarp-
tautinių ginkluotųjų konfliktų aukų apsaugos141 ir Antrasis protokolas 
dėl netarptautinių ginkluotųjų konfliktų aukų apsaugos142. Šie doku-
mentai pirmiausia atkreipė dėmesį į vadinamuosius nacionalinio išsiva-
davimo, antikolonializmo karus, ypač – į netarptautinius ginkluotuosius 
konfliktus. Pirmasis papildomasis protokolas su tam tikromis išlygomis 
konfliktus, kurių metu tautos siekia įgyvendinti tautų apsisprendimo 
teisę pagal JT Chartiją, prilygino tarptautiniams ginkluotiesiems konf-
liktams ir atitinkamai palengvino kombatanto statuso taikymą. Į šį pro-
tokolą taip pat buvo įtrauktos 1907 m. Hagos sąvado dėl sausumos karo 
įstatymų ir papročių jau istorinėmis tapusios ginkluotosios kovos taisyk- 
lių normos, tokiu būdu suliejant Ženevos ir Hagos teisę (žr. Ženevos 
teisė, Hagos teisė; VII skyrius), taip pat daug labiau išplėstas civilių as-
menų apsaugos reglamentavimas. Be to, buvo papildyta atsakomybės už 
tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus sistema, įtvirtintos karo 
vadų pareigos, formalizuota pažeidimų sistema ir numatyta Tarptautinė 
humanitarinė faktų tyrimo komisija.

Šis protokolas nelengvai skynėsi kelią, nes valstybėms, ypač patirian-
čioms tokio pobūdžio konfliktų ir vis aktyvesnio terorizmo apraiškų, 
atrodė, kad jis suteikia per daug teisių asmenims, nenorintiems ir ne-
galintiems kariauti garbingo, atviro karo. Vis dėlto šiuo metu daugelis 
Pirmojo papildomojo protokolo normų jau tapo paprotinės tarptautinės 
humanitarinės teisės dalimi. Dar sudėtingiau buvo įgyvendinti Antrąjį 
papildomąjį protokolą, kurio tikslas pirmiausia buvo užtikrinti asmenų, 
nedalyvaujančių arba nebedalyvaujančių netarptautiniame ginkluotaja-
me konflikte, apsaugą, t. y. šis protokolas išplėtė bendrąjį 1949 m. Žene-
vos konvencijų 3 straipsnį. Viena vertus, valstybės tokį išplėtimą vertino 

141 Valstybės žinios, 2000, Nr. 63-1909.
142 Valstybės žinios, 2000, Nr. 63-1910.
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kaip grėsmę suverenitetui, nors Protokolas tikrai nereikalavo nieko neį-
manoma ir jo taikymas nekeisdavo kovojančiųjų šalių statuso (nereiškė, 
kad valstybė pripažįsta bet kuriuos sukilėlius ar kovotojus kaip teisinį 
subjektą). Kita vertus, Protokolo taikymo kriterijai buvo gana griežti 
ir realiai taikytini konfliktams, kurie daugiau ar mažiau atitiko klasi-
kinę pilietinio karo sampratą. Deja, netarptautiniai konfliktai vis daž-
niau suko „4-osios kartos“ – neintensyvaus, varginamojo – karo link- 
me, ir vis mažiau panėšėjo į tradicinį XIX ar XX amžių pozicinį karą. 
Ilgainiui dauguma Antrojo protokolo normų taip pat tapo tarptautinės 
paprotinės teisės dalimi (taip pat žr. IV skyrių Ginkluotasis konfliktas). 

1980 m. priimta dar viena sutartis, skirta riboti ginkluotei, šįsyk – įpras-
tinei (konvencinei), o ne masinio naikinimo. Šioks toks paradoksas, kad 
masinio naikinimo ginklai po Antrojo pasaulinio karo, galima sakyti, 
taip ir nebuvo panaudoti, tik tarsi Damoklo kardas kabojo virš niekaip 
nesiliaujančios kariauti žmonijos. Įvairių įprastinių ginklų tobulinimas 
ir naudojimas savo ruožtu lėmė didesnį žmonių žudymą ir luošinimą, 
kartais – itin baisiais būdais (prisiminkime frazę iš F. F. Coppolos filmo 
„Apokalipsė“: „Mėgstu napalmo kvapą rytais!“). 1980 m. pagaliau pa-
rengta pagrindų sutartis – Konvencija dėl tam tikrų įprastinių ginklų, 
kurie gali būti laikomi pernelyg žalojančiais arba veikia nesirinktinai, 
naudojimo uždraudimo arba apribojimo (tarptautinis trumpinys – Cer-
tain Conventional Weapons, CCW)143 – buvo numatyta kaip tam tikras 
bendras susitarimas, prie kurio jungiami papildomieji protokolai dėl 
konkrečių ginkluotės rūšių. Šiuo metu šią konvenciją papildo penki 
protokolai144 (plačiau žr. XI skyrių Ginkluotės ribojimas), be to, 2001 m. 
buvo pakeistas jos 1 straipsnis, kuriuo išplečiamas Konvencijos taikymas 
netarptautiniams ginkluotiesiems konfliktams145. 

1989 m. Jungtinės Tautos priėmė Vaiko teisių konvenciją146, kurios 38 
straipsnyje nurodyta, kad šalys, viena vertus, įsipareigoja laikytis specia- 
liųjų vaiko gerovės įpareigojimų, numatytų tarptautinės humanitarinės 
teisės sutartyse, taip pat neverbuoti į ginkluotąsias pajėgas jaunesnių 
nei 15 metų asmenų (tai buvo ypač aktualu Afrikos konfliktų metu) 

143 Valstybės žinios, 1998, Nr. 83.
144 I protokolas dėl neaptinkamųjų dalelių (1980), II protokolas dėl minų, minų-spąstų ir 
kitų įtaisų naudojimo uždraudimo arba apribojimo (1980), III protokolas dėl padegamųjų 
ginklų naudojimo apribojimo ir uždraudimo (1980), IV protokolas dėl apakinančių laze-
rinių ginklų (1995): Valstybės žinios, 1998, Nr. 83-2312; V protokolas dėl likusių nuo karo 
sprogmenų (2003): Valstybės žinios, 2004, Nr. 122-4461.
145 Jungtinių Tautų 1980 m. konvencijos dėl tam tikrų įprastinių ginklų, kurie gali būti 
laikomi pernelyg žalojančiais arba veikia nesirinktinai, naudojimo uždraudimo arba apribo-
jimo 1 straipsnio pakeitimas. Valstybės žinios, 2003, Nr. 28-1123.
146 Vaiko teisių konvencija. Valstybės žinios, 1995, Nr. 60.
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ir imtis visų įmanomų priemonių užtikrinti, kad jaunesni nei 15 metų 
asmenys tiesiogiai nedalyvaus kovos veiksmuose. 2000 m. ši konvencija 
papildyta specialiu Papildomuoju protokolu dėl vaikų dalyvavimo gink- 
luotuosiuose konfliktuose147, daugeliu atveju jų amžiaus ribą išplečiant 
iki 18 metų (plačiau žr. VI skyrių). Šie dokumentai liudijo dar vieną 
tendenciją – vis labiau stiprėjo ginkluotųjų konfliktų, ypač netarptauti-
nių, nevalstybiniai subjektai. 

Be to, būtent įvairiuose konfliktuose, ypač susijusiuose su kolonializmo 
žlugimu Afrikoje (pavyzdžiui, Katangos krizės Konge metu 7-ąjį de-
šimtmetį), aktyviai dalyvavo vadinamieji „sėkmės kariai“ – samdiniai. 
Vadovaudamiesi šūkiu Vive la Mort, vive la Guerre, vive le sacré merce-
naire! (pranc., tegyvuoja mirtis, tegyvuoja karas, tegyvuoja prakeiktieji 
samdiniai), jie naudojosi buvusių metropolijų ir jų verslininkų nenoru 
trauktis iš Afrikos, bet priimdavo ir tarpusavyje nesutariančių naujųjų 
vyriausybių pasiūlymus padėti vienai ar kitai pusei. Neretai samdiniai 
ir būdavo ta reali jėga, pajėgi įvykdyti perversmus ir nulemti pilietinių 
karų pergales. Bet turbūt daugiausia nerimo keliantis šios samdos bruo-
žas buvo „sėkmės karių“ savarankiškumas, – jie veikdavo patys ir nie-
kam nebuvo pavaldūs (skirtingai nuo, pavyzdžiui, oficialiųjų samdinių 
darinių, kaip antai Prancūzijos užsieniečių legionų ar Didžiosios Brita-
nijos gurkhų), jokia valstybė neprisiimdavo atsakomybės už jų veiklos 
padarinius. Dėl to į Ženevos konvencijų Pirmąjį papildomąjį protokolą 
buvo įtrauktas samdinių apibrėžimas ir nuostata, kad jiems karo belais-
vio statusas netaikytinas. Kovoti su laisvąja samda taip pat buvo sudary-
tos dvi tarptautinės sutartys: regioninė (Afrikos) Librevilio konvencija 
dėl karinės samdos panaikinimo Afrikoje148 ir 1989 m. Jungtinių Tautų 
konvencija dėl samdinių verbavimo, panaudojimo, finansavimo ir mo-
kymo149. Tiesa, ji nebuvo labai populiari, galbūt ir dėl to, kad valstybės 
nujautė naujoviškos samdos atgimimą, apie kurį XXI amžiaus pradžioje 
prakalbo jau visas pasaulis (plačiau žr. IV skyrių).

1989 m. gal net šiek tiek netikėtai griuvo Berlyno siena, o netrukus su-
byrėjo ir SSRS golemas su visu kariniu antstatu – Varšuvos bloku. Prie 
to nemažai prisidėjo išradinga JAV ginklavimosi varžybų politika, tapu-
si nepakeliama našta SSRS ekonomikai ir jos karo pramonės komplek-
sui. Kartu baigėsi vadinamasis šaltasis karas ir pasaulis pajuto nemenką 
palengvėjimą: branduolinio sniego, kuris galėjo iškristi susikovus su-

147 Valstybės žinios, 2002, Nr. 126.
148 Convention of the OAU for the Elimination of Mercenarism in Africa. O.A.U. Doc. 
CM/433/Rev. L. Annex 1 (1972).
149 International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Merce-
naries. 4 December 1989, UN Doc. A/RES/44/34.
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perjėgoms, debesis atitolo. Tapo įmanoma susitarti dėl klausimų, kurie 
iki tol atrodė neišsprendžiami. Pirmiausia – dėl strateginės ginkluotės 
mažinimo. 1993 m. pagaliau buvo susitarta dėl visiško cheminio ginklo 
draudimo, o 1997 m. įsigaliojusi Konvencija dėl cheminio ginklo kū-
rimo, gamybos, kaupimo ir panaudojimo uždraudimo ir jo sunaikini-
mo150 buvo labai aktuali 2011 m. prasidėjus Sirijos konfliktui, kai pirmą 
kartą po Pirmojo pasaulinio karo vėl buvo panaudotas cheminis ginklas 
(plačiau žr. XI skyrių Ginkluotės ribojimas).

Deja, komunistinių sistemų griūtis ne visur baigėsi taikiomis „dainuo-
jančiomis revoliucijomis“ arba sąlygiškai nedideliu kraujo praliejimu, 
kaip Lietuvoje. Ypač nepasisekė Jugoslavijai. 

Žiauriai nukentėjusi per Antrąjį pasaulinį karą, mėginusi išlaviruoti tarp 
Rytų ir Vakarų Jugoslavija atrodė radusi nelengvos taikos receptą. Bet ko-
munistinio diktatoriaus Josipo Broz-Tito gana ilgai sėkmingai marintos, 
taip ir neišspręstos, nacionalizmo problemos bei vėl sukunkuliavęs Bal-
kanų tautų ir religijų katilas įplieskė patį žiauriausią XX amžiaus pabai-
gos karą Europoje (1991–1999). Serbų lyderio Slobodano Miloševičiaus 
Kosove ištarti žodžiai „Daugiau jūsų niekas nebeskriaus“, deja, buvo skirti 
tik serbams ir suprasti kaip carte blanche kitiems skriausti. Skriaudžiamieji 
atsakė tuo pačiu. Ir nors tarptautinė bendrija parodė susirūpinimą jau 
1991 m., iki pat 1995-ųjų visos formalios pastangos sustabdyti karą buvo 
veik bergždžios. Tik paaiškėjus, kad Bosnijos serbai vykdė ne tik vadina-
mąjį etninį valymą (kuriuo buvusios Jugoslavijos karuose daugiau ar ma-
žiau užsiėmė visos kariaujančiosios šalys), bet ir genocidą (antai užgrobę 
Srebrenicos musulmonų anklavą, paskelbtą Jungtinių Tautų saugumo 
zona, serbai ten išžudė apie 8 tūkst. bosnių vyrų ir berniukų; tai laikoma 
didžiausiu karo nusikaltimu Europoje po Antrojo pasaulinio karo151), 
NATO oro antpuoliai privertė serbus sėsti prie derybų stalo ir Deitono 
taikos sutartimi karas Bosnijoje ir Hercegovinoje buvo nutrauktas. Bet 
dar ne pabaiga – 1999 m. NATO ryžosi dar kartą įsikišti ir pradėjo ypač 
kontroversiškai vertinamas oro atakas prieš Jugoslaviją, norėdama privers-
ti Serbiją nutraukti masines albanų represijas ir pasitraukti iš Kosovo152. 
Galutinis rezultatas buvo nauja Europos valstybė – Kosovas. Tačiau ir iki 
2015-ųjų konfliktas Kosove, ar net Bosnijoje ir Hercegovinoje, tebebuvo 
ne išspręstas, o tarsi užkonservuotas.

150 Valstybės žinios, 1998, Nr. 35.
151 Žr.: Remembering Srebrenica [interaktyvus, žiūrėta 2015-04-20], <http://www.sre-
brenica.org.uk/what-happened/>.
152 Plačiau apie Jugoslavijos žlugimo karą ir vėlesnius įvykius žr.: glenny, M. The Balkans: 
Nationalism, War, and the Great Powers, 1804-2011. Penguin Books, p. 634−663.
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Teisės padėtis buvo kiek geresnė. Jau 1993 m. Jungtinių Tautų Sau-
gumo Tarybos sprendimu153 buvo įsteigtas Tarptautinis tribunolas 
asmenims, kaltinamiems sunkiais humanitarinės teisės pažeidimais 
buvusios Jugoslavijos teritorijoje. Ši institucija labai daug nuveikė 
tarptautinės humanitarinės teisės srityje. Pirmiausia pirmąjį kartą po 
beveik pusės amžiaus visų didžiųjų valstybių sutarimu pavyko įsteigti 
tokį tarptautinį teismą, kurio sprendimai labai svarbūs visoms tarptauti-
nės humanitarinės teisės sritims, nors pats teismo pobūdis išliko ad hoc  
(t. y. konkrečiam konfliktui konkrečiu laikotarpiu). Tribunolas pratęsė 
valstybės vadovų atsakomybės tradiciją ir išplėtojo vado atsakomybės 
doktriną, iš esmės papildė nusikaltimų žmoniškumui traktavimą, labai 
daug dėmesio skyrė tarptautinių nusikaltimų aukoms, iš esmės atnau-
jino tarptautinio ir netarptautinio konflikto paprotinės teisės apimties 
analizę (plačiau žr. XIII skyrių Atsakomybė). 

1994 m. Jugoslavijos tribunolo pavyzdys pravertė steigiant kitą tarptauti-
nį tribunolą – asmenims, atsakingiems už genocidą ir kitus sunkius tarp-
tautinės humanitarinės teisės pažeidimus Ruandos teritorijoje, teisti154. 
Iš tiesų Ruandos tragedija buvo dar baisesnė už buvusiosios Jugoslavijos 
– per pusę metų ten išžudyta 800 tūkst. žmonių, daugiausia priklausiusių 
tutsių etninei grupei. Minėtasis tribunolas, labai svariai papildęs genoci-
do sampratą, taip pat buvo įsteigtas Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos 
sprendimu. Galima sakyti, kad XX amžiaus pabaiga ir XXI amžiaus pra-
džia yra tarptautinio baudžiamojo teisingumo plėtros laikotarpis, nes po 
Jugoslavijos ir Ruandos tribunolų veikė daug kitų tarptautinių, iš dalies 
tarptautinių ar tik tarptautinę teisę įgyvendinančių institucijų: Ypatin-
gosios Kambodžos teismų kolegijos (1997 m.), Specialusis Siera Leonės 
teismas (2002 m.), Specialusis Libano tribunolas (2009 m.), Aukštasis 
Irako tribunolas (2003 m.). Visos šios institucijos vienu ar kitu aspektu 
taikė ir tarptautinę humanitarinę teisę. Pavyzdžiui, Specialusis Siera Le-
onės teismas yra vadinamasis hibridinis teismas, kurio reglamentavimas 
ir veikla priklauso ir nuo tarptautinės, ir nuo nacionalinės teisės normų. 
Galima sakyti, kad jo atsiradimas lėmė dar vieną galimybę užkardyti tarp-
tautinės humanitarinės teisės pažeidimus ir plėsti atsakomybę už juos.

1997 m. iš dalies buvo įgyvendinta dar viena humanitarinė pastanga – 
Kanadoje, Otavoje, buvo pasirašyta Konvencija dėl priešpėstinių minų 
naudojimo, kaupimo, gamybos ir perdavimo uždraudimo ir dėl jų su-
naikinimo155. Šios konvencijos poreikį pirmiausia pagrindė faktas, kad 

153 JT rezoliucijos S/RES/808 (1993) ir S/RES/827 (1993).
154 JT rezoliucija S/RES/955 (1994)
155 Valstybės žinios, 2003, Nr. 49.
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nuo priešpėstinių minų daugiausia nukenčia ne kariai, o civiliai gy-
ventojai. Šiuo metu ši konvencija vis plačiau ratifikuojama, kita vertus, 
didžiosios priešpėstinių minų gamintojos siūlo ne atsisakyti minų, o 
tobulinti jų technologijas. Susirūpinta kasetinių šaudmenų (itin pavo-
jingų civiliams) ir sprogiųjų atliekų daroma žala, dėl to buvo priimtas 
Penktasis CCW konvencijos protokolas156, o 2008 m. – specialioji Kon-
vencija dėl kasetinių šaudmenų157 (žr. XI skyrių).

1998 m., po pusę amžiaus trukusių diskusijų, diplomatinėje konferenci-
joje Romoje buvo priimtas Tarptautinio baudžiamojo teismo statutas158, 
kuris numatė įsteigti nuolatinę tarptautinę baudžiamąją instituciją, įga-
liotą teisti už agresijos, genocido ir karo nusikaltimus bei nusikaltimus 
žmoniškumui (plačiau žr. XII, XIII skyrius). Teismas savo tikrąją veiklą 
pradėjo 2003 m., o 2015 m. jau buvo priėmęs du pirmuosius nuospren-
džius (Thomas Lubanga Dyilo ir Germainas Katanga nuteisti ilgo įkalini-
mo bausmėmis už nusikaltimus, padarytus pilietinių karų Demokratinėje 
Kongo Respublikoje metu159). Tarptautinis baudžiamasis teismas yra iš-
davęs arešto orderį netgi valstybės vadovui – Sudano prezidentui Omarui 
Al Bashirui – suimti. Kol kas daugiausia šis teismas tiria su Afrika susiju-
sias bylas; deja, kai kurios didžiosios valstybės, tarp jų JAV, Kinija ir Ru-
sija, į Tarptautinio baudžiamojo teismo veiklą žiūri labai nepatikliai. Vis 
dėlto ši institucija atkakliai, įveikdama dideles problemas dirba siekdama, 
kad baudžiamumas už tarptautinius nusikaltimus būtų neišvengiamas. 

2000 m. toliau stiprinant vaikų apsaugą priimtas papildomasis Vaiko 
teisių konvencijos protokolas160, kuris visiškai uždraudžia valstybėms 
įtraukti į ginkluotuosius konfliktus vaikus. Beje, minėtoji Lubangos 
byla buvo susijusi su vaikų verbavimu ir jų įtraukimu dalyvauti gink- 
luotajame konflikte (žr. VI skyrių Kombatantai).

Žinių įtvirtinimo klausimai:

1. Kokių tarptautinės humanitarinės teisės aspektų tinkamumą reikėjo 
patikrinti po Antrojo pasaulinio karo?

2. Kokios tarptautinės tendencijos kėlė daugiausia iššūkių humanitarinei 
teisei?

156 Valstybės žinios, 2004-08-05, Nr. 122-4461.
157 Valstybės žinios, 2011-02-08, Nr. 16-729.
158 Rome Statute of the International Criminal Court. UN Doc. A/CONF.183/9/1998.
159 ICC-01/04-01/07 The Prosecutor v. Germain Katanga; ICC-01/04-01/06 The Prosecu-
tor v. Thomas Lubanga Dyilo.
160 1989 m. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 2000 m. fakultatyvinis protokolas dėl 
vaikų dalyvavimo ginkluotuose konfliktuose. Valstybės žinios, 2002, Nr. 126.
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3. Kas pirmasis pavartojo tarptautinės humanitarinės teisės terminą?
4. Kuo ypatingi 1977 m. Ženevos konvencijų papildomieji protokolai? 
5. Kas buvo nuveikta ginkluotės ribojimo srityje?

Diskusijos tema. Teigiama, kad po 1945 m. tarptautinė teisė iš dalies grįžo 
prie teisingojo karo sampratos. Kuo grindžiamas toks teiginys? Atlikite dabar-
tinių ginklo jėgos panaudojimo kriterijų ir teisingojo karo sąlygų lyginamąją 
analizę.

7. Karas su terorizmu ir naujausios tarptautinės 
humanitarinės teisės plėtros tendencijos 

2001 m. rugsėjo 11 d. įvykiai Jungtinėse Amerikos Valstijose buvo 
tragiška, bet logiška naujųjų karo tendencijų išraiška. Tą dieną šalto-
jo karo pabaigos euforijos užliūliuotas pasaulis suprato, kad išaugo (o 
gal buvo užsiaugintas?) naujas priešas, kurio lengvai neįveiksi, – pir-
mą kartą galingiausią pasaulio valstybę užpuolęs „nevalstybinis“ prie-
šas sukėlė tokią didžiulę žalą. JAV prezidentas G. W. Bushas netrukus 
paskelbė vadinamąjį karą su terorizmu, prie kurio prisijungė dauguma 
pasaulio valstybių ir kuris tebesitęsia įgydamas naujų formų. Rugsėjo 
11-osios įvykiai taip pat iškėlė gana netikėtą klausimą: o kas gi šiame 
kare yra priešininkas? Pavyzdžiui, „Al-Qaeda“ apibūdinama kaip te-
roristų grupuotė; kaip skelbti karą teroristų grupuotei, jeigu paprastai 
karai skelbiami, ar bent jau kariaujami, tarp valstybių ir kokių nors 
sukilėlių? Neabejotina, kad tokie ir panašūs klausimai kamavo ne tik 
JAV, bet ir Izraelio protus, kai 2006 m. buvo pradėtas karas prieš Liba-
no teritorijoje įsitvirtinusią grupuotę „Hezbollah“ ar dar seniau – prieš 
„Hamas“. Iš tiesų, kad ir kur bepažvelgtum, pirmąjį XXI amžiaus de-
šimtmetį didžiosios valstybės kariavo ne viena su kita tiesiogiai ar per 
trečiąsias valstybes (kaip kažkada Vietname, Afganistane), o su įvairiau-
siais nevalstybiniais subjektais, kurie arba siekia kontroliuoti tam tikrą 
teritoriją (pavyzdžiui, „Hamas“ Gazos Ruože, ISIS Sirijoje ir Irake), 
arba veikia visai be teritorijos. Paradoksalu tai, kaip pastebi jau minė-
tas W. S. Lindas, kad valstybės šių karų nesugeba laimėti, o blogiau-
sia, – pralaimima ir moraliniu bei ideologiniu požiūriu: kovodamos su 
teroristais valstybės ima riboti savo piliečių teises, abejoti pagrindiniais 
demokratinės visuomenės postulatais – žmogaus teisėmis (Abu Graibo 
ir Gvantanamo kalėjimų praktikos). Savo ruožtu teroristai ir jų organi-
zacijos atmeta bet kokią karo „po Vestfalijos“ sampratą: jų kariuomenės 
– tai fanatikų grupės, jų mūšio laukas – bet kuri gatvė, namas ar aikštė. 
Jie smogia netikėtai, bet kur, jų ginklais tampa ir mobilieji telefonai, 

123



7. Karas su terorizmu ir naujausios tarptautinės humanitarinės...

71 

ir lėktuvai. Jie net nesiekia tapti kariais, kaip jie įsivaizduoti jau keturis 
šimtus metų: pasitempęs uniformuotas kovotojas su laipsnio antsiuvais, 
išmuštruotas pagal komandą eiti, gulti, šauti... Tačiau reikėtų nepamirš-
ti, kad teroristinis karas atsirado ne tą įsimintinąją rugsėjo 11-ąją, tarsi 
iš niekur, – jo šaknys glūdi partizanų kovų dirvose, maitinamos minė-
tųjų Mao Dzedongo ištobulintų išvarginimo metodų. Aptariant karą 
su terorizmu paprastai pabrėžiamas jo asimetriškumas, nes kovojan-
čiosios šalys taiko iš esmės skirtingas taktikas, kitokį konflikto „greitį“ 
ir, žinoma, naudoja skirtingą ginkluotę. Viena iš asimetrinio konflikto 
teorijų atšakų, vadinamoji 4-osios kartos karo doktrina, kurią plėtojo  
W. S. Lindas, tokį konfliktą sieja nebe tiek su karinės jėgos panau-
dojimu, kiek su civilizacijų konflikto paradigma, – kova vyksta ne tik 
ginklu, bet (net labiau) ir moralinio poveikio priemonėmis. Cituojant 
W. S. Lindą, „4-osios kartos kare imigrantai gali būti tiek pat pavojingi, 
kaip ir ginkluotųjų pajėgų invazija.“161 

Tam tikrais duomenimis, jau nuvertus Irake Saddamo Huseino reži-
mą tarptautinei koalicijai iššūkį metė apie 70 skirtingų mažų, neaiškios 
struktūros, amorfinių grupuočių, kurios nesudarė jokio vieningo Irako 
demokratinio fronto, sąjūdžio ar kito judėjimo. Jas vedė skirtingi in-
teresai – sunitų ar šiitų fundamentalizmas, lojalumas buvusiai Sadda-
mo Huseino Arabų socialistinio atgimimo partijai BAAS (Baath), arba 
priešingai, – oponavimas šiai partijai, vahabitų mokymas (angl. vahha-
bism), Osamos bin Ladeno ar al-Zarqawi mokymas ir kt. Šios grupės 
neturi bendros struktūros, veikia atskirai, nepripažįsta viena kitos paval-
dumo, labai retai derina savo veiksmus. Vienija jas bendras tikslas – no-
ras sutrikdyti priešininko pajėgas, nuversti jiems primestą vyriausybę. 
Bet kokiomis priemonėmis. Ir toliau tvarkytis patiems, net jeigu dėl to 
reikėtų kariauti tarpusavyje162. Akivaizdu – kovotojų pajėgos per mažos, 
kad galėtų mesti tiesioginį iššūkį įprastinėms ginkluotosioms pajėgoms. 
Kita vertus, jų nevaržo gremėzdiška biurokratinė kariuomenių struktū-
ra ir statutai. Kovos būdų jiems nereikia derinti nei tarpusavyje, nei tarp 
skirtingų ginkluotųjų pajėgų rūšių. Vadovybė nepareikalaus atsakyti už 
civilių asmenų žudymą, nors jį bus nufilmavę žurnalistai, o dažnai tokio 
pobūdžio  žiniasklaida ir yra vienas iš svarbiausių asimetrinių karų tiks-
lų (tai ypač akivaizdu kalbant apie „Islamo valstybės“ (ISIS, arba Daesh) 
vykdomas viešinimosi kampanijas, kai egzekucijos ar kultūros pavel-
do objektų naikinimas filmuojamas ir medžiaga paskleidžiama), tokiais 

161 Understanding Fourth Generation War by William S. Lind [interaktyvus, žiūrėta  
2015-03-26], <http://www.antiwar.com/lind/?articleid=1702>.
162 roBB, J. Brave New War. John Wiley & Sons Inc., 2007, p. 73−79.
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atvejais kova su valstybių ginkluotosiomis pajėgomis tampa netgi antra-
eiliu dalyku. Asimetriniai karai vyksta ir vadinamosios atvirosios priei-
gos principu, būdingu kibernetinei erdvei, – informacija sklinda greitai 
ir gali būti koreguojama čia pat, kovos lauke. Didžiausia problema yra 
ta, kad tokie kovotojai iš principo ignoruoja tarptautinę humanitarinę 
teisę, tiksliau – naudojasi tarptautinės humanitarinės teisės normomis 
kaip priešo silpnybe. Šis santykis šiek tiek primena situaciją, kai totalita-
riniai režimai atmesdavo humanitarines normas dėl to, kad jų (režimų) 
prigimtis neva yra ypatinga; taip pat šių normų nevertina ir religiniu 
fanatizmu ar panašiais motyvais grįsti judėjimai163. Taigi čia atsiranda 
papildoma konflikto asimetrija: viena kovojančiųjų šalis yra varžoma 
normų, kurių ignoravimas jai tuoj pat sukelia sunkių padarinių, o kita 
visai nesijaučia šių normų įpareigota. 

2005 m. Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto užsakymu buvo 
parengta didžiulė Paprotinės tarptautinės humanitarinės teisės studi-
ja164. Išanalizavus daugybę valstybių praktikos, teisės aktų ir kitų do-
kumentų, buvo parengtas paprotinės tarptautinės humanitarinės teisės 
normų sąvadas, gal net šiek tiek iškalbingesnis už tarptautines sutartis, 
nes atspindintis vyraujančius teisinius požiūrius. Kita ne mažiau svarbi, 
nors ir ne tokia didžiulė, studija – tai Tiesioginio dalyvavimo ginkluo-
tojoje kovoje sąvokos išaiškinimas, taip pat parengtas165 TRKK užsa-
kymu. Šis dokumentas labai svarbus ypač dėl to, kad šiuolaikiniuose 
konfliktuose piktnaudžiavimas civilio statusu yra niūri kasdienybė. 

XXI amžiaus pradžioje išryškėjo ir naujųjų samdinių fenomenas, t. y. 
radosi daugybė vadinamųjų privačių saugumo (karinių) kompanijų, – 
valstybės privatiems subjektams civilinio kontrakto pagrindu patikėjo 
tam tikras funkcijas, paprastai būdingas valstybės institucijoms ar net 
ginkluotosioms pajėgoms. Privačias saugumo kompanijas samdė ne tik 
valstybės, bet ir tarptautinės organizacijos. Po kelių Irako okupacijos 
metu kilusių skandalų humanitarinė teisė privalėjo pateikti atsakymų 
į labai daug naujų klausimų: koks tokių asmenų statusas, jų pareigos ir 
teisės? Tam tikro aiškumo suteikė Šveicarijos iniciatyva parengta neofi-
ciali kodifikacija-interpretacija, vadinamasis Montrė (Montreux) doku-

163 munir, M. The Layha for the Mujahideen: an analysis of the code of conduct for the Ta-
liban fighters under Islamic law. International Review of the Red Cross, 2011, 93(881): 81-102. 
164 henCkaerts, J. m.; dosWald-BeCk, L. Customary International Humanitarian Law. 
Vol I–III. International Committee of the Red Cross, Geneva, March 2005.
165 melZer, N. Interpretive Quidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities un-
der International Humanitarian Law. Geneva: ICRC, 2009.
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mentas166. Jame ne tik išanalizuoti teisinio reguliavimo klausimai, bet ir 
pateikta gerosios valstybių praktikos pavyzdžių (taip pat žr. VI skyrių). 

Tebesitęsia (kalbama apie 2016 m.) panaši vadinamoji Šveicarijos ir 
Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto iniciatyva rasti būdų tarp-
tautinės humanitarinės teisės padėčiai gerinti, numatyti tam tikrą vals-
tybių atskaitomybę formaliai nepildant dabartinių sutarčių, nes tai būtų 
itin sudėtingas, ilgai trunkantis ir ne visada sėkmingas procesas167. 

XXI amžiaus pradžioje taip pat išryškėjo ir kibernetinio karo proble-
ma. Šiuo metu kibernetinis karas vertinamas kaip viena iš didžiausių 
grėsmių, be abejo, kelianti daug klausimų. Parengtas tam tikras doku-
mentas – Talino vadovas168 – yra dar viena neoficiali tarptautinės teisės 
kodifikacija-interpretacija, apimanti tiek ius ad bellum, tiek ius in bel-
lo dalykus. Kibernetinės erdvės iššūkiai labai specifiniai, o iš jų bene 
pagrindinis: ar galima į kibernetinę grėsmę (išpuolį) atsakyti kinetine 
(realia) jėga ir nuo kurio momento tokiu atveju galima pradėti taikyti 
tarptautinę humanitarinę teisę? Taip pat vėl kyla atskyrimo problema 
(juk kibernetinis karys retai dėvi uniformą) ir daug kitų169. Kitas etapas, 
dėl kurio jau karštai diskutuojama, – tai autonominės kovos sistemos (ir 
nuotoliniu būdu valdomos bepilotės skraidyklės, vadinamieji dronai, ir 
turinčios dirbtinio intelekto elementų, galinčios savarankiškai priimti 
sprendimus). 

Deja, 2014 m. karas ir vėl pasiekė Europą. Rusijos įvykdyta Krymo pu-
siasalio okupacija bei aneksija ir slapta kariaujamas karas prieš Ukrainą 
jos Rytų srityse, Donbase, grąžina dėmesį prie klasikinių tarptautinės 
humanitarinės teisės klausimų: koks sąmoningai savo priklausomybę 
valstybės ginkluotosioms pajėgoms slepiančių kovotojų statusas? Kas 
yra savanoris ir kokios elgesio su belaisviais ribos? Ką gali ir ko nega-
li daryti žurnalistai? Šis karas, vadinamas hibridiniu, taip pat įdomus 
ir tuo, kad liudija labai didelį pilietinės bendruomenės (ne valstybės) 
įsitraukimą (Ukrainos ginkluotųjų pajėgų aprūpinimu, ypač konflikto 

166 The Montreux Document - on Pertinent International Legal Obligations and Good 
Practices for States Related to Operations of Private Military and Security Companies 
during Armed Conflict [interaktyvus, žiūrėta 2015-03-26], <https://www.icrc.org/eng/re-
sources/documents/publication/p0996.htm>.
167 Plačiau žr.: Strengthening Compliance with International Humanitarian Law (IHL): 
The work of the ICRC and the Swiss government [interaktyvus, žiūrėta 2015-04-21], 
<https://www.icrc.org/eng/what-we-do/other-activities/development-ihl/strengthening-legal-
protection-compliance.htm>.
168 sChmitt, M. N. (gen. ed.) Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber 
Warfare. New York: Cambridge University Press, 2013.
169 Plačiau žr.: Žilinskas, J. Kibernetinių technologijų panaudojimo ginkluotuose konflik-
tuose poveikis tarptautinei humanitarinei teisei. Jurisprudencija, 2013, 20(3): 1195–1212.

127

128

129

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p0996.htm
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p0996.htm
https://www.icrc.org/eng/what-we-do/other-activities/development-ihl/strengthening-legal-protection-compliance.htm
https://www.icrc.org/eng/what-we-do/other-activities/development-ihl/strengthening-legal-protection-compliance.htm


I skyrius. Tarptautinės humanitarinės teisės kilmė ir raida

74 

pradžioje, daugiausia rūpinosi civiliai savanoriai) bei atvirosios priei-
gos koncepcijos taikymą kaunantis su pajėgesnių technologijų turinčiu 
priešu. Terminai „asimetrinis konfliktas“ ar „hibridinis karas“ nėra tei-
siniai – jų turinys išsiskaido pagal įprastinę tarptautinės humanitarinės 
teisės dichotomiją, visus konfliktus skirstant į netarptautinius ir tarp-
tautinius (žr. IV skyrių), taip pat, nors juos ir vadiname „naujomis ten-
dencijomis“, bet nemažai elementų yra atsinešta iš praeities (pavyzdžiui, 
partizaninio karo taktika, propagandos reikšmė, pajėgos be skiriamųjų 
ženklų ir pan.). 

Apibendrinant šią ilgą kelionę per karo supratimo ir jo teisės istoriją, 
galima padaryti porą paprastų išvadų. 
Pirmiausia, – kad ir kokiu moralės ar teisės apynasriu žmonija stengtųsi 
pažaboti karą, suvaldyti jo nepavyksta. C. von Clausewitzo metafora 
apie karą kaip nuolatos besikeičiantį chameleoną yra labai vaizdinga ir 
aiški. Antroji išvada, – vargu ar galima teigti, kad teisė iš tikrųjų gali 
lemti karo veidą. Matyt, būtų teisingiau manyti, kad teisė dažniausiai 
jau post factum bando prisitaikyti prie ginkluotųjų konfliktų pokyčių 
(be to, tai jai ne visada pavyksta). Šį savotišką tarptautinės humanitari-
nės teisės neįgalumą, matyt, lemia labai skirtinga karo (plačiąja prasme) 
ir teisės prigimtis. Karas yra kritinė, ribinė būsena, kai būtinas kuo 
didesnis lankstumas, išradingumas ir neformalus požiūris. Savo ruožtu 
teisė yra formalus, savųjų taisyklių varžomas visuomenės elgesio regu-
liatorius, be to, tarptautinė teisė yra dar ir nepaprastai priklausoma nuo 
valstybių, dėl to pasiekti kompromisą dažnai būna labai sudėtinga. Tad 
teisė niekada negalės sureguliuoti visų karo aspektų. Vis dėlto, kad ir 
koks požiūris įsigalėtų, tarptautinė humanitarinė teisė yra vienintelis 
instrumentas, galintis padėti išsaugoti gyvybes, kai praktinis protas at-
sisako tai daryti. Žmonija ir civilizacija visą laiką plėtojosi savikontrolės 
kryptimi, o tarptautinė humanitarinė teisė yra vienas iš didžiausių civi-
lizuotos žmonijos laimėjimų. 

Žinių įtvirtinimo klausimai:

1. Kodėl 2001 m. rugsėjo 11 d. terorizmo aktai JAV laikomi skiriamąja 
naujo etapo, taip pat ir tarptautinės humanitarinės teisės, riba?

2. Kaip apibūdintumėte nevalstybinio subjekto fenomeną?
3. Kokios yra svarbios ginkluotųjų konfliktų padarinių švelninimo ten-

dencijos ir naujausios iniciatyvos?

Diskusijos tema. Ar religinis ekstremizmas gali būti suderinamas su tarptau-
tine humanitarine teise?
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Tarptautinės humanitarinės teisės samprata  

ir santykis su kitomis teisės šakomis

1. Tarptautinės humanitarinės teisės samprata  
ir reguliavimo apimtis

Pavadinimas „tarptautinė humanitarinė teisė“ aiškiai nurodo žodyje 
„humanitarinė“ slypinčią ypatybę (lot. humanitas reiškia žmogiškumą). 
Taigi pažodžiui humanitarinę teisę galima būtų įvardyti kaip žmogišku-
mo teisę. Deja, toks vertimas nepakankamai tiksliai apibūdintų šios tei-
sės šakos turinį. Jau minėta, kad jos paskirtis – reguliuoti ginkluotuosius 
konfliktus. O ar gali būti didesnė prieštara, nei karas ir žmoniškumas?

Terminą „žmoniškumas“ sieti su elgesį ginkluotųjų konfliktų metu re-
guliuojančia teise, kaip minėta I skyriuje, prof. Jeanas Pictet pasiūlė 
tik 1966-aisiais170. Iki tol teisė, reguliuojanti ginkluotuosius konfliktus 
(karą), paprastai buvo vadinama karo teise ir savo ruožtu skirstyta į teisę 
į karą (lot. ius ad bellum) ir teisę kare (lot. ius in bello). Be to, J. Pictet 
pabrėžė žmogaus teisių teisės ir teisės kare analogiją: jos abi iš esmės 
yra skirtos asmeniui saugoti, tik pirmoji – nuo valstybės ar kitokios 
savivalės, o antroji – nuo karo žiaurumų. Taigi abiejų teisės šakų ap-
saugos objektas yra žmogus171, kodėl tada netiko senasis pavadinimas 
„karo teisė“?

Kaip minėta, dar 1928 m. dauguma pasaulio valstybių Paryžiaus 
(Briand’o-Kelloggo) paktu deklaravo atsisakančios naudotis karu kaip 
nacionalinės politikos priemone (iki pat XX amžiaus vidurio karas buvo 
laikomas normalia valstybės politikos apraiška). Be to, 1945 m. Londo-
no chartija, patvirtinusi Tarptautinio karinio tribunolo įstatus, agresy-
vų karą paskelbė nusikaltimu, už jo planavimą ir vedimą buvo nuteis-
ti svarbiausieji nacistinės Vokietijos vadovai. Karo termino (labiausiai 
dėl jo teisinio turinio dviprasmybių) buvo atsisakyta ir Jungtinių Tautų 
Chartijoje, – joje prabilta apie visišką bet kokios jėgos naudojimo tarp-
tautiniuose santykiuose ar grasinimo ją panaudoti uždraudimą. Galima 
sakyti, kad vietoj ius ad bellum įsigalėjo sąvoka ius contra bellum. Kitą, 

170 piCtet, J. Development and Principles of International Humanitarian Law. Course given 
in July 1982 at the University of Strasbourg as Part of the Courses organized by the Inter-
national Institute of Human Rights. Martinus Nijhoff Publishers, 1985, p. 1−3.
171 Ibid.
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būtent ginkluotojo konflikto, terminą rinkosi vartoti ir 1949 m. Žene-
vos konvencijų dėl karo aukų apsaugos kūrėjai. 

Taigi mažėjant karo, kaip teisinio reiškinio, teisėtumui tapo nelogiška 
kalbėti apie „karo teisę“. J. Pictet pasiūlytas tarptautinės humanitarinės 
teisės terminas buvo sutiktas palankiai ir netrukus visuotinai priimtas, 
nors jo turinys ne visada buvo suprantamas identiškai. Mat pats autorius 
numatė dvejopą jo turinį: viena vertus, kaip bendrojo termino, apibūdi-
nančio visą teisę, kuri rūpinasi žmogumi kaip objektu (t. y. apimančio 
ir teisę kare, ir žmogaus teisių teisę, paprastai taikomą taikos metu), 
– tokį reikšmių suartėjimą J. Pictet siūlė vadinti humane law172 (angl.); 
kita vertus, ilgainiui labiau įsitvirtino siauresnė (dar sakoma – klasikinė, 
pabrėžiant, kad ši teisė yra senesnė už žmogaus teisių teisę) tarptautinės 
humanitarinės teisės termino vartosena, t. y. tik teisės, reguliuojančios 
karo aukų apsaugą ir kai kurias kitas ginkluotos jėgos panaudojimo ri-
bojimo taisykles, reikšme. Kita vertus, tebevartojami ir terminai „karo 
teisė“ (nors ir rečiau), arba „ginkluotojo konflikto teisė“, bent iš dalies 
sutampantys su tarptautinės humanitarinės teisės turiniu (žr. toliau).

Laikoma, kad šiuolaikinės tarptautinės humanitarinės teisės raida pra-
sidėjo 1864 m., priėmus Ženevos konvenciją dėl sužeistųjų padėties 
mūšio lauke pagerinimo (žr. I skyrių). Tai buvo pirmoji universali tarp-
tautinė sutartis, numačiusi valstybių pareigas šioje srityje. Nuo to laiko 
dokumentus, reguliuojančius karo aukų apsaugą, priimta vadinti Žene-
vos teise. 

Kita plačios apimties ginkluotosios kovos būdus ir priemones ribojan-
čių ir reguliuojančių taisyklių (teisės) kodifikacija pradėta 1868 m. priė-
mus Sankt Peterburgo deklaraciją ir 1899 m. bei 1907 m. Hagos taikos 
konferencijų metu (žr. I skyrių). Atitinkamai šios normos vadinamos 
Hagos teise. Be abejo, Ženevos ir Hagos teisės normos dažnai susipina 
tarpusavyje ir toks jų skirstymas yra labiau istorinio pobūdžio. Nuo 
1977 m., jau priėmus 1949 m. Ženevos konvencijų papildomuosius 
protokolus, ši sąsaja tapo ir sutarčių teisės dalimi173. 

Trečioji tarptautinės humanitarinės teisės normų grupė yra susijusi su 
atsakomybės už tarptautinės humanitarinės teisės nesilaikymą klau-
simais. Ji neturi atskiro pavadinimo, nors būta bandymų ją pavadinti 
Niurnbergo teise (pagal 1945 m. veikusį Tarptautinį karinį tribunolą), 
arba Niujorko teise – dėl Jungtinių Tautų Tarptautinės teisės komisijos 

172 Ibid. 
173 kalZhoVen, F.; ZegVeld, L. Constraints on the Waging of War: An Introduction to Inter-
national Humanitarian Law. Geneva: ICRC, 2001, p. 32−36.
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įtakos šiai krypčiai174. Kita vertus, ši sritis glaudžiai siejasi su kita šaka – 
tarptautine baudžiamąja teise (žr. toliau).

Didžiausia ir esminė tarptautinės humanitarinės teisės dalis yra taikoma 
tik ginkluotųjų konfliktų metu. Tik tam tikri valstybių įsipareigojimai 
galioja ir taikos metu (pavyzdžiui, mokyti ginkluotųjų pajėgų narius 
tarptautinės humanitarinės teisės ar priimti nacionalinius įstatymus, 
numatančius atsakomybę už tarptautinės humanitarinės teisės pažeidi-
mus). Taigi tarptautinė humanitarinė teisė nėra kasdienė teisė. 

Šiuo metu tarptautinė humanitarinė teisė reguliuoja dvi ginkluotojo 
konflikto rūšis: tarptautinį ginkluotąjį konfliktą ir netarptautinį gink- 
luotąjį konfliktą. Tarptautinė humanitarinė teisė numato gana skirtin-
gus ginkluotųjų konfliktų rūšių režimus ir skirtingas taikomų normų 
apimtis. Šie skirtumai yra susiklostę istoriškai, nors šiuo metu, kai ne-
tarptautiniai konfliktai nepalyginti dažnesni už tarptautinius, rūšys ir 
režimai pamažu panašėja (žr. IV skyrių Ginkluotasis konfliktas).

Taigi galima apibendrinti šias tarptautinės humanitarinės teisės ypaty-
bes: 

– pirma, siekis ginkluotojo konflikto metu apsaugoti asmenis, 
kurie nedalyvauja arba nebedalyvauja karo veiksmuose (ci-
viliai, sužeistieji, ligoniai, karo belaisviai, kiti hors de combat 
(pranc., pasitraukę iš mūšio), ir asmenis, kurie rūpinasi karo 
aukų reikmėmis (medicinos personalas, religinio kulto tarnau-
tojai, Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto ir kitų tarp-
tautinių organizacijų personalas), – vadinamoji Ženevos teisė; 

– antra, paskirtis ginkluotojo konflikto metu riboti kariavimo 
būdus ir priemones (įvairūs ginkluotės ir karybos būdų ribo-
jimai) ir nustatyti kitas įvairias taisykles (pavyzdžiui, kas yra 
laikytina kariniu objektu), – vadinamoji Hagos teisė; 

– trečia, atsakomybės už tarptautinės humanitarinės teisės pažei-
dimus įgyvendinimo pagrindų nustatymas. 

Atkreiptinas dėmesys, kad tarptautinė humanitarinė teisė, kaip tarp-
tautinės teisės šaka, pirmiausia reguliuoja valstybių įsipareigojimus, 
nes fizinis asmuo arba individas labai retai gali būti tarptautinės teisės 
subjektu. Tačiau tarptautinė humanitarinė teisė gali daryti tiesioginį 
poveikį individams, nes tarptautinėje teisėje įtvirtinta ir fizinių asmenų 
tiesioginė, asmeninė atsakomybė už sunkiausius tarptautinės humani-
tarinės teisės pažeidimus, vadinasi, atitinkamus draudimus numatančios 

174 Ibid., p. 29−32.
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(paprotinės teisės) normos galioja ne tik valstybėms, bet ir kiekvienam 
individui175. Ši nuostata labai aktuali šiuo metu, kai vadinamieji nevals-
tybiniai subjektai vis dažniau dalyvauja ginkluotuosiuose konfliktuose, 
net jei jie kovoja tarpusavyje, o ne su kokia nors valstybe.

Apibrėžimas: tarptautinė humanitarinė teisė yra tarptautinės viešosios 
teisės šaka, kurios paskirtis – riboti ginkluotos jėgos naudojimą gink- 
luotųjų konfliktų metu saugant konflikte nedalyvaujančius ar nebedaly-
vaujančius asmenis, reguliuoti ginkluotosios kovos būdus ir priemones, 
nustatyti atsakomybės už pažeidimus įgyvendinimo pagrindus.

Žinių įtvirtinimo klausimai:

1. Kaip aiškintina termino „tarptautinė humanitarinė teisė“ kilmė?
2. Kokias galima nurodyti pagrindines tarptautinės humanitarinės teisės 

normų grupes? Kodėl viena iš jų pavadinta Hagos teise?
3. Ar tarptautinė humanitarinė teisė galioja taikos metu? 

2. Tarptautinės humanitarinės teisės santykis  
su ginkluotos jėgos draudimo teise 

Tarptautinė humanitarinė teisė yra atskira, tam tikromis ypatybėmis 
pasižyminti tarptautinės viešosios teisės šaka. Kita vertus, ji susijusi su 
kitomis tarptautinės teisės šakomis, su kai kuriomis iš jų (pavyzdžiui, su 
tarptautine baudžiamąja teise) – labai glaudžiai, su kitomis (pavyzdžiui, 
su oro teise) – tik tam tikrais aspektais.

Kaip minėta I skyriuje, klasikinės tarptautinės teisės (maždaug iki Pir-
mojo pasaulinio karo pabaigos) požiūriu karas vertintas kaip normali 
teisinė tarptautinių santykių būsena, lemianti tam tikrus teisinius pada-
rinius ir griežtai formalizuotą režimą. Be karo, egzistavo ir kitokių gink- 
luotos jėgos panaudojimo formų, kurių teisinis režimas neprilygo karui: 
ginkluotosios represalijos, karinės intervencijos, užsienyje esančių pi-
liečių gynyba ginklu. Karo skelbimą, vedimą, taikos sudarymą ir elgesį 
kare reguliavo vadinamoji karo teisė, kuri apėmė ir karo teisėtumą (ius 
ad bellum), ir elgesį kare (ius in bello). Šiuolaikinė tarptautinė huma-
nitarinė teisė klasikinės tarptautinės teisės supratimu būtų ius in bello. 
Reikėtų nepamiršti, kad pagal klasikinės teisės nuostatas ius in bello ga-

175 ICTY, Prosecutor v. Tadic, No. IT-94-1-T, Decision on the Defence Motion for Inter-
luctory Appeal on Jurisdiction, 2 October 1995, paras. 128−134; Trial Chamber Judgment 
of 7 May 1997, paras. 661−662.
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liojo tik tokiu atveju, jeigu tinkamai laikytasi ius ad bellum, t. y. jei tarp 
subjektų atsirado teisinė karo būklė. 

1945 m. Jungtinių Tautų Chartija iš principo pakeitė tarptautinės teisės 
sistemą, − įtvirtino karo ir ginkluotos jėgos naudojimo draudimą, o jos 
panaudojimo atvejus įvertino kaip griežtai reglamentuotas išimtis (bent 
jau teisės požiūriu). Po 1945 m. karas ir ginkluotasis konfliktas laikomas 
tam tikra teisine anomalija, nuo to laiko įsigaliojo aiškus jėgos naudoji-
mo ir grasinimo ją panaudoti draudimo principas. Kaip minėta, beveik 
atsisakyta ir paties karo termino176. 

Nepaisant to, ginkluota jėga yra naudojama, karai ir ginkluotieji konf-
liktai kyla. Dažniausiai šių konfliktų pradžia būna susijusi su jėgos nau-
dojimo ir grasinimo jėga draudimo principo pažeidimais. Aiškinantis 
šią situaciją ginkluotos jėgos naudojimo draudimo santykio su tarp-
tautine humanitarine teise kontekste, kyla klausimų: 1) ar tarptautinė 
humanitarinė teisė (ius in bello) yra taikoma tik teisėtiems karams, ar 
ir neteisėtiems; 2) ar teisioji konflikto šalis turi kokių nors privilegijų, 
palyginti su šalimi pažeidėja? 

Atsakymas į pirmąjį klausimą – taip. Tarptautinės humanitarinės teisės 
šiuo metu privalo laikytis ir valstybė agresorė, ir nuo agresijos besigi-
nanti valstybė (t. y. kuri veikia savigynos situacijoje), nesvarbu, ar kuri 
nors iš jų teigtų, ar neigtų karo ar ginkluotojo konflikto faktą; taip pat ir 
valstybė okupantė, ir okupuotoji valstybė, net jeigu okupacija yra netei-
sėta, disidentai ar kitos organizuoto netarptautinio ginkluotojo konflik-
to dalyvės. Tarptautinė humanitarinė teisė nepavaldi ginkluotos jėgos 
draudimo teisei, – tai logiškas ir labai svarbus jos bruožas. Tarptautinės 
humanitarinės teisės taikymas turi būti kiek galima labiau atsietas nuo 
ginkluotos jėgos naudojimo teisėtumo klausimų ir susietas tik su fakti-
ne ginkluotojo konflikto sąvoka, kurią stengiamasi kuo labiau objekty-
vizuoti (t. y. padaryti priklausomą tik nuo faktinių aplinkybių, o ne nuo 
teisinių formalumų) (plačiau žr. IV skyrių). 

Atsakymas į antrąjį klausimą – ne. Tarptautinė humanitarinė teisė tai-
koma vienodai agresoriui ir besiginančiajam, jos taisyklės privalomos 
visiems vienodai, skirtingai nuo jėgos draudimo teisės, kuri numato 
agresoriaus baudimą sankcijomis, embargu, blokadomis ir net tarptau-
tine ginklo jėga. Nors tokia tarptautinės humanitarinės teisės nuostata 
iš pirmo žvilgsnio atrodo neteisinga, bet tai yra vienintelis būdas apsau-
goti konflikto aukas. Be to, tarptautinės humanitarinės teisės taikymas 

176 Taip pat vartojamas ir kitas terminas – taikos ir saugumo teisė, arba ius contra bellum, 
teigiant, kad sąvoka ius ad bellum yra visai nebevartotina. 
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agresoriaus atžvilgiu yra privalomas, net jeigu pats agresorius šios teisės 
nesilaiko. 

Nors ir siekiama šias teisės šakas kuo labiau atriboti bent tarptautinės 
humanitarinės teisės taikymo prasme, visiškas jų atsiejimas neįmano-
mas. Pavyzdžiui, jėgos draudimo teisė apibrėžia sąvokas „ginkluotas 
užpuolimas“, „savigyna“, „agresija“ ir kt., kurių vartojimas gali būti 
lemiamas konstatuojant ginkluotojo konflikto egzistavimą. Šių sąvokų 
turinys gali lemti net ir konflikto rūšies (tarptautinis ar netarptautinis) 
vertinimą.

2014 m. prasidėjo Ukrainos ir Rusijos konfliktas (įvyko Krymo pusiasalio 
aneksija ir okupacija, prorusiški separatistai, remiami ir vadovaujami Rusi-
jos siųstų emisarų, užgrobė Donecko ir Luhansko sričių dalis). Formaliai 
vertinant, Rusijos veiksmai yra agresija, nes aiškiai pažeistas jėgos nau-
dojimo ir grasinimo jėga draudimo principas (lot. ius ad bellum). Tačiau 
dėl įvairiausių detalių, taip pat ir politinių priežasčių, tokį griežtą vertini-
mą pateikti vengiama. Agresijos įvardijimas reikštų, kad Rusijos valstybė  
užpuolė Ukrainos valstybę (faktiškai taip ir įvyko), vadinasi, kilo tarptau-
tinis ginkluotasis konfliktas (lot. ius in bello). Bet Donecko ir Luhansko 
„separatistus“ Rusija remia slapta, atvirai nesiųsdama savo ginkluotųjų pa-
jėgų ir pan. (ius ad bellum), karo padėties neskelbia ir pati Ukraina, taigi 
šis konfliktas vis dar laikomas netarptautiniu ginkluotuoju konfliktu (ius in 
bello). Taip pat žr. IV skyrių Ginkluotasis konfliktas).

Santykis su ginkluotojo konflikto teise. Daugeliu atveju terminai „tarp-
tautinė humanitarinė teisė“ ir „tarptautinė ginkluotojo konflikto teisė“, 
net ir „karo teisė“, vartojami sinonimiškai (todėl šio vadovėlio pava-
dinimas – „Tarptautinė humanitarinė (ginkluotojo konflikto) teisė“). 
Tarptautinė humanitarinė teisė yra neatsiejama ginkluotojo konflikto 
teisės dalis, nes ginkluotojo konflikto metu privaloma laikytis tarptau-
tinės humanitarinės teisės normų. Kita vertus, galimas požiūris, kad 
ginkluotojo konflikto teisės turinys yra platesnis, nes paprastai apima 
neutraliteto ir panašius klausimus, taip pat kitų teisinių santykių re-
guliavimą, tiesiogiai nesusijusį su humanitarinėmis taisyklėmis, kurios 
kartais suprantamos tik kaip karo aukų apsauga. Tačiau vargu ar galima 
kalbėti apie dvi skirtingas – ginkluotojo konflikto teisės ir tarptautinės 
humanitarinės teisės – šakas, juolab nubrėžti aiškias šių šakų tarpusavio 
santykių ribas, be to, termino pasirinkimas priklauso ir nuo autorių 
požiūrio. Terminas „karo teisė“ dabartiniu metu daugiau vartojamas 
istoriniame kontekste, bet iki šiol kai kurie autoriai renkasi būtent jį 
nagrinėdami net ir ne istorinius klausimus177.

177 detter, I. Law of War. 2nd Ed. Cambridge University Press, 2000.
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3. Santykis su žmogaus teisių teise ir tarptautine 
baudžiamąja teise 

Tarptautinė humanitarinė teisė ir tarptautinė žmogaus teisių teisė yra 
glaudžiai susijusios (kaip minėta, J. Pictet svajojo apie vieningą (ben-
drą) teisę), bet tarptautinė humanitarinė teisė leidžia pagal tam tikrus 
kriterijus suspenduoti tam tikras žmogaus teises esant karinei būtiny-
bei (pavyzdžiui, teisę į gyvybę, nes yra teisėta karinėmis priemonėmis 
žudyti priešo „gyvąją jėgą“, t. y. kombatantus), todėl yra itin svarbu 
tinkamai nustatyti šių šakų santykį. 

Klasikinės tarptautinės teisės požiūriu, pradėjus veikti karo teisei ir įve-
dus karo būklę taikos teisė nebegaliodavo. Šiuo metu nei ginkluotojo 
konflikto, nei jam prilyginta būklė (pavyzdžiui, okupacija) nepanai-
kina taikos metu galiojusios teisės – nei žmogaus teisių, nei civilinės 
ar kokios kitos. Galima teigti, kad šis supratimas, įsitvirtinęs 1968 m. 
Teherano žmogaus teisių konferencijos metu, vėliau vis stiprėjo. 1990 
m. tarptautinės teisės ekspertai paskelbė vadinamąją Turku (Åbo) mi-
nimaliųjų humanitarinių standartų deklaraciją, kuri aiškiai nustato, 
kad pagrindiniai tarptautinės humanitarinės teisės įsipareigojimai yra 
siejami su tomis situacijomis, kurios neatitinka ginkluotojo konflikto 
apibrėžimo. 1996 m. Tarptautinis Teisingumo Teismas konsultacinėje 
Branduolinių ginklų išvadoje aiškiai atmetė argumentą, kad 1966 m. 
Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas gali būti taikomas tik tai-
kos metu, ir apibūdino tarptautinę humanitarinę teisę kaip lex specialis 
tarptautinės žmogaus teisių teisės atžvilgiu178. Kita vertus, iki šiol nėra 
visiškai aišku, kuri teisė yra lex specialis, nes jos abi reguliuoja tą patį 
klausimą179. Taigi galima teigti, kad šiuo metu abi teisės šakos veikia 
kaip bendra, bet ne tapati sistema. 

Kalbėti apie tarptautinės humanitarinės teisės ir tarptautinės žmogaus 
teisių teisės susiliejimą negalima dėl kelių priežasčių. Pirmiausia skiriasi 
šių šakų veikimo principai: tarptautinė žmogaus teisių teisė yra skirta 
valstybės ir individo santykiams reguliuoti (t. y. saugoti asmenį nuo 
valstybės savivalės; šių normų pagrindu asmuo pats įgyvendina savo 
teises), o tarptautinė humanitarinė teisė, kaip jau minėta, pirmiausia 
nustato normas valstybėms. Todėl lyginant šias teisės šakas galima kal-

178 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons. Advisory Opinion, para. 25, p. 18. I.C.J. 
Reports 1996 [interaktyvus, žiūrėta 2015-04-45], <http://www.icj-cij.org/docket/files/95/7495.pdf>.
179 sassòli, m.; olson, l. M. The Relationship between International Humanitarian and 
Human Rights Law where it matters: Admissible Killing and Internment of Fighters in Non-
international Armed Conflicts. International Review of the Red Cross, 2008, 90(871): 600.
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bėti ne apie jų susiliejimą, o apie viena kitos papildymą. Kaip šis papil-
dymas pasireiškia? Pirma, tam tikrų teisių ir pareigų aiškinimas turi būti 
vertinamas pagal abiejų teisės šakų normas; antra, žmogaus teisių teisė 
sustiprina tarptautinę humanitarinę teisę padėdama nustatyti tikslesnį 
valstybių įsipareigojimų formulavimą; trečia, kai kurių sričių įsiparei-
gojimus aiškiau įvardija tarptautinė humanitarinė, o ne žmogaus teisių 
teisė. 

Šias pastabas galima iliustruoti kankinimo draudimo pavyzdžiu. Kankinimą 
draudžia ir tarptautinė žmogaus teisių teisė, ir tarptautinė humanitarinė 
teisė, bet būtent pirmoji aiškiai apibrėžia kankinimo sąvoką (1986 m. JT 
konvencija dėl kankinimo uždraudimo180); kankinimo draudimas yra įtvir-
tintas įvairių žmogaus teisių teismų ir institucijų jurisprudencijoje ir 1998 
m. Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statute. Atitinkamai asmens 
kankinimo ginkluotojo konflikto metu negalima pateisinti jokiais karinės 
būtinybės, informacijos išgavimo ar kitais pagrindais. Be to, kankinimo 
draudimas vykstant ginkluotajam konfliktui įgauna dar ir papildomo tu-
rinio, pavyzdžiui, draudžiami biologiniai ar medicininiai eksperimentai su 
žmogumi ir ginklų, sukeliančių nereikalingas kančias, naudojimas; išžagi-
nimas gali būti laikomas kankinimo forma ir pan.

Tarptautinė humanitarinė teisė ir tarptautinė žmogaus teisių teisė vis 
dažniau papildo viena kitą ir dokumentuose (pavyzdžiui, 1989 m. Jung-
tinių Tautų vaiko teisių konvencija – žmogaus teisių teisės dokumen-
tas – turi nuostatų, susijusių su draudimu valstybėms įtraukti vaikus 
į ginkluotuosius konfliktus), jurisprudencijoje (tarptautiniai teismai, 
spręsdami žmogaus teisių bylas ir aiškindami vieną ar kitą klausimą, 
neretai turi remtis tarptautinės humanitarinės teisės šaltiniais, kaip antai 
Amerikos Žmogaus Teisių Teismas La Tablada (Abella) byloje181 arba 
Europos Žmogaus Teisių Teismas byloje Kononov v. Latvija182). 

Papildomoji žmogaus teisių teisės funkcija yra labai svarbi netarptau-
tinio ginkluotojo konflikto situacijoje, kuri, kaip matyti, tarptauti-
nės humanitarinės teisės yra daug mažiau reguliuojama. Šiuo metu, 
nevalstybiniams subjektams vis dažniau įsitraukiant į ginkluotuo-
sius konfliktus ir kitas krizių situacijas, tarptautinės humanitarinės 
teisės ir žmogaus teisių teisės santykis kelia naujų klausimų ir iššū-
kių. Galima prisiminti JAV ilgai vykusią diskusiją, kur ir kokia tei-
se remiantis turėtų būti teisiami 2001 m. rugsėjo 11 d. teroro aktų  

180 Konvencija prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą. 
Valstybės žinios, 2006, Nr. 80-3141.
181 Juan Carlos Abella v. Argentina, Case 11.137, Report Nº 55/97, Inter-Am. C.H.R., 
OEA/Ser.L/V/II.95 Doc. 7 rev. at 271 (1997).
182 Kononov v. Latvia (GC), Nr. 36376/04, ECHR, 24 July 2008.
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organizatoriai183 (juk šie teroro aktai net Jungtinių Tautų Saugumo Ta-
rybos buvo pavadinti ginkluotuoju užpuolimu).

TARPTAUTINĖ
HUMANITARINĖ TEISĖ

TARPTAUTINĖ
ŽMOGAUS TEISIŲ TEISĖ

Galioja ginkluotojo konflikto metu Galioja visą laiką
Nustato pareigas pirmiausia vals-
tybėms ir žmogui kaip valstybės 
pavaldiniui

Nustato žmogaus teises, kurias 
valstybė privalo užtikrinti

Papildo viena kitą

Santykis su tarptautine baudžiamąja teise. Tarptautinė baudžiamo-
ji teisė reguliuoja santykius, susijusius su tarptautinių nusikaltimų ir 
tarptautinio pobūdžio nusikaltimų baudžiamuoju persekiojimu, ekstra-
dicija ir tarptautinės teisinės pagalbos teikimu. Kitaip tariant, tai yra 
teisės šaka, kurios normomis remiantis įgyvendinama fizinių asmenų 
(individų) tarptautinė teisinė atsakomybė, galinti kilti ir dėl tarptautinės 
humanitarinės teisės normų nesilaikymo. Sunkūs Ženevos konvencijų 
pažeidimai, kuriuos apibrėžia 1949 m. Ženevos konvencijos ir Pirma-
sis papildomasis protokolas (1977 m.), yra laikomi karo nusikaltimais  
(žr. XII skyrių). Tarptautinė baudžiamoji teisė kriminalizuoja ir ki-
tas veikas, kurias draudžia tarptautinė humanitarinė teisė. Čia pir-
miausia kalbama apie karo nusikaltimus, padaromus netarptautinio  
ginkluotojo konflikto metu, taip pat ir apie nusikaltimus žmonišku-
mui ar genocidą, kurie gali įvykti kaip ginkluotojo konflikto padariniai, 
nors ir nėra tiesioginiai tarptautinės humanitarinės teisės reguliavimo 
objektai. Be to, tarptautinės humanitarinės teisės šaltiniuose yra įtvir-
tintos nuostatos, susijusios su tokius nusikaltimus padariusių asmenų 
baudžiamuoju persekiojimu (pavyzdžiui, universalioji jurisdikcija dėl 
sunkių Ženevos konvencijų pažeidimų), o ekstradicija – vėlgi tarptauti-
nės baudžiamosios teisės reguliavimo dalykas. Tarptautinė baudžiamoji 
teisė suteikia tarptautinei humanitarinei teisei galimybę įgyvendinti as-
menų atsakomybę net tuo atveju, jeigu valstybė, tiesiogiai atsakinga už 
pažeidėjų persekiojimą, to nedaro.

Žinių įtvirtinimo klausimai:

1. Ką reiškia lotyniški posakiai ius ad bellum, ius in bello, ius contra bellum?
2. Ar sutampa sąvokos „tarptautinė humanitarinė teisė“ ir „tarptautinė 

ginkluotojo konflikto teisė“? 
3. Kodėl svarbu nustatyti tarptautinės humanitarinės teisės ir tarptautinės 

žmogaus teisių teisės santykio dalyką?

183 Plačiau: sassòli, olson, supra note 179, p. 600.
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4. Kaip reikėtų suprasti nuostatą, kad tarptautinė humanitarinė teisė vei-
kia kaip lex specialis tarptautinės žmogaus teisių teisės atžvilgiu? 

5. Prašom pateikti tarptautinės žmogaus teisių teisės ir tarptautinės hu-
manitarinės teisės reguliavimo susipynimo pavyzdžių? 

6. Kuo tarptautinei humanitarinei teisei pasitarnauja tarptautinė bau-
džiamoji teisė?

Praktinė užduotis 
A. A. tarnavo valstybės C ginkluotosiose pajėgose ir buvo pasiųstas į 
taikos užtikrinimo misiją (Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliu-
cijos pagrindu) į valstybę D, kurioje jau porą metų vyko viena kitai 
oponuojančių grupių susirėmimai. Dalis valstybės D piliečių protestavo 
prieš užsienio pajėgų įvedimą į jų valstybę. Vienos tokios manifesta-
cijos metu A. A. su savo tarnybos draugais turėjo užtikrinti JT pajėgų 
būstinės saugumą. Pamatęs iš pažiūros turtingą manifestantą, A. A. jį 
sulaikė, nusivedė į automobilį, apieškojo ir rado asmens dokumentus, 
pistoletą ir nemažą sumą pinigų. Pinigus ir pistoletą A. A. pasiėmė,  
o manifestantą prigrasęs tylėti paleido. 

Išnagrinėkite šią situaciją ir atsakykite į klausimus:
1. Kokia teisė turėtų reguliuoti Jungtinių Tautų pajėgų įvedimą į vals-

tybę D?
2. Ar šiuo atveju taikytina tarptautinė humanitarinė teisė? Pagrįskite 

atsakymą.
3. Ar taikytina žmogaus teisių teisė? Kokios jos nuostatos taikytinos?
4. Ar taikytina tarptautinė baudžiamoji teisė? 
5. Jeigu į 2–4 klausimus atsakote neigiamai, kokią teisę reikėtų taikyti?

4. Tarptautinės humanitarinės teisės santykis  
su kitomis tarptautinės teisės šakomis

Santykis su tarptautine pabėgėlių teise. Taikant tarptautinės pabėgėlių 
teisės normas siekiama užtikrinti, kad asmenys, bėgantys nuo nacio-
nalinio, rasinio, religinio persekiojimo, nuo persekiojimo dėl priklau-
symo tam tikrai socialinei grupei arba nuo realios tokio persekiojimo 
grėsmės, galėtų prisiglausti kitose valstybėse. Neabejotina, kad karai ir 
ginkluotieji konfliktai sukelia didžiulius pabėgėlių srautus. Pats savaime 
ginkluotasis konfliktas dar nėra pagrindas suteikti asmeniui pabėgėlio 
statusą184, bet paprastai tokius konfliktus lydi karo nusikaltimai, nusi-
kaltimai žmoniškumui – represijos, etniniai valymai ir įvairiausių rūšių 
persekiojimas, net ir genocidas. 

184 Pabėgėlių apsauga: tarptautinės pabėgėlių teisės vadovas (vadovas parlamentarams Nr. 2-2001). 
Parlamentinė sąjunga, Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisariato valdyba, 2001, p. 55.
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Tam tikrų nuostatų dėl pabėgėlių galima rasti humanitarinės teisės šalti-
niuose. Viena vertus, civiliams pabėgėliams taikoma visa bendroji tarp-
tautinės humanitarinės teisės apsauga, kita vertus, yra specifinių nuosta-
tų dėl pabėgėlių kaip saugomų asmenų apsaugos, taikytinų okupuojant 
teritoriją ar keičiantis jos valdytojui185. Be to, tarptautinė humanitari-
nė teisė numato nemažai įpareigojimų, skirtų pabėgėlių ir perkeltųjų 
asmenų skaičiui mažinti; pavyzdžiui, pagal tarptautinės humanitarinės 
teisės nuostatas, yra draudžiama individualiai ar kolektyviai deportuoti 
ar perkelti, taip pat atkelti iš savos teritorijos asmenis į okupuotą teri-
toriją, išskyrus griežtai numatytų ir reglamentuotų laikinųjų evakuacijų 
atvejus. Kartais gali kilti tarptautinės humanitarinės teisės ir tarptauti-
nės pabėgėlių teisės normų tarpusavio prieštarų (pavyzdžiui, sudėtinga 
dilema kyla tarp tarptautinės humanitarinės teisės įpareigojimo pasi-
baigus ginkluotajam konfliktui repatrijuoti karo belaisvius ir žmogaus 
teisės gauti pabėgėlio statusą jį į karo nelaisvę paėmusioje valstybėje).

Santykis su tarptautine jūrų teise. Karų jūrose baigtis iki pat XX am-
žiaus vidurio lemdavo valstybių įtaką pasaulyje. Jūrų erdvės buvo itin 
svarbi karo veiksmų teatro dalis: dažnai ginkluotąsias pajėgas į tolesnius 
karo veiksmų teatrus buvo galima pergabenti tik jūra, blokuojant priešo 
uostus ir laivybą siekta sugriauti jo ekonomiką. Todėl tarptautinė jūrų 
teisė ir tarptautinė humanitarinė teisė turi daug bendrų sričių. Pavyz-
džiui, apibrėžiant karo veiksmų teatro sąvoką pagal jūrų teisę nustatomos 
erdvės, kuriose karo veiksmai gali būti vykdomi (teritorinė jūra, vidaus 
vandenys), ir numatomos teritorijos, kuriose karo veiksmai ribojami ar 
visai draudžiami (ypatingasis sąsiaurių režimas ir kt.). Jūrų teisė taip pat 
apibrėžia, kas yra karo laivas, kokios jo įgulos pareigos, teisės ir kt. Tam 
tikros specialiosios tarptautinės humanitarinės teisės normos yra skirtos 
būtent jūrų karui. Pavyzdžiui, antroji 1949 m. Ženevos konvencija skirta 
sužeistųjų, ligonių ir iš sudužusių laivų išsigelbėjusiųjų apsaugai (kaip 
ir atitinkamos 1977 m. papildomųjų protokolų nuostatos). Net kelios 
konvencijos, priimtos 1907 m. Hagos taikos konferencijoje, buvo skir-
tos jūrų karo reguliavimo klausimams, ypač neutraliteto institutui, kurio 
pagrindu vyko prekyba tarp nekariaujančių šalių ir, ribotos apimties, – 
su kariaujančiomis šalimis. Ginkluotojo konflikto teisei priskirtini jūrų 
blokados, prekybos laivų pavertimo kariniais, kaperiavimo, privačių laivų 
(prizų) grobimo klausimai ir daug kitų. Šiuo metu ginkluotos kovos jūro-
se klausimai yra apibendrinti Tarptautinės humanitarinės teisės instituto 
parengtame dokumente, vadinamajame San Remo vadove186.

185 IV ŽK, 44 straipsnis.
186 San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea.  
Iš: dosWald-BeCk, L. (ed.). International Institute of Humanitarian Law, 1995.
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Santykis su tarptautine oro ir kosmoso teise labai panašus, kaip ir tarp-
tautinės jūrų teisės atveju. Tarptautinė humanitarinė teisė reguliuoja 
kovos veiksmų ore dalykus, pavyzdžiui, draudžiama pulti asmenis, ku-
rie gelbėjasi iš katastrofą patyrusių orlaivių, kol jie neparodo ketinimo 
priešintis (žr. XI skyrių). Oro karui taikomos bendrosios puolimo ir 
objektų pasirinkimo taisyklės, numatoma specialioji apsauga sanitari-
niams orlaiviams, jiems suteikiami atpažinimo ženklai. Oro teisė nusta-
to valstybės oro erdvės suverenumo principus (atitinkamai ginkluotojo 
konflikto atveju kariaujančios valstybės oro erdvė tampa karo veiksmų 
teatro teritorija). Beje, šiuo metu karinėms ar žvalgybos operacijoms vis 
plačiau naudojami nepilotuojamieji skraidymo aparatai (dronai) kelia 
naujų teisinių problemų, susijusių ir su tarptautine humanitarine teise. 

Tarptautinės kosmoso teisės sutartys (pavyzdžiui, 1967 m. sutartis dėl 
principų, reguliuojančių valstybių veiklą tiriant ir naudojant kosminę 
erdvę, taip pat Mėnulį ir kitus dangaus kūnus187) draudžia kosmose, 
įskaitant ir dangaus kūnus, dislokuoti branduolinį ar kitokį masinio nai-
kinimo ginklą. Tačiau kosminėje erdvėje ir toliau skrieja karinės žval-
gybos aparatai, navigacijos sistemų palydovai ir kt.

Iš esmės galima įžvelgti tarptautinės humanitarinės teisės santykį su vos 
ne kiekviena tarptautinės teisės šaka. Pavyzdžiui, tarptautinės gamtos 
apsaugos teisės normos draudžia branduolinio ginklo bandymus atmos-
feroje ir po vandeniu, taip pat kariavimo būdus, kuriuos taikant sunai-
kinama gamtinė aplinka; diplomatinė ir konsulinė teisė net ir gink- 
luotojo konflikto metu saugo priešo valstybės diplomatinių archyvų ne-
liečiamumą.

Praktinė užduotis 
Išsiaiškinkite, koks galėtų būti tarptautinių organizacijų teisės ir tarp-
tautinės humanitarinės teisės santykis, pateikite pavyzdžių.

187 Valstybės žinios, 2013, Nr. 19-924.
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III skyrius  
Tarptautinės humanitarinės teisės  

šaltiniai ir principai

Tarptautinė humanitarinė teisė yra tarptautinės viešosios teisės dalis ir 
remiasi tais pačiais teisės šaltiniais, todėl prieš aptariant tarptautinės hu-
manitarinės teisės šaltinių specifiką reikia prisiminti bendruosius dalykus. 

Klasikinių tarptautinės teisės šaltinių sąrašas yra pateiktas Tarptautinio 
Teisingumo Teismo statuto (toliau – Statutas), kuris yra sudėtinė Jung-
tinių Tautų Chartijos dalis, 38 straipsnyje188. Nurodomos šios šaltinių 
kategorijos: 

a)  bendrosios ir specialiosios tarptautinės konvencijos, nustatan-
čios taisykles, kurias aiškiai pripažįsta valstybės; 

b)  tarptautinis paprotys kaip visuotinės praktikos, pripažintos tei-
sės norma (lot. opinio iuris sive necessitatis) įrodymas;

c)  civilizuotų tautų pripažinti bendrieji teisės principai; 
d)  teismo sprendimai ir skirtingų tautų viešosios teisės aukščiau-

sios kvalifikacijos specialistų doktrina kaip pagalbinė priemonė 
teisės normoms nustatyti. 

Pagal Statuto nuostatas, priimta šiuos šaltinius skirstyti į dvi grupes: 
pagrindinius (kurie įtvirtina teisės normas, – prie jų priskirtinos tarp-
tautinės konvencijos (sutartys) ir tarptautiniai papročiai) ir pagalbinius 
(kurie padeda nustatyti teisės normų egzistavimą, bet patys norminės 
galios neturi, pavyzdžiui, doktrina ir teismo (-ų) sprendimai). Tačiau 
minėtasis Statuto 38-asis straipsnis buvo priimtas 1922 m., o per tą laiką 
tarptautinė teisė labai sparčiai keitėsi ir plėtojosi (pavyzdžiui, visiškai 
nunyko sąvoka „civilizuotos tautos“). Tad šiuo metu prie tarptautinės 
teisės šaltinių papildomai taip pat priskiriami: 

e) tarptautinių organizacijų sprendimai (rezoliucijos), priklausomai 
nuo organizacijos prigimties ir akto rūšies, – arba rekomenda-
cinio, arba privalomojo pobūdžio; 

f) įvairūs soft law (angl., negriežtosios teisės) šaltiniai: tarptautinių 
konferencijų baigiamieji aktai, rezoliucijos, deklaracijos, atas-
kaitos ir kiti rekomendacinio pobūdžio dokumentai; 

g)  vienašaliai aktai (valstybių pareiškimai, galintys numatyti tarp-
tautinius teisinius įsipareigojimus)189. 

Kiekvienas iš šių šaltinių svarbus ir tarptautinei humanitarinei teisei.

188 Valstybės žinios, 2002, Nr. 15-557.
189 Plačiau: shaW, M. N. International Law. 5th Ed. 2003, p. 107−115.
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1. Tarptautinis paprotys kaip tarptautinės 
humanitarinės teisės šaltinis 

Papročiai ilgą laiką buvo pagrindinis ir vienintelis karo teisės šaltinis. 
Tačiau jie nepraranda svarbos net ir dabar, kai didžioji tarptautinės hu-
manitarinės teisės normų dalis jau yra kodifikuota (žr. kitą poskyrį). 
Tarptautinės humanitarinės teisės normų kodifikavimas − lėtas ir sudė-
tingas procesas; dėl sutartinių normų privalomumo turi susitarti daug 
lygiateisių subjektų (valstybių), o tai, ypač dėl tokio sudėtingo ginklo 
jėgos naudojimo galimybių ribojimo klausimo, nėra lengva. Todėl pa-
protys yra svarbus kaip „demokratiška“ tarptautinės teisės šaltinio forma. 

Vertinant tam tikrą tarptautinės humanitarinės teisės normą kaip pa-
protinę, dėmesys kreipiamas į tuos pačius tarptautinės viešosios teisės 
nustatytus kriterijus. Taigi paprotinę tarptautinės teisės normą įtvirtina 
du elementai: pati valstybių (iš dalies – ir kitų subjektų, pavyzdžiui, 
tarptautinių organizacijų) praktika ir tokios praktikos pripažinimas tei-
sės norma. 

Valstybių praktikos, arba faktinio papročių pasireiškimo, pavyzdžiai gali 
būti realūs fiziniai veiksmai, faktai, dokumentai ar net kalbos. Fiziniai 
veiksmai – tai realus ginkluotųjų pajėgų elgesys mūšio lauke (statuso 
priskyrimas asmenims, ginklų, kovos būdų, metodų taikymas ir kt.); 
dokumentai – įvairūs valstybių teisės aktai (nepamirškime, kad valstybių 
teisės aktai tarptautinės teisės požiūriu nėra tarptautinės teisės šaltiniai, 
bet gali būti laikomi praktikos įrodymu), teismų sprendimai, valstybių 
diplomatiniai dokumentai, instrukcijos, oficialios teisinės nuomonės, 
vertinimai ir komentarai, pateikti rengiant tarptautinius dokumentus, 
balsuojant tarptautinėse organizacijose, tarptautinių teismų procesuo-
se190. Be to, kaip nurodė Tarptautinis Teisingumo Teismas Kontinentinio 
šelfo byloje, tam, kad praktiką būtų galima pripažinti pagrindu formuo-
tis tarptautinės teisės normai, ji turi būti beveik vienoda (labai panaši), 
plati ir reprezentatyvi191. 

Praktikos vienodumas reiškia, kad valstybės susiklosčius panašioms 
aplinkybėms turi elgtis panašiai, – nors jų elgesys neturi būti visiškai 
vienodas, bet turi būti laikomasi esminių elgesio modelių (pavyzdžiui, 
rūpinamasi sužeistaisiais).

190 henCkaerts, J.-m.; dosWald-BeCk, L. Customary International Humanitarian Law. Vo-
lume I. Rules. Cambridge University Press, 2005, p. xxxii−xxxiii.
191 North Sea Continental Shelf Cases, Judgment, 20 February 1969. ICJ Reports, p. 43, 
para. 74.
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Praktikos platumą ir reprezentatyvumą parodo tai, kad, viena vertus, 
jos laikosi didesnioji tarptautinės bendruomenės dalis, be to, kaip pa-
stebėjo Tarptautinis Teisingumo Teismas, ši praktika turi apimti vals-
tybes, kurių interesams ji turi didžiausią poveikį (pavyzdžiui, jūrų karo 
paprotį turėtų formuoti tos valstybės, kurios turi laivynus). 

Praktika gali pasireikšti ir veikimu, ir neveikimu (t. y. susilaikymu nuo 
tam tikrų veiksmų), be to, net ir prieštaringos praktikos egzistavimas 
netrukdo formuotis paprotinei taisyklei, jeigu ta praktika valstybių yra 
smerkiama192. 

Kitas būtinasis tarptautinio papročio elementas – opinio iuris sive ne-
cessitatis (paprastai trumpinama iki opinio iuris), t. y. valstybės teisinė 
nuostata atitinkamą praktiką (elgesį) pripažinti teisės norma, o priešingą 
elgesį laikyti teisės pažeidimu. Šis elementas dar yra vadinamas forma-
liuoju ir yra būtinas tam, kad paprotys būtų pripažintas sukeliančiu tei-
sinių padarinių. Todėl net ir pati gausiausia, vienoda ir reprezentatyvi 
praktika nelaikoma tarptautiniu teisiniu papročiu, kol nėra ją patvirti-
nančio opinio iuris. 

Šaltiniai, iš kurių kyla opinio iuris, iš dalies sutampa su praktikos nu-
statymo šaltiniais (valstybių teisės aktai, nuostatos, vertinimai ir kt.). 
Tarptautinio papročio egzistavimą gali įrodyti ir tarptautinės sutartys, 
ir teismų sprendimai. Neretai gana sudėtinga nubrėžti aiškią ribą tarp 
tarptautinės humanitarinės teisės praktikos ir opinio iuris nustatymo šal-
tinių, nes jie tiesiog sutampa (pavyzdžiui, instrukcija kariuomenei yra 
ir praktikos, ir teisės šaltinis). Opinio iuris kilmės klausimas tampa itin 
svarbus, kai reikia ištirti nevienodą praktiką, ypač jeigu ji pasireiškia ne-
veikimu (pavyzdžiui, neaišku, kodėl valstybė netarptautinio ginkluoto-
jo konflikto metu, esant tarptautinės sutarties nesureguliuotai situacijai, 
nenaudoja tam tikro ginklo, kuris draudžiamas tik tarptautinių nusikal-
timų atveju193: ar ji laikosi požiūrio, kad toks ginklas nenaudotinas dėl 
teisinio draudimo (tokiu atveju būtų galimas draudimo opinio iuris), ar 
dėl taktinių ir strateginių priežasčių (tuomet tai nebūtų opinio iuris). 

Paprotinės teisės formavimasis – nuolatinis procesas. Kaip minėta I sky-
riuje, 2004 m. Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto užsakymu ir 
iniciatyva buvo parengta Tarptautinės humanitarinės paprotinės teisės 
studija194, kuri apibendrino tuo metu egzistuojančias tarptautinės hu-
manitarinės teisės normas, turinčias papročio galią, ir jas įtvirtinančią 

192 henCkaerts, dosWald-BeCk, op. cit., p. xxxvii.
193 Ibid., p. xli.
194 Ibid.; taip pat: Volume II. Practice.
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valstybių praktiką. Ši studija – solidus šaltinis, bet ji nelaikytina pri-
valomąja kodifikacija, kitaip tariant, kilus konkrečiam ginčui gali būti 
traktuojama kaip vienas iš pagalbinių normos paprotinės prigimties įro-
dymų. 

Paprotinių tarptautinės humanitarinės teisės normų svarba buvo su-
prasta dar 1899 m., pirmosios Hagos taikos konferencijos metu: buvo 
sukurta ir įtvirtinta vadinamoji Martenso išlyga, pabrėžusi ypatingą pa-
protinių normų reikšmę karo teisėje. Šią išlygą, spręsdamas sudėtingą, 
vos konferencijos nesužlugdžiusį ginčą tarp didžiųjų ir mažųjų Europos 
valstybių, pasiūlė iš Tartu (Estija) kilęs tuometinės Rusijos imperijos 
teisininkas ir diplomatas Friedrichas von Martensas. 

Martenso išlyga, įtraukta į 1899 m. Hagos II konvencijos dėl sausumos 
karo įstatymų ir papročių preambulę, skelbia: „Kol nebus sukurtas išsa-
mesnis karo įstatymų rinkinys, Aukštosios susitariančiosios šalys mano 
esant tikslinga pareikšti, kad atvejais, kurių neapima jų priimtas Sąva-
das*, gyventojai ir kovotojai yra saugomi bei reguliuojami tautų teisės 
principų, kurie kyla iš civilizuotų tautų praktikos, žmoniškumo įstaty-
mų ir visuomeninės sąžinės reikalavimų.195“ 

Šia išlyga buvo pabrėžiama, kad Sąvadas nekodifikuoja visų karo įstaty-
mų ir papročių, tad galimos ir kitos, papildomos normos. 
R. Ticehurstas, nagrinėdamas šią išlygą, pateikė tris galimus jos aiški-
nimo būdus: 

1)  siaurasis – kad išlyga yra visų pirma (vien tik) tik priminimas, 
jog paprotinė teisė gali būti taikoma ir priėmus sutartines nuos-
tatas, be to, ji nepaneigia naujų papročių atsiradimo; 

2)  platesnis – išlyga pabrėžia, kad nebūtinai yra leistina tai, ko 
sutartis nedraudžia; 

3)  plačiausias – išlyga reiškia, kad elgesys karo metu vertinamas 
ne tik pagal tarptautinės paprotinės ar sutartinės teisės normas, 
bet ir remiantis tarptautinės teisės principais, apie kuriuos joje 
kalbama196.

* Kalbama apie sudėtinę Hagos konvencijos dalį – Sausumos karo taisyklių ir papročių 
sąvadą.
195 Convention (II) with Respect to the Laws and Customs of War on Land and its Annex: 
Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land. The Hague, 29 July 1899. Iš: 
sChindler, toman, supra note 68, p. 69−93.
196 tiCehurst, R. The Martens Clause and the Laws of Armed Conflict. International Re-
view of the Red Cross, 1997, 37(317) [interaktyvus, žiūrėta 2015-04-26], <https://www.icrc.
org/eng/resources/documents/misc/57jnhy.htm>.
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Galima teigti, kad aiškiausias yra pirmasis aiškinimo būdas, pabrėžian-
tis, kad paprotinė teisė gali būti taikoma nepriklausomai nuo sutarties 
egzistavimo. Vis dėlto diskusijos dėl Martenso išlygos apimties atsi-
naujina kiekvieną kartą, kai tenka kalbėti apie aiškiai nesureguliuotą 
tarptautinės humanitarinės teisės sferą.

Ši išlyga buvo perkelta ir į vėlesnių tarptautinių sutarčių tekstus. Antai 
1977 m. I PP skelbia: ,,Šiame protokole ar kituose tarptautiniuose su-
sitarimuose nenumatytais atvejais civilius ir kombatantus gina ir jiems 
galioja tarptautinės teisės principai, susiformavę pagal papročius, žmo-
giškumo principus ir visuomenės sąžinės reikalavimus“197; II PP pream-
bulėje išlyga sutrumpinta, bet jos esmė yra ta pati: „<...> nenumatytais 
galiojančių teisės normų atvejais žmogų ir toliau gina humaniškumo 
principai ir visuomeninės sąžinės reikalavimai“; ši išlyga taip pat yra 
perkelta į ginkluotės ribojimo sutartis (pavyzdžiui, 1980 m.), Konven-
ciją dėl kai kurių konvencinių ginklų ar 1997 m. Otavos konvenciją dėl 
priešpėstinių minų, į vadinamąjį San Remo jūrų karo vadovą, ją cituoja 
ir Talino kibernetinio karo vadovas198.

2. Paprotiniai principai – tarptautinės humanitarinės 
teisės stuburas 

Kiekviena teisės (ar nacionalinės, ar tarptautinės) šaka apima tam tikrus 
principus, pagrindines normas ir nuostatas, apibrėžiančias ir formuojančias 
jos turinį. Tarptautinės humanitarinės teisės principai, kildinami iš paproti-
nės teisės, net yra laikomi šios teisės šakos stuburu. Analizuojant Martenso 
išlygą ar bet kurią kitą situaciją pirmiausia kalbama būtent apie juos. 

Karo teisės principų reikšmė klasikinėje tarptautinėje teisėje, kaip mi-
nėta, pirmą kartą aiškiai pabrėžta 1868 m., priėmus Sankt Peterburgo 
deklaraciją, kurioje konstatuota: „Vienintelis teisėtas tikslas, kurio vals-
tybės gali siekti karo metu, yra susilpninti priešo karines pajėgas. Šiam 
tikslui pakanka išvesti iš rikiuotės didžiausią tikėtiną žmonių skaičių, 
bet tikslas būtų viršytas naudojant ginklus, kurie be reikalo sukelia di-
desnes iš rikiuotės išvestų žmonių kančias arba neišvengiamą mirtį. To-
kių ginklų panaudojimas būtų priešingas žmoniškumo įstatymams.“199 

197 I PP 1 straipsnio 2 dalis.
198 Tallinn Manual, p. 77.
199 Declaration Renouncing the Use, in Time of War, of Explosive Projectiles Under 400 
Grammes Weight. Saint Petersburg, 29 November /11 December 1868. Iš: sChindler, toman, 
supra note 68, p. 102.
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Martenso išlygoje pabrėžiami tautų teisės principai, o Hagos sąvado 22 
straipsnyje nustatyta: „<...> kovojančiųjų teisės pasirinkti priemones, 
kuriomis kenkiama priešui, nėra neribojamos“. Būtent šios lakoniškos 
nuostatos įvardija vadinamuosius paprotinius tarptautinės humanitari-
nės teisės principus.

Paprastai kalbama apie šiuos tarptautinės humanitarinės teisės papro-
tinius principus: karinės būtinybės, proporcingumo, atskiriamumo, 
humaniškumo (ir nežmoniškų kančių draudimo), nediskriminavimo, 
garbingos kovos. Atsižvelgiant į tai, kad karas ar ginkluotoji kova pir-
miausia yra prievarta, principų paskirtis aiški: riboti prievartos galimy-
bes ir saugoti asmenis nuo karo blogybių. Principų turinį konkretizuoja 
sutartinės ar kitos paprotinės nuostatos. 

Tarptautinės humanitarinės teisės principai yra glaudžiai tarpusavyje 
susiję ir, kaip būdinga kitiems principams, veikia kaip sistema, nėra jų  
hierarchijos, jie vienas kitą papildo ir tikslina. Šie principai, nors skirtinga 
apimtimi galiojantys ir tarptautinio, ir netarptautinio ginkluotojo konf-
likto metu, sudaro paprotinės tarptautinės humanitarinės teisės pagrindą. 

Karinės būtinybės principas nustato, kad priešui nugalėti, siekiant iš-
eikvoti kuo mažiausiai laiko, gyvybių ir fizinių išteklių, galima naudoti 
ginklo (karinę) jėgą, jeigu tokios jėgos rūšies ar tokio jos panaudoji-
mo būdo nedraudžia tarptautinė humanitarinė (ginkluotojo konflikto, 
arba karo) teisė200. Vadinasi, bet kokio ginkluotos jėgos panaudojimo 
pagrindinis tikslas turi būti priešo karinės galios susilpninimas (o ne, 
pavyzdžiui, civilių terorizavimas, kerštas už paramą ar pan.). Ginkluotą 
jėgą galima naudoti tik prieš karinius taikinius (taip pat žr. Atskiriamu-
mo principas), ginklo panaudojimas neturi sukelti didesnės nei pasiek-
tasis karinis tikslas žalos saugomiems asmenims (taip pat žr. Proporcin-
gumo principas), be to, neturi būti naudojama, nors ir kariniam tikslui, 
draudžiama jėga (pavyzdžiui, bakteriologinis ginklas) (žr. humanišku-
mo principas). Net ir karinė būtinybė negali pateisinti tarptautinės hu-
manitarinės teisės pažeidimų.

Pavyzdys: yra visiškai teisėta nedraudžiamais ginklais ar būdais pulti 
priešui priklausantį karinį objektą, pavyzdžiui, tanką, karo laivą, va-
davietę, priešo kombatantus ar kitus tiesiogiai ginkluotojoje kovoje 
dalyvaujančius asmenis.

Atskiriamumo principas yra bene esminis šiuolaikinės tarptautinės hu-
manitarinės teisės pagrindas. XVIII, ypač XIX, amžių karai lėmė būti-

200 rogers, A. P. V. Law on the Battlefield. Manchester University Press, 2004, p. 5.
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nybę aiškiai ir griežtai civilį skirti nuo kario, toks atskiriamumas iki šiol 
formuoja supratimą apie tai, kas yra karys, kariuomenė (žr. I skyrių). Šis 
principas tiesiogiai įtvirtintas kaip sutartinė norma. I PP jį nusako taip: 
„Konflikto šalys visada turi skirti civilius gyventojus nuo kombatantų, 
taip pat civilinius objektus nuo karinių, ir atitinkamai imtis veiksmų tik 
prieš karinius objektus.“201 Taigi atskiriamumo principas nurodo, kad 
vieninteliai leistini tiesioginės ginkluotos jėgos daromos žalos objektai 
– kariniai (atsitiktinė žala gali būti padaroma ir kitiems objektams). Ka-
riniais objektais laikomi tie, kurie dėl savo pobūdžio, vietos, paskirties 
ar panaudojimo būdo efektyviai padeda karo veiksmams ir kurių visiš-
kas ar dalinis sugriovimas, paėmimas ar neutralizavimas tomis aplinky-
bėmis suteiktų aiškų karinį pranašumą202 (taip pat žr. Civilių apsauga). 
Atskiriamumo principas taip pat įtvirtina pareigą kovotojams išsiskirti 
iš civilių asmenų, nesinaudoti civilių statusu ar civiliniais objektais tam, 
kad būtų lengviau organizuoti karinius veiksmus (žr. Kombatantai) ir kt. 

Pavyzdys: puolantysis visada privalo pagal aplinkybes įsitikinti, kad 
puolimas nukreiptas prieš karinį objektą, o jeigu paaiškėja, kad tas 
objektas yra civilinis, puolimas turi būti atšauktas, o jau prasidėjęs − 
tuoj pat nutrauktas.

Šiuo metu vis didesnių atskiriamumo principo įgyvendinimo iššūkių 
kelia ne tik masinio naikinimo ginklai (kurių dėl jų techninių ypatybių 
neįmanoma naudoti laikantis minimojo principo), bet ir ginkluotuo-
siuose konfliktuose dalyvaujantys nevalstybiniai subjektai, kurie patį šio 
principo nesilaikymą taiko kaip kovos būdą (pavyzdžiui, teroristų gru-
puotės „Hamas“, „Al-Qaeda“, ISIS ir kt.), o naujausia grėsmė − karinė 
robotizacija, kai dalyvauti mūšyje paleidžiamos savarankiškai sprendi-
mus priimančios mašinos.

Proporcingumo principas lemia, kad atsitiktinė žala, sukelta panaudo-
tos ginkluotos jėgos, neturi akivaizdžiai viršyti tą jėgą naudojant pasiek-
to tikslo ar rezultato vertės203. Šis principas sutartinę galią įgijo priėmus 
I PP204. 

Kitaip tariant, tarptautinė humanitarinė teisė toleruoja faktą, kad civilių 
aukų visada buvo ir bus, galbūt nukentės ne tik tiesioginiai puolimo 
objektai, bet ir aplink juos esantys objektai ar asmenys (pavyzdžiui, 
civiliai), priskiriami saugomų asmenų ir saugomų objektų kategorijai. 

201 I PP 48 straipsnis.
202 I PP 52 straipsnio 2 dalis.
203 rogers, op. cit., p. 19.
204 I PP 51 straipsnio 5 dalis (b), 57 straipsnio 2 dalis (b).
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Žinoma, tarptautinės humanitarinės teisės tikslas yra užtikrinti, kad to-
kios atsitiktinės žalos būtų kuo mažiau. Puolimo žalos proporcingumą 
dažniausiai yra labai sunku išmatuoti, įvertinti ar apskaičiuoti, bet pri-
valoma taikyti tam tikras puolimų atsargumo priemones (žr. Civilių ap-
sauga), t. y. taisykles, kuriose detaliai nurodoma, kokių priemonių turi 
imtis karo vadai planuodami ir vykdydami puolimus. Bet vėlgi, kaip 
minėta, kiekvieno puolimo atitiktis proporcingumo principui faktiškai 
gali būti įvertinama tik konkrečiu atveju, nebent proprocingumo prin-
cipas akivaizdžiai pažeidžiamas. 

Pavyzdys: jeigu name, kuriame glaudžiasi civiliai, yra įsitaisęs snai-
peris (teisėtas karinis taikinys), jo negalima pulti naudojant aviaciją, 
nes tikėtinos civilių aukos gali būti neproporcingos pasiektam re-
zultatui (snaiperio likvidavimas). Reikia rinktis kitą karinės opera-
cijos būdą. Situacija gali būti vertinama kitaip, jeigu name įsikūrusi 
snaiperių grupė, jeigu civiliai iš jo nepasitraukė, nors buvo įspėti, 
arba jeigu nėra jokių kitų priemonių snaiperiams likviduoti, išskyrus 
smūgį iš oro.

Humaniškumo (žmoniškumo) principas teigia, kad ginkluotojo konf-
likto metu negalima taikyti itin nehumaniškų priemonių ar būdų, taip 
pat naudoti ginklus, kurie sukeltų nereikalingų kančių ar per didelę žalą 
(todėl kalbama ir apie nereikalingų kančių vengimo principą), nehu-
maniškai elgtis su asmenimis, aktyviai ne(be)dalyvaujančiais ginkluoto-
sios kovos veiksmuose. Šis principas žinomas iš pačių seniausių šaltinių 
(žr. I skyrių), o į tarptautinę teisę atėjo su 1868 m. Sankt Peterburgo 
deklaracija ir Martenso išlyga (žr. aukščiau). Šio principo turinys – su-
dėtinis. Aktyvių ginkluotojo konflikto dalyvių žudymas ar žalojimas 
yra grindžiamas karine būtinybe susilpninti priešą ir jį nugalėti. Visi 
viršijantys karinę būtinybę veiksmai laikomi pažeidžiančiais proporcin-
gumo principą. Tokie pažeidimai kartais būna itin atstumiantys, pavyz-
džiui, ginklus sudėjusių kovotojų, karo belaisvių, sužeistųjų, ligonių, 
civilių žudymas, kankinimas, genocido politika užgrobtose teritorijose, 
etniniai valymai ir kiti karo nusikaltimai bei nusikaltimai žmoniškumui. 
Žmoniškumo principas apima ne tik pasyviąją pareigą susilaikyti nuo ne-
žmoniškų veiksmų, bet ir aktyvią pareigą rūpintis sužeistaisiais, ligoniais, 
karo belaisviais, civiliais, nepalikti jų likimo valiai ir kt. Kitas šio principo 
aspektas – tai ginklų, sukeliančių nereikalingas kančias, draudimas (žr. 
XI skyrių). Žinoma, galima teigti, kad bet kokios sužeidimo kančios yra 
nereikalingos, tačiau šiuo atveju kalbama apie labai žalojančius ar didžiu-
lių kančių keliančius ginklus, pavyzdžiui, cheminį ginklą, minas-spąstus 
(kai mina atrodo kaip civilinis objektas, pavyzdžiui, vaikiškas žaislas).
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Pavyzdžiai: 1) 1991 m. sausio 13 d. Sovietų Sąjungos specialių-
jų pajėgų kareiviams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą buvo 
panaudotos žmogaus organizme suyrančios kulkos. Tokios kulkos 
sukelia sunkių traumų, daugybinių sužeidimų, labai pasunkina gy-
dymo procesą, todėl jų panaudojimas yra akivaizdus humaniškumo 
principo pažeidimas205. 2) Sovietų Sąjungos NKVD 1944–1953 m. 
taikė kovos su Lietuvos partizanais taktiką – numesti nužudytų par-
tizanų kūnus miestelių aikštėse, juos išniekinti ir stebėti, ar juos pa-
matę neišsiduos giminės ar rėmėjai. Pabrėžtina, kad humaniškumo 
principas taikomas ir žuvusio priešo atžvilgiu.

Pagal nediskriminavimo principą, ginkluotojo konflikto aukos ir daly-
viai turi būti saugomi vienodai, nepriklausomai nuo jų tautybės, rasės, 
lyties, odos spalvos, priklausymo konflikto šaliai, tikėjimo, kalbos, pa-
žiūrų, turtinės padėties ir kt. Tai yra vienas iš naujaisiais laikais, priėmus 
1864 m. Pirmąją Ženevos konvenciją dėl sužeistųjų ir ligonių mūšio lau-
ke padėties pagerinimo, atsiradusių principų206, vėliau tapęs visuotiniu. 
Kiekviena konflikto šalis privalo gerbti visų žmonių asmenybę, orumą, 
įsitikinimus ir religines pažiūras. Yra leidžiama tik vadinamoji pozityvioji 
diskriminacija, kai papildoma apsauga suteikiama labiau apsaugos reika-
lingoms karo aukų kategorijoms, pirmiausia moterims ir vaikams, taip 
pat, pavyzdžiui, sunkiau sužeistiesiems (plačiau žr.: Sužeistieji, ligoniai, 
karo belaisviai, civiliai). Nors teoriškai šis principas galėtų būti sudėtinė 
humaniškumo principo dalis, jo specifinis turinys leidžia laikyti jį atskiru.

Pavyzdys: gydomi sužeistieji negali būti prioritetiškai skirstomi pa-
gal tautybę (valstybę, priklausymą sąjungininkų šaliai) į saviškius ir 
svetimuosius. 

Kiti du toliau aptariami principai yra labiau istorinio pobūdžio, bet iki 
šiol jų pėdsakas tarptautinėje humanitarinėje teisėje yra gana esminis.

Garbingos kovos (riteriškumo) principas reiškia, kad ginkluotojo 
konflikto metu draudžiamas negarbingas, klastingas elgesys. Šis prin-
cipas yra bene seniausias iš visų tarptautinės humanitarinės, karo ar 
ginkluotojo konflikto teisės principų. Anksčiau jį įkūnijo ritualizuotos 
riterių kovų taisyklės (pavyzdžiui, riterį į dvikovą galėjo iškviesti tik 
kitas riteris; sulūžus vieno riterio iečiai, abu riteriai lipdavo nuo žirgų 
ir kaudavosi vienas prieš vieną kalavijais). Dabar išsaugotos tik esminės 
šio principo nuostatos, o nemažai ankstesnių jo aspektų yra susiję su 
proporcingumo ar humaniškumo principais. 

205 Urbonaitė, A. Mano Didžioji Nuodėmė, žurnalistika. Vilnius: Alma littera, 2015, p. 48–52.
206 Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded in Armies in the Field. Geneva,  
22 August 1864. Iš: sChindler, toman, supra note 68, p. 280−281.
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Pavyzdys: ginkluotojo konflikto metu draudžiama apgaulė, t. y. ne-
garbingas elgesys siekiant nugalėti priešą – pavyzdžiui, įgyti jo pasi-
tikėjimą ir priversti pasijusti saugų, o paskui tuo pasinaudojus pulti; 
arba kariai iškelia baltą vėliavą (pasidavimo ženklą), bet atsiųstus tar-
tis dėl pasidavimo sąlygų priešo parlamentarus nužudo.

Klasikinė karo teisė rėmėsi dar vienu – abipusiškumo − principu, kuris 
reiškė, kad apsauga karo aukai ar konflikto šaliai suteikiama tik jei pas-
taroji elgiasi taip pat. Šis principas iš dalies išlikęs ir dabartinėje tarp-
tautinėje humanitarinėje teisėje (pavyzdžiui, II PP nuostata, kad Pro-
tokolas taikomas tiems disidentams, kurie „taiko II PP“207), taip pat ir 
valstybių praktikoje (pavyzdžiui, teroristams nesuteikiamas kombatanto 
(karo belaisvio) statusas dėl to, kad jie nesilaiko tarptautinės humanita-
rinės teisės normų), bet jau nuo 1949 m. siekiama šio principo taikymą 
kuo labiau riboti, kad stipresnioji ginkluotojo konflikto šalis negalėtų 
juo piktnaudžiauti.

PRINCIPAS RAKTAŽODIS
KARINĖ BŪTINYBĖ LEIDŽIA
ATSKIRIAMUMAS ATSKIRIA
PROPORCINGUMAS PALYGINA, ĮVERTINA
ŽMONIŠKUMAS APSAUGO
NEDISKRIMINAVIMAS SULYGINA

Žinių įtvirtinimo klausimai:

1. Kodėl teigiama, kad tarptautinės humanitarinės teisės principai iki šiol 
yra tarptautinės humanitarinės teisės šaltinių pagrindas?

2. Kas yra Martenso išlyga, koks jos turinys ir kodėl ji aktuali iki šiol?
3. Ar karinės būtinybės principas yra absoliutus?
4. Kaip suprantate proporcingumo principą?
5. Kodėl atskiriamumo principas laikomas esminiu šiuolaikinės tarptau-

tinės humanitarinės teisės principu?
6. Ar nediskriminavimo principas galėtų būti laikomas žmoniškumo 

principo dalimi?
7. Kas yra abipusiškumo principas ir kodėl jis šiuo metu prarado įtaką?

207 II PP 1 straipsnio 1 dalis.
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1-oji praktinė užduotis 
Įsivaizduokite, kad vesdamas seminarą kariams sulaukiate jų klausimų: 

– „Minėjote nediskriminavimo principą. O jeigu vienu metu nu-
kenčia ir savas karys, ir priešas, − negi neturiu teisės pirma pasi-
rūpinti saviškiu?“ 

– „Jeigu užpuolikas nesilaiko garbingos kovos principo, ar aš taip 
pat galiu jo nesilaikyti?“

– „Jeigu tie principai niekur nesurašyti, kodėl turėtume jų laiky-
tis?“

– „Konvencijų labai daug; iš kur mes, paprasti kariai, galime jas 
visas žinoti?“

– „Koks čia karas, kuris nesukelia kančių?! Tikra nesąmonė tas 
kančių draudimo principas.“

Padiskutuokite šiais klausimais.

2-oji praktinė užduotis 
Kovotojai ant civilių gyvenamojo namo pastatė raketų leidimo įrenginį 
ir kartais šaudo į priešininką. Kartu su kitais penkiais netoliese pasta-
tytais tokio tipo įrenginiais jį aptarnauja penki kovotojai, jie juda nuo 
įrenginio prie įrenginio pagal poreikį. Name gyvena 40 civilių. Jie žino 
apie raketų leidimo įrenginį, bet negali pareikalauti, kad jis būtų paša-
lintas. Dalis gyventojų padeda kovotojams – juos maitina, pavėžėja ir 
pan. Namas yra gyvenamųjų namų kvartale, priešininkas šios teritorijos 
nekontroliuoja, tad yra pasiekiamas tik nuotoliniais ginklais. Priešinin-
kas, pastebėjęs iš įrenginio paleistą raketą, per 15 minučių nusitaikė ir iš 
lėktuvo smogė į tą vietą raketa „oras–žemė“. Įrenginys buvo sunaikin-
tas, o kovotojų grupė tuo metu buvo prie kito įrenginio ir nenukentė-
jo. Sprogusi raketa sugriovė pastato viršutinį aukštą, žuvo penki name 
buvę civiliai, dar 15 patyrė įvairių sužeidimų.
Remdamiesi tarptautinės humanitarinės teisės principais išanalizuokite 
šią situaciją ir nuspręskite, ar jos metu tų principų buvo laikomasi, ar jie 
buvo pažeisti; kuri ginkluotojo konflikto šalis yra atsakinga už principų 
pažeidimą? 

3. Tarptautinės sutartys

Šiuo metu tarptautinė humanitarinė teisė yra gausiai kodifikuota tarp-
tautinės viešosios teisės šaka. Suskaičiuojama apie šimtą įvairiausių 
tarptautinių susitarimų, kurie reguliuoja vieną ar kitą tarptautinės hu-
manitarinės teisės aspektą. 

Tarptautinės humanitarinės teisės sutartys – rašytiniai, formalūs doku-
mentai, kurių sudarymo, įsigaliojimo, veikimo, taikymo ir pasibaigimo 
bendruosius dalykus reglamentuoja tarptautinės sutarčių teisės normos, 
kita vertus, ir pačios šios sutartys reguliuoja tarptautinius teisinius san-
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tykius, nustatydamos tarptautinius valstybių įsipareigojimus ir teises 
tarptautinės humanitarinės teisės srityje. 

Tarptautinės sutartys gali ir kodifikuoti paprotinę teisę (tai pirmiausia 
būdinga istorinėms sutartims, pavyzdžiui, 1899–1907 m. Hagos kon-
vencijoms), ir kurti naujas normas (tokia kūryba prasidėjo jau 1864 m. 
priėmus Ženevos konvenciją, įtvirtinusią, pavyzdžiui, medicinos perso-
nalo neutralumo statusą), t. y. progresyviai plėtoti tarptautinę humani-
tarinę teisę. Šiuo metu dauguma tarptautinių sutarčių atlieka kaip tik 
tokią funkciją, o tarptautinė sutartis yra tapusi pagrindiniu tarptautinės 
teisėkūros šaltiniu. 

Pabrėžtina, kad pagrindinės tarptautinės humanitarinės teisės sutartys, 
t. y. 1949 m. Ženevos konvencijos dėl karo aukų apsaugos, jau laikomos 
tarptautinės paprotinės teisės dalimi ir yra plačiausiai ratifikuoti tarp-
tautinės teisės dokumentai. 

Tarptautinės humanitarinės teisės sutartis galima grupuoti pagal įvairius 
kriterijus, bet dažniausiai taikomas reguliavimo objekto požymis. Ski-
riamos šios grupės: 

1. Karo aukų apsaugos sutartys (Ženevos teisė):
– 1949 m. rugpjūčio 12 d. (Pirmoji) Ženevos konvencija dėl su-

žeistųjų ir ligonių padėties veikiančiose armijose pagerinimo;
– 1949 m. rugpjūčio 12 d. (Antroji) Ženevos konvencija dėl su-

žeistųjų, sergančiųjų ir skęstančiųjų ginkluotųjų pajėgų narių 
jūroje padėties pagerinimo; 

– 1949 m. rugpjūčio 12 d. (Trečioji) Ženevos konvencija dėl el-
gesio su karo belaisviais; 

– 1949 m. rugpjūčio 12 d. (Ketvirtoji) Ženevos konvencija dėl 
civilių apsaugos karo metu; 

– 1977 m. birželio 8 d. 1949 m. rugpjūčio 12 d. Ženevos kon-
vencijų Papildomas protokolas dėl tarptautinių ginkluotųjų 
konfliktų aukų apsaugos (I protokolas); 

– 1977 m. birželio 8 d. 1949 m. rugpjūčio 12 d. Ženevos kon-
vencijų Papildomas protokolas dėl netarptautinių ginkluotųjų 
konfliktų aukų apsaugos (II protokolas); 

– 2005 m. gruodžio 8 d. 1949 m. rugpjūčio 12 d. Ženevos kon-
vencijų Papildomas protokolas dėl papildomos skiriamosios 
emblemos priėmimo (III protokolas); 

– 2000 m. fakultatyvinis protokolas dėl vaikų dalyvavimo gink- 
luotuosiuose konfliktuose.
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2. Kultūros paveldo apsaugos sutartys:
– 1935 m. sutartis dėl meno, mokslo institucijų ir istorinių pa-

minklų apsaugos (Roericho paktas); 
– 1954 m. Hagos UNESCO konvencija dėl kultūros vertybių ap-

saugos ginkluotojo konflikto metu ir jos papildomieji protokolai.

3. Ginkluotosios kovos būdų ir priemonių sutartys (Hagos 
teisė):
a) sutartys, skirtos tam tikrų rūšių kovos veiksmams reguliuoti:

• sausumos karas: 
– 1907 m. IV Hagos konvencija dėl sausumos karo įsta-

tymų ir papročių, 
– 1976 m. konvencija dėl aplinkos keitimo būdų taikymo 

karo ar bet kokiems priešiškiems tikslams uždraudimo; 
• jūrų karas: 

– 1907 m. Hagos IX konvencija dėl bombardavimo iš 
jūros karo metu, 

– 1907 m. Hagos XI konvencija dėl tam tikrų apriboji-
mų grobti laivus jūrų karo metu, 

– 1907 m. Hagos XIII konvencija dėl neutralių valstybių 
teisių ir pareigų jūrų kare;

b) sutartys, susijusios su ginkluotės ribojimu ir draudimu:
• masinio naikinimo ginklą draudžiančios sutartys: 

– 1925 m. Ženevos protokolas dėl dusinamųjų, nuodin-
gųjų ir kitų dujų draudimo ir biologinių kariavimo 
metodų, 

– 1972 m. konvencija dėl bakteriologinių (biologinių) 
ir toksinių ginklų kūrimo, gamybos ir saugojimo už-
draudimo ir jų sunaikinimo, 

– 1993 m. konvencija dėl cheminio ginklo kūrimo, ga-
mybos, kaupimo ir panaudojimo uždraudimo ir jo su-
naikinimo;

• įprastinius (konvencinius) ginklus ribojančios sutartys: 
– 1980 m. konvencija dėl tam tikrų įprastinių ginklų, 

kurie gali būti laikomi pernelyg žalojančiais arba vei-
kia nesirinktinai, naudojimo uždraudimo arba apribo-
jimo (CCW) ir jos papildomieji protokolai, 

– 1997 m. Otavos konvencija dėl priešpėstinių minų 
naudojimo, kaupimo, gamybos ir perdavimo uždrau-
dimo ir dėl jų sunaikinimo, 

– 2008 m. konvencija dėl kasetinių šaudmenų.
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4. Baudžiamojo persekiojimo už tarptautinės humanitarinės 
teisės pažeidimus susitarimai ir sutartys:
– 1945 m. rugpjūčio 8 d. Londono chartija (Niurnbergo tribu-

nolo statutas); 
– 1948 m. Jungtinių Tautų konvencija dėl kelio genocido nusi-

kaltimui užkirtimo ir baudimo už jį; 
– 1968 m. konvencija dėl senaties termino netaikymo už karo 

nusikaltimus ir už nusikaltimus žmoniškumui;
– 1998 m. Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutas.

Žinoma, čia paminėtos tik svarbiausios universaliosios sutartys. Valstybės taip 
pat gali sudaryti dvišales ar regionines sutartis tam tikriems tarptautinės hu-
manitarinės teisės aspektams reguliuoti, pavyzdžiui, dėl apsikeitimo karo be-
laisviais, dėl karo belaisvių repatriacijos, dėl pabėgėlių ar perkeltųjų asmenų 
sugrįžimo ir kt. Pabrėžtina tarptautinės humanitarinės teisės nuostata, kad 
tokios sutartys jokiu būdu negali pabloginti saugomųjų asmenų statuso ar 
apsaugos (plačiau žr. VII skyrių Specialieji susitarimai). Be to, kai kurios tarp-
tautinės sutartys įtraukia tik tam tikrą dalį tarptautinės humanitarinės teisės 
normų (pavyzdžiui, 1989 m. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija numato 
tam tikrą papildomą apsaugą vaikams ginkluotojo konflikto metu208).

Žinių įtvirtinimo klausimai:

1. Kokios tarptautinės teisės šakos normos reguliuoja tarptautinės huma-
nitarinės teisės sutarčių sudarymą, įsigaliojimą, taikymą, vykdymą ir 
kitus klausimus?

2. Koks yra tarptautinės humanitarinės teisės sutarčių ir tarptautinės pa-
protinės humanitarinės teisės santykis?

3. Kokias nurodytumėte tarptautinės humanitarinės teisės sutarčių grupes?

Praktinė užduotis 
Raskite internete Daytono taikos susitarimą209 (1995 m.), kuriuo buvo 
užbaigtas karas Bosnijoje ir Hercegovinoje, ir išanalizuokite, kurios jo 
nuostatos priskirtinos tarptautinei humanitarinei teisei.209

4. Kiti šaltiniai

Tarptautinių organizacijų sprendimai ir rezoliucijos
Tarptautinių organizacijų sprendimai ir rezoliucijos, kaip įprasta tarp-
tautinėje viešojoje teisėje, gali būti skirtingo pobūdžio. Dažniausiai tai 

208 Vaiko teisių konvencija. Valstybės žinios, 1995, Nr. 60, 38 ir 39 straipsniai.
209 General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina [interaktyvus, žiūrėta 
2015-04-25], <http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/BA_951121_Dayton-
Agreement.pdf>.
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bus pagalbinis šaltinis, kuriuo remiantis galima nustatyti pirminę tei-
sės normą (paprotį), nors gali būti ir išimčių. Mat, priklausomai nuo 
rezoliucijos ar sprendimo turinio, pobūdžio ir priėmusios institucijos 
galių, tai gali būti ir rekomendacinio (dažniausiai), ir privalomojo po-
būdžio (išimtiniais atvejais) šaltinis. JTO Saugumo Taryba, veikdama 
pagal Jungtinių Tautų Chartijos VII skirsnį (grėsmė taikai ir saugu-
mui), turi teisę priimti rezoliucijas, kurios adresatams yra privalomos. 
Saugumo Taryba ne vienoje rezoliucijoje yra pareikalavusi, pavyzdžiui, 
kad konkrečių konfliktų šalys laikytųsi tarptautinės humanitarinės tei-
sės, ar išreiškusi požiūrį dėl ginkluotojo konflikto metu įvykusių inci-
dentų210. Kita vertus, JTO Saugumo Tarybos rezoliucijos laikomos ne 
teisės kūrimo šaltiniais, o politiniais sprendimais. Vis dėlto tokiomis 
rezoliucijomis ir jas priimant vykusiomis diskusijomis neretai remia-
masi siekiant įrodyti tarptautinio papročio egzistavimą. Kaip ypatingą 
atvejį taip pat reikėtų paminėti JT Saugumo Tarybos rezoliucijas, kurių 
pagrindu buvo patvirtinti Jugoslavijos ir Ruandos tribunolų statutai – 
dokumentai, apibrėžę šių institucijų funkcionavimo pagrindus, juris-
dikciją ir kitus klausimus. 

JTO Saugumo Tarybos ne pagal VII Jungtinių Tautų Chartijos skirsnį 
priimtos rezoliucijos tampa rekomendacinio pobūdžio. Jungtinių Tautų 
Organizacijos Generalinės asamblėjos ir kitų organizacijų, jų pareigūnų 
rezoliucijos ir panašaus pobūdžio dokumentai (pavyzdžiui, JT generali-
nio sekretoriaus ataskaitos) savaime yra rekomendacinio pobūdžio, bet 
gali pabrėžti arba pakartoti normas, turinčias sutartinių ar paprotinių 
normų galią, neturėdamos galios jų sukurti. Tarptautinės organizaci-
jos, siekdamos sureguliuoti vienus ar kitus konfliktus, neretai į pagal-
bą kviečiasi įvairiausius ekspertus, kurie parengia studijas ir pateikia 
išvadas, kurias minėtosios organizacijos vėliau patvirtina kaip oficialų 
požiūrį.

Tarptautinių teismų sprendimai
 Tarptautinio Teisingumo Teismo (TTT) statuto 38 straipsnyje minint 
„teismo sprendimus“ pirmiausia turimi omenyje paties TTT sprendi-
mai. Teismas nagrinėja dviejų rūšių bylas: ginčus tarp valstybių, kurių 
sprendimai privalomi bylos šalims, ir JTO institucijų prašymu teikia 
rekomendacinio pobūdžio konsultacines išvadas. 

Tarptautinės humanitarinės teisės klausimais TTT yra pasisakęs ne 
kartą. Galima paminėti Korfu kanalo bylą (Jungtinė Karalystė v. Alba-

210 Pvz., UN SC Res. S/RES/2209 (2015), griežtai pasmerkusią cheminio ginklo panau-
dojimą Sirijoje.
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nija211), Nikaragvos bylą (Nikaragva v. JAV212), Demokratinės Kongo 
Respublikos bylą prieš Ugandą213, taip pat konsultacinę išvadą dėl Sie-
nos statybos okupuotoje Palestinos teritorijoje214, – pastarojoje nagri-
nėtos valstybės okupantės teisės ir pareigos, ir konsultacinę išvadą dėl 
branduolinio ginklo panaudojimo ar grasinimo juo215. 

Vis dėlto reikėtų pabrėžti, kad ir šis teismas spręsdamas bylas teisės 
nekuria, o tik ją aiškina ir taiko. TTT sprendimai formaliai taip pat 
neturi precedento galios (t. y. neprivaloma jų laikytis kitose bylose), bet 
Teismas paprastai remiasi res iudicata principu, kuris reiškia, kad jeigu 
analogiškas klausimas buvo išnagrinėtas ankstesnėje byloje ir nėra pa-
pildomų jį keičiančių aplinkybių, Teismas klausimo nesvarstys iš naujo 
ir pasirems ankstesniu sprendimu. 

Nuo 1945 m. tarptautinės teisės erdvėje atsirado tarptautinių baudžia-
mųjų tribunolų (Niurnbergo, Tokijo, Jugoslavijos, Ruandos, Specialu-
sis teismas Siera Leonei, Kambodžos specialiosios kolegijos), o 2002 m.  
– ir Tarptautinis baudžiamasis teismas. Šios institucijos nagrinėjo (na-
grinėja) tiesiogiai su tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimais su-
sijusias bylas spręsdamos fizinių asmenų tarptautinės baudžiamosios 
atsakomybės klausimus. Jų sprendimai gausiai papildė tarptautinę hu-
manitarinę teisę. Labai svarus Jugoslavijos tribunolo ir Ruandos tribu-
nolo indėlis – jų jurisprudencija ne tik intensyvi ir gausi, bet ir labai 
pažangi. Galima teigti, kad nesant naujo sutartinio reguliavimo kaip tik 
šie tribunolai užpildė daug netarptautinio ginkluotojo konflikto regu-
liavimo spragų.

Tarptautinės humanitarinės teisės klausimus kartais imasi spręsti ir tarp-
tautiniai žmogaus teisių teismai. Pavyzdžiui, Europos Žmogaus Teisių 
Teismas byloje Kononov v. Latvija nagrinėjo kombatanto ir civilio sta-
tuso problemą216, o Amerikos žmogaus teisių komisija La Tablada217 
byloje – tarptautinės humanitarinės teisės taikymo intensyvaus, bet 
trumpalaikio ginkluotojo susirėmimo atveju problemą.

211 Corfu Channel case, Judgment of April 9th, 1949, I.C.J. Reports, 1949.
212 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States 
of America). Merits, Judgment, I.C.J. Reports, 1986.
213 Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v.  
Uganda). Judgment. I.C.J. Reports, 2005.
214 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory. 
Advisory Opinion. I.C.J. Reports, 2004.
215 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons. Advisory Opinion. I.C.J. Reports, 1996.
216 Juan Carlos Abella v. Argentina, Case 11.137, Report Nº 55/97, Inter-Am. C.H.R., 
OEA/Ser.L/V/II.95 Doc. 7 rev. at 271 (1997).
217 Kononov v. Latvia (GC), Nr. 36376/04, ECHR, 24 July 2008.
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Doktrina, arba žymiausių tarptautinės teisės specialistų nuomonė
Skirtingai nei nacionalinės teisės sistemoje, doktrina yra svarbus ir so-
lidus tarptautinės teisės, taip pat ir humanitarinės, šaltinis, nors taip pat 
priskirtinas pagalbinių šaltinių kategorijai. 

Apie karo teisę rašė jau ir vadinamieji tarptautinės teisės tėvai (žr. I 
skyrių): Hugas Grocijus, Franciscas de Vittoria, Emmerichas de Vattelis 
ir kt. Šiais laikais tarptautinės humanitarinės teisės supratimas taip pat 
neįmanomas neįsigilinus į Jeano Pictet, Antoine’o Bouvier, Dieterio 
Flecko, A. P. Rogerso, Leslie C. Greeno, Danielio Thürerio, Yoramo 
Dinsteino, Rene Davido ir kitų mokslininkų studijas ar veikalus. Tačiau 
savarankiški „autoriniai“ darbai dabar turbūt sudaro tik mažąją doktri-
nos dalį, mat šiuo metu doktrinos statusą įgyja ir įvairiausių vyriausy-
binių bei nevyriausybinių tarptautinių organizacijų ekspertinė veikla. 

Taip pat doktrinos pavyzdžiais laikytina ir įvairiausių kitų mokslinių ar 
ekspertinių konferencijų, tyrėjų grupių, tinklų, „mąstymo centrų“ veik- 
la ir jos rezultatai. Paminėtini San Remo tarptautinės humanitarinės 
teisės institutas, atliekantis neoficialias, bet itin svarbias kodifikacijas (jų 
rezultatas, pavyzdžiui, yra San Remo jūrų karo vadovas, San Remo ko-
vos pradžios taisyklių vadovas), ir Ženevos tarptautinės humanitarinės 
teisės akademija, atliekanti didžiulės apimties tarptautinės humanitari-
nės teisės tyrimus. 

Doktrinos šaltinių svarbą ir jų kaip tarptautinio papročio reikšmę įro-
do valstybių praktika ar opinio iuris. Būna, kad valstybės užsako eks-
pertų tyrimus, o vėliau jų išvadomis remiamasi formuojant tarptautinę 
praktiką. Tačiau svarbu nepamiršti, kad ne kiekviena doktrinos (ir kitų 
pagalbinių šaltinių) nuostata savaime yra teisės šaltinis, kuriuo galima 
remtis kaip teisės faktu. Taip, doktrina pasiūlo naujų reguliavimo būdų, 
bet tai tik pasiūlymai, o ne teisės norma. Todėl studijuojant doktrinos 
šaltinius reikia labai aiškiai matyti ribą, ties kuria baigiasi esamos tarp-
tautinės humanitarinės teisės analizė ir prasideda autoriaus (-ių) nuo-
monė, kitaip tariant, progresyvi teisės plėtra. 

Ypatingo doktrinos šaltinio funkcija priskirtina Tarptautiniam Raudo-
nojo Kryžiaus komitetui. 

Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto veikla
Šis komitetas, taip pat Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo 
Pusmėnulio judėjimai, su tarptautine humanitarine teise yra susiję nuo 
pat jos kodifikacijos pradžios (žr. I skyrių). Jų pastangomis tarptautinė 
humanitarinė teisė ne tik aiškinama, bet ir plėtojama. 
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Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas yra nevyriausybinė organi-
zacija, bet jos prestižas ir indėlis į tarptautinę humanitarinę teisę – ne-
įkainojamas. Nuo pat įsikūrimo XIX amžiuje Tarptautinis Raudonojo 
Kryžiaus komitetas ir minėtieji judėjimai atlieka nuolatinę ekspertų 
funkciją – organizuojamos tyrėjų konferencijos, kuriose svarstomi svar-
biausi humanitarinės pagalbos ir tarptautinės humanitarinės teisės klau-
simai, parengiami ir aptariami būsimųjų konvencijų ar kitų dokumentų 
projektai, kurie vėliau teikiami aptarti, tvirtinti valstybėms, priimami 
tarptautinėse diplomatinėse konferencijose. Be to, būtent Tarptautinio 
Raudonojo Kryžiaus komiteto iniciatyva buvo parengti autoritetingi 
1949 m. Ženevos konvencijų komentarai, jų 1977 m. papildomųjų pro-
tokolų komentarai (šiuo metu rengiama jų nauja redakcija), minėtoji 
Paprotinės tarptautinės humanitarinės teisės studija, įvairūs teisės aiški-
nimo dokumentai (kaip antai Civilių, tiesiogiai dalyvaujančių ginkluo-
tojoje kovoje, statuso gairės) ir daug kitų dokumentų. Šiuo metu Tarp-
tautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas kartu su Šveicarijos vyriausybe 
plėtoja vadinamąją Šveicarijos ir TRKK iniciatyvą sukurti papildomų 
tarptautinės humanitarinės teisės sutarčių priežiūros galimybių ir kt. 

Žinių įtvirtinimo klausimai:

1. Ar Jungtinių Tautų Organizacijos Saugumo Tarybos rezoliucijos gali 
būti laikomos tarptautinės humanitarinės teisės šaltiniu?

2. Paaiškinkite, kokią funkciją tarptautinės humanitarinės teisės šaltinių 
sistemoje atlieka tarptautinių teismų sprendimai?

3. Kokių žinote tarptautinių teismų, susijusių su tarptautinės humanita-
rinės teisės klausimais?

4. Ar kitos kompetencijos (ne tarptautinės humanitarinės teisės) tarp-
tautiniai teismai taip pat sprendžia tarptautinės humanitarinės teisės 
klausimus?

5. Koks doktrinos ir tarptautinės humanitarinės teisės šaltinių santykis?

Praktinė užduotis
Lietuvos krašto apsaugos ministerijos teisininkas gauna tokio pobūdžio 
raštą: „Prašom atsakyti, ar Lietuvos kariuomenė privalo laikytis nuos-
tatų, nurodytų Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto parengtose 
Civilių, dalyvaujančių ginkluotojoje kovoje, aiškinamosiose gairėse?“ 
Kokį atsakymą parengtumėte?
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IV skyrius  
Ginkluotasis konfliktas: samprata, rūšys  

ir kiti bendrieji klausimai

Ginkluotasis konfliktas – tai viena iš svarbiausių tarptautinės humani-
tarinės teisės sąvokų ir itin svarbus tarptautinės humanitarinės teisės 
taikymo pagrindas. Kaip minėta, esminė tarptautinės humanitarinės 
teisės normų dalis pradedama taikyti tik ginkluotojo konflikto metu. 
Tarptautinės teisės nuostatas, egzistavusias tarp konfliktuojančiųjų šalių 
iki konflikto pradžios, iš dalies pakeičia tarptautinės humanitarinės teisės 
normos. Ginkluotojo konflikto metu taikos teisė lieka galioti tiek, kiek 
jos reguliuojamų santykių nekeičia tarptautinė humanitarinė teisė. Pasta-
roji teisė galioja tiek puolančiajai (agresoriui), tiek besiginančiajai šaliai.

Klasikinėje tarptautinėje teisėje (žr. I skyrių) karo teisė, įsigaliojusi nuo 
vadinamosios karo būklės momento, visiškai pakeisdavo taikos meto 
teisę. Šiuo metu ginkluotojo konflikto faktas dar nereiškia, kad tarp 
konflikto šalių yra nutraukiami diplomatiniai santykiai ar sustabdomos 
(nutraukiamos) anksčiau galiojusios sutartys (žr. V skyrių), be to, yra 
aiški nuostata, kad žmogaus teises ginančios sutartys toliau galioja ir 
ginkluotojo konflikto metu (žr. II, V skyrius). Tarptautinė humanita-
rinė teisė taikoma net tuo atveju, jei konfliktuojančios valstybės nepri-
pažįsta viena kitos (pavyzdžiui, Izraelio valstybės iki šiol nepripažino 
dauguma arabų valstybių). Tačiau visuotinio pripažinimo klausimas gali 
būti svarbus tada, kai kyla rimtų abejonių, kad viena konflikto šalis nėra 
valstybė, o tik, pavyzdžiui, separatistinis judėjimas.

Taigi nustatyti pradžios momentą yra labai svarbu – nuo to priklauso 
žmonių gyvybės ir ginkluotųjų pajėgų elgesys.

Paradoksalu tai, kad tarptautinės humanitarinės teisės šaltiniai tiesiogiai 
nepateikia bendro ginkluotojo konflikto apibrėžimo. Tai lemia kelios 
priežastys: 1) pati ginkluotųjų konfliktų prigimtis. Carlas von Clausewit-
zas ne veltui karui priskyrė chameleono bruožų: tai labai dinamiškas, 
įvairiapusis, nuolat kintantis reiškinys, tad bet koks detalus apibrėžimas 
tuoj pat nebeatitiktų realijų; 2) bet kokia tiksli sąvoka suteiktų galimybę 
valstybėms ja piktnaudžiauti, išvengiant humanitarinių pareigų218. Be to, 
tarptautinė humanitarinė teisė numato du ginkluotojo konflikto režimus, 
kurie lemia ir ginkluotojo konflikto sąvokos elementų skirtumus.

218 Kaip tik taip nutiko su klasikinės okupacijos sąvokos vartosena (žr. toliau).
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GINKLUOTASIS KONFLIKTAS
å      æ

TARPTAUTINIS NETARPTAUTINIS

Šiuo metu ginkluotuosius konfliktus yra įprasta skirstyti į tarptautinius 
ir netarptautinius. Tinkamai nustatyti ginkluotojo konflikto rūšį taip 
pat yra labai svarbu, nes tarptautinio ir netarptautinio konfliktų režimų 
skirtumai lemia jiems taikomos teisės pobūdį. 

1. Tarptautinio ginkluotojo konflikto požymiai  
ir sąvoka 

1949 m. Ženevos konvencijų bendrasis 2 straipsnis nurodo, kad kon-
vencijos taikomos ne tik kai skelbiamas karas, bet ir tuo atveju, kai 
„kyla ginkluotasis konfliktas tarp dviejų ar kelių aukštųjų susitarian-
čiųjų šalių“ (pirmiausia čia kalbama apie valstybes). Taigi šis straipsnis 
numato dvi konvencijų taikymo galimybes: faktiškai pradedant gink- 
luotosios kovos veiksmus arba teisiškai įvedant karo būklę (tai reiškia, 
kad ginkluota jėga gali būti net nepanaudota, bet konvencijos turi būti 
taikomos). Be to, to paties straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad konvenci-
jos taikomos ir kai okupuojama visa valstybės teritorija (ar jos dalis), net 
jeigu tokiai okupacijai nesipriešinama ginklu (žr. toliau). 

Taigi tam, kad pradėtų veikti tarptautinė humanitarinė teisė, nebereikia 
istoriškai įprasto formalaus karo paskelbimo, deklaravimo (žr. I skyrių) 
ar kt. Taip pat nebesvarbu, ar valstybė oficialiai laiko save konflikto ša-
limi, ar ne. 1949 m. Ženevos konvencijų bendrajame 2 straipsnyje (žr. 
VII skyrių Konvencijų sistema) įtvirtintas ginkluotojo konflikto termi-
nas objektyvizavo (su tam tikromis išlygomis) tarptautinio ginkluotojo 
konflikto teisės taikymą.

Be jokios abejonės, prieš vartojant tam tikrą sąvoką reikia išsiaiškinti jos turi-
nį. Taigi kokia situacija suprantama kaip tarptautinis ginkluotasis konfliktas? 
Ženevos konvencijų komentaras pateikia labai bendro pobūdžio apibrėži-
mą: ginkluotasis konfliktas – tai „bet koks nesutarimas tarp dviejų valsty-
bių, lemiantis ginkluotųjų pajėgų panaudojimą (dalyvavimą), net jei šalys 
neigia karo būklę. Nesvarbu, kokia konflikto trukmė ar aukų skaičius“219. 

219 piCtet, J. S. The Geneva Conventions of 12 August 1949. Commentary I Geneva Con-
vention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in 
the Field. Geneva: International ICRC Commentary on the Four Geneva Conventions of 
1949. Geneva: ICRC, 1952 (GC I, Commentary, Art. 2, para. 1), p. 32.
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Taigi tarptautinis ginkluotasis konfliktas pirmiausia yra dviejų ar dau-
giau valstybių faktinis ginkluotasis susirėmimas, kurio metu bent vie-
na konflikto šalis panaudoja ginkluotąsias pajėgas. Toks pat požiūris 
patvirtintas ir etapinėje Jugoslavijos tribunolo Duško Tadiĉ byloje, bet 
joje net nevartojamas specialusis ginkluotųjų pajėgų terminas, o kalba-
ma apie „ėmimąsi ginkluotos jėgos“220. Tai – svarbus patikslinimas, nes 
valstybės savo nacionalinėje teisėje pačios nustato, ką jos laiko ginkluo-
tosiomis pajėgomis. Kita vertus, taip pat svarbu ir tai, kad tarptautinė 
teisė prie ginkluotųjų pajėgų priskiria visas organizuotas ginkluotąsias 
grupes, pavaldžias vienai vadovybei221, įskaitant ir grupes, kurioms ji 
taiko efektyvią ar bendrąją kontrolę (žr. IV skyrių Internacionalizuotas 
ginkluotasis konfliktas). Matyti, kad Komentare nelaikoma esant svarbu 
nei konflikto trukmė, nei intensyvumas (t. y. ginkluotos jėgos panau-
dojimo apimtys), nes, anot Komentaro, „pagarba žmogui negali būti 
matuojama aukų skaičiumi“222. Net jei konflikto tarp dviejų valstybių 
metu nebuvo padaryta didelės žalos, net jei konfliktas tęsėsi vos kelias 
valandas, – tarptautinė humanitarinė teisė vis tiek turi būti taikoma. 
Taigi net ir vienas auką pakirtęs šūvis, vienas paimtas belaisvis teoriškai 
gali lemti ginkluotojo konflikto konstatavimą. Kitaip tariant, tarptauti-
nė humanitarinė teisė ginkluotos jėgos panaudojimo intensyvumo ne-
laiko tarptautinio ginkluotojo konflikto kriterijumi (ne visi autoriai su 
tuo sutinka223, be to, visai kitaip intensyvumą traktuoja netarptautinio 
ginkluotojo konflikto samprata, žr. toliau). 

Taip pat galima padėtis, kai viena valstybė panaudoja ginkluotąsias pa-
jėgas, o antroji nespėja to padaryti (arba negali dėl savo silpnumo, bai-
mės, kt.), bet tarptautinio ginkluotojo konflikto konstatavimo ir tarp-
tautinės humanitarinės teisės taikymo pobūdis dėl to nesikeičia (taip pat 
žr. IV skyrių Okupacija). 

Vienas iš pirmųjų atvejų, kai oficialiuose valstybių komunikatuose, siekiant pa-
brėžti skirtumą nuo tradicinės karo būklės, buvo pavartotas ginkluotojo konflikto 
terminas, buvo 1956 m. Sueco kanalo operacija. Tada Didžiosios Britanijos mi-
nistras pirmininkas, reikšdamas pasipriešinimą Sueco kanalo nacionalizavimui, 
kurį įvykdė Egiptas, aiškiai nurodė, kad tarp Jungtinės Karalystės ir Egipto vyksta 
ne karas, o tarptautinis ginkluotasis konfliktas224. Paskutinė oficiali karo deklara-
cija paskelbta 1945 m. rugpjūčio 8 d. Sovietų Sąjungai paskelbus karą Japonijai225.

220 ICTY, The Prosecutor v. Tadic, Case No. IT-94-1-A, Decision on the Defence Motion 
for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 2 October 1995, para. 70.
221 I PP 43 straipsnis.
222 GC I, Commentary, Art. 2, p. 32.
223 solis, G. D. The Law of Armed Conflict. Cambridge University Press, 2010, p. 152.
224 green, L. C. The Contemporary Law of Armed Conflict. 3rd Ed. Manchester University 
Press, 2008, p. 67.
225 solis, op. cit., p. 151.
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Sudėtingiau įvertinti padėtį, kai konflikto būdai ir metodai yra ne fi-
zinės, kinetinės kilmės jėgos, o, pavyzdžiui, kibernetinės priemonės. 
Šiuolaikinėmis nekinetinėmis priemonėmis galima padaryti kinetinei 
jėgai analogišką poveikį ir sukelti valstybei didelių nuostolių. Taigi ar 
galima įvardyti ginkluotuoju konfliktu situaciją, kai buvo panaudota 
tik kibernetinė jėga? Autoritetingiausias tokio karo reguliavimo šalti-
nis, vadinamasis Talino vadovas226, nurodo, kad tarptautinį ginkluotąjį 
konfliktą galima sukelti ir vien kibernetinėmis priemonėmis, o gink- 
luotosios kovos veiksmų intensyvumo lygis gali būti gana žemas, – pa-
vyzdžiui, kariniame objekte sukeltas gaisras227. 

Vienas iš žymiausių kibernetinio konflikto specialistų Michaelis N. 
Schmittas dar 1999 m. suformulavo platų kibernetinio puolimo verti-
nimo kriterijų sąrašą, paremtą vadinamuoju padarinių požiūriu (angl. 
effects-based approach), ir pabrėžė, kad svarbu ne tiek kinetinę, įprastinę 
ataką atitinkantis ginklas, kiek jo sukelti padariniai ir jų pobūdis:

– sunkumas, arba puolimo intensyvumas ir apimtis, t. y. kaip 
smarkiai buvo pažeista infrastruktūra, kokios žalos padaryta, 
kiek pajėgumų naudota ir kt.; 

– trukmė – kaip ilgai truko puolimas ar jo sukelti padariniai;
– tikslingumas – kokių neigiamų padarinių priežastis yra būtent 

puolimas; 
– invazyvumas – kaip glaudžiai puolimas buvo nukreiptas būtent 

prieš valstybę;
– galimybė įvertinti – ar lengvai galima nustatyti, apskaičiuoti 

nuostolius; 
– teisėtumo prezumpcija – ar veiksmas yra teisėtas tarptautinės 

teisės požiūriu228.

Šie kriterijai leidžia daug lanksčiau tirti incidentus, tad pagal minėtąjį 
sąrašą net puolimai, kurie iš pirmojo žvilgsnio neatrodo esą ginkluotie-
ji, galėtų būti priskiriami būtent prie tokių. Talino vadove šis klausimas 
sprendžiamas dviem lygiais. Antai 11 taisyklė nurodo: „Kibernetinė 
operacija yra toks jėgos panaudojimas, kurio apimtis ir padariniai gali 

226 Tallinn Manual, Rule 22.
227 Ibid., p. 74(75), para. 12.
228 sChmitt, M. N. Computer Network Attack and the Use of Force in International Law: 
Thoughts on a Normative Framework. Columbia Journal of Transnational Law, 1998–1999,  
37: 885−938, p. 913–915; kriterijų kritinę analizę žr.: ZiolkoWski, K. Ius ad Bellum in Cyberspace 
– Some Thoughts on the “Schmitt-Criteria” for Use of Force. Iš: 2012 4th International Confe- 
rence on Cyber Conflict Proceedings. CZosseCk, C.; ottis, r.; ZiolkoWski, K. (eds.). Tallinn: 
NATO CCD COE Publications, 2012, p. 175 [interaktyvus, žiūrėta 2013-07-01], <http://
www.ccdcoe.org/publications/2012proceedings/CyCon_2012_Proceedings.pdf>, p. 301−307.
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būti prilyginti nekibernetinei operacijai, prilygstančiai jėgos panaudo-
jimui229“, o aukščiau nurodyti analizės kriterijai dar papildomi kriteri-
jumi „karinis pobūdis“, kuris apibūdinamas taip – „arba ginkluotosios 
pajėgos panaudojo kibernetinį puolimą, arba jos tapo kibernetinio puo-
limo taikiniu“230. 

Stuxnet. 2009 m. nežinomų autorių sukurtas virusas Stuxnet ne tik įsi-
skverbė į Irano branduolinio kuro sodrinimo centrų valdymo sistemas, bet 
ir sugadino centrų įrangą – sodrinimo centrifugas, smarkiai pakenkdamas 
Irano branduolinei programai. Programuotojai, tyrę šį sudėtingą virusą, 
padarė išvadą, kad greičiausiai jis sukurtas su valstybių pagalba. Buvo įtaria-
mas Izraelis ir JAV, bet nėra jokių patikimų įrodymų231. Vis dėlto dauguma 
Talino vadovo ekspertų sutinka, kad jeigu Stuxnet autorystė būtų įrodyta, 
tokio pobūdžio užpuolimą būtų galima laikyti ginkluotuoju, vadinasi, ir 
tarptautinį ginkluotąjį konfliktą sukeliančia veika232. 

Vertinant puolimą svarbu atsižvelgti į tai, kad tam tikrais atvejais gink- 
lus (įskaitant ir kibernetinius) gali naudoti ne tik ginkluotosios pajėgos 
per se233, bet ir kitos valstybės struktūros, pavyzdžiui, žvalgyba, samdyti 
specialistai ar pan.

Kvalifikuojant situaciją kaip ginkluotąjį konfliktą labai svarbu įvertinti 
subjektą, kuris naudoja ginkluotą jėgą. Tarptautinio ginkluotojo konf-
likto padėtį gali sukelti tik valstybės organų234 vykdytas ar sankcio-
nuotas jėgos panaudojimas. Jeigu jėgą panaudojo ginkluotųjų pajėgų 
nariai, bet tik savo asmenine iniciatyva, motyvais ar interesais, tai nebus 
laikoma ginkluotuoju konfliktu235. Įžengimas į kitos valstybės teritoriją 
per klaidą ar klaidingai atakuotas taikinys taip pat nesukels ginkluo-
tojo konflikto. Jeigu valstybė davė sutikimą kitai valstybei veikti savo 
teritorijoje ar pagal jos jurisdikciją (pavyzdžiui, kovoti su disidentais ar 
teroristais), toks svetimos valstybės ginkluotųjų pajėgų panaudojimas, 

229 Tallinn Manual, Rule 11, p. 47.
230 Ibid., p. 51.
231 Zetter, K. An Unprecedented Look at Stuxnet, the World’s First Digital Weapon [interak-
tyvus, žiūrėta 2015-04-15], <http://www.wired.com/2014/11/countdown-to-zero-day-stuxnet/>.
232 Plačiau apie kibernetinio ginkluotojo konflikto problemas: Žilinskas, J. Kibernetinių 
technologijų panaudojimo ginkluotuose konfliktuose poveikis tarptautinei humanitarinei 
teisei. Jurisprudencija, 2013, 20(3): 1195–1212.
233 Tallinn Manual, Rule 22, para. 13. 
234 Valstybės organas šiuo atveju suprantamas taip, kaip jį apibrėžia tarptautinė teisė; deta-
liau: Straipsnių dėl valstybių atsakomybės už tarptautinės teisės pažeidimus projektas, II skirsnis. 
Iš: Vadapalas, V. Tarptautinė teisė: pagrindiniai dokumentai ir jurisprudencija. Vilnius: 
Eugrimas, p. 259). Ginkluotosios pajėgos ir ginkluotųjų pajėgų nariai, išskyrus atvejus, kai 
jie veikia asmenine iniciatyva, yra laikomi valstybės organais.
235 Reikėtų prisiminti, kad esant neaiškioms situacijoms bus taikomas ultra vire principas, 
t. y. kol neįrodyta kitaip, preziumuojama, kad jėgą panaudojo valstybės organas.
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nors ir kitos valstybės teritorijoje, nebus laikomas tarptautiniu ginkluo-
tuoju konfliktu tol, kol laikomasi susitarimo sąlygų. Teritorijos elemen-
tas (t. y. kad ginkluotosios pajėgos ar įtaisai (pavyzdžiui, raketos) ko-
kiu nors būdu kerta valstybės sieną) tarptautinio ginkluotojo konflikto 
atveju svarbus ne tiek fiziškai, kiek jurisdikcijos požiūriu. Pavyzdžiui, 
jeigu atvirojoje jūroje būtų užpultas kitos valstybės karo laivas ar kari-
nių pajėgų bazė trečiojoje valstybėje, tai taip pat galėtų lemti tarptautinį 
ginkluotąjį konfliktą. 

Taigi ginkluotojo konflikto metu ginkluota jėga turi būti naudojama 
siekiant pakenkti priešui, o ginkluotasis susirėmimas turėti vienaip ar 
kitaip įžvelgiamą tam tikrą valstybės politikos elementą. Todėl privačių 
asmenų, jų grupių, verslo ar kriminalinių struktūrų įvykdytas ginkluo-
tos jėgos panaudojimas arba valstybės ginkluotos jėgos panaudojimas 
prieš tokias grupes nebus laikomas ginkluotuoju konfliktu. 

Nors pagal tarptautinę humanitarinę teisę valstybė neprivalo pareikšti 
teisinio požiūrio į situaciją tam, kad atsirastų pagrindas taikyti tarptauti-
nę humanitarinę teisę (t. y. nebūtina oficialiai paskelbti apie ginkluotąjį 
konfliktą ar karą), bet tokio pobūdžio valstybių pareiškimai iš tikrų-
jų svarbūs, ypač jei susirėmimai menkesnės apimties. Tokios situacijos 
paprastai vadinamos pasienio, arba ginkluotaisiais, incidentais, kurie 
neišsiplečia į didesnės apimties ar intensyvumo kovos veiksmus (beje, 
yra nuomonių, kad tarptautinis ginkluotasis konfliktas nuo ginkluotojo 
incidento skiriasi tuo, kad vienai iš konflikto šalių nusprendus pradėti 
ginkluotąjį konfliktą tokio jos sprendimo kitos šalies situacijos verti-
nimas nepakeičia236). Ir, žinoma, ginkluotosios kovos veiksmų apimtis 
tampa svarbi tada, kai valstybė ima neigti ginkluotąjį konfliktą siekda-
ma netaikyti tarptautinės humanitarinės teisės. 

Damanskio salų incidentas. 1969 m. kilus Damanskio salų incidentui 
SSRS ir Kinija susigrūmė pasienyje, Amūro upės deltoje. Kovodami žuvo 
ne mažiau kaip 248 kinų ir 58 Sovietų Sąjungos pasieniečiai. Sovietų Są-
junga panaudojo naujausią reaktyvinę artileriją, kuri ir nulėmė susirėmimo 
baigtį237. Vis dėlto, nepaisydamos nemažų aukų, ir viena, ir kita valstybė 
nepripažino šios situacijos ginkluotuoju konfliktu, kalbėjo vien apie provo-
kacijas ir pan., nors teoriniu požiūriu akivaizdžiai vyko būtent ginkluotasis 
konfliktas.

236 solis, supra note 223, p. 152.
237 Border Disputes over Damansky Island and the Troubled Relations between Russia and 
China. Oct 25, 2014 by Asya Pereltsvaig [interaktyvus, žiūrėta 2015-04-15], <http://
languagesoftheworld.info/russia-ukraine-and-the-caucasus/border-disputes-damansky-island-
troubled-relations-russia-china.html>.
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1.1. Nacionalinio išsivadavimo kovos kaip tarptautinis  
ginkluotasis konfliktas

Kaip matyti, tradicinė tarptautinio ginkluotojo konflikto doktrina tarp-
tautiniais pripažįsta tik tarp valstybių vykstančius konfliktus. Tačiau 
1977 m. priėmus 1949 m. Ženevos konvencijų I papildomąjį protokolą 
buvo pripažinta, kad nacionalinio išsivadavimo karai, jei jų subjek-
tas atitinka tam tikras I PP sąlygas, taip pat turėtų būti laikomi tarp-
tautiniais ginkluotaisiais konfliktais. Minėtasis Protokolas numato, kad 
tokie ginkluotieji konfliktai turi būti tautų apsisprendimo teisės pagal 
JT Chartiją įgyvendinimo rezultatas tuo atveju, kai tautos kovoja prieš 
kolonijinį dominavimą (viešpatavimą), svetimšalių okupaciją ar rasistinį 
režimą238. Šia nuostata niekada nebuvo pasinaudota239 (taip pat ir dėl to, 
kad tokio pobūdžio konfliktuose dalyvavusios ar dalyvaujančios vals-
tybės nebuvo (nėra) I PP šalys240), tad ji yra grynai teorinė. Vis dėlto 
atkreiptinas dėmesys į kelis svarbius aspektus.

Tautų apsisprendimo teisė suteikia teisę tautai laisvai pasirinkti politinį 
statusą ir siekti ekonominės, socialinės ir kultūrinės plėtros241. Ši teisė 
yra naudojimosi visomis pagrindinėmis žmogaus teisėmis prielaida, to-
dėl bet kokia kova siekiant ją įgyvendinti yra teisėta, įskaitant ir ultima 
ratio – ginkluotąją kovą, jeigu kitaip tos teisės įgyvendinti nepavyksta. 
Tačiau svarbu pabrėžti, kad bet kuri nepriklausomybės siekianti tauta 
netaps tarptautinio ginkluotojo konflikto subjektu. 

Pirmiausia tokia tauta turi atitikti tautų apsisprendimo teisės subjekto 
kriterijų pagal JT Chartijoje (ir minėtoje Tarptautinės teisės principų 
deklaracijoje) įtvirtintą tautų apsisprendimo principą. Kita vertus, šis 
principas yra bendrojo pobūdžio, todėl nuolat tebediskutuojama, ko-
kiu atveju tauta laikytina įgyvendinančia teisę į išorinį apsisprendimą,  
o kokiu – ne242.

Antra, kaip minėta, nepriklausomybės siekianti tauta turi kovoti su 
valstybės kolonijine priespauda, svetimšalių okupacija ar rasistiniu 
režimu. Taigi galima teigti, kad ši I PP nuostata pirmiausia taikyta va-

238 I PP 1 straipsnio 4 dalis.
239 Qualification of Armed Conflicts. Geneva Academy of International Humanitarian 
Law and Human Rights [interaktyvus, žiūrėta 2015-04-15], <http://www.geneva-academy.
ch/RULAC/qualification_of_armed_conflict.php>.
240 green, supra note 224, p. 80−81.
241 Deklaracija dėl tarptautinės teisės principų, susijusių su valstybių draugiškais santykiais 
bei jų bendradarbiavimu pagal Jungtinių Tautų Chartiją (UN GA A/RES/25/2625). Iš: 
katuoka, S. Tarptautinės teisės šaltiniai. Vilnius: Registrų centras, 2013, p. 79−80.
242 Plačiau: Cassese, A. Self-determination of Peoples: a Legal Appraisal. Cambridge Uni-
versity Press, 1995, p. 141−159.
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dinamosioms kolonijinėms tautoms (I PP komentaras pabrėžia, kad šis 
„kovos pagrindų“ kriterijų sąrašas yra išsamus243). Trečia, pati kovo-
jančioji tauta, žinoma, negali tapti tarptautinio ginkluotojo konflikto 
subjektu, – iš tikrųjų kovoja tam tikra jai politiniu ir kariniu aspektu 
atstovaujanti organizacija. Šiuo metu pasaulyje nelikus kolonijų siste-
mos tokie ginkluotieji konfliktai nėra dažni. 

Tautų išsivadavimas. Kai kurių autorių nuomone, klasikinė I PP įvardi-
jama tautų išsivadavimo situacija yra Palestinos konfliktas. Tuometė Palesti-
nos išsivadavimo organizacija (angl. PLO) netgi buvo pateikusi Šveicarijos 
Federalinei Tarybai (1949 m. Ženevos konvencijų ir 1977 m. papildomųjų 
protokolų depozitorei) pareiškimą dėl prisijungimo prie šių sutarčių, bet 
jos visateisio dalyvavimo klausimas ilgą laiką taip ir liko neišspręstas ne-
sant bendro tarptautinės bendruomenės sutarimo, kaip reikėtų traktuoti 
Palestinos išsivadavimo organizaciją244. 2012 m. Palestina Jungtinių Tautų 
Organizacijoje gavo stebėtojos statusą, o 2014 m. prisijungė ir prie 1949 m. 
Ženevos konvencijų bei 1977 m. papildomųjų protokolų).

Žinių įtvirtinimo klausimai:

1. Dėl ko svarbu nustatyti ginkluotojo konflikto pradžios momentą?
2. Kokie tarptautinės humanitarinės teisės dokumentai apibrėžia tarptau-

tinį ginkluotąjį konfliktą?
3. Ar vertinant tarptautinio ginkluotojo konflikto pobūdį yra svarbu gink- 

luotos kovos veiksmų intensyvumas?
4. Kokie subjektai galėtų būti tarptautinio ginkluotojo konflikto šalys?
5. Ar gali kilti tarptautinis ginkluotasis konfliktas tokiu atveju, kai gink- 

luotą jėgą naudoja tik viena konflikto šalis? 

1.2. Internacionalizuotasis tarptautinis ginkluotasis konfliktas  
ir efektyvios (veiksmingos) bei bendrosios kontrolės testai

Taigi jau išsiaiškinta, kad tarptautiniu ginkluotuoju konfliktu gali būti 
laikomos šios situacijos: a) tiesioginis valstybės A ir valstybės B ginkluo-
tųjų pajėgų susirėmimas; b) valstybės A ginkluotųjų pajėgų panaudo-
jimas prieš valstybę B (intervencija, bombardavimas, kitokios ginkluo-
tojo užpuolimo formos); c) valstybės A ginkluotoji kova su judėjimu, 
siekiančiu įgyvendinti tautų apsisprendimo teisę. Pastaruoju metu daž-
niausiai vyksta šio pobūdžio ginkluotieji konfliktai: d) valstybės B in-
tervencija į valstybėje A prasidėjusį netarptautinį (vidinį, – pavyzdžiui, 
sukilimą prieš valdžią) ginkluotąjį konfliktą.

243 AP 1, Commentary, Art. 1, para. 113, p. 54. 
244 green, supra note 224, p. 70.
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Toks konfliktas gali būti vadinamas internacionalizuotuoju245. Teisiniu 
požiūriu tai taip pat tarptautinis ginkluotasis konfliktas, bet tarptautinis 
„elementas“ čia yra mažiau matomas, be to, dažnai tokiuose konflik-
tuose kovojama per tarpininkus (angl. proxy wars). 

Paprastai konfliktai įvardijami kaip internacionalizuotieji tada, kai:
a) valstybėje A vykstant vidaus konfliktui valstybė B siunčia savo 

ginkluotąsias pajėgas palaikyti valstybėje A kovojančių su vie-
tos valdžia sukilėlių ar kt. ginkluotųjų disidentų (užsienio gink- 
luotųjų pajėgų pagalba teisėtai vyriausybei ar jos pajėgoms ne-
sukelia tarptautinio ginkluotojo konflikto situacijos);

b) vykstant valstybės A vidaus konfliktui, valstybė B remia, koordi-
nuoja, kontroliuoja jame dalyvaujančius sukilėlius (disidentus).

Antruoju atveju konfliktas galėtų būti kvalifikuojamas kaip tarptautinis 
nustačius jo kontroliavimo lygį, nes ne bet kurios formos parama disi-
dentams gali nulemti konflikto pripažinimą tarptautiniu. 

Veiksmingos kontrolės testas
Tarptautinis Teisingumo Teismas byloje Nikaragva v. JAV nustatė vadi-
namąjį veiksmingos (efektyvios) kontrolės testą (angl. effective control). 
Teismas teigė, kad kartais giliau panagrinėjus konfliktų, kurie atrodo 
esą vidaus (netarptautiniai), subjektų sąsajas paaiškėja tarptautinis jų 
pobūdis, nes „netarptautinė“ konflikto šalis (disidentai) iš principo vei-
kia kaip įsikišusiosios valstybės agentas (organas), t. y. jų veikla, remian-
tis valstybių atsakomybės doktrina246, priskirtina valstybei.

Pagal Teismo pateiktą apibūdinimą, taikant veiksmingos kontrolės nuos-
tatą tiriama, ar disidentai vienu ar kitu aspektu yra pavaldūs įsikišusiajai 
valstybei, t. y. ne šiaip remiami, o paklūsta kitos valstybės nurodymams ir 
juos vykdo, pavyzdžiui, jiems organizuojant ir atliekant karines operacijas 
faktiškai vadovauja kitos valstybės karinių pajėgų atstovai ar pan.247 Veiks-
minga kontrolė lemia, kad disidentai tarsi tampa nereguliariąja, laikinąja 
kitos valstybės ginkluotųjų pajėgų dalimi ir kita valstybė pagal tarptau-
tinės teisės nuostatas tampa atsakinga už jų kaip savo faktinio organo 
veiksmus. Kita vertus, Teismas taip pat pabrėžė, kad vien tik, pavyzdžiui, 
ginklais, finansais, logistika, ryšiais, mokymais ar kitomis priemonėmis 

245 steWart, J. G. Towards a Single Definition of Armed Conflict in International Hu-
manitarian Law: A Critique of Internationalized Armed Conflict. International Review of 
the Red Cross, 2003, 85 (850). 
246 Straipsnių dėl valstybių atsakomybės už tarptautinės teisės pažeidimus projektas, 4–11 
straipsniai. Iš: Vadapalas, V. Tarptautinė teisė: pagrindiniai dokumentai ir jurisprudencija. 
Vilnius: Eugrimas, p. 259−260.
247 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States 
of America). Merits, Judgment, I.C.J. Reports, 1986, paras. 109, 219.
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remiančios trečiosios valstybės negalima laikyti ginkluotojo konflikto da-
lyve, o tokio ginkluotojo konflikto – tarptautiniu. 

Veiksminga kontrolė – tikrai labai aukšto lygio sąsajų tarp disidentų ir 
besikišančiosios valstybės buvimo reikalavimas, taikomas ne tik bendrai 
disidentams kaip subjektui, bet ir vertinant konkrečią karinę operaciją. 
Vadinasi, vieną dieną konfliktas gali būti tarptautinis (jei disidentai vei-
kė veiksmingos kontrolės sąlygomis), o kitą – jau ne, nes disidentai ėmė 
ir sugalvojo ką nors nuveikti „savavališkai“. Atkreiptinas dėmesys, kad 
veiksmingos kontrolės reikalavimų griežtumą lemia taip pat ir tai, kad 
minėtojoje byloje Teismas sprendė valstybių atsakomybės klausimus.

Bendrosios kontrolės testas
Po dvidešimties metų Jugoslavijos tribunolas jau minėtoje Tadiĉ by-
loje nustatė kitą, vadinamąjį bendrosios kontrolės, testą. Šis sprendi-
mas iš dalies prieštaravo aptartajam Tarptautinio Teisingumo Teismo 
Nikaragva v. JAV bylos sprendime nustatytam veiksmingos kontro-
lės testui. Analizuodamas itin sudėtingą Jugoslavijos subyrėjimo karų 
(1990–1999) padėtį, Tribunolas (teisingiau, jo pirmininkas – teisinin-
kas humanistas Antonio Cassese’is) priėjo prie išvados, kad veiksmin-
gos kontrolės testas būna per griežtas, kai reikia spręsti dėl individualios 
atsakomybės už teisės normų pažeidimus ginkluotojo konflikto metu.

Taigi Tribunolas nusprendė, kad tarptautinio ginkluotojo konflikto re-
žimą įrodo reikšmingas užsienio valstybės indėlis organizuojant, koordi-
nuojant ar planuojant karinius sukilėlių (ar bendrus su jais) veiksmus248. 
Tribunolas taip pat teigė, kad ši nuostata neapima konkrečių valstybės 
duodamų nurodymų disidentams ar vadovavimo kiekvienai konkrečiai jų 
operacijai. Brdjanin byloje buvo papildyta, kad bendrajai kontrolei įrody-
ti reikalingi abu elementai: trečiosios valstybės dalyvavimas finansuojant, 
rengiant ir aprūpinant grupę249 bei jau minėtas dalyvavimas planuojant, 
vykdant operacijas ir kt. Taigi bendroji kontrolė yra tarsi tarpinis varian-
tas tarp tikslaus, konkretaus, specifinio vadovavimo sukilėlių veiksmams 
ir paprastos paramos (pavyzdžiui, logistinės)250. Šiuo tribunolo sprendimu 
buvo remtasi daugumos Jugoslavijos tribunolo bylų atveju251. 

248 ICTY, Prosecutor v. Tadic, Case No. IT-94-1-A, Judgement, para. 84.
249 ICTY, Brdjanin, Case No. IT-99-36, Trial Chamber, September 1, 2004, para. 124.
250 Vite, S. Typology of Armed Conflicts in International Humanitarian Law: Legal Con-
cepts and Actual Situations. International Review of the Red Cross, 2009, 91(873): 71.
251 ICTY, Prosecutor v. Kordic and Cerkez, Case No. IT-95-14/2-A, Appeals Chamber, 
December 17, 2004, paras. 299, 307, 313; ICTY, Prosecutor v. Delalic, et al., Case No. IT-
96-21, Appeals Chamber, February 20, 2001, para. 26; ICTY, Prosecutor v. Aleksovski, Case 
No. IT-95-14/1, Appeals Chamber, March 24, 2000, paras. 134, 145.
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Kontrolės testai

Veiksminga kontrolė Disidentų pajėgos – faktinis kontroliuojančiosios 
valstybės organas

Bendroji kontrolė Disidentus remianti valstybė kartu planuoja, koordi-
nuoja, vykdo karines operacijas

Testų neatitinka Vien tik parama – logistinė, ekspertinė, finansinė, 
materialinė (įskaitant ginklus, sprogmenis, technolo-
gijas) ir kt. 

1.3. Okupacija, taip pat ir be pasipriešinimo ginklu

Okupacija taip pat laikoma situacija, kurios teisinis režimas prilygsta 
tarptautiniam ginkluotajam konfliktui. Čia trumpai aptartina, kokios 
situacijos laikomos karine okupacija, o detaliai apie okupacijos režimą 
žr. X skyriuje. 

1907 m. Hagos sąvado 42 straipsnyje teigiama, kad teritorija laikoma 
okupuota, jeigu: a) yra užimta priešo kariuomenės, ir b) priešo kariuo-
menė vykdo joje veiksmingą kontrolę252 (taip pat žr. X skyrių). Okupa-
cija gali apimti ir valstybės teritorijos dalį, ir visą teritoriją. Tarptautinis 
Teisingumo Teismas DRC v. Uganda byloje taip pat pabrėžė, kad oku-
pacijos fakto nepaneigia tai, kad okupantų pajėgos buvo dislokuotos tik 
tam tikrose vietose, be to, nebuvo įsteigta oficiali karinė valdžia (oku-
pacinė administracija)253. Jei į okupuotą teritoriją priešo valdžia buvo 
įvesta panaudojant ginkluotą jėgą, tokia okupacija laikoma karine, o jei 
nebuvo priešintasi – taikia. Tradiciškai karinės okupacijos sąvoka buvo 
vartojama tada, kai tarp valstybių rasdavosi formali karo būklė, o šiuo 
metu pakanka fakto, kad prasidėjus ginkluotajam konfliktui okupuota 
teritorija anksčiau nepriklausė okupantui. Vadinamąją taikią okupaci-
ją kaip pagrindą taikyti atitinkamą režimą privertė numatyti Antrasis 
pasaulinis karas, prieš kurį įvyko daugybė tokių okupacijų, mažai ką 
bendra turėjusių su taika. Lietuva 1940 m. taip pat tapo tokios „taikios“ 
SSRS okupacijos auka254.

252 HR, Art. 2.
253 Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Ugan-
da). Judgment, I.C.J. Reports, 2005, p. 168.
254 Plačiau: Žilinskas, J.; katUoka, S. Lietuva ir tarptautinė teisė: 1940–1991 m. SSRS 
okupacijos neigimo teisiniame diskurse nepagrįstumas. Iš: Regnum Est. 1990 m. kovo 11-osios 
Nepriklausomybės Aktui – 20. Liber Amicorum Vytautui Landsbergiui (straipsnių rinkinys). 
Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2010, p. 257–283.
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Tarptautinės humanitarinės teisės taikymas okupuotoje teritorijoje pra-
sideda tik po faktinės veiksmingos kontrolės teritorijoje pradžios (jeigu 
iki tol nevyko ginkluotasis konfliktas), o baigiasi okupantui atsitraukus 
(nesvarbu dėl kokių priežasčių) ar atkūrus taikius santykius tarp šalių255. 

Okupacijos faktui nustatyti keliamos dvi jau minėtosios sąlygos: a) te-
ritorija užimta (t. y. pasipriešinimas įveiktas arba jo nebuvo), be to, 
okupanto intervencija nebuvo teisiškai patvirtinta suverenios valdžios; 
b) okupantas gali veiksmingai kontroliuoti (valdyti) teritoriją, kuri jam 
nepriklauso (t. y. buvusi vyriausybė šioje teritorijoje nebegali įgyven-
dinti valdžios; vietoj nuverstos vyriausybės veikia okupanto valdžia)256.

Kai kuriais atvejais okupantas užgrobtoje teritorijoje valdžią įgyvendina 
ne tiesiogiai, o pasitelkdamas jam pavaldžią marionetinę vietos valdžią. 
Jugoslavijos tribunolas Blaskic byloje nustatė, kad okupacija egzistuoja 
ir tada, kai valstybė vykdo bendrąją vietos valdžios atstovų, kurie veiks-
mingai kontroliuoja okupuotą teritoriją, kontrolę257. Taigi okupacijos 
faktą leidžia nustatyti iš esmės tas pats bendrosios kontrolės kriterijus, 
kaip ir internacionalizuotojo konflikto atveju (žr. aukščiau). 

Net ir visą valstybės teritoriją apimanti okupacija nepanaikina valstybės 
kaip tarptautinės teisės subjekto statuso, dėl to okupuotoje teritorijoje tarp-
tautinės teisės požiūriu okupanto valdžia galioja tik de facto, o ne de iure. Jos 
įgyvendinimą smarkiai riboja Ženevos konvencijos (žr. X skyrių). 

Okupacija

Teritorijos užėmimas panaudojant 
ginkluotąsias pajėgas

Veiksminga kontrolė (taikoma tiesio-
giai ar marionetinei valdžiai)

Net jeigu nepasipriešinama ginklu Net neįsteigus oficialios okupacinės 
valdžios

1.4. Klasikinė karo samprata

Kaip minėta, 1949 m. Ženevos konvencijose sąmoningai atsisakyta ius 
in bello sieti vien su karo terminu. Vis dėlto, kaip nurodoma bendrajame 
2-ajame ŽK straipsnyje, konvencijos taikomos ir tada, kai „skelbiamas 
karas“. Tad, be jokios abejonės, karas ir karo būklė taip pat yra pagrin-
das taikyti tarptautinę humanitarinę teisę. Atkreiptinas dėmesys, kad 
tarptautinio ginkluotojo konflikto ir karo sąvokos nesutampa. Gink- 

255 BindsChedler, R., et al. Encyclopedia of Public International Law. Vol 4. Use of Force, War 
and Neutrality Peace Treaties. Oxford: North-Holland Publishing Company, 1982, p. 64−66.
256 Vite, supra note 250, p. 74.
257 ICTY, Prosecutor v. Blaskic, Case No. IT-95-14-T, March 3, 2000, Judgement, para. 149.
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luotasis konfliktas yra siauresnė ir, kaip matyti, labiau fakto dalykas,  
o karas (karo būklė) – labiau teisės sąvoka. Vis dėlto tarptautinės teisės 
šaltiniuose jos dažnai susipina (pavyzdžiui, vartojamos sąvokos „karo 
nelaisvė“, „karo įstatymai ir papročiai“, „kariavimo priemonės, būdai“). 
Šiuo metu net ir karo būklės sąvoka nebeturi savo ankstesnio turinio 
(pavyzdžiui, atvejai, kai valstybės kovoja visiškai nenutraukdamos di-
plomatinių santykių, doktrinoje vadinami karo meto status mixtus258). 
Atsižvelgiant į tai, kad šiuolaikinė teisinė sąmonė karą tapatina su agre-
sijos nusikaltimu, mažai tikėtinas karo paskelbimas deklaracija ar ulti-
matumu, o ir tą procedūrą reguliuojančios tarptautinės sutartys jau yra 
tapusios atgyvena (pavyzdžiui, 1899 m. Hagos konvencija dėl ginkluo-
tosios kovos veiksmų pradžios), bet daugelio valstybių konstitucijose 
ir nacionaliniuose įstatymuose tebėra „karo padėties“ ar „karo būklės“ 
sąvokos. Taigi jeigu kuri nors valstybė vis dėlto ryžtųsi paskelbti kitai 
valstybei karą, nuo jo paskelbimo momento, net ir neprasidėjus gink- 
luotajam susirėmimui (t. y. ginkluotajam konfliktui per se) turėtų būti 
taikoma tarptautinė humanitarinė teisė. 

TARPTAUTINIS GINKLUOTASIS KONFLIKTAS
Situacijos ir jų 
pavadinimas



Tarptautinis 
ginkluotasis 
konfliktas

Karas Okupacija Nacionalinio 
išsivadavimo 
kova*

Turinys



Ginkluotasis 
susirėmimas, 
panaudojant 
ginkluotąsias ar 
joms prilygin-
tinas pajėgas

Teritorijos 
užėmimas

Naudojamas 
kinetinis  
ir (ar)  
nekinetinis 
ginklas

Subjektai



Valstybės Nepriklau-
somybės 
siekiančios 
tautos*

Veiksmingos 
ar bendrosios 
kontrolės testą 
atitinkančios  
disidentų pajėgos

Intensyvumas   Nesvarbu**

Trukmė            Nesvarbu**

Taikytina teisė



I–IV ŽK I PP Kita sutartinė 
teisė (pavyz-
džiui, CCW)

Paprotinė 
teisė

* I PP nustatytomis sąlygomis
** išskyrus kai abi (visos) konflikto šalys vertina kaip ginkluotąjį incidentą 

258 dinstein, Y. War, Aggression and Self-Defence. 3rd Ed. Cambridge University Press, 
2001, p. 15−19.
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Žinių įtvirtinimo klausimai:

1. Kokiam tikslui taikomi vadinamieji kontrolės testai? 
2. Kuo veiksminga kontrolė skiriasi nuo bendrosios kontrolės? Kokiose 

bylose tie skirtumai buvo įvardyti?
3. Ar užsienio valstybės pagalba su sukilėliais kovojančios valstybės vy-

riausybei laikytina konflikto internacionalizavimo pagrindu?
4. Kokie du pagrindiniai elementai apibrėžia okupacijos sąvoką?

Praktinė užduotis
2014 m. vasarį Krymo Autonominės Respublikos Ukrainoje regiono parla-
mentą užgrobė ginkluoti žmonės be atpažinimo ženklų. Buvo paskelbta, kad 
dėl „fašistinio perversmo“ Ukrainoje (2014 m. Maidano „Orumo revoliuci-
jos“) Krymo Respublika skelbia nepriklausomybę, o netrukus staigiai suorga-
nizuotas referendumas ir nuspręsta prisijungti prie Rusijos Federacijos. Šiame 
procese aktyviai dalyvavo Rusijos ginkluotosios pajėgos, blokavusios Ukrainos 
ginkluotųjų pajėgų bazes ir laivyną. Kaip paaiškėjo vėliau, minėtieji žmonės be 
atpažinimo ženklų buvo Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų nariai. Realių 
ginkluotos jėgos panaudojimo incidentų buvo vos keli, Ukrainos ginkluotosios 
pajėgos faktiškai nesipriešino. Išanalizuokite šią situaciją ir atsakykite, ar tarp 
Ukrainos ir Rusijos buvo kilęs tarptautinis ginkluotasis konfliktas?

2. Netarptautinis ginkluotasis konfliktas

Netarptautinis ginkluotasis konfliktas (vidaus) – antroji ginkluotojo 
konflikto rūšis, kurią reguliuoja tarptautinė humanitarinė teisė. 
Kaip ir tarptautinio ginkluotojo konflikto atveju, tarptautinės teisės 
aktai nepateikia tikslaus netarptautinio ginkluotojo konflikto apibrėži-
mo259, tik nurodo tam tikrus jo požymius. 

NETARPTAUTINIS GINKLUOTASIS KONFLIKTAS
å      æ

Bendrasis 3-iasis straipsnis II PP

2.1. Netarptautinis ginkluotasis konfliktas pagal  
Ženevos konvencijų bendrąjį 3-iąjį straipsnį

Iki 1949 m. Ženevos konvencijų priėmimo visi ginkluotieji konflik-
tai, vykstantys vienos valstybės teritorijoje, pirmiausia buvo vertinami 
kaip valstybės vidaus reikalas. Išimtis būdavo tik tie reti atvejai, kai 
sukilėliai sugebėdavo įgyti tiek galios, kad kitos valstybės pripažinda-

259 Išimtis – Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statuto 8 straipsnio 2 dalies f) punk-
tas, bet Statutas yra ypatingas dokumentas, pirmiausia taikomas pačiam Teismui ir jo veiklai. 
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vo jiems kovojančių subjektų (angl. belligerent) teises260 (pavyzdžiui, 
1863–1865 JAV pilietinis karas, 1937 m. Ispanijos pilietinis karas). 
Ženevos konvencijose pirmą kartą tarptautinių sutarčių istorijoje at-
sirado nuostatų (bendrasis 3-iasis straipsnis), numatančių sutartinį ne-
tarptautinio ginkluotojo konflikto reguliavimą ir minimaliąsias tokio 
konflikto aukų apsaugos garantijas. Šis itin svarbus straipsnis dažnai va-
dinamas „mažąja konvencija“261. Nikaragvos byloje Tarptautinis Teisin-
gumo Teismas 3-iąjį straipsnį įvardijo kaip „elementarius žmogiškumo 
reikalavimus“262.

Šio straipsnio pirmoji dalis nurodo, kada jis taikomas: „Jeigu kyla ne-
tarptautinis ginkluotasis konfliktas vienos iš aukštųjų susitariančių-
jų šalių teritorijoje, kiekviena konflikto šalis privalo laikytis bent jau 
šių nuostatų.“ Taigi pabrėžiami bent du svarbūs požymiai: pirma, kad 
konfliktas kyla vienos iš aukštųjų susitariančiųjų šalių (kitaip tariant – 
valstybių) teritorijoje; antra, kalbama apie konflikto šalis. Pirmiausia 
aptartinas konflikto šalių klausimas. 

Netarptautiniai ginkluotieji konfliktai yra tie, kuriuose bent viena iš 
konfliktuojančiųjų šalių yra ne valstybė (paprastai vadinama disiden-
tais). Pačiame 1949 m. ŽK 3-iajame straipsnyje disidentų termino ne-
buvo, bet Komentare pateiktas pavyzdinis netarptautinio ginkluotojo 
konflikto situacijų sąrašas: 

„1) konflikto šalis maištauja prieš de iure vyriausybę ir turi organizuotas 
ginkluotąsias pajėgas, valdžią, atsakingą už jų veiksmus, veikiančią api-
brėžtoje teritorijoje ir gerbiančią Konvenciją bei turinčią priemonių tą 
pagarbą užtikrinti; 

2) teisėta vyriausybė priversta pasiųsti reguliariąsias ginkluotąsias pajėgas 
prieš sukilėlius, susiorganizavusius kariniu pavyzdžiu ir kontroliuojan-
čius dalį nacionalinės teritorijos; 

3) a) de iure vyriausybė pripažino sukilėlius kovojančiąja šalimi (angl. bel-
ligerent); arba b) vyriausybė pati pareiškė kovojanti; arba c) ji suteikė 
sukilėliams kovojančiosios šalies statusą, siekdama įgyvendinti Žene-
vos konvencijų tikslus; arba d) ginčas įtrauktas į Saugumo Tarybos ar 
Generalinės asamblėjos darbotvarkę kaip keliantis grėsmę tarptautinei 
taikai, kaip taikos pažeidimas arba agresijos aktas; 

260 green, supra note 224, p. 72.
261 pilloud, C., et al. Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the 
Geneva Conventions of 12 August 1949. Iš: sandoZ, y.; sWinarski, Ch.; Zimmermann, B. 
(eds.). Geneva: International Committee of the Red Cross. Martinus Nijhoff Publishers, 
1987; AP 1, AP 2, Commentary, para. 4337, p. 1319.
262 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States 
of America). Merits, Judgment, I.C.J. Reports, 1986, para. 218.
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4)  a) sukilėlių organizacija iš esmės turi valstybės požymių; b) sukilėlių 
civilinė valdžia apibrėžtoje teritorijoje de facto įgyvendina valdžią as-
menims; c) ginkluotosios pajėgos veikia paliepus organizuotai civilinei 
valdžiai ir yra pasirengusios laikytis įprastinių karo įstatymų; d) sukilėlių 
civilinė valdžia pasirengusi paklusti Konvencijos reikalavimams.“263

Dauguma šių situacijų aprašytos pagal klasikinius pilietinių karų požy-
mius. Tačiau čia pabrėžiamas vienas svarbus, iki šiol aktualus dalykas: 
netarptautinio ginkluotojo konflikto metu jo konstatavimas ir disidentų 
egzistavimo fakto pripažinimas yra pirmiausia valstybės, prieš kurią ko-
voja disidentai, sprendimas. 

Beveik po penkiasdešimties metų Jugoslavijos tribunolas Tadiĉ byloje 
pasisakė, kad, priklausomai nuo aplinkybių, netarptautinis ginkluotasis 
konfliktas gali kilti tarp vienos ar daugiau organizuotų nevalstybinių 
(disidentų) ginkluotųjų pajėgų ir valstybės ginkluotųjų pajėgų, arba 
vien tarp organizuotų nevalstybinių ginkluotųjų pajėgų (t. y. valstybei 
net nedalyvaujant), be to, ginkluotosios kovos veiksmai turi būti ilgai 
trunkantys264. 

Tai atspindėjo naujas ginkluotųjų konfliktų tendencijas – dauguma jų 
tapo netarptautiniais, o nevalstybinių subjektų ginkluotosios organiza-
cijos įgijo vis daugiau galios. 

Aiškindamas šį straipsnį Teismas taip pat nurodė, kad bendrasis 3-iasis 
straipsnis pabrėžia du aspektus: konflikto (kovos veiksmų) intensyvumą 
ir jo šalių organizuotumą. 2008 m. Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus 
komiteto parengta viešoji nuomonė taip pat patvirtino, kad būtinas mi-
nimalus netarptautinio ginkluotojo konflikto situacijos intensyvumo 
lygis ir minimali konflikto šalių organizacija265. 

Intensyvumo ir organizuotumo požymiai padeda atskirti netarptautinį 
ginkluotąjį konfliktą nuo banditizmo, trumpalaikių sukilimų, teroristi-
nių veiksmų266, kuriems tarptautinė humanitarinė teisė netaikoma. Su 
intensyvumo požymiu gali būti susijęs, pavyzdžiui, kolektyvinis kovos 
pobūdis ar faktas, kad valstybė turi pasitelkti karines pajėgas, nes polici-
ja nebegali susitvarkyti267. Taip pat galimi ir papildomi požymiai, pade-
dantys identifikuoti netarptautinio ginkluotojo konflikto intensyvumą:

263 GC I, Commentary, Art. 3, p. 49–50.
264 ICTY, Prosecutor v. Tadic, Case No. IT-94-1A, Decision on the Defence Motion for 
Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 2 October 1995, para. 70.
265 peJiC, J. The Protective Scope of Common Article 3: more than meets the Eye. Inter-
national Review of the Red Cross, 2011, 93(881), p. 193. 
266 ICTY, Prosecutor v. Tadic, Case No. IT-94-1-T, Judgement, 7 May 1997, para. 562.
267 Vite, supra note 250, p. 76.
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1) konflikto trukmė;
2) smurtinių veiksmų kartotinumas;
3) panaudotų ginklų pobūdis;
4) civilių perkėlimas;
5) opozicinių jėgų kontroliuojama teritorija;
6) aukų skaičius (mirę, sužaloti, perkeltieji asmenys)268.

Jugoslavijos tribunolas, Haradinaj byloje vertindamas netarptautinio gink- 
luotojo konflikto situaciją Jugoslavijoje, nurodė, kad apie jo intensyvumą 
galima spręsti iš individualių susirėmimų skaičiaus, trukmės ir intensyvu-
mo, naudotų ginklų ir kitos karinės įrangos rūšių, šaudmenų kiekio ir ka-
libro, kovoje dalyvaujančių asmenų skaičiaus ir pajėgų pobūdžio, materia- 
linės žalos dydžio, aukų ir iš konflikto zonos bėgančių civilių skaičiaus. 
Tribunolo nuomone, Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos įsitraukimas taip 
pat gali būti konflikto intensyvumo požymis269.

Antrasis kriterijus – konflikto šalių organizuotumas, kitaip tariant, ar 
konflikto šalys naudoja jėgą būdamos bent minimaliai organizuotos. 
Preziumuojama, kad valstybės pajėgos šį požymį atitinka. Nevalstybi-
nės ginkluotos grupės (disidentai) vertinamos atsižvelgiant į įvairius 
kriterijus, kuriuos Jugoslavijos tribunolas Boškovski byloje suskirstė į 
penkias dideles grupes:

1. Vadovavimo struktūra. Vadovavimo struktūros egzistavimo kri-
terijus gali būti, pavyzdžiui, įsteigimas vyriausiosios vadovybės, 
kuri skiria ir duoda įsakymus vadams, nustato vidaus taisykles, 
organizuoja ginklų tiekimą, sankcionuoja karinius veiksmus, 
skiria užduotis grupuotei priklausantiems asmenims, daro po-
litinius pareiškimus ir leidžia komunikatus, yra operatyvinių 
grupių informuojama apie visus pasikeitimus jų kontroliuoja-
moje teritorijoje. Pagalbiniai kriterijai gali būti vidaus taisyklės, 
nustatančios ginkluotos grupuotės struktūrą, oficialaus atstovo 
paskyrimas, bendravimas paskelbiant oficialius pranešimus (ko-
munikatus), egzistuojantis vadovybės štabas, hierarchijos gran-
dinę sukuriančių vidaus nuostatų dėl asmenų laipsnių, dalinio, 
kuopos, legiono, būrio vadų pareigų sistema.

2. Organizuoti veiksmai. Šis kriterijus rodo, kad grupuotė geba 
atlikti organizuotus veiksmus, pavyzdžiui, numatyti karybos 
strategiją ir įgyvendinti didelės apimties karines operacijas, 
kontroliuoti teritoriją, paskirti skirtingose zonose pavaldžius 

268 Ibid.
269 ICTY, Prosecutor v. Haradinaj, Case No. IT-04-84-T, Judgment (Trial Chamber),  
3 April 2008, para. 49.
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vadus, koordinuoti operatyvinių grupių veiksmus, veiksmingai 
perduoti rašytinius ar žodinius įsakymus ir sprendimus.

3. Materialinio ir techninio aprūpinimo lygis. Pavyzdžiui, gali-
mybė pritraukti naujus narius, suteikti jiems karinį parengi-
mą, organizuoti ginklų tiekimą, parūpinti ir naudotis karinė-
mis uniformomis, įgyti komunikavimo priemonių, padedančių 
štabui susisiekti su kariniais vienetais ar šiems vienetams ben-
drauti tarpusavyje.

4. Disciplinos lygis. Pagal šį kriterijų vertinama disciplina ir ga-
lėjimas įgyvendinti bendrajame Ženevos konvencijų 3-iajame 
straipsnyje numatytas pareigas, pavyzdžiui, drausmės taisyklių 
parengimas ir jų taikymo tvarkos įtvirtinimas, vidaus tvarkos 
taisyklių egzistavimas, tinkamas jų platinimas grupuotės na-
riams.

5. Darnus veikimas. Vertinama, ar ginkluota grupuotė gali veikti 
darniai, pavyzdžiui, geba visų grupuotės narių vardu dalyvauti 
derybose su tarptautinėmis organizacijomis ar užsienio valsty-
bėmis, derėtis ir susitarti dėl ugnies nutraukimo ar taikos270.

Ginkluotos jėgos panaudojimo tikslas ir motyvai kvalifikuojant ne-
tarptautinį ginkluotąjį konfliktą (skirtingai nei tarptautinio ginkluoto-
jo konflikto metu, kai valstybės siekis yra gana svarbus kvalifikavimo 
aspektas) nėra svarbūs. Vadinasi, nėra svarbu, ar grupuotės tikslas yra, 
pavyzdžiui, perimti valdžią, ar įvykdyti etninį valymą, ar ji kovoja gar-
bingą kovą, ar griebiasi teroristinių metodų. 

Atlikdamas Kenijos situacijos tyrimą Tarptautinis baudžiamasis teismas 
analizavo, kaip buvo planuojami ar vykdomi išpuoliai, ir nustatė, kad iš-
puoliai buvo gerai suplanuoti, koordinuojami, vykdomi keliose vietose 
vienu metu, jiems rengiantis buvo tiekiami degalai ir sudėtingi ginklai271.

Buvusios Jugoslavijos tribunolo veikla iš esmės išplėtojo netarptauti-
nio ginkluotojo konflikto režimą ir Tarptautiniam Raudonojo Kryžiaus 
komitetui atlikus paprotinės tarptautinės humanitarinės teisės studi-
ją buvo nustatyta, kad dauguma su konflikto aukų apsauga susijusių 
normų tarptautinio ginkluotojo konflikto ir netarptautinio ginkluoto-
jo konflikto atvejais sutampa. Taigi šiuo metu bet kurį netarptautinį 
ginkluotąjį konfliktą pirmiausia reguliuoja bendrasis 3-iasis straipsnis ir 
tarptautinė paprotinė teisė. 

270 ICTY, Prosecutor v. Boskoski, Case No. IT-04-82-T, Judgement, Jul 10, 2008, paras. 199–203. 
271 Vasiliauskienė, V. Kova su terorizmu tarptautinės humanitarinės teisės kontekste. Daktaro 
disertacija. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014, p. 78.
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2.2. Netarptautinio ginkluotojo konflikto požymiai pagal  
II protokolą 

1977 m. papildant 1949 m. Ženevos konvencijas, bendrojo 3-iojo 
straipsnio reguliavimas buvo papildytas II protokolo nuostatomis. Pro-
tokolo tikslas – išplėsti minimaliąsias garantijas ir pagerinti civilių as-
menų apsaugą netarptautinio ginkluotojo konflikto metu272. 

Šis protokolas, kaip nurodoma jo pirmajame straipsnyje, taikomas gink- 
luotiesiems konfliktams, kurie vyksta ,,aukštosios susitariančiosios šalies 
teritorijoje tarp jos ginkluotųjų pajėgų ir disidentų ginkluotųjų pajėgų 
arba kitų organizuotų ginkluotų grupių, šios, paklusdamos atsakingai 
vadovybei, vykdo tokią jos teritorijos dalies kontrolę, kuri leidžia joms 
įgyvendinti nenutrūkstamus ir suderintus karo veiksmus bei taikyti šį 
protokolą“273. 

II PP numatyta taikymo sąlyga yra siauresnio pobūdžio nei bendraja-
me 3-iajame straipsnyje, nes reikalaujama, kad nevalstybinės pajėgos 
būtų labai aukšto organizuotumo lygio, t. y. vadovaujamos atsakingos 
vadovybės ir atliekančios teritorijos kontrolę, leidžiančią įgyvendinti 
nenutrūkstamus ir suderintus karo veiksmus. 

Iš šio apibrėžimo paprastai daromos kelios išvados. Pirmiausia konfliktą, 
kurį apima II PP, apima ir bendrasis 3-iasis straipsnis, bet ne atvirkščiai. 
Be to, svarbu tai, kad II PP nėra visuotinai ratifikuota tarptautinė su-
tartis, taigi jį taikyti kaip tarptautinę sutartį gali tik valstybė jo dalyvė. 
Antra, II PP taikomas tik tokiu atveju, kai vyriausybė kovoja su disi-
dentais (ir neapima konfliktų tarp disidentų, kuriuos apima bendrasis 
3-iasis straipsnis).

II PP nuostatų taikymas sukelia nemažai sunkumų, nes teritorijos kon-
trolės, kurią numato II protokolas, lygį kiekvieną kartą lemia konkreti 
situacija. Pavyzdžiui, interpretuojant šį straipsnį plačiai, tam, kad galėtų 
būti taikomas II PP, pakaktų net laikinos teritorijos dalies kontrolės, 
bet siauresnio interpretavimo atveju nevalstybinių grupuočių teritorijos 
kontroliavimo lygis turėtų prilygti valstybės kontroliavimo lygiui, todėl 
konflikto prigimtis būtų panaši kaip tarptautinio ginkluotojo konflik-
to274. Protokolo komentare teigiama, kad teritorijos kontroliavimas kar-
tais gali būti santykinis, pavyzdžiui, didesni miestai yra kontroliuojami 
valstybės, o kaimo vietovės − ne. Tačiau II PP numatytų įsipareigojimų 

272 AP 2, Commentary, General Introduction, para. 4368, p. 1326.
273 II PP 1 straipsnio 1 dalis.
274 Vite, supra note 250, p. 79.
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prigimtis leidžia teigti, kad kiekviename krašto kampelyje turi būti tam 
tikro lygio nuolatinė kontrolė275. 

Kita vertus, nors teisės logika verčia skirti atskirą II PP reguliuojamo 
konflikto rūšį, prisimintina, kad TRKK Paprotinės tarptautinės humani-
tarinės teisės studijoje tokio skirstymo nėra. Rengiant studiją buvo nu-
statyta, kad jo taip pat nėra ir valstybių praktikoje276, taigi manytina, kad 
dauguma protokolo nuostatų jau perkelta į tarptautinę paprotinę teisę.

Taip pat atkreiptinas dėmesys į II PP 1 straipsnio 2 dalį, kurioje nuro-
dyta žemutinė konflikto intensyvumo (organizuotumo) riba. Ši dalis 
nustato: „Šis protokolas netaikomas vidinių neramumų ir įtampos si-
tuacijomis, kaip antai: riaušės, paskiri ir stichiniai prievartos veiksmai 
bei kiti panašūs veiksmai, kurie ginkluotaisiais konfliktais nelaikomi.“ 
Detalesnis šių reiškinių apibūdinimas nepateikiamas, nors protokolo 
komentaras nurodo, kad tai galėtų būti, pavyzdžiui, demonstracijos, 
izoliuoti, sporadiški, be suderintų iš išorės planų vykstantys prievartos 
aktai, kaip priešingybė karinėms operacijoms, kurias vykdo ginkluoto-
sios pajėgos arba ginkluotos grupės. „Įtampa“ apima rimtas politines, 
religines, rasines, socialines, ekonomines ir kt. įtemptas situacijas, taip 
pat kylančias po ginkluotųjų konfliktų ar vidaus neramumų, kaip antai 
gausūs areštai, didelis politinių kalinių skaičius, nežmoniškos kalini-
mo sąlygos, pagrindinių teisių ribojimai (dėl ypatingosios padėties ar 
faktiniai), prievartiniai žmonių dingimai277. Tačiau remiantis logikos 
dėsniais siūlytina aiškinant šią normą taikyti tuos pačius jau aptartus in-
tensyvumo ir organizuotumo kriterijus. Kol aplinkybės neatitinka pas-
tarųjų kriterijų, tol situacija neprilygsta netarptautiniam ginkluotajam 
konfliktui. 

Pastebėtina, kad aptartasis žemutinės ribos vertinimas dabar laikomas 
visuotinai priimtu ir taikomas konfliktą kvalifikuojant ir pagal bendrąjį 
3-iąjį straipsnį278. 

2.3. Teritorijos elementas

Jau pats terminas „netarptautinis ginkluotasis konfliktas“ lyg ir nuro-
do, kad tai – konfliktas, vykstantis vienos valstybės teritorijoje. Kaip 
minėta, bendrajame 3-iajame straipsnyje taip pat nurodoma, kad konf-

275 AP 2, Commentary, Art. 1, para. 4467, p. 1352.
276 peJiC, supra note 265, p. 191.
277 AP 2, Commentary, paras. 4474, 4476. 
278 ICTY, Prosecutor v. Tadic, Case No. IT-94-1-T, Judgement, 7 May 1997, para. 562. 
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liktas „kyla <...> vienos iš aukštųjų susitariančiųjų šalių teritorijoje“. 
Vis dėlto netarptautiniai ginkluotieji konfliktai dažnai peržengia vienos 
valstybės sienas. Pavyzdžiui, sukilėliai ar disidentai pasitraukia į kitas 
valstybes slėptis ar persigrupuoti, juos ten nusiveja valstybės ginkluo-
tosios pajėgos; nevalstybiniai subjektai taip pat gali pulti valstybę nuo-
toliniais ginklais iš kitos valstybės teritorijos. Ypatingas atvejis buvo 
2006 m. Izraelio vykdyta operacija prieš daugelio valstybių teroristine 
pripažįstamos organizacijos Hezbollah kovotojus. Šios organizacijos ko-
votojai ir infrastruktūra buvo Libano teritorijoje, tad Izraelio pajėgos 
daug operacijų vykdė toje šalyje. Dar sudėtingesnė JAV pradėto „karo 
prieš terorizmą“, t. y. kovos su teroristine organizacija „Al-Qaeda“ ir jos 
sąjungininkais – situacija. Šis konfliktas, tuometės JAV administracijos 
teigimu, iš viso neturi teritorijos279. Šiuo metu (2016 m.) teritorijų ri-
bas peržengiantis konfliktas, apimantis net dviejų valstybių – Sirijos ir 
Irako – teritoriją ir gresiantis išplisti į Libiją, vyksta Artimuosiuose Ry-
tuose, kur veikia vadinamosios „Islamo valstybės“ kalifatas (ISIS). Nors 
faktiškai tokie konfliktai vyksta ne vienos valstybės teritorijoje, jie vis 
tiek laikomi netarptautiniais ginkluotaisiais konfliktais. 

Minėtaisiais atvejais konflikto „netarptautiškumą“ lemia būtent subjek-
tas, t. y. nevalstybinis disidentų darinys (atskiros diskusijos dalykas būtų 
tokių ekstrateritorinių operacijų teisėtumas pagal ius ad bellum)280. 

Nuosekli bendrojo 3-iojo straipsnio rengimo analizė, II PP nuostatos, 
paprotinė teisė, valstybių praktika, jurisprudencija, doktrina ir kiti šalti-
niai teigia, kad nei bendrojo 3-iojo straipsnio nuostatos kūrėjai, nei tai-
kytojai neriboja netarptautinio ginkluotojo konflikto vienos valstybės 
teritorija (nors ir atmeta pasaulinio, t. y. visiškai neturinčio teritorijos 
elemento, konflikto koncepciją281). Ši nuostata turėjo tam tikrą prasmę, 
kol 1949 m. Ženevos konvencijos dar nebuvo visuotinai ratifikuotos 
ir kol ji galėjo būti laikoma tik sutartine (preziumuojant, kad bendra-
sis 3-iasis straipsnis galioja tik konvencijų šalims). Tačiau dabartinės 
tarptautinės humanitarinės teisės būklės kontekste nebėra prasminga 
griežtai pabrėžti teritorinio elemento būtinumą. Vadinasi, vertinant ne-
tarptautinio ginkluotojo konflikto situaciją pirmiausia reikėtų įvertinti 

279 Šis požiūris priskirtinas išskirtinai JAV, taip pat jis yra patvirtintas ir JAV Aukščiausiojo Teismo 
Hamdan vs. Rumsfeld byloje. Jo trumpą aptarimą ir kritiką žr.: peJiC, J., supra note 270, p. 7−9, 14.
280 Pacituotina M. Schmitto nuomonė (tiesa, ginčytina), kad valstybės gali įgyvendinti savo 
teisę į savigyną nuo teroristinių grupuočių kitoje valstybėje, kurioje pastarosios įsikūrusios, 
jei pirmoji valstybė nenori ar negali užtikrinti tvarkos savo teritorijoje. Tokiais atvejais 
besiginančiosios valstybės veiksmai turi būti griežtai apriboti vienintelio tikslo – užgniaužti 
teroristinę veiklą ir tuojau pat pasitraukti iš šalies. solis, supra note 222, p. 162.
281 Plačiau: peJiC, supra note 265, p. 199–205.
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jo subjektų, intensyvumo ir organizuotumo kriterijus, o teritorijos ele-
mentas yra antraeilis. 

NETARPTAUTINIS GINKLUOTASIS KONFLIKTAS
Bendrasis 3-iasis straipsnis  II PP

Šalys Valstybė v. disidentai 
Disidentai v. disidentai

Valstybė v. Disidentai

Intensyvumas Užtrukę ginkluotosios kovos 
veiksmai

Teritorijos kontrolė.  
Galimybė vykdyti nenutrūks-
tamus ir suderintus kovos 
veiksmus

Organizuotumas Disidentai susiorganizavę 
ginkluotųjų pajėgų pavyzdžiu

Atsakinga vadovybė

Teritorija Aukštųjų susitariančiųjų šalių Aukštųjų susitariančiųjų šalių
Taikytina teisė Bendrasis 3-iasis straipsnis, 

papročių teisė ir kt.
Bendrasis 3-iasis straipsnis,  
II PP, papročių teisė ir kt.

Žinių įtvirtinimo klausimai:

1. Kodėl netarptautiniai ginkluotieji konfliktai skirstomi į rūšis pagal 
bendrąjį 3-iąjį straipsnį ir pagal II protokolą?

2. Kaip suprantate netarptautinio ginkluotojo konflikto intensyvumo 
kriterijų? Pateikite pavyzdžių.

3. Ką reiškia nuostata, kad disidentai turi atitikti tam tikrus organizuotu-
mo reikalavimus? Kokie yra šie reikalavimai?

4. Kaip apibūdintumėte skirtumą tarp riaušių, sporadiškų prievartos 
veiksmų, neramumų ir netarptautinio ginkluotojo konflikto? 

5. Ar nustatant netarptautinį ginkluotąjį konfliktą svarbus teritorijos ele-
mentas?

3. Mišrieji ginkluotieji konfliktai

Gana dažnai vienoje valstybėje vykstantis ginkluotasis konfliktas turi ir 
tarptautinio, ir netarptautinio konflikto elementų, nes juose kovoja ir 
valstybės ginkluotosios pajėgos, ir kitos organizuotos grupės, ir disiden-
tai. Tokie konfliktai yra vadinami mišriaisiais. Svarbiausias tokių konflik-
tų metu kylantis klausimas – kokios apimties teisę taikyti? Ar visą konf-
liktą laikyti tarptautiniu ir taikyti visas keturias Ženevos konvencijas bei I 
protokolą, ar toks konfliktas yra netarptautinio pobūdžio, tad atitinkamai 
reikėtų remtis tik bendruoju 3-iuoju straipsniu ar (ir) II protokolu?

Pagal šiuo metu galiojančios teisės struktūrą ir logiką, priklausomai nuo 
konkrečios situacijos, turėtų būti taikomi abu režimai. Kaip teigia Y. 
Dinsteinas, jei kariaujanti valstybė yra apsupta vidaus ir išorės jėgų, tai 
dar nebūtinai tarptautinis ir netarptautinis ginkluotieji konfliktai su-
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sijungia282. Teoriškai mišriojo konflikto atveju kiekvieną jį sudarantį 
smulkesnį konfliktą reikėtų kvalifikuoti atskirai ir taikyti atitinkamas 
vieną ar kitą konfliktą reguliuojančias normas. Taigi valstybinių pajė-
gų susirėmimui turėtų būti taikomas tarptautinio ginkluotojo konflikto 
režimas, atitinkamai disidentų ir valstybių pajėgų – netarptautinio. Be 
abejo, reikėtų taikyti ir jau aptartuosius kontrolės testus, ypač jei disi-
dentų veikla yra glaudžiai susijusi su valstybių ginkluotosiomis pajėgo-
mis. 

Sudėtinį tokio konflikto problemų pobūdį galėtų iliustruoti po 2001 m. 
rugsėjo 11 d. įvykių JAV vadovauta invazija į Afganistaną siekiant nuversti 
Talibaną, kuris buvo laikomas Afganistano de facto, bet ne de iure vyriausy-
be (itin radikalią Talibano vyriausybę buvo pripažinusios vos kelios valsty-
bės). Teisėta, bet tik mažąją valstybės dalį kontroliuojanti vyriausybė buvo 
vadinamasis Šiaurės Aljansas. JAV vadovaujama koalicija pašalino Talibano 
vyriausybę, išsklaidė jo kovotojų pajėgas, o Šiaurės Aljanso atstovai vėl tapo 
ir de facto vyriausybe. Ironiška, bet šiame konflikte dalyvavusios valstybės 
taip ir neapsisprendė, kokios rūšies tai buvo konfliktas: visi formaliai sutin-
ka, kad buvo teikiama pagalba Šiaurės Aljansui, tad tai nebuvo netarptau-
tinis konfliktas (teigtume – dėl tarptautinės invazijos apimties ir svarumo), 
bet nei Jungtinė Karalystė, nei tuo labiau JAV jo nelaikė ir grynai tarptau-
tiniu, ypač Ženevos konvencijų taikymo prasme283. 

4. Ginkluotiesiems konfliktams taikytina teisė 

Atskirti konflikto rūšį itin svarbu, nes kiekvienu atveju kyla taikyti-
nos teisės problema. Kaip matyti, istoriškai susiklostė nuostata tarp-
tautiniam ginkluotajam konfliktui reguliuoti taikyti daugiau sutartinių 
normų (įskaitant visas keturias Ženevos konvencijas ir I papildomąjį 
protokolą) nei netarptautiniam. 

Vis dėlto TRKK paprotinės teisės studija ir tarptautinių baudžiamųjų 
tribunolų veikla per pastaruosius dešimtmečius lėmė netarptautinio ir 
tarptautinio ginkluotojo konflikto režimų vienodėjimą. Pirmiausia tai 
pasakytina apie karo aukų (sužeistųjų, civilių, sulaikytųjų ir kt.) ap-
saugos nuostatas, taip pat vis daugiau priimama tarptautinių specialių-
jų sutarčių (pavyzdžiui, ginkluotės ribojimo), kurios taikomos abiem 
ginkluotųjų konfliktų režimų rūšims. Pagrindinis išliekantis skirtumas 
– konflikto šalių statusas. Pavyzdžiui, tik tarptautinio ginkluotojo konf-

282 dinstein, Y. The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Con-
flict. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, p. 14.
283 green, supra note 224, 3rd Ed., p. 74, 86−87.
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likto atveju šalių atžvilgiu taikoma teisėto karo veiksmų dalyvio – kom-
batanto – sąvoka, atitinkamai iš jos išplaukia karo belaisvio statusas (žr. 
VI skyrių); tik tarptautinio ginkluotojo konflikto metu sunkiems Že-
nevos konvencijų pažeidimams taikoma universali jurisdikcija (žr. XIII 
skyrių); yra ir daugiau skirtumų. 

TAIKYTINA TEISĖ
Tarptautinis ginkluotasis konfliktas I–IV ŽK, I PP, paprotinė teisė, kt.* 
Internacionalizuotas ginkluotasis 
konfliktas

I–IV ŽK, I PP, paprotinė teisė, kt.*

Netarptautinis ginkluotasis konfliktas 
(II PP)

Bendrasis 3-iasis straipsnis, II PP, 
paprotinė teisė, kt.

Netarptautinis ginkluotasis konfliktas 
(bendrasis 3-iasis straipsnis) 

Bendrasis 3-iasis straipsnis,  
paprotinė teisė, kt.

Mišrusis ginkluotasis konfliktas Skirtinga teisė (pagal subjektą), I–IV ŽK
Riaušės, neramumai, sporadiška  
prievarta

Žmogaus teisių teisė, nacionalinė teisė

* – pavyzdžiui, įvairios ginkluotės ribojimo sutartys

GINKLUOTŲJŲ KONFLIKTŲ METU TAIKOMOS TARPTAUTINĖS 
SUTARTYS 

Tarptautinė sutartis ar dokumentas TGK NTGK
I–IV ŽK + Tik bendrasis  

3-iasis straipsnis 
I PP + -
II PP - +
CCW (visuma) + Tik jeigu ratifikuotas 

1-ojo straipsnio  
pakeitimas

CCW II protokolas dėl minų (pataisytasis) + +
CCW V protokolas + +
Romos statutas + +
Jugoslavijos tribunolo statutas + +
Ruandos tribunolo statutas +
Vaiko teisių konvencijos II PP dėl vaikų  
dalyvavimo ginkluotuosiuose konfliktuose

+ +

1993 m. cheminio ginklo draudimo konvencija + +
1972 m. toksinių ar bakteriologinių ginklų 
konvencija

+ +

1954 m. kultūrinio paveldo apsaugos konvencija + Tik 19 straipsnis
1999 m. antrasis 1954 m. kultūrinio paveldo 
apsaugos konvencijos protokolas

+ +

1977 m. JT konvencija dėl aplinkos  
modifikavimo (ENMOD)

+ +

1997 m. Otavos konvencija + +
2008 m. kasetinių sprogmenų konvencija + +
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5. Ginkluotojo konflikto pabaiga.  
Tarptautinės humanitarinės teisės taikymo pabaiga

Kadangi tarptautinė humanitarinė teisė traktuojama kaip išimtinė tei-
sė – lex specialis, svarbus ne tik jos taikymo pradžios, bet ir pabaigos 
momentas. Įdomu tai, kad ginkluotojo konflikto pabaiga ir tarptautinės 
humanitarinės teisės taikymo pabaiga (išskyrus nuolat galiojančias nuos-
tatas) ne visada sutampa, skirtingai nuo taikymo pradžios momento. 
Galima teigti, kad tarptautinė humanitarinė teisė nustoja būti taikoma 
nuosekliai: pasibaigus ginkluotajam konfliktui pirmiausia pasibaigia tei-
sės, tiesiogiai susijusios su ginkluotąja kova (išnyksta galimybė naudoti 
ginkluotąją jėgą pagal karinės būtinybės poreikius, nes jos panaudoji-
mas lemtų ginkluotojo konflikto atsinaujinimą), bet tarptautinės hu-
manitarinės teisės numatytos teisės ir pareigos tebetaikomos tų asmenų, 
kurie yra patekę į priešo rankas, atžvilgiu iki pat jų repatrijavimo, ir tai 
gali užtrukti gana ilgai (plačiau žr. IX skyrių Karo nelaisvės pabaiga). 

Buvo įprasta klasikinės tarptautinės teisės nuostata, kad karo būklė bai-
giasi tada, kai pasirašoma taikos sutartis, kuri ir „perjungdavo“ karo tei-
sės būseną į taikos teisę. Tą patį rezultatą galėdavo sukelti ir besąlyginės 
kapituliacijos, kapituliacijos ir panašios sutartys. 

Antrasis pasaulinis karas Europoje baigėsi besąlygine Vokietijos kapitulia-
cija, bet atskiros sutartys buvo pasirašytos ir su kitomis valstybėmis Vokie-
tijos sąjungininkėmis284. Vieną iš Jugoslavijos žlugimo karų – Bosnijos ir 
Hercegovinos karą – paskutinįjį XX amžiaus dešimtmetį užbaigė Deitono 
sutartis, kuri apėmė ir karinius, ir politinius klausimus. 

Nemažai dabartinių konfliktų baigiasi be taikos sutarčių. Kaip tada nu-
spręsti, kad konfliktas baigėsi?

I protokolo 3-iasis straipsnis tarptautinio ginkluotojo konflikto režimą 
stabdo šiais atvejais: bendras karinių operacijų (veiksmų) užbaigimas 
arba okupacijos pasibaigimas. Be abejo, terminas „bendras karinių ope-
racijų pasibaigimas“ yra gana neapibrėžtas. Kaip aiškinama Komentare, 
jis gali būti suprantamas kaip bendrosios paliaubos, kapituliacija (jeigu 
kovoja keletas valstybių, kovos veiksmai, bent jau tam tikrame karo 
teatre, nutraukiami tarp jų visų)285. Doktrinoje minimos šios formos: 
visiškas ugnies nutraukimas (angl. ceasefire), (bendrosios) paliaubos 
(angl. (general armistice), bet, kadangi dabartinė ginkluotojo konflikto 

284 green, supra note 224, p. 104. 
285 AP 1, Commentary, Art. 3, para. 152, p. 67.
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teisė faktiškai nebevartoja karo būklės sampratos, ugnies nutraukimo 
ir paliaubų sąvokos jau sunkiai beatskiriamos (anksčiau ugnies nutrau-
kimas ar paliaubos tebuvo tik žingsnis link galimos taikos sutarties)286. 
Taip pat pabrėžtina, kad ugnies nutraukimas ar paliaubos gali būti tik 
ginkluotojo konflikto pertrauka, be to, padaryta turint tam tikrą tikslą 
(pavyzdžiui, pasirūpinti sužeistaisiais, apsikeisti belaisviais), ir nebūtinai 
lemti konflikto pabaigą287. Tad konstatuotina, kad sąvoka „bendras karo 
veiksmų nutraukimas“ turėtų būti vertinamas ad hoc pagrindu.

Pirmasis Persijos įlankos – Irano ir Irako – karas (1980–1988) baigėsi 1988 
m. liepos 18 d., kai Iranas sutiko laikytis JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 
Nr. 598, numatančios ugnies nutraukimą, o liepos 20 d. tarp šalių įsigaliojo 
paliaubos, nors Irakas dar keletą dienų tęsė nedidelės apimties ginkluotus 
puldinėjimus288. 

Svarbu paminėti, kad I PP 3-iasis straipsnis papildė Ženevos konven-
cijas, ypač IV konvencijos 6-ąjį straipsnį, numatantį, kad Konvencijos 
taikymas baigiasi praėjus metams nuo karinių operacijų pabaigos, iš-
skyrus tam tikras jos nuostatas, saistančias okupuojančią valstybę val-
dymo srityje289. Taigi okupacijos režimas, kuris prilygsta tarptautinio 
ginkluotojo konflikto režimui, trunka visą okupacijos laikotarpį iki pat 
jos faktinės pabaigos, o saugomų asmenų apsaugos režimas – iki jų re-
patrijavimo. Matyt, šį papildymą daugiausia lėmė užsitęsusių okupacijų 
reiškinys (pavyzdžiui, Palestinos teritorijų okupacija). 

Žinoma, kyla ir analogiškas klausimas – kada baigiasi netarptautinis gink- 
luotasis konfliktas? Deja, atsakymas dar neaiškesnis ir dar labiau priklauso 
nuo aplinkybių, nei pirmuoju atveju. Jugoslavijos tribunolas Tadiĉ byloje 
nurodė, kad tarptautinė humanitarinė teisė netarptautinio ginkluotojo 
konflikto atveju taikoma tol, kol pasiekiamas taikos susitarimas (angl. un-
til a peaceful settlement is achieved290). Toks požiūris tikrai stebina, nes, 
kaip nurodo minėtasis netarptautinio konflikto apibrėžimas, termino 
„susitarimas“ vartojimas iš karto suponuoja teisinį, o ne faktinį situacijos 
vertinimą, juolab kad II PP komentare šykščiai teigiama, jog „logiška, 
kad ginkluotojo susidūrimo taisyklės nebetaikomos pasibaigus ginkluo-
tosios kovos veiksmams291“, pastarojo teiginio visiškai nepaaiškinant. 

286 greenWood, C. Historical Development and Legal Basis. Iš: The Handbook of Humani-
tarian Law in Armed Conflicts. FleCk, D. (ed.). Oxford University Press, 1995, p. 61–63.
287 Plačiau apie paliaubas: Ibid., p. 58−63.
288 Iran Iraq War [interaktyvus, žiūrėta 2015-04-19], <http://www.history.com/topics/iran-iraq-war>. 
289 IV ŽK 6 straipsnis. 
290 ICTY, The Prosecutor v. Tadic, Case No. IT-94-1-A, Decision on the Defence Motion 
for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 2 October 1995, para. 70.
291 AP 2, Commentary, para. 4492, p. 1360.
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Deja, doktrina šiuo klausimu kol kas taip pat itin skurdi, bet, pavyz-
džiui, R. Bartelsas siūlo nesusitelkti vien tik į „susitarimą“ (juolab kad 
netarptautinio ginkluotojo konflikto atveju, esant daug skirtingų disi-
dentų grupių, susitarimai gali būti įvairiausi, jų gali būti nesilaikoma), 
o visgi „atvirkščiai taikyti“ netarptautinio ginkluotojo konflikto krite-
rijus (organizuotumo ir intensyvumo), kas lemtų logišką perėjimą nuo 
„ginkluotos jėgos“ prie viešąją tvarką (saugumą, valstybės interesus) 
užtikrinančios „teisėsaugos“ paradigmos292. Žinoma, saugomų asmenų 
atžvilgiu būtina taikyti tą pačią taisyklę – kol jie yra priešo rankose, tol 
jiems taikoma tarptautinės humanitarinės teisės apsauga293. 

Žinių įtvirtinimo klausimai:

1. Kokia teisė taikoma netarptautinių ginkluotųjų konfliktų atveju?
2. Ar ginkluotojo konflikto metu taikoma nacionalinė valstybių teisė?
3. Ar ginkluotasis konfliktas gali baigtis be taikos sutarties?
4. Ar ginkluotojo konflikto pabaiga reiškia ir saugomų asmenų apsaugos 

pabaigą? 

Praktinė užduotis
Ginkluotojo konflikto kvalifikavimas

Gemo krizė. 1-oji situacija 
(situacijos ir vietovardžiai čia ir toliau išgalvoti aut.)
1. 2004 m. Ando Respublikos Gemo provinciją ištiko derlių sunaikinusi ir 

žemės ūkį nuniokojusi sausra, o po poros mėnesių užgriuvo potvyniai ir 
tūkstančiai žmonių liko be pastogės. Centrinė Ando vyriausybė laiku nesu-
reagavo į nelaimes, dėl to kilo gyventojų pasipiktinimas. Provincijoje pra-
sidėjo streikai, manifestacijos. Rugpjūčio 10 d. didžiulės demonstracijos, 
reikalaujančios finansinės ir kitokios paramos regionui, dalyviai susirėmė su 
policija. Demonstrantai mėtė akmenis, vartė ir degino automobilius, siaubė 
parduotuves. Policija prieš minią panaudojo specialiąsias priemones – van-
dens patrankas ir gumines kulkas. Per susirėmimą keli protestuotojai žuvo, 
du iš jų – nuo šautinių žaizdų, buvo sužeista ir keliolika policininkų.

2. Ando vyriausybė sudarė tyrimo komisiją, kuri išteisino šaunamojo ginklo 
panaudojimu apkaltintus policininkus. Šis sprendimas sukėlė naujų prie-
vartos protrūkių, šįsyk tiesiogiai prieš policiją – jos būstines ir personalą. 
Be to, atgijo ir separatistinės nuotaikos, mat Gemo provinciją Andas valdė 
tik pastaruosius 30 metų ir Gemo gyventojai buvo kitos etninės grupės nei 
dauguma  Ando gyventojų. Dar nebuvo pamirštas  prieš 30 metų vykęs  
karas, 

292 Guest Post: Bartels-Temporal Scope of Application of IHL: When do Non-International Armed 
Conflicts End? Part 2 [interaktyvus, žiūrėta 2015-04-19], <http://opiniojuris.org/2014/02/19/
guest-post-bartels-temporal-scope-application-ihl-non-international-armed-conflicts-end-part-2/>.
293 II PP 2 straipsnis.
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kurio metu gemai buvo žiauriai persekiojami. Aktyvesni žmonės būrėsi į 
įvairias pasipriešinimo grupes: vienos laikėsi taikios opozicijos principų, ki-
tos ginklavosi ir kvietė jėga kovoti prieš centrinę vyriausybę, atkurti Gemo 
nepriklausomybę arba susijungti su gretima Gondos valstybe. Apie atsikūri-
mą paskelbė ir karo metu veikęs Jungtinis Gemo frontas (JGF) – organizaci-
ja, daugelio valstybių dėl jos veiklos metodų laikoma teroristine.

3. 2004 m. rugsėjo 15 d. Mageme (Gemo provincijos sostinė) buvo susprog-
dintas centrinės vyriausybės atstovo pastatas, žuvo 20 žmonių. Rugsėjo 22 d.  
buvo užpulta policijos nuovada ir užgrobtas ginklų arsenalas, po kelių die-
nų apšaudyta policijos užkarda, žuvo du policininkai. Nuo rugsėjo 26 d. 
įvairiausi prievartos veiksmai vyko kone kasdien. Atsakomybę už juos daž-
niausiai prisiimdavo JGF. Provincijoje įsivyravo sumaištis, baimė ir nežinia. 

4. 2004 m. spalio 10 d. Ando vyriausybė paskelbė įvedanti Geme nepaprastąją 
padėtį ir siunčianti į provinciją ginkluotąsias pajėgas, kad suteiktų pagalbą 
teisėsaugos institucijoms. Buvo įvesti kariuomenės daliniai – keli tūkstan-
čiai karių, ginkluotų šarvuotąja technika ir karo aviacija. Didžioji dalis ka-
riuomenės, turinčios tikslą apginti valstybines institucijas, buvo disluokuota 
Mageme ir jo apylinkėse, taip pat sustiprinta siena su kaimynine Gondos 
valstybe, nes, kaip netruko paskelbti Ando žvalgybos tarnyba, „separatistai 
ginklų gauna iš Gondos“. 

5. Kariuomenės įvedimas įtampos nenuslopino. Nepadėjo nei komendanto va-
landa, nei prasidėję aktyviausiųjų opozicijos veikėjų suėmimai, dar šiurkš-
tesnis demonstracijų vaikymas ir kitos priemonės. Spalio 17 d. rytą keletas 
sunkvežimių, gabenusių naujai parengtus policijos pareigūnus, kuriuos ly-
dėjo ginkluotųjų pajėgų kareivių būrys, netoli Gondos sienos pakliuvo į 
pasalą. Po labai intensyvios kovos, trukusios net keturias valandas, buvo 
nukauta 10 kareivių, 20 policininkų, dar 10 kareivių ir policininkų paim-
ta į nelaisvę. Užpultiesiems į pagalbą pasiųstą kariuomenės dalinį Gemo 
kovotojai pasitiko net minosvaidžių ugnimi. Apstulbinta šio mūšio Ando 
gynybos ministerija paskelbė: „Susidūrėme su profesionaliai parengta pa-
sala, mūšyje dalyvavo smogikai iš Gondos.“ Spauda pranešė, kad sužeistieji 
Gemo kovotojai buvo gabenami gydyti į Gondos teritoriją. Po incidento 
JGF išplatino pranešimą apie „pirmąją svarbią pergalę prieš Ando okupan-
tus“.

6. Jau kitą dieną Ando ginkluotųjų pajėgų vadovybė paskelbė pradedanti an-
titeroristinę operaciją prieš „JGF teroristus ir kitus smogikus“. Operacijos 
vadu paskirtas gen. Modlis, kuris tuoj pat pasienyje su Gonda įsteigė spe-
cialiąją saugumo zoną. Tuo tarpu Gondos pasienio mieste įvyko Gemo ko-
votojų vadų pasitarimas, buvo išrinkta bendroji pasipriešinimo organizacijų 
– JGF, „Laisvasis Gemas“, Gemo demokratų sąjūdžio, „Gemo nepriklauso-
mybės kova“ ir kt. – vadovybė. Kovotojai paskelbė pulsią ne tik Ando gink- 
luotąsias pajėgas, bet ir policijos, saugumo struktūras, policijos būstines, 
mokesčių rinkimo punktus, valstybinio radijo ir televizijos stotis – t. y. visas 
okupantui tarnaujančias institucijas, taip pat ir jų kolaborantus, kuriais bus 
laikomas kiekvienas, padedantis Ando valdžios atstovams.
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7. Netikėtai Gemo provincijos parlamentas priėmė rezoliuciją, skelbiančią 
Gemo nepriklausomybę nuo Ando, ir paprašė tarptautinės bendruomenės 
pagalbos atremti „agresiją prieš suverenius Gemo gyventojus“. Ando vy-
riausybė paskelbė tokios rezoliucijos nepripažįstanti ir apie Gemo nepri-
klausomybę negalį būti nė kalbos. Kovos tęsiasi.

Pastaba. Ando Respublika yra visų keturių 1949 m. Ženevos konvencijų ir 
1977 m. I ir II papildomųjų protokolų dalyvė.

Klausimai. Analizuodami šią situaciją nustatykite:
Nuo kurio situacijos momento (žr. sunumeruotas pastraipas) prasideda gink- 
luotasis konfliktas, t. y.:

1) nuo kada įvykių nebegalima vertinti kaip stichiškų prievartos veiksmų, 
riaušių ar pan.? Įvertinkite valstybės pastangų slopinti neramumus lygį ir 
kitus klausimus, susijusius su konflikto intensyvumu ir organizuotumu;

2) kokia šio konflikto rūšis (tarptautinis ar netarptautinis)? Išanalizuokite 
konflikto šalių statusą, jų tarpusavio ryšius ir pan.; 

3) įvertinkite, ar teroristinis kai kurių situacijoje aprašytų veiksmų pobūdis 
daro įtaką ginkluotojo konflikto kvalifikavimui; 

4) nustatykite taikytiną teisę pagal tam tikrą ginkluotojo konflikto rūšį.

Gemo krizė. 2-oji situacija 
1. Gemo provincijos parlamento sprendimas paskelbti nepriklausomybę sulau-

kė vienareikšmio Gondo palaikymo. Ši gretima šalis paskelbė, kad „viskuo 
padės didvyriškai Gemo tautos kovai“, įskaitant ir tiesioginę pagalbą pasi-
priešinimo organizacijoms, be to, bet kuris gemietis turi teisę lengvatinėmis 
sąlygomis gauti Gondo pilietybę.

2. Spalio 22 d. kreipdamasis į tautą Ando prezidentas Gondo pareiškimus pava-
dino „tiesiogine parama teroristams ir atviru karu prieš mūsų tėvynę“. Gon-
do premjeras, žurnalistų paprašytas pakomentuoti Ando prezidento žodžius, 
atsakė trumpai: „Liaudies išmintis sako: jeigu nori karo, karą ir gausi!“ 

3. Spalio 25 d. gen. Modlis, vadovaujantis Ando ginkluotosioms pajėgoms 
Geme, pranešė, kad jo daliniai susikovė su „Gemo teroristais, kuriuos remia 
Gondo įsibrovėliai ir samdiniai“. Po poros valandų Gondo gynybos ministe-
rijos atstovas spaudai patvirtino, kad Gondo specialiųjų pajėgų dalinys pade-
da „ginti mūsų brolius ir piliečius“ Geme. Jis taip pat paaiškino, kad dalinys 
buvo pasiųstas Gemo kovotojams paprašius pagalbos ginti Astamo kaimą, 
kuriame gen. Modlio pajėgos pradėjo „valymo“ operaciją. 

4. Spalio 27 d. Gemo krizę vertino JTO Saugumo Taryba. Tą pačią dieną, 
veikdama pagal JT Chartijos VII straipsnį, Saugumo Taryba vienbalsiai pri-
ėmė rezoliuciją, reikalaujančią:
– visoms šalims tuoj pat nutraukti ginkluotosios kovos veiksmus;
– iš Gemo provincijos išvesti okupacines Ando pajėgas, taip pat atitraukti bet 

kokias Gondo pajėgas iš Gemo provincijos;
– pradėti referendumo dėl Gemo ateities rengimo darbus.

Klausimai:
1) išanalizuokite, ar keičiantis konflikto rūšiai nepasikeitė jo prigimtis, vertin-

dami pagal veiksmingos ir bendrosios kontrolės testus;
2) nustatykite, kokia teisė šiuo atveju taikytina.
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V skyrius  
Tarptautinis ginkluotasis konfliktas:   

pradžios teisiniai padariniai,  
karo veiksmų teatras (teritorija),  
neutralitetas, valstybės globėjos

Šiame skyriuje bus kalbama apie kai kuriuos klausimus, daugiausia bū-
dingus tarptautiniam ginkluotajam konfliktui, nors vienas ar kitas as-
pektas svarbus ir netarptautinio ginkluotojo konflikto metu. 

Kaip minėta, tarptautinio ir netarptautinio ginkluotųjų konfliktų regu-
liavimo apimtys skiriasi. Tik netarptautinio ginkluotojo konflikto atve-
jams taikytinos neutraliteto ar valstybės globėjos sąvokos ir pan., o tarp-
tautinio ginkluotojo konflikto režimas yra glaudžiau susijęs ir su kitomis 
tarptautinės viešosios teisės sąvokomis (teritorija, jurisdikcija ir kt.). 

1. Tarptautinio ginkluotojo konflikto pradžios  
teisiniai padariniai 

Kaip jau kalbėta ankstesniame skyriuje, tarptautinis ginkluotasis konf-
liktas vyksta vienai valstybei naudojant ginkluotąsias pajėgas prieš kitą 
valstybę. Tačiau prasidėjęs tarptautinis ginkluotasis konfliktas neapsiri-
boja vien ginkluotosios kovos veiksmais (angl. hostilities) tarp valstybių 
(nors, kaip jau minėta, teisinės karo būklės atveju kovos veiksmų gali ir 
visai nebūti), – jis sukelia daug kitų teisinių padarinių. 

Pirmiausia valstybės sugrupuojamos į dvi rūšis: 
1)  kovojančiosios (angl. belligerents), t. y. tarptautinio ginkluotojo 

konflikto dalyvės. Čia atkreiptinas dėmesys, kad prie jų rei-
kėtų priskirti ne tik valstybes, tiesiogiai susirėmusias ginklais, 
bet ir jų sąjungininkes, kolektyvinės gynybos partneres ir pan., 
priklausomai nuo valstybės tarptautinių garantijų ir įsipareigo-
jimų turinio.

Jeigu NATO valstybę užpultų kita valstybė, pagal Šiaurės Atlanto sutarties 
5 straipsnį toks užpuolimas būtų laikomas visų sutarties šalių užpuolimu294, 
taigi kovojančiųjų statusą įgytų ne tik užpultoji valstybė, bet ir visos NATO 
narės, tokiu atveju veikiančios kolektyvinės savigynos sąlygomis;

294 Šiaurės Atlanto sutartis, 5 straipsnis. Valstybės žinios, 2004, Nr. 40-1299.
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2)  nekovojančiosios (I PP vartoja terminą „konflikte nedalyvau-
jančios valstybės“295), arba neutralios. Jeigu ginkluotasis konf-
liktas netampa pasauliniu, tokių valstybių būna dauguma –  
t. y. visos, kurios nedalyvauja ginkluotajame konflikte. Nors 
teoriškai kiekviena nekovojanti valstybė yra neutrali, bet, kaip 
bus matyti vėliau, klasikinis neutralitetas ginkluotojo konflik-
to metu suformuoja aktyvias teises ir pareigas, kuriomis dėl 
objektyvių aplinkybių nusprendžia (arba gali) naudotis ne kiek- 
viena valstybė (pavyzdžiui, ji yra labai toli nuo karo veiksmų 
teatro ir konfliktas su ja visiškai nesusijęs). Vis dėlto ir neko-
vojančioms valstybėms gali būti suformuojami įvairūs tarptau-
tiniai įsipareigojimai – pavyzdžiui, draudimas padėti agreso-
riui ar pareiga vykdyti JTO Saugumo Tarybos nustatytą pareigą 
(embargas ir kt.). Šios valstybės taip pat gali prisiimti valstybės 
globėjos funkcijas (žr. toliau), teikti humanitarinę pagalbą ir kt.

Gali įvykti daug kovojančiųjų valstybių teisinių pokyčių, iki šiol pri-
menančių būseną, pagal klasikinės tarptautinės teisės tradiciją vadintą 
karo būkle. Skirtumas toks, kad anksčiau karo būklė šiuos pokyčius 
įtvirtindavo vos ne kaip privalomuosius, dabar gi esant status mixtus 
situacijoms (žr. IV skyrių) tai yra valstybių nuožiūros dalykas. Reikėtų 
aptarti šiuos klausimus plačiau.

Pirma, tarp valstybių nutraukiami diplomatiniai santykiai, atšaukiami 
diplomatiniai atstovai, o diplomatinės atstovybės perduodamos trečių-
jų valstybių globai; tas pats nutinka ir konsulinių santykių srityje. Tai 
yra klasikinė vadinamosios karo būklės situacija, puikiai žinoma net iš 
įvairiausių kino filmų ar literatūros kūrinių: prieš pat prasidedant ar tik 
prasidėjus karui iš šalies traukiasi diplomatai, naikinami diplomatiniai 
archyvai ir pan. Tai nėra tik tolima istorija. Antai 1982 m. Folklan-
do (Malvinų) salų karo metu Jungtinė Karalystė nutraukė santykius su 
Argentina296. Kita vertus, ne visada net ir vykstant tarpvalstybiniams 
konfliktams diplomatiniai santykiai nutraukiami, arba jie nutraukiami 
nevisiškai (antai gana intensyvaus Etiopijos ir Eritrėjos ginkluotojo 
konflikto metu šalys ir toliau palaikė santykius297).

Antra, tarp kovojančiųjų valstybių jų sprendimu nutraukiamos ar su-
stabdomos politinio, ekonominio, kultūrinio bendradarbiavimo, ryšių 

295 Pvz., I PP 2, 9 straipsnius. 
296 The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts. FleCk, D. (ed.). Oxford Uni-
versity Press, 1995, para. 201, p. 46.
297 Eritrea Ethiopia Claims Commission. Partial Award, Jus ad Bellum, Ethiopia’s Claims 1–8, 
para. 17 [interaktyvus, žiūrėta 2015-04-19], <http://www.pca-cpa.org/showfile.asp?fil_id=158>.
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ir kt. sutartys. Svarbu atkreipti dėmesį, kad 2011 m. Tarptautinės teisės 
komisija priėmė Straipsnius dėl ginkluotojo konflikto poveikio sutar-
tims298 ir 3 straipsnyje tiesiogiai nurodė, kad ginkluotasis konfliktas ipso 
facto nereiškia tarptautinės sutarties nutraukimo nei tarp konflikto šalių, 
nei tarp konflikto šalių ir trečiųjų šalių299. Kitaip tariant, tokiu atveju 
pagrindiniu laikomas tarptautinių sutarčių tęstinumo principas, – su-
tartis nutraukti galima tik išimties atveju. Gali būti ir pačiose sutartyse 
numatomas jų likimas ginkluotojo konflikto metu300. Kitas labai svar-
bus Straipsniuose įtvirtintas principas – vertinant galimybę ginkluotojo 
konflikto metu nutraukti sutartį, iš jos pasitraukti ar ją sustabdyti turi 
būti atsižvelgiama į du dalykus: a) sutarties prigimtį, ypač jos dalyką, 
objektą ir tikslą, turinį ir šalių skaičių; b) ginkluotojo konflikto ypaty-
bes, kaip antai teritorinį paplitimą, apimtį ir intensyvumą, trukmę, o 
netarptautinio ginkluotojo konflikto atveju – kišimosi iš išorės (užsie-
nio) lygį301. 

Labai svarbu tai, kad ginkluotojo konflikto metu sutartys dėl kai kurių 
dalykų būtinai veikia ir toliau, t. y. jos negali būti nutrauktos, sustab-
dytos ar iš jų pasitraukta. Aptariamųjų Straipsnių priede yra pateiktas 
pavyzdinis tokių sutarčių sąrašas. Pirmiausia tai pasakytina apie tarp-
tautines sutartis, reguliuojančias ginkluotuosius konfliktus, įskaitant 
tarptautinę humanitarinę teisę. Šioms sutartims ginkluotasis konfliktas 
daro tik vienos rūšies įtaką: jos visos apimties pradedamos taikyti pagal 
konflikto rūšį (žr. ankstesnius skyrius) ir net valstybei iš tokios sutarties 
pasitraukus ji galioja iki ginkluotojo konflikto pabaigos302. Panašiai ir 
žmogaus teisių sutartys – jos gali būti ribojamos tik tiek, kiek tarptau-
tinė humanitarinė teisė yra lex specialis žmogaus teisių teisės atžvilgiu 
(žr. III skyrių). Kitos į sąrašą įtrauktos sutartys pasižymi, pavyzdžiui, 
tuo, kad jos yra skirtos visos tarptautinės bendruomenės interesams 
užtikrinti, kaip antai sutartys, skelbiančios, kuriančios ar reguliuojan-
čios nuolatinius režimus arba statusą, arba nuolatines teises, įskaitant 
sutartis, nustatančias ar keičiančias žemės ir jūrų sienas; tarptautinio 
baudžiamojo teisingumo sutartys; tarptautinės gamtos aplinkos apsau-
gos sutartys; sutartys, susijusios su tarptautiniais vandens keliais ir su 

298 Draft articles on the effects of armed conflicts on treaties, with commentaries. 2011, 
Adopted by the International Law Commission at its sixty-third session, in 2011. Yearbook of 
the International Law Commission, 2011, vol. II, Part Two [interaktyvus, žiūrėta 2015-04-19], 
<http://legal.un.org/ilc/texts/.../commentaries/1_10_2011.pdf>.
299 Ibid., article 3. 
300 Ibid., article 4.
301 Ibid., article 6.
302 I ŽK 63 straipsnis, II ŽK 62 straipsnis, III ŽK 142 straipsnis, IV ŽK 158 straipsnis.
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jais susijusia įranga bei įrenginiais; sutartys, susijusios su taikiu ginčų 
sprendimu, įskaitant sutaikymo, meditacijos, arbitražo ir teisinio nagri-
nėjimo, ir kai kurios kitos303. 

Trečia, kyla padarinių valstybių piliečiams, juridiniams asmenims, jų 
turtui ir pan. Pagal klasikinę karo teisę, šie padariniai buvo ir tebėra 
gana rimti. Pavyzdžiui, valstybė gali nustatyti priešo piliečiams įvai-
riausių ribojimų, ypač – judėjimo laisvės, netgi juos internuoti, jei turi 
visiškai įtikinamų pagrindų įtarti, kad jų laisvė kelia grėsmę valstybės 
saugumui304 (plačiau žr. X skyrių Civilių apsauga). Ir fiziniams, ir juri-
diniams asmenims gali būti uždraudžiama prekiauti ar plėtoti kitokius 
verslo santykius su priešo valstybės piliečiais, nors pagal tarptautinę tei-
sę tai yra valstybių diskrecijos dalykas305. Priešo prekybos ir civiliniams 
laivams gali būti nurodomas tam tikras terminas, per kurį jie turi pa-
likti valstybės uostus306 (pastarųjų didelių konfliktų metu laivai būdavo 
tiesiog nusavinami307). Priešo orlaiviai, įskaitant civilinius, taip pat gali 
būti nusavinami308.

TARPTAUTINIO GINKLUOTOJO KONFLIKTO PRADŽIOS  
TEISINIAI PADARINIAI

• KOVOJANČIOSIOS arba NEKOVOJANČIOSIOS (NEUTRALIOS) 
VALSTYBĖS

• DIPLOMATINIŲ ir (arba) KONSULINIŲ SANTYKIŲ NUTRAUKIMAS 
arba RIBOJIMAS

• TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ STABDYMAS, NUTRAUKIMAS arba 
TĘSIMAS

• PADARINIAI FIZINIAMS, JURIDINIAMS ASMENIMS IR JŲ TURTUI

Tarptautinė humanitarinė teisė nenumato specialių nuostatų dėl teisi-
nių padarinių, priskirtinų netarptautinio ginkluotojo konflikto pradžiai. 
Pirmiausia dėl to, kad netarptautinis ginkluotasis konfliktas laikomas 
valstybės vidaus reikalu tiek, kiek jo nereguliuoja tarptautinė teisė. Vis 

303 Visą sąrašą žr.: Articles, Annex, Indicative List of Treaties referred to in Article 7, p. 21 
[interaktyvus, žiūrėta 2015-04-19], <http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/com-
mentaries/1_10_2011.pdf>. 
304 IV ŽK 79 straipsnis. 
305 green, L. C. The Contemporary Law of Armed Conflict. 3rd Ed. Manchester University 
Press, 2008, p. 99.
306 Convention (VI) relating to the Status of Enemy Merchant Ships at the Outbreak of Hostili-
ties. The Hague, 18 October 1907, Art. 1. Iš: sChindler, D.; toman, J. The Laws of Armed 
Conflicts. Martinus Nijhoff Publisher, 1988, p. 791−794.
307 green, op. cit., p. 194.
308 HPCR Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare. Bern, 15 May 
2009, Rule 49 [interaktyvus, žiūrėta 2015-04-19], <http://www.ihlresearch.org/amw/manual/>.
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dėlto minėtieji Straipsniai dėl ginkluotojo konflikto poveikio sutartims 
neapsiriboja vien tik tarptautiniu ginkluotuoju konfliktu309, vadinasi, 
sutarčių tęstinumo principas taikytinas ir netarptautinio ginkluotojo 
konflikto situacijai. Čia taip pat svarbios ir žmogaus teisių sutartys – 
nors žmogaus teisių teisė ginkluotojo konflikto metu ir toliau taikoma, 
bet skirtingos sutartys numato tam tikrų išimčių (laikino įsipareigojimų 
apribojimo) atvejus (pavyzdžiui, 1966 m. Jungtinių Tautų Pilietinių ir 
politinių teisių paktas310, 1951 m. Europos žmogaus teisių ir pagrindi-
nių laisvių apsaugos konvencija311), kurie gali būti taikomi ir ginkluo-
tojo konflikto metu. Tokioms išimtims būdingi labai griežti būtinumo, 
proporcingumo, tinkamumo kriterijai, be to, yra tokių pareigų, nuo 
kurių nukrypti negalima jokiomis aplinkybėmis (pavyzdžiui, kankini-
mo draudimas). 

Žinių įtvirtinimo klausimai:

1. Į kokias dvi teisines grupes sugrupuojamos valstybės prasidėjus tarp-
tautiniam ginkluotajam konfliktui? 

2. Ar visada nutrūksta diplomatiniai ir konsuliniai kovojančiųjų valstybių 
santykiai?

3. Koks pagrindinis principas kilus ginkluotajam konfliktui taikomas 
tarptautinėms sutartims, kurias yra sudariusios kovojančiosios valstybės?

4. Ar prasidėjęs tarptautinis ginkluotasis konfliktas daro teisinę įtaką 
konflikto šalių fiziniams ir juridiniams asmenims, jų turtui?

2. Karo veiksmų teatras 

Karo veiksmų teatras – tai teritorija, kurioje vyksta ginkluotosios kovos 
(karo) veiksmai. Kovojančiosios valstybės negali laisvai, savo nuožiūra 
pasirinkti karo veiksmų teatro teritorijos, – jas riboja daug ir tarptauti-
nės viešosios teisės, ir tarptautinės humanitarinės teisės normų. 

2.1. Teritorijos, kuriose karo veiksmai leidžiami

Tarptautinio ginkluotojo konflikto metu karo veiksmai leidžiami ko-
vojančiųjų valstybių teritorijoje – ne tik fizinėje (žemė, salos, oro erd- 
vė, vidaus vandenys, archipelagų vandenys, teritorinė jūra, žemės gel-

309 Articles, supra note 310, Art. 2. 
310 Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas. Valstybės žinios, 2002, Nr. 77-3288, 4 straipsnis.
311 Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, iš dalies pakeista Protokolais 
Nr. 11 ir Nr. 14. Valstybės žinios, 2011, Nr. 156-7390, 15 straipsnis.
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mės312), bet ir toje (tose), kurioje (kuriose) valstybė įgyvendina savo 
jurisdikciją, arba tam tikruose objektuose, kaip antai karo laivuose atvi-
rojoje jūroje, orlaiviuose virš atvirosios jūros, kosminiuose aparatuose, 
valstybės karinėse bazėse (išimtis – karinė bazė, įkurta nekovojančioje 
valstybėje), kariniuose kontingentuose (daliniuose) ir kt.

Jūrų karo atveju į karo veiksmų teatrą patenka ir teritorijos, kurios ne-
priklauso valstybės jurisdikcijai, bet valstybė ten įgyvendina suverenias 
teises, t. y. išskirtinė ekonominė zona ir kontinentinis šelfas, įskaitant 
neutralių valstybių išskirtinę ekonominę zoną ir kontinentinį šelfą (su 
tam tikrais ribojimais atsižvelgiant į pakrantės valstybės interesus)313. 
Be to, valstybės jūrų karo dalyvės turi teisę nustatyti ribojimus neutra-
liems laivams ir orlaiviams, netgi uždrausti jiems įskristi (įplaukti), taip 
pat nustatyti išskirtines zonas, galinčias apimti didžiulius jūrų plotus, į 
kurias įplaukę laivai iš karto laikomi teisėtais taikiniais314. 

Nors 1982 m. Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijoje (UNCLOS) 
numatoma, kad atviroji jūra skirta taikiems tikslams315, bet tarptautinės 
ginkluotojo konflikto teisės specialistai atvirosios jūros iš karo veiksmų 
teatro nešalina. Šis požiūris įtrauktas ir į San Remo jūrų karo vadovą316. 
Kaip teigia L. C. Greenas (dauguma jo nuomonei pritaria), taikaus atvi-
rosios jūros naudojimo principas turėtų būti laikomas lex generalis, o 
ginkluotojo konflikto teisė sukuria lex specialis taisykles317.

2.2. Teritorijos, kuriose karo veiksmai draudžiami arba 
ribojami

Kovojančiosios valstybės negali vykdyti karo veiksmų nekovojančiųjų 
ir neutralių valstybių teritorijose (su tam tikromis išimtimis, žr. toliau 
Neutralitetas ir neutralumas).

Tarptautinėmis sutartimis taip pat galima nustatyti atskiras teritorijas, 
kuriose vykdyti ginkluotosios kovos veiksmų negalima. Paprastai to-
kios teritorijos vadinamos neutralizuotosiomis, demilitarizuotosiomis 
teritorijomis ar zonomis (I PP numato tam tikras demilitarizuotąsias 

312 dinstein, Y. War, Aggression and Self-defence. 4th Ed. Cambridge University Press, 
2005, p. 20.
313 San Remo Manual, paras. 10, 34, p. 8, 14.
314 green, supra note 305, p. 189.
315 Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencija. Valstybės žinios, 2003, Nr. 107-4786, 88 straip-
snis. Lietuviško konvencijos vertimo 88 straipsnis skamba nepalyginti griežčiau už anglišką 
(autentišką) tekstą, – pastarajame nurodoma, kad atviroji jūra yra „skirta“ (angl. reserved) 
taikiems tikslams, o lietuviškame tekste vartojamas žodis „išimtinai“. 
316 San Remo manual, para. 10.
317 green, supra note 305, p. 191.
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zonas318). Neretai šie terminai vartojami kaip lygiareikšmiai, bet tam 
tikrų prasmės skirtumų yra. 

Neutralizuotųjų teritorijų ypatingasis statusas yra aptartas tarptautinėse 
sutartyse. Pavyzdžiui, neutralizuotosios teritorijos statusas Baltijos jūros 
Alandų saloms suteiktas pagal 1921 m. Ženevos konvenciją dėl Alan-
dų salų nefortifikavimo ir neutralizavimo, Sueco kanalas neutralizuotas 
pagal 1888 m. Konstantinopolio konvenciją dėl Sueco kanalo, Panamos 
kanalas – pagal 1901 m. Hay-Pauncefotės sutartį ir 1977 m. Panamos 
kanalo nuolatinio neutraliteto ir veikimo sutartis319. 

1959 m. Antarktidos sutartis taip pat nustato, kad Antarktidos teritorija 
gali būti naudojama tik „taikiems tikslams“, be to, joje aiškiai nuro-
doma, kad ten draudžiama bet kokia karinė veikla (bazių steigimas, 
fortifikavimas, ginklų bandymai, manevrai)320. Skirtingai nuo 1982 m. 
Tarptautinės jūrų teisės konvencijos, Antarktidos kaip neutralizuotosios 
zonos statusas nėra ginčijamas. 1967 m. sudaryta Sutartis dėl valstybių 
veiklos tyrinėjant ir naudojant kosminę erdvę, įskaitant Mėnulį ir kitus 
dangaus kūnus, reguliavimo principų321 taip pat nustato, kad kosmi-
nė erdvė ir dangaus kūnai gali būti naudojami tik taikiems tikslams 
(4 straipsnis). Šią nuostatą detalizuoja 1979 m. Sutartis dėl valstybių 
veiklos Mėnulyje ir kituose dangaus kūnuose, kurioje nurodoma, kad 
draudžiama naudoti jėgą Mėnulyje ir dangaus kūnuose, taip pat ir jėgą, 
nukreiptą iš Mėnulio į Žemę arba kosminius laivus322. 

Tarptautinėje praktikoje vartojamas ir buferinių zonų terminas, įvar-
dijantis demilitarizuotąsias zonas, kurios atskiria kovojančias valstybes. 
Jos paprastai nustatomos kaip paliaubų ar taikos sutarčių rezultatas (pa-
vyzdžiui, demilitarizuotoji zona, skirianti Pietų ir Šiaurės Korėjas323). 

1938 m. Vokietijoje sustiprėjus Hitlerio režimui, pirmiausia buvo įvesta 
kariuomenė į demilitarizuotąją Reino zoną, kuri privalėjo tokia išlikti pagal 
1919 m. Versalio taikos sutartį. Ši Hitlerio akcija buvo visiškas blefas, nepa-
remtas pakankama karine jėga324, bet valstybės Versalio sutarties signatarės 
susitaikė su tokiu nacistinės Vokietijos įžūlumu. Vėlesni įvykiai – Austrijos 
anšliusas, Čekoslovakijos okupacija ir Antrasis pasaulinis karas – parodė, 
kokia didelė klaida buvo padaryta...

318 I PP 60 straipsnis.
319 dinstein, supra note 312, p. 20.
320 Art. 1, The Antarctic Treaty, 19 ILM 860 (1980). 
321 Valstybės žinios, 2013, Nr. 19-924.
322 1967 m. sutarties dėl principų, reguliuojančių valstybių veiklą tiriant ir naudojant kosminę  
erdvę, įskaitant Mėnulį ir kitus dangaus kūnus, 3 straipsnis. Valstybės žinios, 2013-02-20, Nr. 19-924.
323 AP 1, Commentary, Art. 60, para. 2303, p. 709.
324 petrauskas, R. Trečiojo Reicho triumfas. Antrasis pasaulinis karas Europoje. Vilnius: Tyto 
alba, 2010, p. 113.
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Demilitarizuotosios zonos I PP 60 straipsnio prasme – tai zonos (teri-
torijos), kuriose valstybės susitarė drausti bet kokias karines operacijas. 
Pagal I protokolą, tokių zonų paskirtis – humanitarinė, o ne politinė325. 
Nuo neutralizuotųjų teritorijų demilitarizuotoji zona, pagal I protokolo 
60 straipsnį, skiriasi tuo, kad yra labiau ad hoc pobūdžio reiškinys (susi-
tarimas dėl jos gali būti sudaromas net žodžiu!). Teoriškai neutralizuotoji 
teritorija taip pat gali tapti demilitarizuotąja zona, bet, kaip nurodoma  
I protokolo komentare, tam reikalingas atskiras susitarimas326. 

Demilitarizuotosioms zonoms steigti, pagal I protokolą, keliami tokie 
reikalavimai (sąlygos): a) turi būti evakuoti visi kombatantai, taip pat 
mobiliosios kariavimo priemonės ir mobilioji karinė įranga; b) netu-
ri būti kariniams tikslams naudojami stacionarieji kariniai įrenginiai ir 
įmonės; c) nei valdžios institucijos, nei civiliai gyventojai neturi atlikti 
karo veiksmų; d) turi būti nutraukta bet kokia veikla, susijusi su ka-
rinėmis pastangomis. Tokios zonos pažymimos specialiais ženklais ir 
galima daryti prielaidą, kad užima gana nedidelę teritorijos dalį. Be 
to, nustačius demilitarizuotąsias zonas galioja taisyklė, kad jeigu vie-
na konflikto šalis nesilaiko tam tikros pareigos, nuo jos atleidžiama ir 
kita šalis (šalys), nors tokių galimybių nėra numatyta anksčiau aptartose 
specialiosiose sutartyse327. Į demilitarizuotąją zoną šiek tiek panašios ir 
neapsaugotos vietovės328, bet jų režimas skiriasi ir tokios vietovės nepa-
šalinamos iš karo veiksmų teatro ipso facto. 

Netarptautinio ginkluotojo konflikto atveju karo veiksmų teatro klau-
simas yra glaudžiai susijęs su netarptautinio ginkluotojo konflikto te-
ritorinio elemento problema (žr. IV skyrių). Teoriškai netarptautinio 
ginkluotojo konflikto karo veiksmų teatras turėtų apsiriboti valstybės, 
kurioje vyksta toks konfliktas, teritorija, bet čia, žinoma, problemų su-
kelia teritoriniai konfliktai, kylantys dėl to, kad įsiterpiama į kitų vals-
tybių teritorijas. Tarptautinė humanitarinė teisė šio klausimo neaptaria. 
Paprastai valstybė taikydama savo vidaus teisę nustato atskiras teritori-
jas, kur toks konfliktas vyksta, ir taiko joms specialųjį statusą (režimą). 
Be to, svarbu atkreipti dėmesį, kad net ir peržengiantiems šių teritorijų 
ribas kovos veiksmams (pavyzdžiui, iš „karštosios“ konflikto zonos iš-
gabenami sužeistieji ar sulaikytieji asmenys, kovotojai rengia diversijas 
ir pan.) vis tiek yra taikoma tarptautinė humanitarinė teisė. 

325 AP 1, Commentary, Art. 60, para. 2303, p. 709.
326 Ibid.
327 I PP 60 straipsnis. 
328 I PP 59 straipsnis.
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Pavyzdžiui, 2014 m. pavasarį Rytų Ukrainoje prasidėjęs konfliktas su 
vadinamaisiais prorusiškais separatistais, nors už jų stovi Rusija, iki 
2016 m. rudens apėmė tik dvi Ukrainos sritis: Donecką ir Luhanską 
(jų dalį). Jose buvo įvestas „antiteroristinės operacijos“ režimas. 

Žinių įtvirtinimo klausimai:

1. Kas yra karo veiksmų teatras ir kokios teritorijos gali jam teisėtai prik- 
lausyti?

2. Ar galima ginkluotosios kovos veiksmus vykdyti atvirojoje jūroje?
3. Kas yra demilitarizuotoji zona?

3. Neutralios valstybės ir neutralitetas

Neutralitetas (lot. neuter – nei vienas, nei kitas) yra viena iš klasiki-
nės tarptautinės teisės koncepcijų, kurios esminis tikslas – sukurti to-
kią sistemą, kad vienoms valstybėms kariaujant išliktų apsaugoti ir kuo 
mažiau varžomi kitų valstybių interesai. Tarptautinė teisė reguliuoja 
neutralių valstybių teises ir pareigas pirmiausia kovojančiųjų valstybių 
atžvilgiu. 

Viduriniųjų amžių teisingojo karo doktrina (žr. I skyrių) neleido valsty-
bei būti neutraliai, nes, pagal šią doktriną, kare visada vienas yra teisus, 
kitas – neteisus. Tad valstybė, nepalaikanti teisiosios šalies, savotiškai 
pati yra neteisi. Vadinasi, neutraliteto teisė galėjo atsirasti tik teisingojo 
karo doktrinai nunykus, o labiausiai ji išsiplėtojo klasikinės tarptauti-
nės teisės laikotarpiu, maždaug nuo XVIII amžiaus. Tik po 1945 m., 
sukūrus tarptautinę kolektyvinio saugumo sistemą pagal JT Chartiją, 
taip pat valstybėms susiskirsčius į sąjungininkų blokus, neutraliteto tei-
sė patyrė svarbių pokyčių ir šiuo metu neutralių valstybių statusas ir 
neutralitetas net ir tarptautinio ginkluotojo konflikto metu yra gana 
retas reiškinys329. 

Neutraliteto teisė – viena iš pirmųjų tarptautinės teisės sričių, pradėtų 
kodifikuoti dar XIX amžiaus viduryje. Pirmasis dokumentas buvo 1856 
m. Paryžiaus deklaracija dėl jūrų teisės330, o tarp pagrindinių šaltinių – 
1907 m. Hagos V konvencija dėl neutralių valstybių ir asmenų teisių 
bei pareigų sausumos kare331 (HC V) ir 1907 m. Hagos XIII konvencija 

329 FleCk, supra note 296, para. 1101, p. 572–573. 
330 Declaration Respecting Maritime Law. Paris, 16 April 1856 [interaktyvus, žiūrėta 
2015-04-23], <http://www.icrc.org/ihl/INTRO/105?OpenDocument>.
331 Convention (V) respecting the Rights and Duties of Neutral Powers and Persons in Case of War 
on Land. The Hague, 18 October 1907. Iš: sChindler, toman, supra note 305, p. 942−947.
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dėl neutralių valstybių teisių ir pareigų jūrų kare332 (HC XIII), atspin-
dinčios paprotinę teisę; be to, neutralių valstybių teisės ir pareigos yra 
aptartos visose 1949 m. Ženevos konvencijose ir jų I papildomajame 
protokole. 

3.1. Neutraliteto rūšys

Neutralitetas tarptautinėje teisėje skirstomas į nuolatinį neutralitetą ir 
neutralitetą karo (tarptautinio ginkluotojo konflikto) metu. 

Nuolatinis neutralitetas – tai reiškinys, kai valstybė taikos metu prisi-
ima pareigą arba įgyvendina politiką išlikti neutrali ginkluotojo konf-
likto tarp kitų valstybių metu, taip pat neprisiimti jokių karinio po-
būdžio įsipareigojimų, kurie ginkluotajam konfliktui vykstant galėtų 
eliminuoti neutralumą333. 

M. Bothe siūlo skirti neutralitetą, kuris kyla iš tarptautinio įsipareigo-
jimo (toks yra Šveicarijos ir iš dalies Austrijos neutralitetas), ir neutra-
litetą, kylantį iš politikos (neutraliąją politiką, arba vadinamąjį vidinį 
neutralitetą, įgyvendina, pavyzdžiui, Suomija, Švedija, Airija)334. Nuo-
latinio neutraliteto besilaikančiai valstybei nedraudžiama turėti gink- 
luotųjų pajėgų ir vykdyti vidaus karinės veiklos, arba pagal tarptautinį 
humanitarinį mandatą (yra ir bent viena neutrali valstybė be ginkluo-
tųjų pajėgų – Kosta Rika), bet taikos metu tokia valstybė negali jungtis 
prie kolektyvinės gynybos struktūrų. Pavyzdžiui, Šveicarija stodama į 
Jungtines Tautas 2002 m. pateikė savo neutralumo deklaraciją335. Žino-
ma, užpulta neutrali valstybė turi teisę į savigyną, taip pat gali prašyti 
pagalbos ginantis. 

Neutralitetas karo (tarptautinio ginkluotojo konflikto) metu – tai būk- 
lė, kurią gali pasirinkti bet kuri nekovojanti valstybė, nors taikos metu 
ir nebuvo deklaravusi nuolatinio neutraliteto. 

Istoriškai neutralitetas karo metu, kaip ir pats karas, būdavo skelbiamas 
specialiąja deklaracija (antai 1939 m. Vokietijai užpuolus Lenkiją Lie-
tuva paskelbė deklaraciją, kad bus neutrali, ir šio neutralumo laikėsi). 
Šiuo metu tarptautinio ginkluotojo konflikto pradžios momentas yra 
pirmiausia fakto, o ne teisės klausimas, todėl M. Bothe nurodo, kad 

332 Convention (XIII) concerning the Rights and Duties of Neutral Powers in Naval War. The 
Hague, 18 October 1907. Iš: sChindler, toman, supra note 306, p. 951−957.
333 FleCk, supra note 296, para. 1105, p. 576–577. 
334 Ibid. 
335 Plačiau: Switzerland’s Application to join the United Nations including a Declaration 
of Neutrality [interaktyvus, žiūrėta 2015-04-23], <http://www.efd.admin.ch/e/dok/medien/
medienmitteilungen/2002/06/uno-beitrittsgesuch.pdf>. 
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greičiausiai neutraliteto teisę taikyti įmanoma tik esant aukštesniam tarp-
tautinio ginkluotojo konflikto slenksčiui nei tas, kuris riboja karo aukų 
apsaugą ar ginkluotosios kovos veiksmus, tad riba turėtų būti nustatoma 
pagal neutraliteto teisės objektą ir tikslą. Taip pat vis dar gaji nuomonė, 
kad neutraliteto teisė taikoma kalbant apie karo būklę (arba apie „karą 
teisės požiūriu“)336. Tarptautinės humanitarinės teisės šaltiniuose tokios 
nuostatos nėra. Matyt, reikėtų skirti neutralių ir nekovojančių valstybių 
humanitarines teises ir pareigas (jos turėtų įsigalioti iš karto, vos prasidėjus 
tegu ir nedideliam konfliktui; pavyzdžiui, valstybių globėjų sistema) nuo tų 
teisių ir pareigų, kurios susijusios su ekonominiais interesais ir pan. 

3.2. Neutralių valstybių teisės ir pareigos

Kaip minėta, neutralios valstybės išsaugo teisę į įprastinius santykius, 
vadinamuosius courant normal (pranc.), ir su kovojančiomis valstybė-
mis. Tarptautinė humanitarinė teisė, kurios vienas iš svarbiausių tikslų 
yra karo aukų apsauga, šiomis galimybėmis pirmiausia naudojasi huma-
nitariniams tikslams. Tačiau neutralitetas sukelia daug ir kitokių padari-
nių bei tam tikrų pareigų ir kovojančiajai, ir neutraliai valstybei. 

Neutralios valstybės atžvilgiu pirmiausia pabrėžiamas svarbiausias neda-
lyvavimo principas, apimantis ne vien tik pasyvų nedalyvavimą gink- 
luotajame konflikte, nes neutraliteto teisė neutraliai valstybei numato ir 
pareigas, netgi karinio pobūdžio. 

Pirmiausia neutrali valstybė turi užtikrinti savo neutralumą: ji negali leis-
ti naudoti savo teritorijos nei kovojančiųjų šalių kariniams veiksmams, 
nei laikinajam prieglobsčiui (pavyzdžiui, pailsėti) ar pan., ir turi pareigą 
tam priešintis jėga337. Kovojančiųjų valstybių daliniai ir kariai, patekę į  
neutralios valstybės teritoriją, turi būti nuginkluojami ir internuojami, 
kad negalėtų toliau dalyvauti ginkluotajame konflikte (internuotųjų sta-
tusas pagal savo režimą prilyginamas karo belaisviams, žr. IX skyrių Karo 
nelaisvė). Neutrali valstybė yra atsakinga už tokių asmenų aprūpinimą ir 
priežiūrą, o vėliau, pasibaigus ginkluotajam konfliktui, turi teisę į patirtų 
išlaidų atlyginimą. Panašios taisyklės taikomos ir sužeistųjų bei ligonių, 
pakliuvusių į neutralios valstybės teritoriją, jos laivus ar orlaivius, atžvil-
giu – jiems turi būti neleidžiama toliau dalyvauti ginkluotojoje kovoje, o 
kovojančiųjų pajėgų į neutralios valstybės teritoriją atsigabenti belaisviai 
taip pat pereina neutralios valstybės žinion338. 

336 FleCk, supra note 296, para. 1106, p. 578.
337 HC V, Arts. 5, 10.
338 I ŽK 4 straipsnis, 37 straipsnis.
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Nedalyvavimo pareiga taip pat reiškia, kad neutrali valstybė negali leisti 
konflikto šaliai naudotis jos teritorija ir ištekliais kariniams veiksmams 
prieš priešininką įgyvendinti – jos teritorija negali būti naudojama ka-
rinės amunicijos ar personalo tranzitui. Taip pat neutrali valstybė jokiu 
būdu negali tiekti kovojančioms valstybėms karinės paskirties prekių ar 
įrangos, joje negali veikti savanorių verbavimo punktai, bet pavieniams 
neutralios valstybės piliečiams nedraudžiama prisijungti prie kovojan-
čiųjų valstybių ginkluotųjų pajėgų339 (nors kai kurių valstybių vidaus 
teisėje būdavo nustatomi ir tokie draudimai340). 

Labai įdomi yra komercinių (verslo) santykių tarp neutralių ir kovojan-
čiųjų valstybių tema. Kaip minėta, neutralitetas tam ir sukurtas, kad šie 
santykiai išliktų kuo normalesni. Kita vertus, neutrali valstybė nepriva-
lo su abiem (ar daugiau) konflikto šalimis elgtis identiškai, taip pat ne-
turi pareigos palaikyti vienodų verslo santykių su konfliktuojančiomis 
šalimis. Tačiau verslo santykių pasikeitimai, dėl kurių vienos iš gink- 
luotojo konflikto šalių padėtis galėtų pasidaryti palankesnė nei kitos, 
prilygtų neutraliteto pažeidimui341. Įdomiausia turbūt yra tai, kad egzis-
tuojant griežtam draudimui pačiai neutraliai valstybei tiekti karo įrangą 
ar medžiagas kovojančiosioms valstybėms, vis dėlto nebuvo draudžiama 
to daryti tos valstybės piliečiams ar įmonėms, taip pat gabenti tokias 
prekes per valstybės teritoriją, bet teigiama, kad valstybių praktikoje 
ši norma nunyko dėl neatitikties dabartiniams santykiams ginkluotės 
kontrolės (kurią visada vykdo valstybė) srityje342. 

Minėtųjų pareigų pažeidimai yra laikomi neutralumo pažeidimu. Tokiu 
atveju kovojančiosios valstybės vertina, kaip į juos reaguoti, ir jų atsakas 
gali būti labai įvairus – nuo protesto notų, reikalavimų kompensuoti 
neutraliteto pažeidimo padarytą žalą, atsakomųjų priemonių (represa-
lijų), iki tokio pažeidimo laikymo casus belli, t. y. sprendimo neutralią 
valstybę laikyti kovojančiąja. 

Neutrali valstybė turi teisę leisti per savo teritoriją skristi medicininės 
paskirties orlaiviams, naudotis jiems oro uostais, pavyzdžiui, kuro at-
sargoms pasipildyti, bet gali nustatyti tokių skrydžių maršrutus ir kitas 
taisykles, vienodai taikomas visoms konflikto šalims. Tačiau jeigu su-
žeistieji ar ligoniai neutralioje valstybėje išlaipinami iš orlaivio, jie turi 

339 HC V, Arts. 2−6.
340 Swiss pardon Spain War Veterans [interaktyvus, žiūrėta 2015-04-23], <http://news.bbc.
co.uk/2/hi/europe/7940963.stm>.
341 FleCk, supra note 296, para. 1101, p. 572.
342 Bothe, iš: FleCk, supra note 296, para. 1112, p. 497. 
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joje ir likti343. Neutralių valstybių humanitarinės pagalbos draugijos, 
laivai-ligoninės turi teisę padėti konflikto šalims rūpintis sužeistaisiais ir 
ligoniais (plačiau žr. VIII skyrių Sužeistųjų ir ligonių apsauga). 

3.3. Kovojančiųjų valstybių pareigos ir teisės neutralių 
valstybių atžvilgiu

Pagrindinė kovojančiosios valstybės pareiga neutralios valstybės atžvil-
giu – gerbti jos teritoriją ir nesinaudoti ja karo operacijoms ir ginkluo-
tosios kovos veiksmams. Kovojančiosios valstybės neturi teisės veržtis į 
neutralios valstybės teritoriją, naudotis ja laikinam prieglobsčiui, slaps-
tymuisi ir pan., draudžiama pažeisti neutralios valstybės oro erdvę. Ne-
leidžiama neutraliajai teritorijai padaryti netgi šalutinės žalos344. 

Išlieka teisė taikiai plaukti per neutralios valstybės teritorinę jūrą, bet 
draudžiama vykdyti kokias nors jūrų karo operacijas (pavyzdžiui, pulti 
ar grobti kovojančiosios valstybės laivus). Kovojančiųjų valstybių laivai 
turi teisę užsukti į neutralių valstybių uostus, naudotis jų infrastruktūra 
pagal tų valstybių nustatytas visiems vienodas taisykles, bet karo laivai 
negali „neutraliuose“ uostuose užtrukti ilgiau nei 24 valandas, be to, 
juose galima laivus remontuoti tik tiek, kad jie galėtų pasiekti artimiau-
sius savo valstybės uostus, o karinės įrangos taisyti negalima345. 

Kovojančioji valstybė gali naudotis persekiojimo karštais pėdsakais teise 
tada, kai neutrali valstybė nesugeba užtikrinti savo neutraliteto: pavyz-
džiui, jei į jos teritoriją įžengia priešo valstybės daliniai arba jos terito-
rinėje jūroje pasislepia priešo laivai, o valstybė nesiima priemonių jiems 
sulaikyti ir internuoti, galima priešą pulti ir tos (neutralios) valstybės 
teritorijoje346. 

 Kovojančiosios valstybės turi teisę vizituoti ir apieškoti neutralių vals-
tybių prekybos laivus turėdamos tikslą konfiskuoti priešo valstybėms 
skirtą karo kontrabandą347; ypatingais atvejais galima konfiskuoti ir patį 
laivą (kaip prizą)348. 

343 I ŽK 37 straipsnis. 
344 FleCk, supra note 296, para. 1108, p. 583.
345 HC XIII, Arts. 17, 19.
346 green, supra note 305, p. 299.
347 Karo kontrabanda – prekės, reikalingos priešui karo veiksmams tęsti. Ji skirstoma į 
absoliučią kontrabandą – tai sprogmenys, ginklai ir kt., ir sąlyginę – tai dvejopos paskirties 
prekės, kaip antai kuras ir pan. (green, ibid., p. 192).
348 Prizas – tai laivai ar prekės, kurios gali būti teisėtai paimamos kovojančiosios valstybės 
naudai, nes buvo skirtos arba galėjo būti panaudotos priešininko (green, ibid.); dėl to 
sprendžia specialieji prizų teismai. Plačiau apie neutralumą ir jūrų karą: FleCk, supra note 
296, para. 1136–1143, p. 595–601.
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Neutralios valstybės piliečiai kovojančiosios valstybės teritorijoje nau-
dojasi diplomatine savo valstybės apsauga tol, kol tęsiasi normalus dip- 
lomatinis atstovavimas. Dėl vienų ar kitų priežasčių jam nutrūkus, neu-
tralių valstybių piliečių (civilių) apsaugą užtikrina IV Ženevos konven-
cija349. Jie turi teisę išvykti iš jų gyvenamosios kovojančiųjų valstybių 
okupuotos teritorijos, nebent okupuojanti valstybė to neleistų naciona-
linio saugumo interesais350. 

3.4. Neutraliteto teisė ir kolektyvinio saugumo sistema

Kaip žinoma, 1945 m. priėmus Jungtinių Tautų Chartiją atsakomybė 
už tarptautinę taiką ir saugumą buvo patikėta Jungtinių Tautų Saugu-
mo Tarybai, kuri, veikdama pagal JT Chartijos VII skirsnį (Grėsmė 
taikai ir saugumui), turi teisę priimti JT valstybėms narėms privalomus 
sprendimus. Be to, ilgainiui įvardytos ir patikslintos tarptautinės teisės 
ir jurisprudencijos srityje vartojamos ginkluotojo užpuolimo, agresijos 
sąvokos, kurių pagrindu tarptautinio ginkluotojo konflikto metu vals-
tybes galima skirstyti į agresores (puolančiąsias) ir besiginančiąsias. 

Svarbiausia šių pokyčių įtaka – neutraliteto teisei įprastinės nuostatos, 
kad neutrali valstybė išlaiko nepakitusių santykių su konflikto šalimis 
teisę, komplikavimas. Jis labai akivaizdus Jungtinių Tautų Saugumo Ta-
rybai priimant privalomuosius sprendimus dėl agresorės sutramdymo 
ar atgrasymo351: pavyzdžiui, įvedamas embargas, kuris gali būti gerokai 
platesnis ir apimti ne vien tik karo ar dvejopos paskirties prekes. Tokiu 
atveju valstybė gal ir gali likti neutrali, bet jos neutralumo apimtį kore-
guoja Saugumo Tarybos sprendimai. Kartais šie sprendimai gali lemti 
atvejus, susijusius su veiksmais, kurie pagal klasikinę neutraliteto teisę 
laikytini neutralumo pažeidimu, pavyzdžiui, per valstybės teritoriją rei-
kia gabenti ginkluotę ar karinį personalą, taip pat dalyvauti taikos užtik- 
rinimo operacijoje. Manytina, šiais atvejais Saugumo Tarybos spren-
dimų įgyvendinimą derėtų vertinti kaip lex specialis neutraliteto teisės 
kontekste. Bet kuriuo atveju JT Chartija neutraliteto teisės nepanaiki-
na352. Pavyzdžiui, kai 1990 m. Kuveitą užgrobė Irakas, Saugumo Taryba 
šią šalį pripažino agresore ir suteikė tarptautinei koalicijai mandatą nau-
doti prieš ją jėgą, o JAV vadovaujama koalicija teigė (ir siekė), kad visos 
valstybės yra įpareigotos padėti Kuveitui ir negali remti Irako. Vis dėlto 
Iranas ir Indija pasirinko tradicinę neutralumo politiką, o Jordanija ir 

349 IV ŽK 4 straipsnis.
350 IV ŽK 48, 35 straipsniai. 
351 Chartija, 41, 42, 43, 48 straipsniai.
352 FleCk, supra note 296, p. 488, para. 1103.
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toliau rėmė Iraką353. Šveicarijos pavyzdys – įrodymas, kad neutralitetas 
ir įsipareigojimų pagal JT Chartiją vykdymas gali būti suderinamas. 

Žinių įtvirtinimo klausimai:

1. Ar neutrali valstybė turi teisę turėti savo ginkluotąsias pajėgas?
2. Kuo skiriasi nuolatinis neutralitetas nuo ad hoc neutraliteto? Pateikite 

pavyzdžių.
3. Kokiais atvejais kovojančioji valstybė turi teisę naudotis neutralios 

valstybės teritorija karinėms operacijoms?
4. Ar būtų pažeidžiamas neutralumas, jei per neutralios valstybės terito-

riją būtų leista gabenti kovojančiosios šalies sužeistuosius ar ligonius?
5. Ar neutralios valstybės piliečiai turi teisę prisijungti prie kovojančiųjų 

valstybių ginkluotųjų pajėgų?

4. Valstybės globėjos

Kaip minėta, įgyvendinant tarptautinės humanitarinės teisės tikslus 
įtraukiamos neutralios ir nekovojančiosios valstybės. Svarbiausia šios 
srities priemonė – valstybių globėjų institutas. 

Pastaba: oficialiame Ženevos konvencijų vertime į lietuvių kalbą 
angl. terminas protecting power (pažodžiui – ginanti, globojanti jėga) 
išverstas kaip valstybė globėja. Kaip dabar matyti, pastarasis terminas 
ne visada atitinka originalią (pirminę) prasmę. 

Valstybė globėja – tai valstybė, kuri pati nedalyvaudama konflikte pri-
žiūri, kaip kovojančiosios valstybės laikosi tarptautinės humanitarinės 
teisės normų. Pirmą kartą šis institutas paminėtas 1929 m. Ženevos 
konvencijose dėl elgesio su karo belaisviais (dabar – III ŽK), mat po 
Pirmojo pasaulinio karo patirties šioje srityje tapo aišku, kad Hagos 
konvencijos normų nebepakanka (plačiau žr. IX skyrių), svarbiausia – 
nėra reglamentuota jų įgyvendinimo priežiūra. Tad buvo pasitelktas 
jau anksčiau tarptautinėje viešojoje teisėje taikytas valstybių globėjų 
institutas. Jo kilmė sietina su situacijomis, kai menkesnės valstybės, ne-
turėdamas savo diplomatinių atstovybių, sudarydavo sutartis su kitomis 
valstybėmis dėl atstovavimo jų piliečių interesams. 1929 m. šia patirtimi 
buvo pasinaudota ir valstybių globėjų institutas tapo tarptautinės huma-
nitarinės teisės priemone. 1949 m. taisant Ženevos konvencijas, valsty-
bių globėjų sąvoka buvo įtraukta į visas keturias konvencijas (bendrųjų 
straipsnių dalis), o priėmus I PP jų sistema dar papildyta354.

353 green, supra note 305, p. 298.
354 I PP 5 straipsnis; GC 3, Commentary, art. 8, p. 93−94.
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Taigi bendrasis 8-asis straipsnis skelbia, kad ŽK taikomos „valstybėms 
globėjoms, įsipareigojusioms saugoti konflikto šalių interesus, padedant 
ir atidžiai stebint“355. I PP nurodo, kad valstybės globėjos turi būti pa-
skiriamos iš karto, vos prasidėjus konfliktui, o priešinga šalis turi tokį 
paskyrimą pripažinti356. Pabrėžtina, kad valstybės globėjos pareiga nėra 
pasyvioji, t. y. kiekviena valstybė: a) turi ruoštis ja tapti taikos metu – 
parengti personalą ir net pateikti parengtų asmenų sąrašus Tarptautinio 
Raudonojo Kryžiaus komitetui357; b) būti pasirengusi teikti savo paslau-
gas kaip valstybė globėja. 

Viena valstybė gali atlikti kelių kovojančiųjų valstybių globėjos funkcijas, 
jeigu jos su tuo sutinka (pavyzdžiui, Antrojo pasaulinio karo metu Šveica-
rija veikė kaip valstybė globėja daugelio Vakarų valstybių atžvilgiu). 

R. Wolfrumas pateikė kelių procedūrų, kurias taikant turėtų būti pa-
skiriama valstybė globėja, sistemą358. Pirmoji procedūra – trišalis su-
sitarimas tarp skiriančiosios šalies, priešo šalies ir valstybės globėjos. 
Antroji – Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto tarpininkavimas 
paskiriant valstybę globėją359. Trečioji procedūra (galbūt ją reikėtų lai-
kyti antrosios dalimi) – galimybė Tarptautiniam Raudonojo Kryžiaus 
komitetui pagal I PP „kreiptis į kiekvieną šalį su prašymu pateikti sąrašą 
bent penkių valstybių, kurias ta šalis laiko priimtinomis būti valstybe 
globėja, ir veikti jos vardu santykiuose su priešiška šalimi, ir prašyti 
kiekvienos priešiškos šalies pateikti sąrašą bent penkių valstybių, kurias 
ji sutiktų pripažinti pirmosios šalies valstybe globėja; <...> jis (TRKK 
– aut. past.) lygina jas ir siekia kurios nors abiejuose sąrašuose minėtos 
valstybės sutikimo“360. 

Jeigu valstybės globėjos paskirti vis dėlto nepavyksta, taikomas valsty-
bės globėjos pareigų perdavimo institutas – konflikto šalys gali (netgi 
privalo) patikėti šias pareigas nešališkai humanitarinei organizacijai, o 
konvencijos ir protokolai tam tikrą prioritetą teikia Tarptautiniam Rau-
donojo Kryžiaus komitetui361. Antai Tarptautinė Etiopijos ir Eritrėjos 
skundų komisija nurodė, kad Eritrėja, nesuteikusi TRKK galimybės 
atlikti valstybės globėjos funkcijų (karo belaisvių priežiūros srityje), pa-

355 III ŽK 8 straipsnis.
356 I PP 5 straipsnis.
357 I PP 6 straipsnis. 
358 FleCk, supra note 296, para. 1418, p. 710.
359 I PP 5 straipsnio 3 dalis.
360 Ibid.
361 I PP 5 straipsnio 4 dalis, III ŽK 10 straipsnis.
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darė tarptautinės teisės pažeidimą362. Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus 
komitetas taip pat atlieka valstybės globėjos funkcijas nuo 1967 m. Iz-
raelio okupuotose teritorijose, išskyrus Rytų Jeruzalę363. Subjektas, per-
imantis valstybės globėjos pareigas, turi tokias pačias teises ir pareigas 
kaip ir valstybė globėja. Ženevos konvencijų ir protokole vartojamas 
terminas „valstybė globėja“ apima ir jos funkcijas perimantį subjektą. 

Nei valstybės globėjos, nei jos pareigų perėmėjo paskyrimas nekeičia 
konflikto šalių ar teritorijos, įskaitant okupuotąją, statuso. Valstybė glo-
bėja turi būti skiriama ir ginkluotajame konflikte, net jei tarp valstybių 
nenutrūksta diplomatiniai santykiai364. 

4.1. Valstybių globėjų personalas ir bendrieji veiklos 
bruožai

Valstybės globėjos veikla yra diplomatinio pobūdžio, todėl pirmiausia 
šias funkcijas įgyvendinti skiriamas valstybės diplomatinės ir konsulo 
tarnybos personalas (nors jis tuo metu atlieka ir kitas, įprastines funkci-
jas); be to, valstybė turi teisę deleguoti savo ar kitų neutralių valstybių 
piliečius (jų paskyrimams (personalijoms) antruoju atveju turi pritarti 
priimančioji valstybė365).

Priimančioji valstybė turi suteikti visas įmanomas galimybes valstybei 
globėjai įgyvendinti jai priskirtas užduotis, kitaip tariant, bendradar-
biauti. Riboti valstybės globėjos veiklą galima tik išimtiniais atvejais ir 
tik laikinai, esant absoliučiai karinei būtinybei366. Atitinkamai valstybė 
globėja ir jos delegatai turi gerbti priimančiosios valstybės interesus ir 
saugumą, jokiu būdu neviršyti jiems suteiktų įgaliojimų367. Pastebėtina, 
kad valstybės globėjos paskyrimas ar veikla visai neriboja ir nekeičia 
galimos TRKK ar nacionalinių Raudonojo Kryžiaus draugijų veiklos368. 

Jeigu valstybė globėja pažeidžia šias nuostatas, vienintelė galima sankci-
ja – atsisakyti jos (visos valstybės ar atskiro delegato)369 paslaugų. Vals-
tybės globėjos funkcijos taip pat nutrūksta, jeigu ji tampa kariaujančiąja 
valstybe.

362 Eritrea Ethiopia Claims Commission, Partial Award Prisoners of War. Ethiopia’s Claim 4, 
para. 62, p. 14.
363 green, supra note 305, p. 273–274.
364 I PP 5 straipsnio 6 dalis. 
365 III ŽK 8 straipsnio 1 dalis.
366 III ŽK 8 straipsnio 3 dalis; green, supra note 305, p. 273.
367 III ŽK 8 straipsnio 3 dalis.
368 green, op. cit., p. 279.
369 GC I, Commentary, Art. 8, p. 99.
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Kadangi valstybė globėja atlieka svarbią visų karo aukų apsaugos užtik- 
rinimo funkciją, ji vėliau bus aptariama kalbant apie karo aukų kate-
gorijas, o čia tik trumpai pabrėžtina, kad pagrindinės valstybių globėjų 
veiklos sritys yra šios: karo belaisvių stovyklų ar internavimo vietų lan-
kymas ir kita karo belaisvių teisių apsaugos priežiūra, karo belaisviams 
ar internuotiesiems asmenims iškeltų baudžiamųjų procesų priežiūra, 
okupuotos teritorijos civilių gyventojų gerovės užtikrinimas ir pan. 
Valstybėms globėjoms taip pat priskirta funkcija vertinti 1954 m. Hagos 
kultūrinio paveldo konvencijos pažeidimus370. 

Valstybė globėja
• Neutrali, arba nekovojanti, valstybė
• Paskiriama nuo ginkluotosios kovos veiksmų pradžios
• Skiriama trišaliu susitarimu arba tarpininkaujant TRKK
• Viena valstybė globėja gali atstovauti kelioms, netgi priešiškoms, valstybėms
• Susitarti (tarpininkauti) nepavykus, funkcijas perima nešališka humanitarinė 

organizacija 
• Perėmimo prioritetas teikiamas TRKK 
• Kovojančioji valstybė privalo bendradarbiauti su valstybe globėja ir negali 

riboti valstybės globėjos veiklos, nebent absoliučios karinės būtinybės atveju
• Valstybė globėja negali viršyti jai suteiktų įgaliojimų 
• Valstybės globėjos personalas – diplomatinės ir konsulo tarnybos tarnautojai, 

kitų neutralių valstybių piliečiai, kurių paskyrimui pritaria priimančioji valstybė
• Valstybė globėja kontroliuoja, kaip priimančioji valstybė laikosi karo aukų 

apsaugos nuostatų

Praktinė užduotis
Gemo krizė. 3-oji situacija 
(analizuojant patartina atsižvelgti ir į 2-osios situacijos faktus)
1. Ando vyriausybė pranešė gerbsianti JT Saugumo Tarybos rezoliuciją, jeigu ją 

gerbs Gondas. Konflikto šalims pavyko susitarti dėl paliaubų (ugnies nutrau-
kimo), kurios įsigaliojo lapkričio 2 d., bet įtampa tęsėsi. 

2. Lapkričio 4 d. Ando vidaus reikalų ministerija pranešė sulaikiusi grupę Gon-
do piliečių, įtariamų terorizmu ir diversijų Ande rengimu. Be to, po anks-
tesniųjų operacijų buvo gauta žinių, kad Andas yra sulaikęs keletą Gondo 
specialiųjų pajėgų karių. Lapkričio 5 d. Gemo kovotojai užpuolė Ando karių 
užkardą, nukovė tris karius ir užgrobė šarvuotį. Tos pačios dienos vakarą 
Ando aviacija bombardavo Gemo kovotojų bazę. 

3. Belanta, nedidelė valstybė greta Ando ir Gondo, pasisiūlė šiame konflikte at-
likti valstybės globėjos (toliau – ir VG) funkcijas. Andas tuoj pat atsisakė pa-
siūlymo, pabrėždamas nematąs pagrindo veikti valstybei globėjai. Regioninė 
Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto delegacija parėmė Belantos pa-
siūlymą ir nusiuntė paramos laišką Ando prezidentui. Lapkričio 10 d. Ando 
prezidentas nusprendė priimti Belantą kaip valstybę globėją, bet nurodė jos 
veiklai taikysiąs šiuos ribojimus: 

370 FleCk, supra note 296, para. 1418, p. 711.
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1) atlikdama valstybės globėjos funkcijas Belanta negali kištis į Ando vidaus 
reikalus, pavyzdžiui, į kovą su terorizmu ar vidaus neramumais;

2) Gemo regionas yra Ando teritorijos dalis, Gemo gyventojai – Ando pi-
liečiai, tad Belantos atstovai neturi teisių atlikti savo funkcijas šių asmenų 
atžvilgiu.

4. Belanta sutiko su ribojimais ir paskyrė savo ambasadorių Todorą Vaškou as-
meniu, atsakingu už VG funkcijas. T. Vaškou ir jį lydintys asmenys buvo 
tinkamai pripažinti VG atstovais ir galėjo lankytis Gondo piliečių ir Gemo 
kovotojų sulaikymo vietose.

5. Netrukus T. Vaškou parengė ataskaitą, kurioje Gemo kovotojų laikymo są-
lygas įvardijo kaip nežmoniškas. Ataskaitos duomenys (ištraukos) pateko į 
tarptautinę spaudą. Ando užsienio reikalų ministerija pareiškė: „Ambasa-
dorius Todoras Vaškou pasielgė visiškai nepriimtinai. Mes jau nemanome, 
kad Belanta geba atlikti valstybės globėjos funkcijas, ir reikalaujame, kad visi  
diplomatiniai pareigūnai ir kitas personalas, pasiųstas atlikti VG funkcijas, per 
48 valandas paliktų Andą.“

Klausimai:
1) Kodėl Andas iš pradžių nesutiko su Belantos pasiūlymu tapti valstybe globė-

ja? Kokie galėjo būti atsisakymo teisiniai pagrindai (motyvai)?
2) Ar Ando nustatyti valstybės globėjos funkcijų ribojimai galėjo būti teisėti?
3) Ar Andas teisėtai atsisakė valstybės globėjos paslaugų po to, kai buvo pa-

skelbta ambasadoriaus T. Vaškou ataskaita?
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VI skyrius  
Ginkluotosios pajėgos, kombatantai  

ir kiti tiesioginių ginkluotosios kovos  
veiksmų dalyviai

Vienas iš pagrindinių tarptautinės humanitarinės teisės uždavinių – vi-
somis įmanomomis priemonėmis siekti, kad ginkluotajame konflikte 
dalyvautų ir nuo jo nukentėtų tik tie asmenys, kurie patys naudoja gink- 
luotą jėgą. Tad nuo pačių seniausių laikų žmonės, patekę į ginkluotojo 
konflikto situaciją, skirstomi į kovojančius ir saugomus; šiais laikais 
toks skirstymas vadinamas atskiriamumo principu, kuris, kaip jau aptar-
ta III skyriuje, griežtai įpareigoja visada skirti civilius nuo karių, civilius 
objektus nuo karinių objektų. Šio principo kontekste labai svarbu išsi-
aiškinti, kokie asmenys:

a)  turi teisę naudoti ginkluotą jėgą; 
b)  gali tapti teisėtu taikiniu (deja, pastaroji kategorija yra gerokai 

platesnė už pirmąją). 

Šnekamojoje kalboje ginkluotojo konflikto dalyviai vadinami įvairiai: 
kareiviai, kariai, kariūnai – jeigu kalbama apie valstybines pajėgas; ko-
votojai, smogikai, sukilėliai, teroristai – kalbant apie nevalstybinius sub- 
jektus. 

Tačiau tarptautinėje humanitarinėje teisėje vartojamos kitos sąvokos. 
Įprastai ginkluotojo konflikto dalyviai vadinami kombatantais, bet ši 
sąvoka tarptautinėje humanitarinėje teisėje turi specifinį turinį, be to, 
atsižvelgiant į dabartinių konfliktų realijas, dauguma kovotojų nėra 
kombatantai stricto sensu, todėl reikėtų aptarti ir kitas sąvokas, kaip antai: 
ginkluotųjų pajėgų nariai; asmenys, atliekantys nuolatinę kovos funkci-
ją; civiliai, tiesiogiai dalyvaujantys ginkluotoje kovoje. Labai svarbu tai, 
kad kovojančių asmenų statusas skiriasi priklausomai nuo ginkluotojo 
konflikto rūšies. 

Kombatanto ir kitų ginkluotosios kovos dalyvių statuso klausimai vi-
sada sukelia labai daug ginčų ir vertinimo problemų. Nuo seniausių 
laikų teisė vartoti jėgą asmeniui buvo suteikiama labai atsargiai. Apie tai 
kalbėjo nemažai autorių (taip pat ir tarptautinės teisės „tėvai“ Gentilis, 
Vattelis371), nagrinėję, kas gali būti laikomas kariu, o kas – ne (atitin-
kamai nurodę, kad kariais neturėtų būti klero atstovai, moterys, vaikai, 

371 Plačiau: green, supra note 305, p. 126–127.
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bet prie karių derėtų priskirti jūreivius ir karo laivų irkluotojus). Vi-
duramžiais, vyraujant feodalinei sistemai, teisė naudoti ginkluotą jėgą 
kildavo iš ryšio su feodalu (t. y. feodalas šaukdavo į karo žygį ar tarnybą 
jam priklausančius asmenis, juos aprūpindavo, apginkluodavo, jų at-
žvilgiu vykdydavo teisingumą). Susiformavus vestfalinei valstybei, ši 
teisė kilo iš ryšio su valstybe (ilgainiui šis ryšys tapo pilietybe). Kaip 
minėta I skyriuje, karo monopolį įgijusi valstybė pati tapo ir subjektu, 
kuris suteikdavo leidimą būti kariu ir net gauti už tai užmokestį. Todėl 
formalus ryšys tarp valstybės ir kario visada buvo pabrėžiamas kaip es-
minis požymis, leidęs atskirti karius nuo maištininkų, plėšikų, piratų ir 
pan. Ginčų dėl to, kas yra, o kas nėra karys, t. y. teisėtas kovos dalyvis, 
iš naujo kyla vos ne kiekvieno ginkluotojo konflikto atveju.

Truputis etimologijos: žodis „kareivis“ į įvairias kalbas (angl. soldier, 
vok., pranc., rus. – soldat, it. soldato ir kt.) yra atėjęs iš senosios prancūzų 
kalbos žodžio soudier, soldier, reiškusio „tą, kuris tarnauja kariuomenėje 
už atlygį“, o pastarasis – iš viduramžių lotynų soldarius (tariama – sol(i)
d-arius), kuris reiškia „tas, kuriam mokama“ ir yra kilęs iš senovės Romos 
auksinės monetos solidus pavadinimo372. Beje, lietuvių kalboje taip pat buvo 
žodis, panašiai apibūdinantis samdomąjį karį – algininkas.

Šiuo metu pagrindinius ginkluotosios kovos dalyvių statuso klausimus re-
guliuoja tarptautinės humanitarinės teisės sutarčių normos. Pavyzdžiui, 
kombatanto samprata pirmą kartą buvo kodifikuota 1899 m. Hagos sąva-
de373, bet šis dokumentas fiksavo jau esamą paprotinę teisę. Dar anksčiau 
paprotinę teisę išdėstė Lieberio kodeksas, Briuselio deklaracija ir Oksfordo 
vadovas (žr. I skyrių). Klasikinis kombatanto apibrėžimas pateikiamas sutar-
tiniuose šaltiniuose: III ŽK 4 straipsnyje, taip pat I PP 43 ir 44 straipsniuose. 
Minėtieji šaltiniai numato gana detalų reguliavimą. Detalų kitų sampratų, 
pavyzdžiui, tiesiogiai ginkluotojoje kovoje dalyvaujančio civilio, turinį at-
skleidžia jau ne sutartinės normos, o jas aiškinantys dokumentai.

1. Ginkluotosios pajėgos ir kombatantai

Valstybės ar kiti subjektai naudoja jėgą prieš kitą konflikto pusę pasi-
telkdami savo ginkluotąsias pajėgas. Tarptautinio ginkluotojo konflik-
to šalies ginkluotąsias pajėgas sudaro visos organizuotos ginkluotosios 
pajėgos, grupės ir daliniai, kuriems vadovauja už pavaldinius atsakin-

372 Online Etymology Dictionary. Soldier (n.) [interaktyvus, žiūrėta 2015-04-26], <http://
www.etymonline.com/index.php?term=soldier&allowed_in_frame=0>. Už konsultaciją apie 
žodžio kilmę taip pat dėkojame doc. dr. Jurgiui Pakeriui.
373 HR, Art. 1.

334

335



1. Ginkluotosios pajėgos ir kombatantai

155 

gas asmuo. Ginkluotosios pajėgos paklūsta vidaus disciplinos sistemai, 
padedančiai užtikrinti tarptautinės teisės normų, taikomų ginkluotųjų 
konfliktų metu, laikymąsi374. Kitaip tariant, tai yra konflikto šalies insti-
tucija, kolektyvinis subjektas, kuriam būdinga hierarchija ir atsakomybė 
už savo narių veiksmus. 

Valstybės (ar konflikto šalies) teisės aktai konkrečiai nustato, kokie dali-
niai ar asmenų kategorijos priklauso ginkluotosioms pajėgoms. Tarptau-
tinė teisė nurodo tik keletą tam tikrų būdingų atvejų, pavyzdžiui, prie 
valstybės ginkluotųjų pajėgų priskiriamos reguliariosios ginkluotosios 
pajėgos, nereguliariosios ginkluotosios pajėgos (milicija, savanoriai ir 
pan.), organizuoti pasipriešinimo judėjimai375; bet valstybių ginkluoto-
siose pajėgose tie daliniai gali turėti skirtingus pavadinimus, pavyzdžiui, 
nacionalinė gvardija, liaudies armija ir pan. Konflikto šalys į savo gink- 
luotąsias pajėgas gali įtraukti ir sukarintas ar ginkluotąsias teisėsaugos 
organizacijas, bet apie tai privalo informuoti kitas konflikto šalis (ad hoc 
pareiškimu arba per depozitarą)376. 

Nors paprastai ginkluotosios pajėgos įsivaizduojamos kaip realiai gink- 
luotojoje kovoje dalyvaujantys ginkluoti kariai, iš tiesų jas sudarančių as-
menų statusas nevienodas. Tie valstybės ginkluotųjų pajėgų nariai, kurie 
turi teisę naudoti ginkluotą prievartą tarptautinio ginkluotojo konflikto 
metu, yra vadinami kombatantais, bet ginkluotosioms pajėgoms taip pat 
priklauso ir vadinamieji lydintieji nekombatantai (žr. toliau), netgi saugo-
mi asmenys – medicinos ar religinis personalas (plačiau žr. VIII skyrių). 

Vykstant tarptautiniam ginkluotajam konfliktui svarbiausia yra komba-
tanto sąvoka ir statusas. 

1.1. Kombatantai

Prancūzų kalba Combattant reiškia kovotoją arba kautynių dalyvį (com-
bat – kova). Tarptautinės humanitarinės teisės kontekste kombatantas 
– tai asmuo, teisėtai dalyvaujantis ginkluotojoje kovoje. Teisiškai kom-
batanto sąvoka vartojama tik tarptautinio ginkluotojo konflikto metu, 
kad ir kokia būtų platesnė morfologinė žodžio reikšmė ar jo vartosena.
Kombatanto statusą apibūdina trys esminiai elementai: 

• tiesioginio dalyvavimo ginkluotojoje kovoje teisė. Tik komba-
tantai turi teisę naudoti ginkluotąją jėgą ir tik prieš juos gink- 
luotoji jėga gali būti naudojama (visi kiti asmenys gali naudoti 
ginkluotąją jėgą tik savigynos tikslams); 

374 I PP 43 straipsnis.
375 III ŽK 4 straipsnio A, 1, 2, 3.
376 I PP 43 straipsnio 3 dalis.
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• asmeniškas neatsakymas už padarytą žalą. Kombatantai nelai-
komi atsakingais ir jų negalima bausti vien dėl to, kad jie kovo-
dami daro žalą priešo žmonėms ar turtui (kol ta žala nepasiekia 
karo (ar su karu susijusių) nusikaltimų lygmens); 

• karo belaisvio statusas. Priešui pakliuvusiems kombatantams 
turi būti suteiktas saugomo asmens – karo belaisvio – statusas 
(todėl aptariant kombatanto sampratą bus dažnai minima teisė 
tapti karo belaisviu; taip pat žr. IX skyrių). 

Šių trijų požymių visuma sudaro vadinamąją kombatanto privilegiją. 

Kombatantais pirmiausia laikomi valstybės ar kito tarptautinės teisės 
subjekto ginkluotųjų pajėgų nariai – kariai (ir vyrai, ir moterys). Ka-
dangi kombatanto statusas kyla iš narystės ginkluotosiose pajėgose, jį 
gali įgyti ne tik moterys, bet ir vaikai, jeigu jie priklauso konflikto šalies 
ginkluotosioms pajėgoms. 

Vaikai kariai. Vaikus, kartais nesulaukusius net 10 metų, dažniausiai grobia 
ir verbuoja į kariuomenę įvairios nevalstybinės, grupuotės. Šis reiškinys ypač 
paplitęs Afrikoje. Šiuo metu siekiama tarptautinėmis sutartimis įpareigoti 
ginkluotojo konflikto šalis į ginkluotąsias pajėgas neimti jaunesnių nei tam 
tikro amžiaus vaikų. Antai I PP numato 15 metų ribą377, o JT Vaiko teisių 
(CRC) konvencijos papildomasis protokolas378 įpareigoja valstybes imtis visų 
įmanomų priemonių, kad nesulaukę 18 metų vaikai nebūtų verbuojami į 
ginkluotąsias pajėgas, nebent jie įstoja visiškai savanoriškai (net ir savanorių 
į ginkluotąsias pajėgas amžių valstybės įpareigojamos nustatyti ne mažesnį 
kaip 15 metų). Nevalstybiniams subjektams visai draudžiama priimti į gink- 
luotąsias pajėgas asmenis iki 18 metų. Svarbiausias tikslas − kad jaunesni nei 
18 metų asmenys tiesiogiai nedalyvautų karo veiksmuose379. Jaunesnių nei 
15 metų vaikų verbavimas į ginkluotąsias pajėgas ir jų panaudojimas gink- 
luotojo konflikto kovos veiksmams yra laikomas karo nusikaltimu380. 
Jeigu jaunesnis nei 18 metų vaikas, dalyvavęs tiesioginiuose karo veiksmuose, 
patektų į priešo rankas, jam turėtų būti taikoma speciali apsauga, numatyta 
I PP 77 straipsnyje, ir suteikiamas karo belaisvio statusas. Jei jau nutinka 
taip, kad nesulaukę minėtojo amžiaus vaikai yra užverbuojami ir priskiriami 
ginkluotosioms pajėgoms, su tais iš jų, kurie pateko į priešo rankas, turi būti 
elgiamasi atsižvelgiant į jų amžių. Sulaikyti vaikai kariai turi būti laikomi ats-
kirai nuo suaugusiųjų381, draudžiama vykdyti mirties bausmę už su ginkluo-
tuoju konfliktu susijusias veikas, padarytas 18 metų nesulaukusio asmens382. 

377 I PP 77 straipsnio 2 dalis. 
378 1989 m. Vaiko teisių konvencijos 2000 m. fakultatyvusis protokolas dėl vaikų dalyvavi-
mo ginkluotuosiuose konfliktuose. Valstybės žinios, 2002, Nr. 126-5734.
379 I PP 77 straipsnio 2 dalis; CRC 38 straipsnis.
380 Romos statutas, 7 straipsnio A, XXVI.
381 I PP 77 straipsnis.
382 I PP 77 straipsnio 5 dalis. 
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Pirmoji iki galo išspręsta su vaikais kariais susijusi Tarptautinio baudžiamo-
jo teismo byla – Thomaso Lubangos Dyilo. Šioje byloje kaltinamasis buvo 
Demokratinės Kongo Respublikos pilietis, kuris kartu su bendraminčiais 
įkūrė Kongo patriotų sąjungą (UCP) – politinę ir karinę organizaciją, vei-
kusią 2001–2007 m. pilietinio konflikto Demokratinėje Kongo Respub- 
likoje metu ir pagarsėjusią labai žiauriais nusikaltimais bei tarptautinės hu-
manitarinės teisės pažeidimais, įskaitant vaikų iki 15 metų įtraukimą į gink- 
luotąjį konfliktą ir jų panaudojimą kovos veiksmams. Bylos nagrinėjimo 
metu buvo nustatyta, kad UCP į savo gretas įtraukė daug vaikų iki 15 metų 
(ir berniukų, ir mergaičių), naudojo juos tiek ginkluotosios kovos veiks-
mams, tiek įvairiausiems ūkio ir buities darbams, be to, net jaunesnės nei 
15 metų mergaitės buvo seksualiai išnaudojamos UCP vadų (T. Lubanga 
tuo kaltinamas nebuvo). Netgi buvo suformuotas ypatingasis Kadogo dali-
nys, kurį sudarė vien vaikai iki 15 metų. Jie tarnavo ir kaip asmens sargybi-
niai, ir kaip kariai. Žiniasklaidos duomenimis, UPC pajėgose galėjo būti iki 
trijų tūkstančių 8–15 metų amžiaus vaikų. Kaltinamasis už šią veiką buvo 
nuteistas 14 metų laisvės atėmimo383. 

Jeigu konflikto šalis į savo ginkluotąsias pajėgas tinkamai įtraukė su-
karintąją organizaciją (pavyzdžiui, policiją), jos nariai tarptautinio 
ginkluotojo konflikto metu taip pat turi kombatanto statusą384, nors 
dažniausiai policija net ir ginkluotojo konflikto metu atlieka tvarkos 
užtikrinimo, o ne kovos funkcijas. 

Teisė nėra pajėgi apibrėžti visų įmanomų situacijų, kada ir kokiai struk-
tūrai priklausantys asmenys laikytini kombatantais. Jeigu kyla abejonių, 
ar asmuo yra kombatantas, reikia atsižvelgti į kombatanto požymius. 
Paprastai abejonių kyla tada, kai yra nepakankamai aiškus dalinio385, 
asmens ar net ginkluotųjų pajėgų dalies ryšys su kitomis konflikto ša-
lies pajėgomis. Preziumuojama, kad reguliariųjų valstybės ginkluotųjų 
pajėgų nariai reikalingus kriterijus atitinka, tad paprastai kombatanto 
požymių analizė taikoma vertinant nereguliariąsias pajėgas (pavyzdžiui, 
partizanus). 

Kombatanto požymiai yra dvejopos prigimties: pirmiausia juos turi ati-
tikti dalinys, kuriam priklauso kombatantas, antra, juos turi atitikti ir 
pats asmuo. Toks dvilypumas reikalingas tam, kad asmens individualiai 
padaryti tarptautinės humanitarinės teisės normų pažeidimai netaptų 
pagrindu panaikinti apsaugą kitiems jo dalinio nariams. 

383 Plačiau: Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, No. ICC-01/04-01/06, 14 March 2012, 
Summary of the Judgement, <http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1379843.pdf>.
384 I PP 43 straipsnio 3 dalis.
385 Žodis „dalinys“ čia vartojamas kaip pats bendriausias bet kokio ginkluotųjų pajėgų 
struktūrinio vieneto pavadinimas. 
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Tarptautinėje humanitarinėje teisėje numatomi386 keturi pagrindiniai, 
dar iš Hagos sąvado ateinantys, vadinamieji klasikiniai kriterijai: 

1. Atsakinga vadovybė. Šis kriterijus reiškia, pirma, kad gink- 
luotasis dalinys veikia kaip konflikto šalies institucija (orga-
nas), taigi susiorganizavusi grupė asmenų, siekiančių tiesiogi-
nės naudos sau (plėšikauti, užgrobti valdžią, piratauti, keršy-
ti), negali būti laikomi kombatantais, net jeigu atitinka kitus 
kriterijus; antra, tokiam daliniui galioja karinio pavaldumo 
hierarchija, t. y. jame turi būti asmuo, prižiūrintis disciplinos 
laikymąsi ir galintis bausti nusikaltusius. Karinės struktūros pa-
prastai būna paremtos griežta disciplina, įgalinančia vadus pri-
versti pavaldinius paklusti jų teisėtiems įsakymams. Atsakingos 
vadovybės reikalavimas glaudžiai susijęs su vadų atsakomybe 
už pavaldinius ir yra pagrindinis veiksnys, lemiantis pavaldinių 
tarptautinės humanitarinės teisės normų laikymąsi (taip pat žr. 
XIII skyrių Atsakomybė). 

2. Gerai matoma, nuolatos nešiojama emblema. Požymis, 
pabrėžiantis būtinybę kombatantui išsiskirti iš civilių. Šią pa-
protinę normą visų pirma lemia poreikis apsaugoti civilius, o 
ne palengvinti priešo užduotį, t. y. kombatantą būtina atskirti 
nuo civilių ne dėl to, kad priešas geriau matytų, ką gali pulti, 
bet kad jis būtų tikras, jog puola ne civilius. Pagal įprastinę 
valstybių praktiką, ginkluotųjų pajėgų nariai privalo dėvė-
ti specialią uniformą. Visi kiti savigynos ar savanorių būrių, 
įskaitant organizuoto pasipriešinimo judėjimus (nereguliarią-
sias ginkluotąsias pajėgas), nariai uniformos dėvėti neprivalo, 
jiems pakanka turėti sutartinį, nuolatos dėvimą, gerai iš toli 
matomą skiriamąjį ženklą. Tai gali būti raištis ant rankos, tam 
tikros formos kepurė, kokarda ar panašus ženklas. Svarbu tai, 
kad emblema turi būti nešiojama nuolatos, – tai reiškia, kad 
emblemą nešiojantis asmuo prisiima kovos funkciją ir ją atlieka 
visą laiką, kol jos nenutraukia aplinkybės arba jis pats (pavyz-
džiui, tapęs hors de combat arba pasitraukęs iš ginkluotųjų pajė-
gų). 

3. Atvirai nešiojamas ginklas – gal net svarbiausias požymis, 
išskiriantis iš civilių. Kai kalbama apie kombatanto ginklą, pa-
prastai turimas omenyje kovinis ginklas. Žinoma, yra ginklų, 
kurių neįmanoma ir neprivaloma nešioti atvirai (kaip antai gra-
natos ar savigynos ginklas – pistoletas). Šiam kriterijui svar-

386 III ŽK 4 straipsnis.
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biausia tai, kad ginklai nėra specialiai slepiami siekiant apsi-
mesti taikiu gyventoju. Taigi atviras ginklo nešiojimas yra labiau 
susijęs ne su fiziniu ginklo turėjimu, bet su kovos funkcija. 

4. Karo įstatymų ir papročių laikymasis. Šis labai platus kri-
terijus apima ir ankstesnius požymius, ir daug kitų įsipareigo-
jimų: reikalaujama, kad asmenys, pretenduojantys į kombatan-
to statusą, bent minimaliai laikytųsi įvairiausių karo įstatymų 
ir papročių (pripažįstant faktą, kad nereguliariosiose pajėgose 
nėra lengva įvesti absoliučią discipliną ir visai išvengti pažeidi-
mų), − nepulti civilių, gerbti hors de combat asmenis, netaikyti 
teroristinių metodų ir pan. Pastebėtina, kad vertinant komba-
tanto statusą vis dar svarbus ir abipusiškumo principas, pagal 
kurį apsauga teikiama tik jei kovojančioji pusė jos „nusipelno“ 
laikydamasi teisės normų. 

Klasikiniai kombatanto 
požymiai Priežastis Tikslas

Paklūsta atsakingai  
vadovybei

Politinė sąsaja su  
konflikto šalimi

Vadovybė prisiima 
atsakomybę ir užtikrina 
vidaus discipliną

Gerai matoma, nuolat nešio-
jama emblema

Atskiriamumas Kovos funkcijos  
priskyrimas

Atvirai nešiojamas  
ginklas

Atskiriamumas Kovos funkcijos  
priskyrimas

Karo įstatymų ir papročių 
laikymasis

Abipusiškumas Skatinimas laikytis karo 
įstatymų ir papročių

Lietuvos partizanų (1944–1953 m.) kaip kombatantų problema. 
Kovodami su Sovietų Sąjungos okupacija Lietuvos partizanai visą laiką el-
gėsi kaip kariuomenė: partizanavimas buvo jų nuolatinė veikla, jie dėvė-
jo uniformas ir nešiojo tautines emblemas, turėjo drausmės statutus ir kt. 
Tačiau Lietuvai po 1940 m. okupacijos nesuformavus vyriausybės išeivi-
joje, jie neturėjo formalios politinės atstovybės. Todėl galima teigti, kad 
tik 1949 m., įkūrus Lietuvos laisvės kovų sąjūdį (LLKS) ir suvienijus įvai-
rias partizanų pajėgas į vieną organizaciją, Lietuvos partizanų statusas ėmė 
visiškai atitikti klasikinius kombatanto sąvokos kriterijus. Tiesa, Sovietų 
Sąjunga Lietuvos partizanams niekada nepripažino kombatantų statuso387.

Kaip minėta, kombatanto statusas tiesiogiai priklauso nuo narystės gink- 
luotosiose pajėgose, kurios yra tarptautinės teisės subjekto „oficialus“ 
organas. Taigi ginkluotosios pajėgos ir jų nariai veikia ne asmeninio, 
o bendruomeninio sprendimo pagrindu, t. y. ne pats subjektas, o visa 

387 Plačiau: Žilinskas, J. Status of Members of Anti-Soviet Armed Resistance (Partisans’ 
War) of 1944–1953 in Lithuania under International Law. Baltic Yearbook of International 
Law, 2011, 11: 31−67.
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tarptautinė bendruomenė pripažįsta, kad subjektas, kuriam priklauso 
tos pajėgos, turi tarptautinio subjekto statusą. 

Tarptautinė teisė numato ir išimtį, kada ginkluotos jėgos panaudojimas 
yra teisėtas autonominio (asmeninio) sprendimo pagrindu. Tai – levée 
en masse fenomenas. Ši sąvoka, pradėta vartoti Prancūzijos revoliucijos 
laikais, apibūdina „pilietinį“ ginkluotųjų pajėgų organizavimą(si). 1949 
m. Ženevos konvencijos nurodo, kad kombatanto statusu naudojasi 
„neokupuotos šalies gyventojai, kurie priešui artėjant stichiškai grie-
biasi ginklų ir pasipriešina įsiveržusioms pajėgoms, nespėję susijungti 
į reguliariuosius ginkluotuosius būrius, jeigu atvirai nešioja ginklus ir 
laikosi karo įstatymų ir papročių“388. Kad tokio spontaniško pasiprieši-
nimo nariai galėtų turėti kombatanto statusą, jis privalo atitikti keturis 
reikalavimus:

− gali vykti tik toje teritorijos dalyje, kuri dar nėra (nors tikėtina, 
kad greitai bus) okupuota priešo, ir tos teritorijos gyventojų 
atžvilgiu okupantas dar nevykdo efektyvios faktinės kontrolės 
(taip pat žr. X skyrių Okupacija). Tuo levée en masse skiriasi 
nuo organizuoto pasipriešinimo judėjimų, vykstančių jau oku-
puotoje teritorijoje (žr. toliau);

− gyventojai stichiškai griebiasi ginklų artėjant priešui. Iš šio kri-
terijaus išplaukia dvi sąlygos: a) levée en masse laikomi tik tokie 
judėjimai, kai pasipriešinimą inicijuoja patys gyventojai, o ne 
valstybės, kurios teritorijoje jie gyvena, organai; b) pasiprieši-
nama tik prieš artėjantį priešą ir tik toje teritorijos dalyje, kuri 
dar nėra okupuota. Okupuotoje teritorijos dalyje pasipriešinę 
civiliai kombatanto statuso neįgyja, nebent jų veikla būtų or-
ganizuota atitinkamu pasipriešinimo judėjimo lygiu;

− civiliai įsitraukdami į pasipriešinimo judėjimą neturi laiko susi-
organizuoti kaip milicijos ar savanorių daliniai: nespėja nei tin-
kamai apsirūpinti ginklais, nei susikurti vidaus struktūros, nei 
išsirinkti vadų. Visais kitais atvejais tarptautinė teisė draudžia 
autonominio sprendimo pagrindu naudoti ginkluotą jėgą;

− levée en masse nariai privalo laikytis karo įstatymų ir papročių389.

Taigi levée en masse atveju kriterijai lieka tik du: atviras ginklų nešio-
jimas bei karo įstatymų ir papročių laikymasis. Be to, levée en masse 
dalyviai kombatantais gali būti laikomi tik labai ribotą laiką, o jei pa-
sipriešinimas tęsiasi, jų pripažįstama valdžia privalo juos pakeisti regu-

388 III ŽK 4 straipsnio A, 6 punktas.
389 FleCk, supra note 296, para. 310, p. 93−94. 

345

346



1. Ginkluotosios pajėgos ir kombatantai

161 

liariosiomis pajėgomis arba į jas įtraukti. Kita vertus, diskutuojama, ar 
levée en masse fenomenas būtų galimas priešui traukiantis. 

1949 m. peržiūrint Ženevos konvencijas, atkreiptas dėmesys į parti-
zaninius judėjimus ir prie teisėtų kombatantų kategorijos priskirti or-
ganizuotų pasipriešinimo judėjimų nariai, net jeigu pastarieji veikia 
okupuotoje teritorijoje ir atitinka klasikinius kriterijus390. Kitaip tariant, 
kadangi levée en masse negali vykti okupuotoje teritorijoje, ši papildo-
ma nuostata buvo skirta apsaugoti partizanams, susiorganizuojantiems 
okupuotoje teritorijoje ar pasiųstiems joje veikti. Atsižvelgiant į tai, kad 
partizanams buvo priskiriami tie patys klasikiniai kriterijai, minėtosios 
sąlygos buvo labai griežtos ir ne kartą, pavyzdžiui, Antrojo pasaulinio 
karo metu, partizaniniai judėjimai vargu ar būtų atitikę šiuos kriterijus. 

Viena iš svarbiausių bylų dėl kombatantų statuso suteikimo partizanų ju-
dėjimams buvo vadinamoji Įkaitų (Wilhelm List ir kiti) byla, nagrinėta JAV 
okupacinės zonos tribunolo Niurnberge. Wilhelmas Listas buvo vermachto 
(nacistinės Vokietijos ginkluotųjų pajėgų) vadas Jugoslavijoje, Graikijoje ir 
Albanijoje, kuriose brutali okupacija Antrojo pasaulinio karo metu sukė-
lė daug įvairaus lygio pasipriešinimo judėjimų. Nacistinė Vokietija tokių 
judėjimų dalyvius laikė neteisėtais kombatantais ir sušaudydavo iš karto 
po sulaikymo. (Kitaip buvo elgiamasi tik vėlyvuoju karo laikotarpiu, kai 
Vokietija buvo priversta pripažinti kai kuriuos judėjimus antihitlerinės ko-
alicijos pajėgų dalyviais arba atskirų susitarimų pagrindu, pavyzdžiui, gene-
rolo Ch. de Gaulle’io vadovaujamą France Libre judėjimą, Josipo Broz-Tito 
komunistinius partizanus Jugoslavijoje, 1944 m. Varšuvos sukilimo Armia 
Krajowa kovotojus). Kad ir kaip būtų keista, tribunolas Įkaitų byloje kons-
tatavo, kad daugumos tokių judėjimų dalyviai neatitiko kombatanto krite-
rijų: neturėjo uniformos ar iš toli aiškiai matomo ženklo, atvirai nesinešiojo 
ginklų (nebent tai jiems buvo naudinga), neaiškus buvo jų struktūrinis 
pavaldumas, dėl to vokiečių veiksmai neprieštaravo tarptautinei teisei391. Ši 
byla tapo akivaizdžiu pagrindu tobulinti minėtuosius klasikinius kriterijus. 

XX amžiaus antroje pusėje dėl pakitusio ginkluotųjų konfliktų, kuriuo-
se nereguliariųjų pajėgų svarba tik augo, pobūdžio klasikiniai kriterijai 
priimant I PP buvo smarkiai supaprastinti ir pritaikyti nacionalinio iš-
sivadavimo judėjimams. Beje, šis supaprastinimas kai kurioms valsty-
bėms tapo priežastimi iki šiol neratifikuoti I papildomojo protokolo. 

Pagal supaprastintus kriterijus, kombatantai įpareigojami išsiskirti iš 
civilių tik tada, „kai dalyvauja puolime ar ruošiasi puolimui karinėje 

390 III ŽK 4 straipsnio A, 2 punktas.
391 Plačiau: Trial of Wilhelm List And Others (The Hostage Trial), 8 July 1947 to 19 February 
1948, United States Military Tribunal, Nuremberg, reprinted in United Nations War Crimes 
Commission. Law Reports of Trials of War Criminals, London, 1949, Vol. VIII, Case No. 47.
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operacijoje“392. Be to, „kadangi ginkluotųjų konfliktų metu būna si-
tuacijų, kai dėl karo veiksmų pobūdžio ginkluotas kombatantas negali 
išsiskirti iš civilių gyventojų, jis išsaugo kombatanto statusą tik tokiomis 
aplinkybėmis atvirai nešiodamasis ginklą:

a)  kiekvieno karinio susidūrimo metu, ir
b)  tada, kai pajėgas išdėstant prieš puolimą, kuriame jis turi daly-

vauti, jį mato priešininkas“393.

Šis palengvinimas lemia vadinamąją „besisukančių durų“ paradigmą, 
kitaip tariant, kai kovotojas yra „dieną – valstietis, naktį – karys“, t. y. 
gali slapta atvykti į puolimo vietą ir yra įpareigotas išsiskirti tik tada, 
kai puolimas jau vyksta ir yra privaloma atvirai demonstruoti ginklą bei 
išsiskirti iš civilių. (Laikoma, kad nacionalinio išsivadavimo judėjimo 
nariai, atvirai nešiodami ginklą, įvykdo šią sąlygą.) Be to, tokio asmens 
„nuolatinė kovos funkcija“, kurią paprastai įrodo tapimas ginkluotųjų 
pajėgų nariu, veikla ir gyvenimas kartu su kitais ginkluotųjų pajėgų 
nariais, įgyja kitokią prasmę: toks asmuo šiandien gali užsiimti kasdie-
niais reikalais, o rytoj – dalyvauti karinėje operacijoje. Tiesa, atlikdamas 
tokią funkciją jis visą laiką bus teisėtas taikinys (žinoma, atsižvelgiant į 
karinės būtinybės ir proprocingumo principus), − tuo skirsis nuo tiesio-
giai ginkluotojoje kovoje dalyvaujančio civilio (žr. toliau). 

Kita vertus, pačiame I PP pabrėžiama, kad minėtasis „palengvinimas“ 
nepanaikina įprastinio reikalavimo dėvėti uniformą ar turėti skiriamąjį 
ženklą394. Ši išimtis taikytina partizanams ir nacionalinio išsivadavimo 
judėjimų nariams395. 

Kaip minėta, dėl šių nuostatų I PP protokolas ilgai netenkino daugu-
mos didžiųjų valstybių. Jau ratifikuodamos I PP kai kurios valstybės 
numatė išlygą, kad jis taikytinas tik nacionalinio išsivadavimo judėji-
mams arba okupacijos metu396. Vis dėlto, kaip teigia G. Solisas, čia būta 
daug triukšmo dėl nieko, nes nė viena konflikto šalis iki šiol nesugebėjo 
pasinaudoti išsivadavimo judėjimų nuostata (žr. IV skyrių Ginkluotasis 
konfliktas), su kuria tiesiogiai siejamas 44 straipsnis397. Kita vertus, yra 
žinių, kad šiomis normomis rėmėsi netgi JAV Afganistano konflikto 
metu, nes Afganistane kovojusios grupės niekada neturėjo visos unifor-

392 I PP 44 straipsnio 3 dalis.
393 Ibid.
394 I PP 44 straipsnio 7 dalis.
395 AP 1, Commentary, Art. 43, par. 1692, p. 527.
396 Rule 106, Customary Study. Customary International Humanitarian Law. Iš: henCkaerts, 
J-m.; dosWald-BeCk, L. (eds.). ICRC, Cambridge University Press, 2005, p. 387−388.
397 solis, G. D. The Law of Armed Conflict. Cambridge University Press, 2010, p. 129.
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mos ir dėvėjo civilių aprangą, tik ginklo nešiojimas ten buvo įprastinė 
praktika398. 

Nors visi kombatantai privalo laikytis tarptautinės humanitarinės teisės 
normų, šių normų pažeidimas pagal I PP savaime neatima iš asmens 
teisės būti kombatantu ar, jeigu jis patenka į priešiškos šalies nelais-
vę, – karo belaisviu399 (plačiau žr. IX skyrių Karo nelaisvė). Ši taisyklė 
nėra absoliuti – jeigu kombatantas, pažeidęs reikalavimus išsiskirti ir 
(ar) atvirai nešioti ginklą, sulaikomas karinės operacijos metu ar jai ren-
giantis, jis gali būti nelaikomas karo belaisviu (t. y. netenka kombatanto 
statuso)400 ir dėl to jam gali kilti kitų teisinių padarinių (pavyzdžiui, 
gali būti taikoma baudžiamoji ar drausminė atsakomybė už pažeidžiant 
minėtuosius reikalavimus atliktus karo veiksmus), bet vis tiek taikomos 
pagrindinės garantijos, taip pat ir teisė į teisingą teismą401. 

Kombatanto statuso klausimai iš naujo svarstomi kiekvieno ginkluotojo 
konflikto atveju. Antai po 2001 m. rugsėjo 11 d. teroristinių išpuolių tuo-
metis JAV prezidentas G. W. Bushas paskelbė „karą prieš terorizmą“. Karo 
veiksmai Afganistane pradėti spalio 7 dieną. Lapkričio 13 d. prezidentas 
Bushas priėmė karinį įsakymą, kuriuo leido Gynybos departamentui (JAV 
gynybos ministerijai) sulaikyti „Al-Qaeda“ narius ir bet kuriuos kitus tero-
rizmu prieš Valstijas įtariamus asmenis bei teisti juos tik kariniuose tribu-
noluose (komisijose). 2001 m. gruodžio 27 d. gynybos sekretorius Donal-
das Rumsfeldas spaudos konferencijoje pareiškė, kad sulaikytieji teroristai 
bus laikomi Gvantanamo bazėje (ši bazė XX amžiaus pradžioje įsteigta 
Kuboje išsinuomotame žemės sklype). 2002 m. sausio 11 d. į Gvantanamo 
kalėjimą buvo atgabenti pirmieji sulaikytieji, o vasario 7 d. G. W. Busho 
administracija priėmė memorandumą dėl humaniško elgesio su sulaikytais 
„Al-Qaeda“ ir Talibano nariais, kuriame nurodoma, kad „karo teisėje rei-
kalingas naujas mąstymas“, todėl: 1) Ženevos konvencijos nebus taikomos 
konfliktui su „Al-Qaeda“ Afganistane ar bet kur kitur pasaulyje dėl to, kad 
„Al-Qaeda“ nėra „susitariančioji šalis“; 2) sulaikyti „Al-Qaeda“ ir Taliba-
no nariai nebus laikomi karo belaisviais; 3) sulaikyti Talibano nariai bus 
laikomi „neteisėtais kombatantais“402. Busho administracija taip pat ginčijo 
JAV teisės (ypač habeas corpus, t. y. teisės ginčyti sulaikymo teisėtumą, nu-
matytos JAV Konstitucijoje) taikymą Gvantanamo kalėjime laikomiems as-
menims. Vis dėlto nei dauguma tarptautinės teisės ekspertų, nei galiausiai 
JAV teismai nepatvirtino tokio požiūrio pagrįstumo. Hamdan v. Rumsfeld 
byloje JAV Aukščiausiasis Teismas nurodė, kad specialiųjų karinių komisijų 

398 rogers, A. P. V. Law on the Battlefield. 2nd Ed. Manchester University Press, 2004, p. 39. 
399 I PP 44 straipsnio 2 dalis.
400 I PP 44 straipsnio 4 dalis.
401 Rule 107, Customary Study, p. 389.
402 Presidential Memo of Feb. 7, 2002, Humane Treatment of al Qaeda and Taliban De-
tainees [interaktyvus, žiūrėta 2015-04-26], <https://www.aclu.org/national-security/presi-
dential-memo-feb-7-2002-humane-treatment-al-qaeda-and-taliban-detainees>. 
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Gvantanamo sulaikytiesiems teisti struktūra ir procedūros pažeidžia 1949 
m. Ženevos konvencijas, labiausiai jų bendrąjį 3-iąjį straipsnį. Boumediene 
v. Bush (Al Odah v. JAV) byloje buvo nuspręsta, kad sulaikytieji turi teisę 
ginčyti savo sulaikymo teisėtumą remdamiesi JAV Konstitucija, be to, vi-
sos pagrindinės JAV Konstitucijos užtikrinamos žmogaus teisės taikomos ir 
Gvantanamo sulaikytiesiems. Naujausioje Al Warafi byloje nagrinėjamas 
repatriacijos pareigos klausimas. Prof. M. Sassòlis pabrėžė, kad niekas ne-
gali patekti į teisinį minėtųjų dviejų konvencijų vakuumą ir nebūti ginamas 
nė vienos iš jų. Netarptautinio ginkluotojo konflikto metu asmenų sulaiky-
mo klausimus reguliuoja nacionalinė teisė, bet visiems asmenims taikomos 
pagrindinės tarptautinės humanitarinės teisės garantijos. Vis dėlto Gvan-
taname laikomų asmenų statuso klausimas yra daug sudėtingesnis. Pasak  
M. Sassòlio, kiekvieno asmens statusas turi būti nustatomas atskirai403.  
2009 m. JAV prezidentu išrinkus Baracką Obamą, buvo priimtas sprendi-
mas šį kalėjimą uždaryti, bet jo įgyvendinimo procesas kol kas nėra pasi-
baigęs ir 2016-aisiais.

I PP kombatantams 
numatyti kriterijai Aplinkybės Tikslas

Privalo išsiskirti iš civilių - dalyvauja puolime;
- rengiasi puolimui ka-

rinės operacijos metu.

Atskirtinumas

Atvirai nešioja ginklą - karinio susidūrimo 
metu;

- kai matomi priešo 
prieš puolimą.

Atskirtinumas

Taikoma tik nacionalinio išsivadavimo judėjimų nariams arba okupacijos aplin-
kybėmis. Valstybių pajėgoms netaikoma.

Kaip minėta, kombatantai nėra vieninteliai ginkluotųjų pajėgų nariai. 
Daug joms priklausančių žmonių, kaip antai įvairių sričių ekspertai, 
techniniai konsultantai, vertėjai, programuotojai, šifruotojai ir kt., gink- 
luotojoje kovoje nedalyvauja. Šie asmenys nelaikytini kombatantais per 
se, bet jie yra kariniai objektai (taip pat gali tapti tiesioginio puolimo 
aukomis), nes atlieka karines funkcijas. Jie, kaip ginkluotųjų pajėgų na-
riai, privalo dėvėti uniformą, tam tikromis aplinkybėmis gali dalyvauti 
ginkluotosios kovos veiksmuose, o patekę į priešo rankas tampa karo 
belaisviais404. 

Žinių įtvirtinimo klausimai:

1. Nurodykite kombatanto statuso požymius. 
2. Kas yra vadinamoji kombatanto privilegija?

403 sassòli, M. The Status of Persons Held in Guantánamo under International Humani-
tarian Law. Journal of International Criminal Justice, 2004, Vol 2, Issue 1: 96-106.
404 FleCk, supra note 296, para. 314, p. 99–100.
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3. Paaiškinkite, kaip suprantate reikalavimą, kad kombatanto statusą už-
tikrina už jį atsakingo asmens buvimas? Kokia tokio reikalavimo logika? 

4. Ar levée en masse ir nacionalinio išsivadavimo judėjimų dalyviams tai-
komos tos pačios kombatantų statuso priskyrimo taisyklės? 

5. Kokiais atvejais kombatanto kriterijų nesilaikymas panaikina komba-
tanto statusą?

2. Asmenys, kuriems kombatanto statusas nesuteikiamas

Tarptautinės humanitarinės teisės normos tiesiogiai įtvirtina galimybę 
netaikyti kombatanto statuso tam tikrų kategorijų ginkluotojoje kovoje 
dalyvaujantiems asmenims. Numatytos dvi tokių asmenų kategorijos: 
šnipai ir samdiniai.

2.1.  Šnipai

Tarptautinės humanitarinės teisės srityje šnipo samprata iš esmės ski-
riasi nuo kasdienės šio žodžio vartosenos. Šnipinėjimą (arba žvalgybą), 
t. y. informacijos, labiausiai slaptosios, rinkimą apie kitą valstybę, jos 
karinę ir ekonominę galią, atlieka visos valstybės. Tarptautinė teisė nei 
reguliuoja, nei draudžia šnipinėjimo, bet ko gero visų valstybių teisė 
šnipinėjimą laiko kriminaliniu nusikaltimu. 

Tarptautinė humanitarinė teisė reguliuoja šnipinėjimą tik ginkluotojo 
konflikto metu; taikos metu tokia veikla (pavyzdžiui, Kimo Philby’io405 
atvejis arba Jameso Bondo literatūrinis ir kino personažas) nėra jos re-
guliavimo objektas. 

Informacijos rinkimas už priešo linijos ar konflikto zonoje yra įprastinė 
karo praktika – tam tikslui gali būti iš oro fotografuojama teritorija, ti-
riama vietovės geografinė informacija, priešo dalinių išdėstymas ir kt., 
tad tarptautinė humanitarinė teisė siekia atskirti teisėtą karo žvalgybą 
nuo šnipinėjimo. Su tuo susijusios I PP normos nurodo, kokia veikla  
nelaikoma šnipinėjimu. Čia svarbūs du kriterijai: asmens priklausymas 
ginkluotosioms pajėgoms ir jo elgesys. Jeigu asmuo priklauso ginkluo-
tosioms pajėgoms ir informaciją renka priešo kontroliuojamoje terito-
rijoje dėvėdamas karinę uniformą, jis bus laikomas ne šnipu, o karo 
žvalgu. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad uniformos reikalavimą įtvir-
tino dar Hagos sąvadas, todėl čia jis turi būti aiškinamas atsižvelgiant 
į visus tolimesnius pokyčius, t. y. suprantant kaip asmens nuostatą ne-

405 Bene žinomiausias buvusios SSRS šnipas, sugebėjęs pakilti iki aukščiausiųjų Didžiosios 
Britanijos valdžios sluoksnių, beje, prisidėjęs ir prie legendinio Lietuvos partizanų vado 
Juozo Lukšos-Daumanto sunaikinimo. Plačiau: The Cambridge Spies [interaktyvus, žiūrėta 
2015-04-23], <http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/spies_cambridge.shtml>.
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slėpti savo priklausymo priešo karinėms pajėgoms406. Taigi jei šnipinė-
jimo veiksmus atliekantis ginkluotųjų pajėgų narys nedėvi karinės uni-
formos, jis rizikuoja prarasti kombatanto statusą, net jeigu taip elgiasi, 
pavyzdžiui, vado įsakymu. 

Tačiau jeigu toks šnipinėjęs asmuo, nebūdamas okupuotos teritorijos 
gyventojas, spėja prieš sugaunamas prisijungti prie ginkluotųjų pajėgų, 
jis negali būti persekiojamas už šnipinėjimą ir įgyja karo belaisvio sta-
tusą407; kitaip tariant, ginkluotųjų pajėgų narys laikomas šnipu tik tokiu 
atveju, jei jis sulaikomas nusikaltimo vietoje.

Antra, jeigu asmuo priklauso konflikto šalies ginkluotosioms pajėgoms, 
yra priešo okupuotos teritorijos gyventojas ir renka ten informaciją ne-
sislėpdamas ir neapsimetinėdamas, jis irgi negali būti laikomas šnipu408. 
Kita vertus, jeigu informacijai rinkti jis taiko specialiuosius metodus 
(pavyzdžiui, klasta patenka į karinę bazę409), su juo galima elgtis kaip su 
šnipu. Taip pat svarbu įsitikinti, kad šnipas okupuotoje teritorijoje rin-
ko karinę naudą teikiančią (vertingą) informaciją410. Kaip pabrėžiama 
Komentare, tokia nuostata užtikrina okupuotosios teritorijos gyvento-
jams geresnę apsaugą, kita vertus, šiais laikais beveik bet kokia informa-
cija apie konflikto aplinkybes gali teikti karinės vertės411. Taigi asmuo 
praranda kombatanto (karo belaisvio) statusą ir gali būti nubaustas už 
šnipinėjimą tik tuo atveju, jeigu yra sugaunamas tai darant. 

Visi kiti atvejai (pavyzdžiui, civiliui persirengus priešo pajėgų uniforma, 
t. y. jam nepriklausant ginkluotosioms pajėgoms) laikomi šnipinėjimu. 

Pastebėtina, kad I PP 75 straipsnis įtvirtina tik valstybės teisę, o ne 
pareigą šnipinėjančiam asmeniui nesuteikti karo belaisvio statuso412. 
Taip pat šis straipsnis nereiškia, kad su šnipinėjančiu asmeniu gali būti 
tiesiog susidorojama: šnipinėjimu įtartam asmeniui galioja pagrindinės 
minėtojo straipsnio garantijos, įskaitant teisės į teisingą teismą užtikri-
nimą, taip pat visos teisės, jeigu asmuo buvo sužeistas ar yra priskir-
tinas kitai saugomųjų asmenų kategorijai, ir garantijos pagal 1949 m. 
IV Ženevos konvenciją, nes netekęs karo belaisvio statuso jis laikomas 

406 AP 1, Commentary, Art. 46, para. 1776, p. 566.
407 I PP 46 straipsnio 4 dalis.
408 I PP 46 straipsnio 3 dalis.
409 AP 1, Commentary, Art. 46, para, 1779, p. 568.
410 I PP 46 straipsnio 3 dalis. 
411 AP 1, Commentary, Art. 46, par. 1775, p. 566.
412 Ibid., para. 1768, p. 563.

361

359

360



2. Asmenys, kuriems kombatanto statusas nesuteikiamas

167 

civiliu413. Jeigu kyla abejonių, ar sulaikytasis asmuo laikytinas šnipu, ar 
karo belaisviu, taikoma karo belaisvio prezumpcija, kol tam įgaliotas 
tribunolas nenustato kitaip414. 

2.2. Samdiniai

Kombatantais, turinčiais teisę į karo belaisvio statusą, taip pat nelaikomi 
ir samdiniai. 

Samdinystė ir kaperiavimas415 iki XIX amžiaus vidurio buvo įprasta 
ir mėgstama valstybių „prievartos funkcijų perdavimo“ priemonė (žr.  
I skyrių). Samdomieji kariai net buvo tapę svarbiausia viduramžių eks-
porto preke, sukūrusia vieną iš pirmųjų europinių rinkų, – antai pri-
vačias kariuomenes valdė Laisvosios samdinystės bendrovės (angl. Free 
Companies) ar net privatūs asmenys. XVII amžiuje privati Albrechto 
von Wallensteino armija buvo viena iš didžiausių karinių jėgų Europo-
je416. Vis dėlto, karui reikalaujant vis daugiau specialiųjų žinių (pavyz-
džiui, artilerijos) ir lėšų, privačios karinės prievartos naudingumas tapo 
abejotinas. Kiek ilgiau išsilaikė kaperiavimas, bet ir šis reiškinys XIX 
amžiaus viduryje buvo uždraustas (1856 m. priėmus Paryžiaus dekla-
raciją dėl jūrų karo). Dėl stiprėjančios nacionalinės valstybės sampratos 
ir galutinai įsitvirtinusios absoliutaus suvereniteto doktrinos bei neu-
traliteto instituto problemiška pasidarė netgi samdyti užsienio piliečius 
profesionaliai tarnybai kitos valstybės ginkluotosiose pajėgose. 

Vykstant XX amžiaus ginkluotiesiems konfliktams, ypač susijusiems su 
dekolonizacijos procesais, samdinystė atgijo, bet ji nebelaikyta legaliu 
reiškiniu, nes valstybės neprisiimdavo atsakomybės už samdinių veiks-
mus. Reiškiniui paplitus, I PP buvo įtvirtintas samdinio apibrėžimas, 
kuriame nurodyta, kad samdiniams nei kombatanto, nei karo belaisvio 
statusas netaikomas. Samdinys apibrėžtas kaip asmuo, kuris:

– specialiai užverbuotas vietoje arba užsienyje kovoti ginkluoto-
jo konflikto metu;

– iš tikrųjų tiesiogiai dalyvauja karo veiksmuose;
– kariauja daugiausia dėl asmeninės naudos, – konflikto šalies (ar 

jos vardu) jam yra pažadėtas materialinis atlyginimas, gerokai 

413 Ibid., para. 1787, p. 570.
414 Ibid., para. 1769, p. 564.
415 Kaperis – tai privatus laivas, turintis valstybės išduotą „įgaliojimų raštą“, kurio pagrindu 
tokio laivo veiksmai tampa valstybės veiksmais ir kaperių laivai gali dalyvauti ginkluotojoje 
kovoje. Šiuo būdu valstybės jūrų karuose pasitelkdavo į pagalbą piratus, privatų verslą ir pan.
416 Plačiau: thomson, J. E. Samdiniai, piratai ir suverenai. Vilnius: ALK/Homo Liber, 
2006, p. 31−53.
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viršijantis atlyginimą, pažadėtą ar mokamą to paties rango ir 
tokias pat funkcijas atliekantiems kombatantams, priklausan-
tiems tos šalies ginkluotosioms pajėgoms;

– nėra nei konflikto šalies pilietis, nei asmuo, nuolat gyvenantis 
konflikto šalies kontroliuojamoje teritorijoje;

– nėra konflikto šalies ginkluotųjų pajėgų narys; 
– valstybės ne konflikto šalies nėra siųstas kaip jos ginkluotųjų 

pajėgų narys oficialiai užduočiai įvykdyti417.

Asmenį pripažinti esant samdiniu ir dėl to netaikyti jam kombatanto 
statuso galima tik tada, kai jis atitinka visus šešis kriterijus, taigi sąly-
gos itin griežtos. Ne veltui juokaujama, kad teisininkas, kurio klientą 
nuteisia už samdinystę, yra vertas sušaudyti418. Kita vertus, tiek daug 
saugiklių buvo numatoma tam, kad būtų galima nuo „tikrųjų“ sam-
dinių atskirti įvairius savanorius iš užsienio (kovojančius dėl idėjos ar 
nesančius konflikto šalies piliečiais), instruktorius, patarėjus, specialis-
tus (kurie nedalyvauja ginkluotojoje kovoje ar yra pasiųsti atlikti valsty-
binę užduotį). Be to, nepaisant griežtos teksto formuluotės, nesuteikti 
kombatanto (taip pat ir karo belaisvio) statuso samdiniams yra valstybės 
teisė, o ne pareiga419. 

Samdinystei naikinti buvo sudarytos dvi tarptautinės sutartys: regioninė 
Librevilio konvencija dėl samdinystės panaikinimo Afrikoje420 ir 1989 m.  
Jungtinių Tautų konvencija dėl samdinių verbavimo, naudojimo, fi-
nansavimo ir mokymo421. Šios sutartys nebuvo plačiai ratifikuotos, o 
baigiantis dekolonizacijos procesui samdinystė įgijo kitokį pobūdį. 

Štai kaip apie samdinio dalią samprotauja samdinys Katinas Šenonas iš 
Fredericko Forsytho romano „Karo šunys“: „O Britanijos kareiviai, žuvę 
Kenijoje, Adene, Kipre?! Nejau manai, jog jie visi pasiaukojo Dievui, Ka-
ralystei ir Tėvynei? Jie paprasčiausiai atsidūrė ten tik todėl, kad pulkininkas 
įsakė. O pulkininkui įsakė karo ministras, o tam Britanijos interesus liepė 
ginti ministrų kabinetas <...>. Bet aš nuo tų vargšelių skiriuosi. Man niekas 
neliepia: eik ir kaukis. Niekas nenurodinėja, kieno pusėje turiu kovoti. Va 
dėl ko politikai bei visas isteblišmentas taip nekenčia samdytinių. Dėl to, 
kad negali jų suvaldyti. Mes nepaklūstame jų įsakymams, nežygiuojame 
ir nešaudome pagal jų komandą. Todėl esame atstumtieji. Mes kaunamės 
pagal kontraktą, kurį renkamės patys.“ (Kaunas: Eridanas, 1998, p. 143) 

417 I PP 47 straipsnis.
418 Cameron, l.; Chetail, V. Privatizing War. Cambridge University Press, 2013, p. 427.
419 AP 1, Commentary, Art. 47, para. 1795, p. 575.
420 Convention of the OAU for the Elimination of Mercenarism in Africa, O.A.U. Doc. 
CM/433/Rev. L. Annex 1 (1972).
421 International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Merce-
naries, 4 December 1989, UN Doc. A/RES/44/34.
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3. Privačių karinių ir saugumo kompanijų personalo 
problema

Šiais laikais samdinystės atmaina tampa privačios saugumo ir karinės 
kompanijos (toliau – ir PSKK), t. y. pagal nacionalinę teisę įsteigti pri-
vataus verslo subjektai, kurie kontrakto pagrindu tiek taikos, tiek gink- 
luotojo konflikto metu teikia paslaugas, tiesiogiai arba netiesiogiai su-
sijusias su ginkluotos jėgos panaudojimu, nesvarbu, kaip jie patys save 
apibūdina ir kieno klientai yra422. PSKK teikia labai daug įvairių paslau-
gų – logistikos, inžinerijos, įmonių ir asmenų apsaugos, taip pat karinių 
mokymų, žvalgybos ir faktinio dalyvavimo ginkluotojoje kovoje. PSKK 
paslaugomis naudojasi ne tik valstybės, bet ir tarptautinės organizacijos 
(JTO), tarptautinės korporacijos. 

Specialiojo PSKK veiklos reguliavimo tarptautinės humanitarinės tei-
sės šaltiniuose nėra, nes šis reiškinys sąlygiškai naujas, bet nereikėtų 
manyti, kad PSKK veiklos niekas nereguliuoja. Pirmiausia šioje srityje 
taikytinas bendrasis reguliavimas, be to, PSKK klausimams yra skirtas 
specialusis Šveicarijos vyriausybės ir Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus 
komiteto iniciatyva parengtas Montrė (Montreux) dokumentas, kuria-
me apibendrinamos tarptautinės teisės normos ir geroji praktika423, taip 
pat 2010 m. buvo priimtas Tarptautinis privačių saugumo ir karinių 
kompanijų elgesio kodeksas (The International Code of Conduct for Pri-
vate Security Service Providers, ICoC) – savanoriškas, savireguliacinis 
PSKK veiklos dokumentas, kurį pasirašė 700 kompanijų iš 70 šalių424. 

Svarbiausia problema, kylanti vertinant PSKK personalą, – kuriai as-
menų kategorijai juos priskirti: prie civilių ar prie kombatantų. Mat 
PSKK personalas išoriškai išsiskiria: paprastai dėvi panašias į karines 
uniformas, turi emblemas, neretai atvirai nešiojasi ginklus. Vis dėlto 
PSKK personalo teisinio ryšio su valstybe prigimtis (civilinis kontrak-
tas) yra skirtinga nei kombatantų ar valstybės ginkluotųjų pajėgų narių. 
Kombatantas (asmuo ar asmenų grupė) nacionaliniu teisės aktu paski-
riamas (inkorporuojamas) į valstybės ginkluotąsias pajėgas, o PSKK į 

422 Plačiau: Žilinskas, J. Privačios karinės ir saugumo kompanijos ir jų reguliavimo proble-
mos tarptautinėje humanitarinėje teisėje. Jurisprudencija, 2009, 3(117): 168. 
423 Montreux Document on Pertinent International Legal Obligations and Good Practices 
for States related to Operations of Private Military and Security Companies during Ar-
med Conflict. Montreux, 17 September 2008 [interaktyvus, žiūrėta 2015-04-23], <http:// 
http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/topics/intla/humlaw.Par.0056.
File.tmp/Montreux%20Document.pdf>.
424 International Code of Conduct [interaktyvus, žiūrėta 2016-06-23], <http://icoca.ch/
en/the_icoc>.
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ginkluotąsias pajėgas paprastai neinkorporuojamos, joms tik perduo-
dama dalis labai specializuotų ginkluotųjų pajėgų funkcijų. Civilinis 
kontraktas, kurio pagrindu atsiranda teisinis ryšys tarp valstybės ir pri-
vačios saugumo ar karinės kompanijos, nėra pakankamos teisinės galios 
dokumentas, kurio pagrindu PSKK būtų galima priskirti prie ginkluo-
tųjų pajėgų. Tik visai nedaug PSKK personalo labai retai tampa tiesio-
giai pavaldūs karinei vadovybei. Be to, tokiam pavaldumui turėtų būti 
taikomas veiksmingos kontrolės reikalavimas. Taigi tiesiogiai priskirti 
PSKK valstybės ginkluotosioms pajėgoms negalima. 

Atitinkamai tai reiškia, kad dažniausiai PSKK personalas išlaiko civilių 
statusą. Jeigu toks personalas dalyvauja ginkluotojoje kovoje nebūda-
mas ginkluotųjų pajėgų dalimi, jis praranda civiliams taikytiną apsaugą 
(žr. VI skyrių Civiliai, tiesiogiai dalyvaujantys ginkluotojoje kovoje). Ga-
lima teigti, kad kiekvienas PSKK personalo dalyvavimo ginkluotojoje 
kovoje atvejis turėtų būti vertinamas atsižvelgiant į konkretų kontekstą.

Žinių įtvirtinimo klausimai:

1. Ar valstybė gali pagautam šnipinėjant asmeniui suteikti kombatanto 
statusą?

2. Ar šnipo statusas turėtų būti taikomas Iano Flemingo sukurtam litera-
tūriniam personažui – Džeimsui Bondui?

3. Ar tarptautinė humanitarinė teisė reguliuoja visus šnipinėjimo atve-
jus?

4. Kokie kriterijai taikytini asmeniui priskiriant samdinio statusą? 
5. Kodėl PSKK darbuotojų daugeliu atveju negalima laikyti nei samdi-

niais, nei kombatantais?

1-oji praktinė užduotis 
Prancūzijos kariuomenėje yra ypatingasis dalinys – Užsieniečių legionas. 
Į jį gali įstoti bet kurios valstybės pilietis, perėjęs sudėtingus fizinio ir 
psichologinio pasirengimo testus. Tarnyba Užsieniečių legione, palygin-
ti su įprastomis Prancūzijos ginkluotosiomis pajėgomis, yra labai gerai 
apmokama. 
Klausimas: Ar Užsieniečių legiono kariai laikytini samdiniais?
2-oji praktinė užduotis
Privati saugumo kompanija teikia žvalgybos iš oro (nepilotuojamais 
skraidančiaisiais aparatais) paslaugas. Valstybės ginkluotosios pajėgos pa-
samdė šią kompaniją netarptautinio ginkluotojo konflikto metu išžvalgy-
ti ir sudaryti detalius separatistų kontroliuojamos teritorijos žemėlapius, 
reikalingus artilerijos ugniai koordinuoti. 
Klausimas: Ar kompanijos darbuotojai, kurie imsis šio darbo, bus lai-
komi kombatantais?
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4. Organizuotos ginkluotosios grupės, jų nariai ir  
tiesiogiai kovos veiksmuose dalyvaujantys civiliai

Pagal vieną iš pagrindinių tarptautinės humanitarinės teisės princi-
pų (atskiriamumo), civiliai yra tie asmenys, kurie nėra kombatantai425  
(plačiau žr. X skyrių). Civiliai yra saugomi ir negali tapti puolimo 
objektu. 

Vis dėlto visuose ginkluotuosiuose konfliktuose dalyvaudavo asmenų, 
pagal tarptautinę teisę neturinčių teisės imtis ginkluotos jėgos, bet ją 
naudojančių. Pavieniai ar susiorganizavę kerštautojai, okupuotose vals-
tybėse susikuriantys partizanų ar nacionalinio išsivadavimo judėjimai, 
teroristų organizacijos dažniausiai būdavo (ar yra) asmenys, nepriklau-
santys ginkluotosioms pajėgoms. 

Sparčiai kintanti šiuolaikinių ginkluotųjų konfliktų realybė – kovojan-
čių asmenų susimaišymas su civiliais, dėl to galimas piktnaudžiavimas 
civilio statusu, kaip ir kombatanto statuso nebuvimas vykstant netarp-
tautiniam ginkluotajam konfliktui – lemia, kad vis dažniau vartoja-
ma civilio, tiesiogiai dalyvaujančio ginkluotosios kovos veiksmuose, 
samprata. Atitinkamai doktrinoje ar valstybių politiniame žodyne eg-
zistuoja ir neteisėto kombatanto sąvoka426, apibūdinanti tą patį reiški-
nį – asmenų, neturinčių teisės imtis ginkluotos jėgos, bet faktiškai ją 
naudojančių, statuso problemą. Susijusi problema yra ir ta, kad šiais 
laikais civiliai bendrajame situacijos kontekste įsitraukia į ginkluotąją 
kovą kaip netiesioginiai jos dalyviai, užtikrinantys kovojantiesiems są-
lygas, būtinas tęsti jų veiklą (gamyba, aprūpinimas, tiekimas, žvalgyba, 
ryšiai, kibernetika ir kt.).

Be abejonės, nei tarptautinė, nei nacionalinė teisė negali sulaikyti as-
mens, jei jis nori kovoti už savo idealus, tėvynę, religiją ar dėl kitos 
priežasties. Teisės užduotis kita: paaiškinti, kada tiesiogiai prisidėjęs prie 
ginkluotosios kovos asmuo praranda civilio statusą ir kada jį galima dėl 
to pulti? I PP nurodoma, kad civiliai netenka apsaugos „išskyrus atvejus 
ir laiką, kai jie tiesiogiai dalyvauja karo veiksmuose“427. Tie atvejai – va-
dinamoji pilkoji zona, visiškai nepriimtina tarptautinei humanitarinei 
teisei, kurios taikant atskiriamumo principą teoriškai neturėtų būti. 

425 I PP 50 straipsnis.
426 Pvz., solis, supra note 397, p. 227.
427 I PP 51 straipsnio 3 dalis.
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Deja, cituotoji I PP nuostata yra vienintelis šios srities tarptautinis nor-
minis šaltinis, tad, panašiai kaip aiškinantis ginkluotojo konflikto sąvo-
kos reikšmę ir turinį, reikia remtis papildomais šaltiniais. Pirmiausia čia 
paminėtina nuo 2003 m. TRKK užsakymu rengta ekspertų studija – 
Tiesioginio dalyvavimo ginkluotosios kovos veiksmuose aiškinimo gai-
rės, patvirtintos ir paskelbtos 2009 m. ir laikomos bene autoritetingiau-
siu dokumentu šiuo klausimu. Vis dėlto, kaip pabrėžia patys minėtųjų 
gairių sudarytojai, tai nėra teisiškai privalomas dokumentas, keičiantis 
ar papildantis tarptautinę humanitarinę teisę, o jo paskirtis – sudaryti 
prielaidas vienodai taikyti tarptautinę humanitarinę teisę428. 

Taigi kalbant apie asmenis, neteisėtai naudojančius ginkluotą jėgą, pir-
miausia reikia skirti dvi kategorijas: 1) asmenys, atliekantys nuolatinę 
kovos funkciją (organizuotų ginkluotųjų grupių nariai); 2) asmenys, 
epizodiškai dalyvaujantys tiesioginės ginkluotosios kovos veiksmuose. 

Pabrėžtina, kad šios kategorijos taikytinos ir tarptautinio, ir netarptau-
tinio konflikto atvejais. 

4.1. Asmenys, atliekantys nuolatinę kovos funkciją 
(organizuotų ginkluotųjų grupių nariai)

Prie asmenų, atliekančių nuolatinę kovos funkciją, pirmiausia reikėtų 
priskirti vadinamąsias organizuotas ginkluotąsias grupes, dalyvaujančias 
netarptautiniame ginkluotajame konflikte. Tai gali būti tiek disidentų 
pajėgos (pavyzdžiui, sukilusios valstybinės kariuomenės dalys), tiek ati-
tinkamo karinio organizuotumo lygio ginkluotosios grupės, formuo-
jamos iš verbuojamų civilių429, kitaip tariant, nevalstybinio subjekto 
funkcinės ginkluotosios pajėgos. Šių grupių nariams pirmiausia ir tai-
koma nuolatinės kovos funkcijos koncepcija. 

Galima skirti kelis sudėtinius šios funkcijos elementus: rengimasis, vyk-
dymas ar vadovavimas veiksmams ar operacijoms, prilygstančioms tie-
sioginiam dalyvavimui ginkluotosios kovos veiksmuose. Asmuo laiko-
mas atliekančiu šią funkciją, jei jo integracija į organizuotą ginkluotąją 
grupę yra ilgalaikė, jei jis yra individualiai priimtas į grupę, tikslingai 
išmokytas ir aprūpintas dar iki pirmojo tiesioginio dalyvavimo ginkluo-
tosios grupės kovoje. Nuolatinė asmens kovos funkcija gali būti nusta-
toma įvertinant aiškų jo priklausymą ginkluotajai grupei (pavyzdžiui, 
nešioja grupės uniformą, skiriamuosius ženklus, ginklą, kt.) ir elgesį 

428 melZer, N. Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities un-
der International Humanitarian Law. ICRC, 2009, p. 6 (Guidance).
429 Ibid., p. 32.
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(pavyzdžiui, ne spontaniškai, ne atsitiktinai dalyvavo grupės vykdo-
muose užpuolimuose, ne vienoje operacijoje ir pan.). Tokie asmenys 
yra teisėti taikiniai visą jų nuolatinės kovos funkcijos atlikimo laiko-
tarpį. Ginkluotąsias grupes aprūpinantys asmenys, propagandininkai, 
ginklų, medžiagų, įrangos gamintojai ar prižiūrėtojai, ginklų ir įrangos 
tiekėjai ar kontrabandininkai nelaikomi atliekančiais nuolatinę kovos 
funkciją, nors ir prisideda prie karinės grupės veiklos. Šie žmonės ati-
tinkamai negali būti teisėti taikiniai, kol jie tiesiogiai nedalyvauja gink- 
luotosios kovos veiksmuose, bet dažnai tampa šalutinės žalos aukomis. 
Asmens nuolatinė kovos funkcija baigiasi, kai jis pasitraukia iš grupės ir 
grįžta į civilinį gyvenimą (nesvarbu, dėl kokių priežasčių)430. 

Kiek kitokio pobūdžio klausimas kyla dėl organizuotų grupių, kurios 
veikia tarptautinio ginkluotojo konflikto metu, bet jų ryšys su konflikto 
šalimi yra neaiškus arba nepatvirtintas. TRKK požiūriu ir pagal tarptau-
tinės humanitarinės teisės nuostatas, tokios grupės vis tiek turėtų būti 
laikomos konflikto šalies ginkluotųjų pajėgų dalimi431. Kitaip tariant, 
nekyla abejonių, kad tokių grupių dalyviai yra teisėti taikiniai ir nelai-
kytini civiliais, bet ar jiems turėtų būti taikomas ir privilegijų suteikian-
tis kombatanto statusas? Dėl to nuomonės skiriasi ir ginčai vis dar tęsia-
si. Pagrindinis klausimas: kam teikti pirmenybę – faktui ar formaliajai 
teisei? Ir pirmuoju, ir antruoju atveju kiltų problemų. Suteikus pirme-
nybę faktui ir pripažinus, kad kiekvienas de facto ginkluotojo konflikto 
šalies pusėje kovojantis asmuo tampa ne tik teisėtu taikiniu, bet ir kom-
batantu, galima būtų teigti, kad kovojimo faktas yra svarbesnis už teisės 
normų laikymąsi, nors pastarasis požymis savo ruožtu yra labai svarbi 
kombatanto sampratos dalis ir jo paneigimas žlugdytų visą tarptautinės 
humanitarinės teisės normų racionalumo sistemą. Antrasis atvejis, kaip 
ir įprasta taikant formalųjį reguliavimą, palieka karo chameleono va-
lioje žmones, veikiančius pagal aplinkybes ir galbūt norinčius laikytis 
tarptautinės humanitarinės teisės normų, bet nepripažįstamus teisėtais 
ginkluotosios kovos veiksmų dalyviais432. 

430 Ibid., p. 34−35. 
431 Ibid., p. 26.
432 Apie panašią probleminę diskusiją dėl JAV pajėgų Afganistane sulaikytų asmenų po 
2001 m. žr.: goldman, r. k.; tittemore, B. D. Unprivileged Combatants and the Hostili-
ties in Afghanistan: Their Status and Rights Under International Humanitarian and Human 
Rights Law. The American Society of International Law Task Force on Terrorism. 2002 
[interaktyvus, žiūrėta 2015-04-25], <www.pegc.us/archive/Journals/goldman.pdf>.
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ASMENYS, ATLIEKANTYS NUOLATINĘ KOVOS FUNKCIJĄ

Kategorijos Disidentų ginkluotosios pajėgos
Kitos organizuotos ginkluotosios grupės, for-
muojamos iš verbuojamų civilių

Narystė Nuolatinė narystė, apimanti rengimąsi gink- 
luotosios kovos veiksmams, jų vykdymą, narių 
aprūpinimą ir mokymą turint tikslą juos įtrauk-
ti į tiesioginę ginkluotąją kovą 

Apsaugos praradimo laikotarpis Teisėtas tiesioginis taikinys tol, kol priklauso 
organizuotai ginkluotajai grupei

Civilio apsaugos garantijos Organizuotų ginkluotųjų grupių narių, kurių 
funkcijos yra finansavimas, tiekimas, propa-
ganda, priežiūra ir kt., atžvilgiu taikomos tik 
teisėsaugos priemonės

4.2. Civiliai, tiesiogiai dalyvaujantys ginkluotosios kovos 
veiksmuose

Kaip minėta, civiliai gali įvairiais būdais prisidėti prie ginkluotosios ko-
vos, bet tik tiesiogiai dalyvaujantieji kovos veiksmuose tampa teisėtu 
kitos konflikto šalies taikiniu. Taigi norint apibrėžti, kada toks asmuo 
tampa teisėtu taikiniu, būtina atsakyti bent į du klausimus: kokia veikla 
laikytina ginkluotoji kova ir kokia – tiesioginiu dalyvavimu? Taip pat 
labai svarbu apibrėžti laiko momentą. Kaip jau kalbėta, civilis asmuo, 
atliekantis kovotojo funkciją ilgą laiką, ne spontaniškai ar tik tam tikro-
mis aplinkybėmis, gali būti vertinamas kaip atliekantis nuolatinę kovos 
funkciją ir civilio statusą praras tam laikui, kol ją atlieka. 

Anot Tiesioginio dalyvavimo ginkluotosios kovos veiksmuose aiškini-
mo gairių, „ginkluotoji kova – tai visos priešiškos veikos, atliktos indi-
vidų, tiesiogiai dalyvaujančių ginkluotojoje kovoje“433. Tai yra faktinis 
apibrėžimas, pagal kurį ginkluotosios kovos subjektai nėra skirstomi, 
kitaip tariant, ginkluotosios kovos veiksmus gali atlikti bet kas. Norint 
įvertinti, nuo kurio momento civiliu laikytinas, bet į ginkluotąją kovą 
įsitraukęs asmuo gali tapti teisėtu taikiniu, reikėtų atkreipti dėmesį į 
tam tikrus žemiau aptariamus kriterijus.

Žalos riba. Šis kriterijus reiškia, kad asmens daroma veika, tikėtina, 
neigiamai paveiks konflikto šalies karinę operaciją, karinę galią arba 
sukels saugomų asmenų mirtį ar sužalojimus, saugomų objektų sunai-

433 Guidance, p. 44.
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kinimą. Atkreiptinas dėmesys, kad žalos kriterijus neapima privalomų 
neigiamų padarinių, t. y. užtenka veikos tikėtinumo (paprastas pavyz-
dys: civilis, ėmęsis ginklo ir prisidėjęs prie puolimo, gali nespėti nė 
karto iššauti), nebūtinai gali būti panaudojama mirtina jėga – galimos ir 
įvairios trukdymo karinėms operacijoms formos (kaip antai kiberneti-
nis puolimas, ryšių trikdymas, taikinių žymėjimas, kelių blokavimas ir 
kt.). Kitas svarbus dalykas yra tai, kad puolimas gali būti nukreiptas ir 
ne prieš karinius objektus, o prieš saugomus asmenis ar objektus (pa-
vyzdžiui, teroristinis aktas prieš civilius atitiks žalos ribą)434. 

Tiesioginis priežastinis ryšys. Turi būti tiesioginis (vienos grandies) 
priežastinis ryšys tarp veikos ir žalos, arba koordinuotos karinės ope-
racijos, kurios dalis tokia veika yra. Priežastinio ryšio problema visada 
sudėtinga, tad šiuo atveju ją geriausia atskleisti pateikiant pavyzdžių. 
Tarkim, sprogmenų gaminimas ar jų gabenimas (veikla) nesukurs tie-
sioginio priežastinio ryšio, jei vyks toli nuo operacijos vietos arba bus 
tik viena iš didelės veiksmų grandinės dalių. Kita vertus, priežastinis 
ryšys neišvengiamai atsiras, jeigu sprogmenys bus gabenami nuo vienos 
ugnies pozicijos iki kitos ar pan. Jeigu veikla karinės operacijos gran-
dinėje yra suplanuota (pavyzdžiui, prieš puolimą parenkami taikiniai), 
tiesioginis priežastinis ryšys irgi akivaizdus435. 

Sąsaja su ginkluotuoju konfliktu. Veika turi būti padaroma siekiant 
padėti vienai konflikto šaliai, kartu pakenkiant kitai. Kitaip tariant, 
įprastinė nusikalstama (apiplėšimas ar pan.) arba nesąmoningai padaro-
ma (pavyzdžiui, vairuotojas nežino, kad veža sprogmenį) veika neati-
tiktų šio kriterijaus. Taip pat nebūtų susijusi su ginkluotuoju konfliktu 
veika, kurią civilis padaro gindamasis nuo neteisėtų ginkluotųjų pajėgų 
narių veiksmų (pavyzdžiui, nušauna karį gindamasis nuo išžaginimo), 
taikydamas teisėsaugos priemones, atlikdamas žmonių ar teritorijos val-
dymo funkcijas (pavyzdžiui, belaisvių stovyklos priežiūra) ir kt.436 

Taigi jeigu civilio asmens veika atitinka tris aptartuosius kriterijus, jis 
kaip ginkluotosios kovos veiksmų dalyvis tampa teisėtu taikiniu. Net 
ir tokiu atveju taikomi visi ginkluotosios kovos metu privalomi apri-
bojimai (žr. XI skyrių). Pabrėžtina, kad čia aptartas civilio apsaugos 
praradimas yra laikino pobūdžio, bet galioja ne vien puolimo metu: ir 
rengiantis puolimui, ir jį vykdant, ir grįžtant po puolimo, ypač jeigu tai 
yra vienos karinės operacijos sudėtinės dalys. 

434 Guidance, p. 48.
435 Guidance, p. 55.
436 Guidance, p. 61.
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CIVILIS, TIESIOGIAI DALYVAUJANTIS GINKLUOTOJOJE KOVOJE
Apsaugos praradimo kriterijai 

Žalos riba Tikėtina, kad neigiamai paveiks karinę 
galią (operaciją), nužudys (sužalos, su-
naikins) saugomus asmenis (objektus)

Tiesioginis priežastinis ryšys „Vieno laiptelio“ priežastinis ryšys tarp 
veikos ir žalos, arba karinės operacijos 
dalis

Sąsaja su ginkluotuoju konfliktu Vienos pusės naudai, kitos – nenaudai
Apsaugos praradimo periodas

Tol, kol tiesiogiai dalyvauja operacijoje, įskaitant rengimąsi, vykdymą ir grįžimą 
po jos

Padariniai
Kol tiesiogiai dalyvauja, yra teisėtas 
taikinys

Kai nebedalyvauja, gali būti taikomos 
tik teisėsaugos priemonės

Sistemingas, nuolatinis dalyvavimas 
gali įrodyti, kad atliekama nuolatinė 
kovos funkcija

Turbūt neįprasčiausia šios doktrinos nuostata yra ta, kad baigęs kovos 
veiksmus civilis vėl įgyja (atgauna) apsaugą nuo tiesioginio puolimo, 
taigi ir vėl galima kalbėti apie minėtąjį „besisukančių durų“ efektą (pri-
simintinas posakis: „partizanas tol, kol ne valstietis; valstietis tol, kol ne 
partizanas“). Svarbu nepamiršti, kad asmuo atgauna apsaugą tik nuo 
grėsmės tapti tiesioginio karinio puolimo taikiniu, bet ne nuo galimy-
bės jo atžvilgiu taikyti teisėsaugos ir baudžiamąsias priemones. Kaip 
ne kartą minėta, neteisėtai tiesiogiai dalyvaujantis ginkluotojoje kovoje 
asmuo (beje, civilio tiesioginis dalyvavimas ginkluotojoje kovoje visada 
yra neteisėtas) gali būti baudžiamas vien už patį tokio dalyvavimo faktą. 

Ši doktrina, kaip ir kiti neoficialieji teisės aiškinimo šaltiniai, sukelia 
daug diskusijų, labiausiai − tarp karo ekspertų437. Vis dėlto pabrėžtina, 
kad ji yra aiškaus humanitarinio pobūdžio, taigi pati palankiausia iš ga-
limų šiuolaikinių ginkluotųjų konfliktų atvejais. Ji kol kas nelaikytina 
atspindžiu paprotinės tarptautinės teisės, kuriai detaliai nustatyti šioje 
srityje dar reikėtų papildomų studijų. 

A. P. V. Rogersas pateikia veiklų sąrašą, kuris vaizdžiai parodo civilio 
asmens dalyvavimo ginkluotojoje kovoje esmę, skirtingus tokio dalyva-
vimo lygius ir padarinius:

437 Aiškinamųjų gairių kritiką žr.: FORUM: Direct Participation in Hostilities: Perspectives 
on the ICRC Interpretive Guidance. New York University Journal of International Law and 
Politics, 2010, 42(3): 637–917.
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1. Pulti arba mėginti paimti į nelaisvę priešo ginkluotųjų pajėgų narius. 
2. Pulti arba mėginti užgrobti ginklus, įrangą ar vietoves, kuriose telkiasi  

ginkluotųjų pajėgų nariai.
3. Minuoti, padėti ar detonuoti sprogmenis.
4. Vykdyti karinės komunikacijos linijų sabotažą.
5. Tikslingai vykti ar grįžti į vietas (karinės operacijos tikslu), kuriose vyks-

ta 1–4 punktuose nurodytos veiklos. 
6. Tapti partizanų grupės arba kitų organizacijų, kovojančių prieš ginkluo-

tąsias pajėgas, nariu. 
7. Mėtyti padegamuosius įtaisus („Molotovo kokteilius“) ar akmenis į prie-

šo karinius patrulius.
8. Su ginklu saugoti karinius įrenginius (bazes, postus).
9. Rinkti ginklus konflikto šalies naudai.
10. Nešioti ir naudoti lengvuosius ginklus asmeninei savigynai ar šeimos  

apsaugai nuo banditizmo, prievartavimų, plėšimo.
11. Vairuoti transporto priemones, gabenančias amuniciją, skirtą priešintis 

priešo ginkluotosioms pajėgoms.
12. Slėpti priešiškos šalies ginklus.
13. Teikti ginkluotosioms pajėgoms techninės ginklų ar transporto sistemų 

priežiūros paslaugas. 
14. Padėti apdoroti žvalgybinę informaciją, pavyzdžiui, analizuoti iš oro pa-

darytas fotografijas ir nustatyti taikinius.
15. Dirbti mokslinėse laboratorijose, kuriose kuriami nauji ginklai.
16. Dirbti sandėliuose ar įstaigose, kurios aprūpina karius maistu ar apranga.
17. Dirbti gynybos ministerijos pareigūnu.
18. Dirbti gamyklose, kurios gamina ginklus ar sprogmenis.
19. Dirbti gamyklose, kurios gamina komponentus, tiesiogiai reikalingus  

kariniams tikslams.

1–5 punktai įrodo neabejotiną asmens dalyvavimą, 6 punktas – jau ap-
tartą nuolatinę kovos funkciją, 7 (taip pat 8 ir 9) punktai – išskirtiniai 
atvejai, kai kariniams tikslams gali būti panaudojami vaikai, prieš ku-
riuos jėga gali būti naudojama savigynos tikslams (proporcingai grės-
mei), 8 ir 9 – tik jeigu tokie asmenys iš tikrųjų pradėtų naudoti gink- 
luotą jėgą (ar priešintis), 10–19 punktai apima atvejus, kai asmenys ne-
praranda apsaugos, bet gali tapti šalutinės žalos objektais438. 

Žinių įtvirtinimo klausimai:

1. Kokių žinote skirtumų tarp organizuotos ginkluotosios grupės nario ir 
civilio, tiesiogiai dalyvaujančio ginkluotosios kovos veiksmuose?

2. Kaip suprantama narystės organizuotoje ginkluotojoje grupėje sąlyga?
3. Kokių kriterijų pagrindu asmenį galima priskirti prie tiesiogiai daly-

vaujančių ginkluotosios kovos veiksmuose?

438 rogers, supra note 398, p. 11–12.
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4. Ar galima tiesiogiai dalyvauti ginkluotojoje kovoje nenaudojant ginklo?
5. Kiek trunka civilio, tiesiogiai dalyvaujančio ginkluotosios kovos veiks-

muose, apsaugos nuo tiesioginio puolimo praradimas?
6. Kokio pobūdžio yra civilio, tiesiogiai dalyvaujančio ginkluotojoje ko-

voje, doktrina: sutartinio, paprotinio ar kt.?

Praktinė užduotis
Gemo krizė. 4-oji situacija

1.  Mostavio miestas prie pat pasienio su Gonda, geografiškai nepalankioje vie-
tovėje – dar vienas įtampos židinys Gemo valstybėje. Prasidėjus kovoms 
Geme, Mostavis tuoj pat tapo kovos veiksmų arena. 

2.  Generolo Dobos daliniai pastebėjo naują Gemo gyventojų priešinimosi takti-
ką. Į vietovę atvykus kariuomenės daliniams, gyventojai tuoj pat susirinkdavo 
prie karinės technikos, užstodavo kelius, gėdindavo operacijoje dalyvaujan-
čius kareivius, bet atnešdavo jiems atsigerti ir pavalgyti. Toks jų elgesys labai 
trukdė karinių dalinių judėjimui ir veiklai. Operacijos Mostavio miestelyje 
metu padėtis visai komplikavosi. Civiliams gyventojams apstojus karinę tech-
niką ir sutrukdžius jos judėjimui, kariai buvo apšaudyti minosvaidžiais, keturi 
iš jų žuvo, dar dešimt buvo sužeisti. Generolas Doba paskelbė: jeigu civiliai 
dar kartą pamėgins blokuoti karinės technikos ar karių judėjimą, bus taikoma 
vadinamoji vieno įspėjimo taisyklė, t. y. blokuotojai bus įspėjami, suteikiamas 
tam tikras laikas jiems pasitraukti iššovus signalines raketas, o raketoms nu-
sileidus kiekvienas civilis, toliau trukdantis karių ar technikos judėjimui, bus 
laikomas vykdančiu priešišką veiklą ir kariai prieš jį galės naudoti tokią jėgą, 
kokią manys esant tinkamą, įskaitant ir tiesioginį puolimą. 

Klausimas: ar karinės technikos judėjimą Mostavio mieste blokavę asmenys 
laikytini civiliais, tiesiogiai dalyvaujančiais ginkluotosios kovos veiksmuose?

3. Nepasitikėdamas Mostavio policija, sudaryta iš vietos pareigūnų, gen. Doba 
ją paleido, o vietoj jos atlikti atitinkamų funkcijų į Mostavį buvo atsiųsta pla-
čiai žinomos privačios Jungtinėje Karalystėje įregistruotos saugumo kompa-
nijos (PSK) Redsand, teikiančios paslaugas daugelyje šalių, darbuotojų. Gen. 
Doba, ypatingus įgaliojimus turintis Gemo provincijos valdytojas, įsakymu 
įgaliojo Redsand atlikti teisėsaugos funkcijas: užtikrinti viešąją tvarką, užkar-
dyti ir kovoti su nusikalstamomis veikomis ir kt. 

4. Rugsėjo 5 d. mieste patruliuojantis Redsand personalo automobilis pateko į 
pasalą: buvo užblokuotas kelias ir automobilis apšaudytas. Automobiliu va-
žiavę šeši PSK darbuotojai bandė pasipriešinti užpuolikams, bet du iš jų buvo 
nukauti, o kiti keturi – pagrobti. Kaip paaiškėjo vėliau, patrulį užpuolė ir 
asmenis pagrobė Gemo laisvės fronto (GLF) kovotojai. 

5. Alaro saugumo pareigūnai rugsėjo 15 d. sulaikė du GLF kovotojus, daly-
vavusius rugsėjo 5 d. išpuolyje. Jiems, be kitų, buvo pateikti kaltinimai dėl 
Redsand darbuotojų nužudymo ir pagal Alaro baudžiamąjį kodeksą inkrimi-
nuotas tyčinis civilių nužudymas. 

Klausimas: ar, jūsų manymu, Alaro pareigūnai pagrįstai GLF kovotojus apkal-
tino civilių nužudymu? 



karo aukų apsauga
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VII skyrius  
1949 m. Ženevos konvencijų ir jų papildomųjų 

protokolų sistema

Kaip minėta ankstesniuose vadovėlio skyriuose, karo aukų apsauga ir 
yra ta grynoji tarptautinė humanitarinė teisė, dar vadinama Ženevos 
teise. Būtent šios teisės rūpestis yra žmogaus gyvybė ir saugumas gink- 
luotojo konflikto metu, būtent ši teisė užtikrina žmonišką elgesį su su-
žeistaisiais, ligoniais, sudužėliais, karo belaisviais ir civiliais, būtent ši 
teisė suteikia apsaugą pastarųjų išlikimu, sveikata, gerove besirūpinan-
tiems asmenims: medicinos ir religiniam personalui, Tarptautinio Rau-
donojo Kryžiaus darbuotojams, valstybių globėjų atstovams. Žinoma, 
kaip matyti ir iš pavadinimo, ši tarptautinės humanitarinės teisės dalis 
neatsiejama nuo Ženevos konvencijų.

Pradedant kalbėti apie konkrečių karo aukų rūšių apsaugą, pirmiausia 
reikia aptarti ypatingą 1949 m. Ženevos konvencijų ir jų papildomųjų 
protokolų (toliau – Ženevos konvencijos) pobūdį. 

Ženevos konvencijų sistema ir bendrieji straipsniai
Šiuo metu Ženevos konvencijų sistemą sudaro keturios konvencijos ir 
trys papildomieji protokolai: 

1) 1949 m. rugpjūčio 12 d. Ženevos konvencija dėl sužeistųjų 
ir ligonių padėties veikiančiose armijose pagerinimo439 (1-oji 
konvencija); 

2) 1949 m. rugpjūčio 12 d. Ženevos konvencija dėl sužeistųjų, 
sergančiųjų ir skęstančiųjų ginkluotųjų pajėgų narių jūrose pa-
dėties pagerinimo440 (2-oji konvencija); 

3) 1949 m. rugpjūčio 12 d. Ženevos konvencija dėl elgesio su 
karo belaisviais441 (3-ioji konvencija); 

4) 1949 m. rugpjūčio 12 d. Ženevos konvencija dėl civilių apsau-
gos karo metu442 (4-oji konvencija); 

5) 1949 m. rugpjūčio 12 d. Ženevos konvencijų 1977 m. pirmasis 
papildomasis protokolas dėl tarptautinių ginkluotųjų konfliktų 
aukų apsaugos443 (I protokolas);

439 Valstybės žinios, 2000, Nr. 63-1905.
440 Valstybės žinios, 2000, Nr. 63-1906.
441 Valstybės žinios, 2000, Nr. 63-1907.
442 Valstybės žinios, 2000, Nr. 63-1908.
443 Valstybės žinios, 2000, Nr. 63-1909.

389

390

391



VII skyrius. 1949 m. Ženevos konvencijų ir jų papildomųjų protokolų sistema

182 

6) 1949 m. rugpjūčio 12 d. Ženevos konvencijų 1977 m. antrasis 
papildomasis protokolas dėl netarptautinių ginkluotųjų konf-
liktų aukų apsaugos444 (II protokolas);

7) 1949 m. rugpjūčio 12 d. Ženevos konvencijų 2005 m. papildo-
masis protokolas dėl papildomos skiriamosios emblemos priė-
mimo (III protokolas)445.

Keturios Ženevos konvencijos ir jų papildomieji protokolai veikia kaip 
vientisa sistema, netgi kaip dvi sistemos. Teoriškai tai yra septynios 
atskiros tarptautinės sutartys, bet jos sukurtos taip, kad jungtųsi ir pa-
pildytų viena kitą. Schemiškai ši sistema atrodytų taip:

1 paveikslas. Ženevos konvencijų sistema

Keturias (I–IV) Ženevos konvencijas jungiantis elementas yra vadina-
mieji bendrieji straipsniai – visoms konvencijoms bendros, daugmaž 
vienodos nuostatos, išskyrus tuos straipsnius, kurie išreiškia konvenci-
jos specifiką (paprastai jie apibrėžia saugomų asmenų ratą). Bendraisiais 
straipsniais konvencijos prasideda ir baigiasi.

Pirmasis papildomasis protokolas (I PP) papildo visas keturias Ženevos 
konvencijas, sudarydamas tarptautinio ginkluotojo konflikto režimo 
pagrindą (taip pat žr. IV skyrių Tarptautinis ginkluotasis konfliktas).

Tarp bendrųjų straipsnių įsiterpia vadinamoji mažoji konvencija – 
bendrasis 3-iasis Ženevos konvencijų straipsnis, skirtas netarptautinio 
ginkluotojo konflikto aukų apsaugai. Šį straipsnį papildo II papildoma-
sis protokolas (II PP), sukuriantis netarptautinio ginkluotojo konflikto 
režimo pagrindą (taip pat žr. IV skyrių Netarptautinis ginkluotasis konf-
liktas). 

444 Valstybės žinios, 2000, Nr. 63-1910.
445 Valstybės žinios, 2007, Nr. 114-4635.
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III papildomasis protokolas (III PP), kuriame numatoma sąlygiškai nau-
ja trečioji Ženevos konvencijų emblema (Raudonasis kristalas), taiko-
mas ir tarptautinio, ir netarptautinio ginkluotojo konflikto metu.

Aptariant ginkluotojo konflikto sąvoką ir jo taikymo sąlygas bei ki-
tus bendruosius klausimus (pavyzdžiui, bendrąsias valstybių globėjų ar 
neutralių valstybių veiklos reguliavimo nuostatas) jau buvo kalbėta apie 
kai kuriuos bendruosius konvencijų straipsnius, bet dar tiesiogiai nenag- 
rinėti karo aukų apsaugos klausimai, todėl šią spragą būtina užpildyti. 

1. Pagarba konvencijoms ir jų taikymo sąlygos 

Pagarba konvencijoms yra įtvirtinta ŽK 1-ajame bendrajame straips-
nyje: „Aukštosios susitariančiosios šalys įsipareigoja Konvenciją gerbti 
ir užtikrinti pagarbą jai visomis aplinkybėmis.“446 Analogiška nuostata 
įtvirtinta ir I PP 1-ajame straipsnyje.

Iš pirmo žvilgsnio šios nuostatos atrodo savaime suprantamos, – tarsi 
tarptautinės teisės principo pacta sunt servanda pakartojimas kitais žo-
džiais. Vis dėlto tokio straipsnio atsiradimas nėra grįstas vien noru su-
kurti elegantišką formuluotę; straipsnio turinys labai svarbus ir tarptau-
tinėje teisėje nėra įprastinis. Kaip nurodoma konvencijos komentare, tai 
– išankstinė priemonė, neleidžianti valstybėms visiškai ar iš dalies dėl 
vienokių ar kitokių aplinkybių atsisakyti pagal konvenciją prisiimtų įsi-
pareigojimų (todėl tekste yra frazė „visomis aplinkybėmis“, t. y. nepai-
sant ekonominių, karinių, socialinių sunkumų ar kintančių ideologinių 
nuostatų). Žinoma, nuorodos „visos aplinkybės“ vartojimas nereiškia, 
kad konvencijų taikymas nėra ribojamas specialiosiomis nuostatomis  
(t. y. bendruoju 2 straipsniu) – tarptautinio ginkluotojo konflikto, karo, 
okupacijos atvejais447. 

Pabrėžtina, kad Ženevos konvencijos nėra sutartys, įpareigojančios tiek, 
kiek kita šalis vykdo savo įsipareigojimus; Komentare nurodoma, kad 
jos skirtos labiau įtvirtinti vienašalius įsipareigojimus sau ir visai pasau-
lio bendruomenei. To reikalauja ypatinga, fundamentali šių konvenci-
jų prigimtis. Be to, 1-ojo bendrojo straipsnio norma įpareigoja ne tik 
gerbti konvenciją, bet ir užtikrinti pagarbą jai, taip sukurdama valstybės 
pareigą aktyviai imtis priemonių konvencijai įgyvendinti visais lygiais, 
be to, tam rengtis taikos metu448. 

446 I ŽK 1 straipsnis.
447 GC I, Commentary, Art. 1, p. 27. 
448 Ibid.
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Aptariamąją nuostatą galima sujungti su kita, įtvirtinta bendrajame 
2-ajame straipsnyje: net jeigu viena iš konflikto šalių nėra konvencijų 
dalyvė, konvencija vis tiek galioja kitoms šalims; taigi atsisakoma 1907 
m. Hagos konvencijose numatytos vadinamosios si omnes klauzulės, 
pagal kurią konvencija turėjo būti taikoma tik tada, kai visos konflikto 
šalys yra konvencijos dalyvės449 (taip pat žr. I skyrių), – deja, taip valsty-
bės anksčiau reagavo į „sunkias“ humanitarines pareigas. Ženevos kon-
vencijos įtvirtino taisyklę, kad šalys konvencijos dalyvės privalo taikyti 
konvenciją net šalies ne konvencijos dalyvės atžvilgiu, jeigu pastaroji ją 
pripažįsta ir taiko450 (angl. accepts and applies). Tai vėlgi įrodo ypatingą 
šių konvencijų prigimtį; tokia nuostata tarptautinėse sutartyse itin reta. 
Kaip matyti, ji susideda iš dviejų elementų. Pirmasis – formalus pripa-
žinimas, kitaip tariant, dėl konvencijose įtvirtintų įpareigojimų svarbos 
iš konflikto šalies nereikalaujama formalios ratifikacijos (kuri užtrun-
ka), užtenka tik deklaracijos ar netgi netiesioginio konvencijos pripa-
žinimo ją taikant451. Taigi realus konvencijos taikymas yra svarbiausias 
kriterijus – jeigu konflikto šalis ją taiko, net nebūdama konvencijos 
dalyvė, konvencija ją saugo taip pat, kaip ir kitas, konvenciją ratifikavu-
sias, konflikto šalis. 

Tiesa, šiais laikais, kai Ženevos konvencijos yra tapusios plačiausiai rati-
fikuotais tarptautiniais dokumentais, tokia šalies „nedalyvavimo“ padė-
tis galima tik vienu atveju – susikūrus naujoms valstybėms. Kita vertus, 
naujosios valstybės vos ne visų pirma siekia ratifikuoti Ženevos konven-
cijas ar prie jų prisijungti, nes tai joms yra bilietas į tarptautinę bendriją. 

2. Specialieji susitarimai ir draudimas atsisakyti teisių

Ir Ženevos konvencijos, ir jų protokolai, nepaisant, regis, tikrai detalaus 
reguliavimo, laikomi tik minimaliuoju karo aukų apsaugos lygiu. Kad 
šis lygis galėtų būti lengvai išplečiamas ir karo aukų apsauga dar page-
rėtų, numatytas tam tikras specialiųjų susitarimų institutas, taikomas 
ir tarptautinio ginkluotojo konflikto452, ir netarptautinio ginkluotojo 
konflikto atvejams453. Kartais specialieji susitarimai sudaromi dėl tam 

449 green, L. C. The Contemporary Law of Armed Conflict. 3rd Ed. Manchester University 
Press, 2008, p. 54; HR Art. 2.
450 I ŽK 2 straipsnis.
451 GC I, Commentary, Art. 2, p. 36.
452 I ŽK 6 straipsnis, II ŽK 6 straipsnis, III ŽK 6 straipsnis, IV ŽK 7 straipsnis.
453 ŽK bendrasis 3-iasis straipsnis.
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tikrų konvencijos numatytų klausimų454, bet yra numatyta ir bendroji 
specialiųjų susitarimų galimybė.

Kaip nurodo pats pavadinimas, sudarant specialųjį susitarimą papildo-
mai (specialiai) susitariama dėl saugomųjų asmenų teisių išplėtimo ar 
kitokių konvencijos įgyvendinimo patobulinimų. Svarbiausias žodis 
čia – išplėtimas, kitaip tariant, specialieji susitarimai gali tik pagerinti 
saugomų asmenų padėtį, bet niekada – jos riboti ar ją bloginti maži-
nant konvencijų teikiamą apsaugą. Be to, kaip pabrėžiama Komentare, 
specialiųjų susitarimų turinys apima ne tik saugomųjų asmenų padėties 
gerinimą, – jie būna skirti bendram visų įpareigojimų ir teisių, numa-
tytų pagal konvencijas, išplėtimui455. 

Antras svarbus dalykas – susitarimo prigimtis. Ženevos konvencijos yra 
tarptautinės sutartys, todėl lyg ir logiška būtų manyti, kad kalbama apie 
papildomas tarptautines sutartis. Vis dėlto taip nėra. Specialiųjų susi-
tarimų institutas sukurtas kaip tik tam, kad saugomųjų asmenų padė-
tis būtų pagerinama kuo paprasčiau ir greičiau. Taigi susitarimai nėra 
įprastinės tarptautinės sutartys, kurioms būdingos sudėtingos priėmimo 
ir ratifikavimo procedūros. Jais laikomi bet kokie įgaliojimus turinčių 
asmenų susitarimai ir jų lygis gali būti labai įvairus. Kaip nurodoma 
Komentare, specialiojo susitarimo sąvoka turi būti aiškinama kuo labiau 
ją išplečiant, be jokių formos ar sudarymo laiko ribojimų. Be to, specia-
lusis susitarimas gali būti ir kito susitarimo dalis, jis gali būti sudaromas 
ar įgyvendinamas per tarpininkus, esant tam tikroms aplinkybėms – net 
ir žodžiu456. Specialiuoju susitarimu laikytinos sutartys ir tarp valstybių 
dėl valstybės globėjos paskyrimo, ir tarp dviejų kariuomenės dalinių 
nutraukti ugnį, kad būtų galima pasirūpinti sužeistaisiais mūšio lauke. 

Specialusis susitarimas galioja tol, kol saugomiesiems asmenims taikoma 
konvencija (galimi tam tikri skirtumai priklausomai nuo konvencijos po-
būdžio), arba pagal jame sutartas nuostatas, arba tol, kol saugomieji asme-
nys gauna papildomą apsaugą ar kitaip išplečiama konvencijos nuostata. 

Specialiųjų susitarimų institutas glaudžiai ir logiškai susijęs su bendruo-
ju draudimu konvencijų saugomiems asmenims atsisakyti savo teisių457. 
Vėlgi yra gana neįprasta nuostata, kad saugomiems asmenims teisės ne 
suteikiamos, o kaip tik apribojamos. Tačiau toks pirmu žvilgsniu nelo-
giškas ribojimas yra pagrįstas ir pateisinamas. Pirmiausia reikėtų nepa-

454 ŽK bendrasis 6 (IV ŽK 7 str.) straipsnis.
455 GC I, Commentary, Art. 6, p. 68.
456 Ibid.
457 I ŽK 7 straipsnis, II ŽK 7 straipsnis, III ŽK 7 straipsnis, IV ŽK 8 straipsnis. 

404

405

406

407



VII skyrius. 1949 m. Ženevos konvencijų ir jų papildomųjų protokolų sistema

186 

miršti, kad ginkluotasis konfliktas – ypatinga būsena, lemianti didžiulę 
psichologinę įtampą, tam tikrais atvejais – poreikį priimti skaudžius, ne-
racionalius sprendimus; atsižvelgtina ir į vadinamąjį karo rūką (metafora, 
apibūdinanti galimą padėties neaiškumą, ribotą susižinojimą ir kt.), be to, 
galimas ir tyčinis, prievartinis spaudimas, nes ginkluotojo konflikto metu 
gausu situacijų, kai žmogaus valia yra ribojama, prievartinai formuojama 
ir kitaip į ją kišamasi. Tad galima teigti, kad draudimas atsisakyti teisių 
gina saugomuosius asmenis nuo jų pačių. Šis ribojimas sudarytas labai 
griežtai. Pirmiausia teisių negalima atsisakyti jokiomis aplinkybėmis, t. y. 
net jeigu asmeniui atrodo, kad jų atsisakius jo padėtis pagerėtų. Antra, 
negalima atsisakyti nei visų teisių, nei jų dalies. Trečia, turimos omenyje 
ne tik konvencijose, bet ir jų papildomuosiuose specialiuosiuose susitari-
muose numatytos teisės. Ketvirta, teisių negali atsisakyti nei pats asmuo, 
nei jo vardu – jo valstybė (tai pažeistų specialiųjų susitarimų nuostatas). 
Deja, istorijoje yra buvę atvejų, kai valstybės, spaudžiamos stipresnių kai-
mynių, žengdavo tokius žingsnius. Ženevos konvencijų kūrėjai nuspren-
dė tokį elgesį užkardyti. Be abejo, gali būti aplinkybių, kai negalėdamas 
atsisakyti teisių saugomasis asmuo patirtų žalos (pavyzdžiui, per prievartą 
paimtas į priešo ginkluotąsias pajėgas negalėtų atsisakyti teisės būti karo 
belaisviu), bet vis dėlto tenka rinktis mažesnį blogį, nes didesnis blogis 
būtų mažinti apsaugą458. Todėl kiekvienas teisių atsisakymo atvejis gali 
būti tik išimtinis, susijęs su kokia nors kita tarptautinės teisės garantuoja-
ma teise, ir dėl jo turi būti sprendžiama tik individualiai. 

2 paveikslas. Specialieji susitarimai

Žinių įtvirtinimo klausimai:
1. Pakomentuokite Ženevos konvencijų sistemos sandarą.
2. Kaip paaiškintumėte nuostatą, kad Ženevos konvencijas privalu gerbti 

„visomis aplinkybėmis“?
3. Kokiam tikslui į Ženevos konvencijas įtraukti bendrieji straipsniai?
4. Kas yra specialusis susitarimas ir kokie reikalavimai jam taikomi?
5. Kodėl karo aukoms neleidžiama atsisakyti savo teisių? Koks šio riboji-

mo turinys?

458 GC I, Commentary, Art. 6, p. 80.

Specialieji 
susitarimai

ŽK

• Tik saugomoms asmenų 
teisėms ir padėčiai gerinti ar 
konvencijos suteikiamoms 
teisėms išplėsti.

• Nėra formos ar sudarymo 
laiko ribojimų.

• Sudaryti tarp įgaliotų asmenų 
(subjektų).
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VIII skyrius  
Sužeistųjų, ligonių ir išsigelbėjusių iš sudužusių 

laivų asmenų apsauga

„<...> Juodais nuo žaizdas aplipusių musių veidais vyrai žvalgėsi aplink 
– bejėgiškai, paklaikusiomis akimis. Kai kurie atrodė kaip kirmėlėti, 
sumaitoti apsiaustų, marškinių, mėsos ir kraujo tumulai. Daugumą krė-
tė drebulys vien nuo minties, kad yra ryjami kirmėlių, kurias manė 
lendant iš jų kūnų (iš tikrųjų jos atsirado iš nesuskaitomos daugybės 
musių, užkrėtusių žaizdas). 

Pamačiau vargšą žmogų, visiškai sudarkytą, sulaužytu žandikauliu 
ir ištinusiu iš burnos kabančiu liežuviu. Jis blaškėsi ir bandė atsikelti. 
Suvilgiau jo sausas lūpas ir sukietėjusį liežuvį, – paėmęs keletą tvarsčių, 
pamerkiau į kibirą, kurį nešė man iš paskos, ir išspaudžiau vandenį iš 
šios improvizuotos kempinės į deformuotą angą, kuri kadaise buvo jo 
burna. Kitam nelaimingajam kardu nukirsta pusė veido – nosis, lūpos 
ir smakras. Jis negalėjo kalbėti, gulėjo kone apakęs, rankomis rodė širdį 
draskančius ženklus ir skleidė šiurkščius garsus šaukdamasis dėmesio. 

Daviau jam atsigerti ir užpyliau truputį šviežio vandens ant jo kru-
vino veido. Trečias merdėjo plačiai atverta kaukole, spjaudydamas savo 
smegenis ant akmeninių grindų. Jo kančios draugai kojomis nustūmė 
jį į pašalį, kad netrukdytų praeiti. Man pavyko suteikti jam pastogę  
paskutinėmis gyvenimo akimirkomis, – pridengiau nosine vargšę jo 
galvą, kuri dar vos vos judėjo.

Nors kiekvienas namas buvo tapęs ligonine ir kiekvienas namų 
ūkis turėjo daugybę darbo rūpintis sužeistais karininkais, man pavyko 
iki sekmadienio surinkti grupę moterų, kurios kaip tik galėdamos padė-
jo sužeistiesiems. Nebuvo kalbos apie amputacijas ar kokias kitas opera-
cijas. Nuo alkio ir troškulio mirštantiems vyrams reikėjo duoti maisto, 
o labiausiai – vandens. Kas nors turėjo sutvarstyti jų žaizdas, apiplauti 
kraujuotus, purvinus, parazitais aptekusius kūnus. Visa tai vyko degi-
nančiame karštyje, purve, aplink tvyrant bjauriai, šleikščiai smarvei, ai-
dint skausmo raudoms ir verksmams. 

Netrukus buvo surinkta savanorių grupė. Lombardijos moterys 
pirmiausia ėjo pas tuos, kurie rėkė garsiausiai, nors ne visada jų padėtis 
buvo blogiausia. Stengiausi kiek įmanydamas rasti laisvų patalpų ten, 
kur jų labiausiai trūko, ir perėmiau slaugos reikmėms vieną iš Kastiljo-
nės bažnyčių ant aukštumos prie kairiojo kelio nuo Brešos, – pavadi-
nau ją, rodos, Didžiąja bažnyčia. Ten buvo suversta beveik penki šimtai 
kareivių, o dar koks šimtas gulėjo ant šiaudų lauke priešais bažnyčią, 
nuo saulės pridengti drobės atraižomis. Dvi moterys įėjusios į bažnyčią 
vaikščiojo nuo vieno vyro prie kito su vandens stiklainiais ir gertuvė-
mis, malšindamos jų troškulį ir drėkindamos žaizdas. Kai kurios iš šių 
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slaugėmis tapusių merginų buvo gražios ir žavios, jų švelnumas, grau-
dūs užjaučiantys žvilgsniai, atidus rūpinimasis gaivino ir bent truputėlį 
drąsino pacientus. Kaimynystėje gyvenantys vaikai bėgiojo pirmyn ir 
atgal tarp bažnyčios ir artimiausių fontanų su kibirais, gertuvėmis ir 
laistytuvais.“459

Sužeistieji, ligoniai ir išsigelbėję iš sudužusių laivų (toliau vadinami 
bendruoju terminu „sužeistieji“, kuris apima visas tris kategorijas, jeigu 
nenurodyta kitaip) buvo pirmoji karo aukų kategorija, į kurią nukrypo 
tarptautinės teisės dėmesys. Tai buvo pagrįsta ir istoriškai – būtent žaiz-
dų, ligų, epidemijų pakirsti sužeistieji ilgą laiką sudarė didžiausią nu-
kentėjusiųjų ginkluotojo konflikto metu dalį, jų buvo gerokai daugiau 
nei tiesioginių mūšio lauko aukų, tai jų tragedija po 1858 m. Solferino 
mūšio (ir Henry Dunanto bei jo bendražygių veikla) paskatino parengti 
pirmąją tarptautinę humanitarinės teisės konvenciją (žr. I skyrių). 

Taigi pirmą kartą tarptautinės teisės srityje apie sužeistuosius prabilta 
1864 m. Ženevos konvencijoje dėl kariuomenių sužeistųjų apsaugos 
sausumos mūšio lauke pagerinimo. Ši konvencija, kurią sudarė tik de-
šimt lakoniškų straipsnių, įtvirtino keletą pagrindinių principų: 

1)  rūpintis sužeistaisiais – valstybių aktyvi pareiga, o ne teisė; 
2)  draudžiama diskriminuoti, t. y. privalu vienodai rūpintis visais 

be išimties sužeistaisiais; 
3)  medicinos personalas, jo daliniai ir įranga yra neutralūs, t. y. 

nedalyvaujantys ginkluotojoje kovoje, jiems turi būti sudaromos 
sąlygos saugiai dirbti jų darbą (netrukus neutralumo statusas 
buvo pakeistas apsaugos statusu, kad neliktų terminų painiavos); 

4)  civiliams taip pat turi būti suteikta galimybių padėti sužeistiesiems 
(Konvencijos žodžiais, „bet kokio sužeistojo kombatanto priglau-
dimas ir aprūpinimas namuose turi garantuoti jų saugumą“); 

5)  įsigalioja pirmoji Raudonojo Kryžiaus emblema – raudonas 
lygiakraštis kryžius baltame lauke, kaip pagarbos Šveicarijos 
federacijai ženklas460. 

Galima teigti, kad šių principų įtvirtinimas sukėlė esminių pokyčių. 
Nors panašūs papročiai klostėsi jau kurį laiką (dvišalės apsikeitimo su-
žeistaisiais sutartys (karteliai), medicinos dalinių geltonosios vėliavos 
ženklas), bet iki tol nebuvo tarptautinės pareigos rūpintis sužeistaisiais. 

459 dunant, h. Un souvenir de Solférino / A Memory of Solferino, 1862 English Version. Ameri-
can Red Cross (1939, 1959), Reprinted by the International Commitee of the Red Cross, ISBN 
2-88145-006-7, <https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-0361.pdf> (vertė aut.).
460 Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded in Armies in the Field. 
Geneva, 22 August 1864. Iš: sChindler, D.; toman, J. The Laws of Armed Conflicts. Mar-
tinus Nijhoff Publisher, 1988, p. 280−281. 
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Netrukus Konvencijos šalimis tapo daug valstybių, o 1876–1878 m. 
Rusijos ir Turkijos karo metu Osmanų imperija pirmą kartą panaudojo 
Raudonąjį Pusmėnulį kaip medicinos personalo emblemą461 (oficialiai 
Konvencijos emblema jis tapo tik 1929 m.462). 

Dar 1868 m. buvo parengti Konvencijos papildymai ir ji pritaikyta jūrų 
karui (karas tradiciškai buvo skirstomas į sausumos ir jūrų karą, nes jūrų 
karo reikšmė iki pat XX amžiaus antrosios pusės buvo strateginė). Deja, 
Konvencijos išplėtimas jūrų karui nebuvo ratifikuotas ir neįsigaliojo. 
Vis dėlto Prancūzijos−Prūsijos bei JAV ir Ispanijos (1889) karų metu 
šalys nusprendė minėtąsias taisykles taikyti ir jūrų karui463. Oficialiai 
Konvencija jūrų karui buvo pritaikyta tik 1899 m. priėmus Hagos kon-
venciją dėl 1864 m. Ženevos konvencijos taikymo jūrų kare464. 1906 m. 
atliekant Konvencijos peržiūrą dauguma jos nuostatų buvo patikslintos 
ir išplėstos, pirmąjį kartą suteiktas tarptautinis mandatas savanoriško-
sioms pagalbos draugijoms465. Po Pirmojo pasaulinio karo, 1929 m., 
Konvencija buvo persvarstyta dar kartą, bet tikrai esminių (galiojan-
čių iki šiol) pakeitimų buvo padaryta tik po Antrojo pasaulinio karo –  
1949 m., o I ir II papildomieji protokolai 1977 m. buvo paskutiniai 
sužeistųjų apsaugos dokumentų atnaujinimai. 

Taigi šiuo metu sužeistųjų apsaugą reguliuoja keturi sutartiniai šaltiniai: 
• tarptautinio ginkluotojo konflikto atveju: I ŽK, II ŽK ir I PP 

atitinkamos nuostatos (II dalis); 
• netarptautinio ginkluotojo konflikto atveju: ŽK bendrasis 

3-iasis straipsnis ir II PP nuostatos (III dalis). Beje, TRKK at-
likta Paprotinės tarptautinės teisės studija atskleidė, kad iš es-
mės sužeistųjų apsaugos režimai tarptautinio ginkluotojo konf-
likto ir netarptautinio ginkluotojo konflikto metu yra vienodi. 

Kaip jau minėta aptariant bendruosius klausimus, Ženevos konvencijos 
veikia kaip sistema, o sužeistųjų apsaugos konvencijos – kaip tam tikra 
posistemė (skirstant pagal karo veiksmų teatrus). Nežinia, ar šiais laikais 
toks skirstymas, kai I ŽK taikoma sužeistųjų apsaugai sausumos kare,  

461 rosen, Sh. The Perplexities of Modern International Law – General Course on Public 
International Law. Martinus Nijhoff Publishers, 2002, p. 180. 
462 greenspan, J. 7 Red Cross Facts [interaktyvus, žiūrėta 2015-04-28], <http://www.his-
tory.com/news/7-things-you-may-not-know-about-the-red-cross>.
463 green, supra note 449, p. 242.
464 Convention (III) for the Adaptation to Maritime Warfare of the Principles of the Geneva 
Convention of 22 August 1864. The Hague, 29 July 1899. Iš: sChindler, toman, supra note 
460, p. 289−292.
465 Art. 10–11, Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in 
Armies in the Field. Geneva, 6 July 1906. Iš: sChindler, toman, supra note 460, p. 301−310. 
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o II ŽK – jūroje, yra vis dar prasmingas. Taip jau susiklostė istoriškai, 
kita vertus, konvencijų taikymas jūrų kare pasižymi tam tikra specifika 
(pirmiausia atkreiptinas dėmesys į sudužėlio sąvoką ir pareigos pasirū-
pinti sužeistaisiais jūroje ypatybes, žr. toliau). 

1. Sužeistojo, ligonio, sudužėlio sąvokos

Pirmiausia reikia išsiaiškinti, kam apsauga teikiama, t. y. koks ligonio, 
sužeistojo, sudužėlio466 sąvokų turinys. 

I PP taip apibrėžia sąvokas „sužeistieji“ ir „ligoniai“: „Tai asmenys – ir 
kariai, ir civiliai gyventojai, kuriems dėl traumos, ligos ar kito fizinio ar 
psichinio sutrikimo ar negalios reikia medicinos pagalbos ar priežiūros ir 
kurie susilaiko nuo bet kokių karo veiksmų.“467 Sužeistojo ar ligonio sąvoka 
čia apima ir asmenis, kurie nėra sužeisti ar sergantys įprastu supratimu, t. y. 
ir kūdikius bei kitus asmenis, kuriems tuo metu reikalinga skubi medicinos 
pagalba ar priežiūra, pavyzdžiui, nėščias moteris ar nusilpusius asmenis468. 

Sudužėliai konvencijų vertimuose į lietuvių kalbą aprašomuoju būdu 
aiškinami kaip „asmenys, patyrę laivo sudužimą“ (I PP): „asmenys, ir 
kariai, ir civiliai gyventojai, kuriems gresia pavojus jūroje ar kituose 
vandenyse dėl nelaimės, atsitikusios jiems patiems ar juos gabenusiam 
laivui ar orlaiviui, ir kurie susilaiko nuo bet kokių karo veiksmų“469, 
arba „asmenys, išsigelbėję iš sudužusių laivų“, „<...> kurie būdami jū-
roje sužeidžiami, serga arba patiria laivo sudužimą“470. Laivo sudužimo 
termino reikšmė taip pat gerokai platesnė nei pažodinė, nes jis taiko-
mas ir priverstinio lėktuvų nusileidimo arba nukritimo į jūrą atvejais471.  
II ŽK apsauga taikoma net nesužeistiems ir sveikiems asmenims, tam 
pakanka fakto, kad jie yra atsidūrę vandenyje (nesvarbi ir vandens telki-
nio rūšis). Be to, visiškai nesvarbu ir dėl kokios priežasties sudužo laivas 
(orlaivis) – dėl priešo veiksmų, stichijos ar kt. 

I PP apsauga apima ir bet kokią orlaivio katastrofą patyrusius asmenis 
(iššokusius ir besileidžiančius parašiutais), – kol jie ore, jų negalima 
pulti, jeigu jie nerodo priešiškų ketinimų (plačiau žr. XI skyrių)472. 

466 Pastaba: vengiant ilgo aprašomojo vertimo, čia vartojama sudužėlio (angl. shipwrecked) 
sąvoka.
467 I PP 8 straipsnis. 
468 Ibid.
469 Ibid.
470 II ŽK 12 straipsnis.
471 Ibid.
472 I PP 42 straipsnis.

414

415

416



1. Sužeistojo, ligonio, sudužėlio sąvokos

191 

Cituotųjų normų turinys atskleidžia tris svarbiausius saugomojo as-
mens požymius:

1) sužeistuoju ar ligoniu pripažįstamam asmeniui turi būti reika-
linga medicinos pagalba ar priežiūra dėl jo patirtos traumos, 
ligos, kito fizinio ar psichinio sutrikimo ar negalios, taip pat dėl 
natūralios bejėgiškos būklės (nėščiųjų, naujagimių, senolių), 
t. y. kad ir kokios būtų tokią būklę sukėlusios priežastys – prie-
šo veiksmai ar kt. Nėra svarbus asmens sužeidimo, ligos sun-
kumas ar kitos su medicininiu vertinimu susijusios aplinkybės; 

2) apsauga tokiems asmenims suteikiama tik tada, kai jie nustoja 
priešintis arba nesipriešina. Kitaip tariant, jei asmenys, kuriems 
reikalinga medicinos pagalba ar gresia pavojus vandenyje, prie-
šinasi ginklu, jie nelaikomi sužeistaisiais, ligoniais ar sudužė-
liais ir jiems netaikoma konvencinė apsauga. Pasipriešinimo 
veiksmais laikomi tokie veiksmai, kuriais siekiama padaryti ža-
los priešui, nebūtinai ginklu (šaudymu): pavyzdžiui, gali būti 
priešinamasi gadinant karinę įrangą, mėginant pabėgti (ši pa-
sipriešinimo forma taikytina tik kombatantams, nes į priešo 
valstybės nelaisvę patekę sužeistieji kombatantai (taip pat kai 
kurios kitos asmenų kategorijos, žr. IX skyrių Karo nelaisvė) 
irgi laikomi karo belaisviais473), komunikuojant su pajėgomis, 
kurioms priklauso saugomieji asmenys, išskyrus atvejus, kai 
prašoma medicinos pagalbos474. Atsisakymas priešintis turi būti 
sąmoningas, aiškus ar objektyviai įžvelgiamas; 

3) sužeistųjų, ligonių ir sudužėlių apsauga taikoma visiems asme-
nims, kad ir koks būtų jų statusas mūšio lauke (kombatantai 
ar civiliai). Apsaugos taikymo civiliams nukentėjusiems asme-
nims sritį išplėtė I PP, nes I ir II ŽK buvo skirtos tik ginkluo-
tųjų pajėgų nariams475. 

Kaip minėta, įpareigojimai teikti apsaugą sužeistiesiems taip pat taikomi 
ir neutralioms valstybėms, jeigu jų nelaisvėn patenka konflikto šalių 
sužeistieji476. 

Sužeistasis, ligonis Sudužėlis
Reikalinga medicinos pagalba ar priežiūra Atsidūręs vandenyje

Ne(be)sipriešina
Bet kuris asmuo

473 I ŽK 14 straipsnis.
474 The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts. FleCk, D. (ed.). Oxford Uni-
versity Press, 1995, para. 602, p. 329.
475 I PP 8 straipsnis. 
476 I ŽK 5 straipsnis.
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Sužeistieji ir „kontrolinis šūvis“. Nors terminas „kontrolinis šūvis“ 
daugiau įprastas kriminaliniame kontekste, jo problema egzistuoja ir tarp-
tautinėje humanitarinėje teisėje, būtent – sužeistųjų apsaugos srityje. Kaip 
minėta, yra du apsaugos teikimo kriterijai: medicinos pagalbos poreikis ir 
nesipriešinimas. Tačiau kovos lauko sąlygomis gali būti labai sunku nu-
statyti apsaugos įgijimo momentą ir tuo gali būti net piktnaudžiaujama. 
Pavyzdžiui, pirmuoju šūviu priešas sužeidžiamas, antruoju – sužeistas ir 
nebegalintis priešintis – nužudomas. Jeigu tokiomis aplinkybėmis tarp pir-
mojo ir antrojo veiksmo praeina ilgesnis laikas, užtektinas šauliui įvertinti 
to kito asmens būklę, tai greičiausiai tokia veika bus laikoma karo nusikalti-
mu, sužeistojo nužudymu; bet jeigu veiksmai įvyks per kelias sekundes, jie 
greičiausiai būtų laikomi teisėtais kovos veiksmais. Jeigu priešas tik apsime-
ta sužeistuoju, išėjusiu iš rikiuotės, kad vėliau galėtų toliau vykdyti kovos 
veiksmus („prisikelti“), tai toks priešo elgesys bus laikytinas draudžiama 
apgaule (žr. XI skyrių).

2. Pagrindinės sužeistųjų, ligonių, sudužėlių apsaugos 
nuostatos

Rūpintis sužeistaisiais, ligoniais ir išsigelbėjusiais iš sudužusių laivų as-
menimis valstybės turi ne tik gera valia (kurios, žinoma, tikimasi), bet 
ir dėl nustatytos pareigos. Šiai pareigai būdinga aktyvumo ypatybė, t. y. 
valstybė turi rūpintis (teikti pagalbą) ne vien susiklosčius tam tikroms 
aplinkybėms, o būti joms pasirengusi visada, taigi ir taikos metu. Gink- 
luotojo konflikto metu konflikto šalys yra įpareigotos nedelsdamos im-
tis visų įmanomų priemonių ieškoti ir surinkti sužeistuosius bei ligo-
nius, kad jie būtų apsaugoti nuo plėšimo ir nederamo elgesio ir jais būtų 
tinkamai pasirūpinta, neleisti apiplėšti ir palaidoti visus mirusiuosius477, 
taip pat šiam tikslui sudaryti specialiuosius susitarimus (žr. VII skyrių). 

Pareiga surinkti sužeistuosius ir jais pasirūpinti sausumoje galioja nuo-
lat, o jūrose – tik po mūšio ar mūšio metu478, nes jūroje tokius asmenis 
surasti kur kas sunkiau, jūrų karo teatro teritorija būna didžiulė, be to, 
žmonės greitai nuskęsta, o sausumoje gali dar ilgai išlikti gyvi479. Ši 
pareiga apima taip plačiai, kad 1930 m. Londono jūrų karo sutartyje, 
pratęstoje 1936 m., buvo nustatyta, jog povandeninis laivas negali pulti 
ir sunaikinti prekybos laivo tol, kol iš jo saugiai nepasitraukė keleiviai ir 
įgula. Deja, tokiu atveju humanitarinė pareiga labai sunkiai suderinama 

477 I ŽK 15 straipsnio 1 dalis.
478 II ŽK 18 straipsnis. 
479 Vis dėlto tai nereiškia, kad, pavyzdžiui, sudužėliais galima nesirūpinti, jeigu nevyksta 
joks mūšis. Pareiga pasirūpinti šiuo atveju suprantama kaip aktyvios pastangos jų ieškoti, 
surinkti, suteikti pagalbą. 
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su karinės būtinybės principu480, todėl valstybių praktikoje jos vykdy-
mas nebuvo dažnas. Jūrų mūšio metu net laivai-ligoninės veikia savo 
rizika481 ir jokiu būdu negali trukdyti karo laivų judėjimui. 

HMS Sturdy incidentas. 1944 m. Didžiosios Britanijos povandeninis 
karo laivas HMS (angl. His Majesty Ship) Sturdy apšaudė ir užgrobė naftą 
gabenusį Indonezijos pakrančių laivą (Indonezija tuo metu buvo okupuota 
Japonijos). Laivo įgula išplaukė gelbėjimosi valtimis, bet laive liko apie 50 
moterų ir vaikų. HMS Sturdy vadas leitenantas Andersonas davė nurody-
mą laivą susprogdinti ir nuskandinti (veiksmas vyko sekliuose vandenyse 
ir sąlygiškai netoli kranto). Informacijai apie incidentą pasiekus vadovybę, 
lt. Andersonas buvo nušalintas nuo vadovavimo ir ketinta jo bylą perduoti 
Didžiosios Britanijos karo lauko teismui. Vis dėlto, nors ir buvo pripažinta, 
kad lt. Andersonas padarė rimtą klaidą, buvo nuspręsta jam bylos nekelti. 
Remtasi šiais argumentais: naftą gabenęs laivas buvo teisėtas karinis taiki-
nys; povandeninis laivas buvo sekliuose vandenyse ir neturėjo galimybės 
panirti, dėl to likdamas vandens paviršiuje ilgiau nei būtina rizikavo tapti 
puolimo iš oro objektu; jaunam povandeninio laivo vadui sprendimą pri-
imti teko greitai, neturint tikros informacijos, kiek laive buvo likę žmonių; 
jeigu toks puolimas būtų vykdomas laivui panirus (paleidžiant torpedas), 
jis būtų buvęs teisėtas482. Taigi šiuo atveju sudužėlių lemtį lėmė karinei 
būtinybei teikiamas prioritetas. 

Pareiga pasirūpinti sužeistaisiais nereiškia, kad bet kuris karys turi ras-
tam arba pamatytam sužeistajam pats teikti pirmąją pagalbą ar kitaip juo 
pasirūpinti, – tai nebūtų įmanoma (pavyzdžiui, oro antpuolių metu), 
bet tokiais atvejais ši pareiga turi būti įgyvendinama netiesiogiai, t. y. 
apie rastus sužeistuosius ir jų buvimo vietą pranešama medicinos per-
sonalui ar tarnyboms.

Konflikto šalys privalo registruoti išsamius į jų rankas patekusių su-
žeistųjų, ligonių ir mirusiųjų duomenis, iš kurių galima nustatyti jų 
asmenybę, ir tokią informaciją perduoti specialiems Karo belaisvių in-
formacijos biurams483 (taip pat žr. IX skyrių).

Sužeistuosius, ligonius ir sudužėlius privalu gerbti ir ginti visomis aplin-
kybėmis484. Pareiga gerbti reiškia draudimą pulti šiuos asmenis ir imtis 
bet kokių veiksmų, galinčių sukelti pavojų jų sveikatai ar gyvybei. Pa- 
reiga ginti lemia konflikto šalių prievolę imtis atitinkamų veiksmų šių 

480 green, supra note 449, p. 243.
481 II ŽK 30 straipsnis. 
482 HMS Sturdy (Incident) [interaktyvus, žiūrėta 2015-04-29], <http://hansard.millbank-
systems.com/written_answers/1988/jun/09/hms-sturdy-incident>.
483 I ŽK 16 straipsnis.
484 I ŽK 12 straipsnis, II ŽK 12 straipsnis.
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asmenų teisėms apsaugoti. Su tokiais asmenimis visada privaloma elg-
tis humaniškai, jais kiek įmanoma rūpintis, nediskriminuoti dėl lyties, 
rasės, tautybės, religijos, politinių pažiūrų ar kitų skirtybių. Vadinasi, 
valstybė, į kurios rankas pakliuvo sužeistieji, negali savo piliečiams, ša-
lyje dominuojančios religijos išpažinėjams ar kitiems asmenims, ati-
tinkantiems nediskriminavimo kriterijus, taikyti medicinos pagalbos 
pirmumo teisės. Bendrąja prasme humaniškas elgesys reiškia tokį elgesį 
su asmeniu, kuris užtikrintų jam normalų ir priimtiną egzistavimą485. 
Draudžiama šiuos asmenis žudyti ar naikinti, kankinti ar naudoti biolo-
giniams eksperimentams; negalima sąmoningai palikti jų be medicinos 
pagalbos ir priežiūros, taip pat sąlygomis, kuriomis jiems yra pavojus 
užsikrėsti486. Sužeistieji negali būti imami įkaitais. Prieš sužeistuosius, 
medicinos personalą, jų naudojamą įrangą ir laivus draudžiama taikyti 
represalijas487. Humaniškumo principą pažeidžiančios veikos (ir nevei-
kimas) prieš sužeistuosius laikomi karo nusikaltimais. 

Vukovaro ligoninės byla. 1991 m. lapkritį, Jugoslavijos karų metu ka-
riaujant Jugoslavijai (Serbijai) ir Kroatijai (norinčiai atsiskirti nuo Jugos-
lavijos), Jugoslavijos nacionalinės armijos (JNA) ir vietos serbų karinės 
pajėgos (toliau – serbų pajėgos) užėmė Vukovaro miestą. Tarpininkaujant 
Europos Bendrijų stebėjimo misijai ir Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus 
komitetui buvo sutarta evakuoti Vukovaro ligoninę, kurioje buvo gydomi 
konflikto metu sužeisti asmenys. Nesilaikydami susitarimo, neprileisdami 
TRKK delegatų ir teikdami melagingą informaciją, serbai išgabeno iš li-
goninės 300 sužeistųjų (daugiausia – kroatų vyrų, priklausiusių ar galbūt 
priklausiusių kroatų pajėgoms). Išgabenti asmenys buvo vežiojami į skirtin-
gas vietas, mušami, kitaip kankinami, galiausiai suvaryti į angarą Ovčoje, 
kur smurtas tęsėsi. Sulaukę, kol iš angaro pasitrauks JNA karo policijos 
pareigūnai, vakare vietos serbų pajėgų kovotojai sužeistuosius (iš viso apie 
260) sušaudė ir užkasė iš anksto parengtoje vietoje. Jugoslavijos tribunolo 
duomenimis, buvo identifikuoti 194 nužudyti žmonės. Tai buvo vienas iš 
didžiausių Jugoslavijos karų metu įvykdytų nusikaltimų. Už šį nusikaltimą 
Jugoslavijos tribunolui pavyko nuteisti Mile Mrkšićą ir Veseliną Šljivanča-
niną, kurių potvarkiu buvo išvesti JNA karo policijos pareigūnai, sudarant 
sąlygas paramilitarinei grupuotei įvykdyti minėtąją egzekuciją488. Kiti du 
kaltinamieji – Vukovaro meras Dokmanovičius ir žinomas serbų karo lauko 
vadas Željko Ražnatovićius (nusikaltėlis, pravarde Arkanas) nuosprendžių 
nesulaukė: pirmasis nusižudė ikiteisminio sulaikymo kameroje, antrasis 
buvo nužudytas kitų kriminalinių nusikaltėlių). 

485 FleCk, supra note 474, 2nd Ed., para. 603, p. 330.
486 I ŽK 12 straipsnio 2 dalis.
487 I ŽK 46 straipsnis, II ŽK 47 straipsnis, I PP 20 straipsnis.
488 Plačiau: ICTY, Mrkšić et al., Case No. IT-95-13/1, “Vukovar Hospital”, Judgement 
Summary. September 27, 2007.
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Draudžiama atlikti kokias nors sužeistiesiems dėl jų sveikatos būklės 
nebūtinas medicinines procedūras, jei jos prieštarauja visuotinai pripa-
žintoms medicinos normoms ir gali sukelti pavojų jų fizinei ar psichinei 
sveikatai489. Itin griežtai draudžiama tokius asmenis fiziškai žaloti, vyk-
dyti su jais medicininius ar mokslinius eksperimentus, imti organus ir 
audinius transplantacijoms, net jeigu patys sužeistieji sutinka490. 

Kraujo perpylimas ir audinių ėmimas gydymo tikslams yra galimas, jei 
gaunamas savanoriškas ir neprievartinis donoro sutikimas ir dėl to ne-
nukenčia jo sveikata, o toks veiksmas atitinka įprastinę medicinos prak-
tiką bei etiką. Kiekviena tokia operacija turi būti fiksuojama medicinos 
įrašuose, kuriuos bet kuriuo metu būtų galima pateikti valstybei glo-
bėjai491. Bet kokiems kitiems, ne gydymo, tikslams (pavyzdžiui, kraujo 
rezervui kaupti) tai daryti draudžiama. Jeigu kaip vienintelis būdas iš-
gelbėti sužeistojo gyvybę taikomi nauji, medicinos standartus ir etiką 
atitinkantys gydymo metodai, toks gydymas nebus laikomas eksperi-
mentu492. Asmenys turi teisę atsisakyti chirurginės operacijos, bet me-
dicinos personalas turi imtis visų įmanomų priemonių, kad atsisakymas 
būtų patvirtintas raštu493. 

Rūpinantis sužeistaisiais tam tikrais atvejais galima pozityvioji diskri-
minacija, kaip antai medicinos paslaugų pirmumą gali lemti neatidėlio-
tinos medicininės priežastys, su moterimis turi būti elgiamasi atsižvel-
giant į jų lytį494 (pavyzdžiui, esant galimybei moterys gydomos atskirai 
nuo vyrų). 

Jeigu konflikto šaliai tenka palikti sužeistuosius, ji privalo kartu su jais 
palikti atitinkamą skaičių medicinos personalo ir reikalingų priemonių 
ar įrangos495. 

Visos sužeistųjų gydymo ir panašios išlaidos tenka tai valstybei, kuri 
globoja šiuos asmenis. Konflikto šalys taip pat turi susitarti dėl paliau-
bų ar ugnies nutraukimo, kad būtų įmanoma mūšio lauke surinkti ir 
išgabenti sužeistuosius ar leisti medicininiam ir religiniam personalui 
netrukdomai atlikti pareigas496. 

489 I PP 11 straipsnio 1 dalis.
490 I PP 11 straipsnio 2 dalis.
491 I PP 11 straipsnio 6 dalis. 
492 green, supra note 449, p. 245.
493 I PP 11 straipsnio 5 dalis.
494 I ŽK 12 straipsnis.
495 Ibid. 
496 I ŽK 15 straipsnio 2, 3 dalys.
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Sužeistųjų gerovei užtikrinti šalys gali ir privalo sudarinėti specialius 
susitarimus. Tokie susitarimai gali apimti: ugnies nutraukimą tam tik- 
ram laikui, skirtam sužeistaisiais pasirūpinti, apsikeitimą sužeistaisiais, 
sukūrimą sanitarinių vietovių ir humanitarinių koridorių, kuriais su-
žeistieji, civiliai ir medicinos personalas galėtų pasitraukti ar patekti į 
kovos teritorijas, ir kt. Šiems susitarimams galioja bendrosios specia-
liųjų susitarimų nuostatos (žr. VII skyrių). Atkreiptinas dėmesys, kad 
konvencijų saugomi asmenys patys (individualiai ar kolektyviai) negali 
atsisakyti jiems suteiktų teisių, taip pat jų teisių negali leisti sumažinti ir 
jų pilietybės valstybė (žr. VII skyrių Draudimas atsisakyti teisių).

Valstybės prisiima pareigą pasirūpinti ne tik sužeistaisiais, bet ir mi-
rusiais saugomaisiais asmenimis. Pirmiausia privaloma pasirūpinti mi-
rusiųjų kūnais, t. y., kaip minėta, jie turi būti surandami, surenkami, 
apsaugomi nuo apiplėšimo497. Taip pat labai svarbu surinkti ir perduoti 
duomenis apie žuvusius saugomuosius asmenis. Konflikto šalys tokių 
asmenų mirties liudijimais ar tinkamai patvirtintais mirusiųjų sąrašais 
keičiasi per Karo belaisvių informacijos biurą, šiam biurui perduodama 
viena žuvusių asmenų atpažinimo ženklų dalis, jų testamentai, kiti svar-
būs dokumentai ir asmeniniai daiktai498, ir šalys turi tam sudaryti kuo 
palankesnes sąlygas499. 

Atpažinimo ženklas (angl. dogtag) – tai ginkluotųjų pajėgų nariams iš-
duodamas dvigubas žetonas, kuriame paprastai būna įrašytas asmens vardas, 
pavardė, karinis laipsnis, dalinys, kuriam karys priklauso (skirtingos valsty-
bės turi skirtingas nuostatas). Šiuo metu naudojami atpažinimo ženklai su 
kompiuteriniais lustais.

3 paveikslas. JAV atpažinimo ženklas, kuriame būna nurodytas  
kario vardas, pavardė, socialinio draudimo numeris, kraujo grupė ir religija

497 II ŽK 15 straipsnis. 
498 I ŽK 16 straipsnis. 
499 I PP 34 straipsnis. 
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Esant galimybei, mirusieji turi būti laidojami ar kremuojami indivi-
dualiai, jeigu įmanoma – atlikus medicininį tyrimą mirties priežasčiai 
nustatyti ir ataskaitai parengti500. Mirusieji turėtų būti laidojami pagar-
biai, individualiuose kapuose, pagal galimybes – laikantis jų religijos 
papročių ir atsižvelgiant į tautybę. Viena asmeninio ženklo dalis turi 
likti prie kūno. Kapai turi būti aiškiai pažymėti, gerbiami, saugomi, 
registruoti. Privaloma įsteigti oficialią kapų priežiūros ir registravimo 
tarnybą, kuri kaupia ir saugo laidojimo duomenis, o karo veiksmams 
pasibaigus pasikeičiama informacija apie mirusiųjų palaidojimo vietas ir 
palaidotųjų duomenis501. Kapais laikomi ir karo laivai, nuskendę kartu 
su įgulomis502. Konflikto šalys įpareigojamos, kai tik leidžia aplinkybės 
ir tarpusavio santykiai, sudaryti susitarimus dėl nuolatinės kapų apsau-
gos, numatant galimybę artimiesiems nekliudomai lankyti žuvusiųjų 
kapus ir susigrąžinti palaikus į tėvynę503. 

Kaip minėta, pagrindinės sužeistųjų apsaugos taisyklės ne tik valsty-
bėms, bet ir nevalstybiniams subjektams taikomos ir netarptautinio 
ginkluotojo konflikto metu.

Žinių įtvirtinimo klausimai:

1. Kokius kriterijus atitinkančiam asmeniui taikomos sužeistųjų apsaugos 
normos?

2. Kuo sudužėlio sąvoka skiriasi nuo sužeistojo, ligonio?
3. Ką reiškia aktyvi valstybės pareiga pasirūpinti sužeistaisiais?
4. Ar ribojamas medicininių operacijų atlikimas sužeistiesiems?
5. Kaip suprantate sužeistųjų nediskriminavimo principą?
6. Ar sužeistieji gali būti imami į karo nelaisvę?

1-oji praktinė užduotis 
Specialiųjų operacijų grupė tarptautinio ginkluotojo konflikto metu gavo už-
duotį užimti strategiškai svarbų tiltą. Pakeliui jie rado sudaužytą priešo artilerijos 
pabūklą ir tris sužeistus jo aptarnavimo komandos narius. Nė vienas grupės narys 
nemokėjo teikti medicinos pagalbos (turėjo tik asmenines vaistinėles), be to, tiltą 
užimti reikėjo nedelsiant. 
Klausimas: Kaip turėtų veikti grupės vadas ir jo pavaldiniai, norėdami tinka-
mai įvykdyti sužeistųjų apsaugos pareigą?

500 I ŽK 17 straipsnis. 
501 Ibid. 
502 FleCk, supra note 474, para. 608, p. 330.
503 I PP 34 straipsnio 2 dalis.
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2-oji praktinė užduotis
Pasibaigus jūrų mūšiui karo laivo kateris buvo pasiųstas iš vandens rinkti išsigel-
bėjusius asmenis. Jo įgula pastebėjo gelbėjimosi plaustą, ant kurio buvo grupė 
žmonių. Kai kateris priplaukė arčiau, iš plausto į jį buvo mesta granata, kuri 
sprogusi denyje vieną jūreivį užmušė ir tris sužalojo. Kateryje kilus sumaiščiai, 
gelbėjimosi plauste buvę asmenys įjungė variklį ir dingo iš akiračio tvyrojusiame 
rūke. Katerio vadas pasiuntė radiogramą kitiems netoliese buvusiems laivams 
apie tai, kad aptikto plausto keleiviai pasipriešino ginklu ir pabėgo. Maždaug 
po valandos tą patį plaustą pastebėjo kitas kateris. Plauste esantys žmonės kėlė 
rankas ir mojavo balta skepeta signalizuodami, kad pasiduoda, bet katerio vadas 
įsakė šaudyti į plaustą ir visi jame buvę asmenys žuvo.
Klausimai:
1.  Kokiomis sąlygomis sužeistasis, ligonis ar išsigelbėjęs iš sudužusio laivo as-

muo įgyja teisę į apsaugą (saugomo asmens statusą)? 
2.  Ar plauste buvę asmenys turėjo teisę priešintis sulaikomi? 
3.  Ar teisėtai pasielgė antrojo katerio kapitonas, davęs įsakymą paleisti mirtiną 

šūvį? Įvertinkite šio puolimo teisėtumą karinės būtinybės, proporcingumo, 
atskiriamumo ir kitų tarptautinės humanitarinės teisės principų kontekste. 

4.  Ar keistųsi situacijos vertinimas, jeigu ant plausto buvę žmonės iš karto būtų 
rodę aiškius pasidavimo ženklus, kaip elgėsi antrąjį kartą? 

5.  Kaip jūs patys elgtumėtės vadovaudami katerio įgulai? 

3-ioji praktinė užduotis 
Valstybė A paėmė į nelaisvę daug priešiškos valstybės B sužeistųjų ir ligonių. Ne-
trukus B valstybė puolė A valstybės kaimą ir išžudė visus ten buvusius civilius.  
A valstybė pagrasino, kad jeigu valstybė B dar kartą panašiai pasielgs, sušaudys 
dvigubai tiek sužeistųjų, kiek bus nužudyta jos civilių. Netrukus valstybė B už-
puolė kitą kaimą ir vėl įvykdė žudynes. Valstybė A tesėjo grasinimą. 
Klausimai:
1. Kaip galima įvardyti tokį valstybės A atsakomąjį veiksmą?
2. Ar šis veiksmas pažeidžia tarptautinės humanitarinės teisės normas?
3. Kaip į sužeistųjų sušaudymą gali reaguoti valstybė B?

3. Medicinos ir religinis personalas

Tarptautinė humanitarinė teisė, kaip minėta, nustato ne tik sužeistųjų 
asmenų teises ir valstybių pareigas jų atžvilgiu, bet ir teises bei apsau-
gą tų asmenų, kurie rūpinasi sužeistaisiais, ligoniais, sudužėliais – t. y. 
medicinos ir religinio personalo. Be abejo, kitaip ir sužeistųjų apsauga 
neturėtų didesnės prasmės. 

Medicinos personalas skirstomas į tris kategorijas:
1. Nuolatinis medicinos personalas – karo medikai, specia- 

liai išmokyti ir šiam personalui formaliai priskirti asmenys, 
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priklausantys ginkluotosioms pajėgoms, o pagal I PP – taip 
pat ir civiliai medikai ar medikai, paskirti šiam darbui civilinės 
gynybos tarnybų504. Nuolatinis medicinos personalas, patekęs 
į priešo rankas, negali būti imamas į nelaisvę ir turi būti kuo 
skubiau repatrijuojamas atgal, o jei ne – privalo padėti rūpintis 
sužeistaisiais ir ligoniais (valstybės gali susitarti, kiek tokio per-
sonalo gali pasilikti505).

2. Pagalbinis medicinos personalas – ginkluotųjų pajėgų nariai, 
išmokyti elgtis su medicinos įranga ir dirbti su sužeistaisiais. Jie 
gali juos slaugyti, ieškoti ar rinkti, bet kitu metu atlieka įpras-
tines kovotojų funkcijas. Šie asmenys apsaugą įgyja tik eidami 
minėtas medicinines pareigas. Pagalbiniam personalui priski-
riamas asmuo, patekęs į priešo rankas, yra laikomas karo belais-
viu, bet jo darbu gali būti naudojamasi vien tik medicininiams 
tikslams506. 

3. Įvairių pagalbos draugijų personalas, prie kurio priskiriami 
Nacionalinių Raudonojo Kryžiaus ir kitų savanoriškų draugi-
jų darbuotojai. Konflikto šalys turi viena kitą informuoti apie 
tokių draugijų veiklą dar prieš joms pradedant veikti konflikto 
zonoje, be to, tokios draugijos turi turėti savo vyriausybės lei-
dimą. Pagalbos draugijų personalas paklūsta karinei vadovybei, 
bet nėra ginkluotųjų pajėgų nariai. Neutralių valstybių suda-
rytoms draugijoms taip pat leidžiama teikti paramą ir pagalbą, 
bet tik jei konflikto šalis sutinka jas priimti. Apie tokį leidi-
mą turi būti pranešta priešiškai konflikto šaliai (šalims) prieš 
draugijai pradedant veiklą, tą patį turi padaryti ir neutralios 
šalies vyriausybė. Neutralių šalių draugijų veiklą prižiūri, kon-
troliuoja ir atsakomybę už jų veiklą prisiima konflikto šalis. 
Tokios draugijos turi nuolatinio medicinos personalo statusą, 
naudojasi konflikto (arba neutralios) šalies ir draugijos vėlia-
vomis507. Netarptautinių ginkluotųjų konfliktų metu pagalbos 
draugijos taip pat gali pasisiūlyti padėti konflikto aukoms508. 

Nuolatinis ir įvairioms pagalbos draugijoms priklausantis medicinos 
personalas ant kairės rankos turi ryšėti karinės valdžios išduotą ir ants-
paudu patvirtintą vandeniui atsparų raištį su Konvencijos emblema. Be 

504 I PP 8 straipsnio (c).
505 I ŽK 28 straipsnis. 
506 I ŽK 29 straipsnis.
507 I ŽK 27 straipsnis.
508 ŽK bendrasis 3-iasis straipsnis.
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to, toks personalas privalo turėti specialius, tam tikrus reikalavimus ati-
tinkančius509 asmens pažymėjimus su skiriamąja emblema. Nei raiščio, 
nei pažymėjimo, nei teisės juos nešioti atimti negalima510. Pagalbinis 
personalas, atlikdamas medicinines pareigas, taip pat ryši karinės vado-
vybės išduotą antspauduotą baltą raištį su nedideliu skiriamuoju ženklu 
centre ir turi visada turėti karinės vadovybės dokumentą, patvirtinantį 
jo kompetenciją ir pareigas511. 

Tokia pati apsauga, kaip ir nuolatiniams medicinos darbuotojams arba 
įvairių pagalbos draugijų personalui, suteikiama ir religiniam perso-
nalui, t. y. asmenims, specialiai paskirtiems rūpintis saugomų asmenų 
sielovada. Jie taip pat priskiriami prie ginkluotųjų pajėgų, medicinos 
dalinių, civilinės gynybos tarnybų512. Paprastai tokie asmenys vadinami 
kapelionais, nors ši sąvoka būdingesnė krikščionybei. 

Valstybės taip pat gali kreiptis pagalbos į civilius gyventojus, kad šie 
padėtų surinkti ir slaugyti sužeistuosius. Jei civilis asmuo sutinka pa-
dėti, jam turi būti užtikrinama apsauga. Draudžiama civilius persekioti 
ar teisti už tokią humanitarinę pagalbą513, kita vertus, rūpindamiesi su-
žeistaisiais jie privalo laikytis tų pačių nediskriminavimo ir humaniško 
elgesio taisyklių: pagalba negali būti teikiama pasirinktinai (selektyviai), 
draudžiama saugomus asmenis slėpti, padėti jiems pabėgti, prieš juos 
smurtauti. 

Pabrėžtina, kad nei civilių asmenų, nei pagalbos draugijų veikla negali 
būti pagrindas konflikto šaliai atsisakyti ar sumažinti pareigą tinkamai 
rūpintis sužeistaisiais514. 

Medicinos personalas
Nuolatinis Visą laiką rūpinasi sužeis-

taisiais
Negali būti sulaikomi, 
išskyrus ypatingus atvejus

Pagalbinis Veikia tik kai būna 
paskirti

Gali tapti karo belaisviais

Neutralių valstybių, 
humanitarinių pagalbos 
draugijų (organizacijų) 
nariai

Visą laiką rūpinasi sužeis-
taisiais

Negali būti sulaikomi

509 Pažymėjimo nuostatus žr.: I ŽK 40 straipsnis. 
510 Ibid. 
511 I ŽK 41 straipsnis. 
512 I PP 8 straipsnio (d).
513 I ŽK 18 straipsnio 3 dalis, I I PP7 straipsnio 1 dalis.
514 I ŽK 18 straipsnis. 
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4. Medicinos vienetai ir transportas

Ženevos konvencijų ir papildomųjų protokolų teikiama apsauga apima 
ne tik personalą, bet ir medicinos personalo naudojamą infrastruktūrą ir 
tos infrastruktūros dalis: įrenginius, medžiagas ir kt. Jų visuma vadina-
ma medicinos vienetu, kuriam priskiriamos ligoninės, lauko ligoninės, 
jų turtas, personalas, transportas. 

Griežtai draudžiama pulti nuolatines medicinos įstaigas ir mobiliuosius 
medicinos tarnybos dalinius. Konflikto šalys privalo juos gerbti ir saugo-
ti515. Užtikrinant veiksmingą medicinos personalo apsaugą, ginkluotojo 
konflikto šalims rekomenduojama viena kitai pranešti apie medicinos 
vienetų buvimo vietą516. Be to, konflikto šalys turėtų išdėstyti medici-
nos dalinius taip, kad šie būtų saugūs karinių objektų puolimo metu517. 
Medicinos dalinių negalima naudoti kaip karinių objektų priedangos 
nuo puolimo. Medicinos dalinių rekvizicija (paėmimas kariuomenės 
reikmėms) galimas tik pagalbos suteikimo civiliams, sužeistiesiems, li-
goniams ar iš sudužusių laivų išsigelbėjusiems asmenims tikslui, tačiau 
toks veiksmas yra griežtai ribojamas. Pirma, vykdant rekviziciją ne-
galima atimti galimybės medicinos personalui atlikti funkcijas. Antra, 
ginkluotosioms pajėgoms priklausančių nuolatinių medicinos įstaigų 
pastatų negalima naudoti jokiems kitiems tikslams tol, kol jų reikia su-
žeistiesiems ir ligoniams prižiūrėti, išskyrus karinės būtinybės atvejais. 
Net ir kilus karinei būtinybei juos rekvizuoti turi būti pasirūpinama, 
kad dėl to nenukentėtų sužeistieji ir ligoniai. Trečia, draudžiama rekvi-
zuoti pagalbos draugijų turtą, išskyrus išimtinius atvejus, kai tai leidžia 
karo įstatymai ir papročiai, užtikrinus sužeistųjų ir ligonių aprūpinimą. 
Ketvirta, okupacijos atveju okupuojančiajai valstybei leidžiama rekvi-
zuoti civilines ligonines, bet tik laikinai ir tik kai būtina skubiai priimti 
slaugyti sužeistuosius ir sergančius karius518. Okupuojančioji valstybė 
negali rekvizuoti civilinių medicinos dalinių, jų įrangos ir medžiagų, 
versti dirbti jų personalo, jeigu šie ištekliai yra būtini tinkamam civilių 
gyventojų medicininiam gydymui ir nuolatos gydomų sužeistųjų bei 
ligonių priežiūrai (taip pat žr. X skyrių Okupacija)519. Visi medicinos 
vienetai žymimi Konvencijų emblema. 

515 I ŽK 19 straipsnis, II ŽK 23 straipsnis, I PP 12 straipsnis, II PP 11 straipsnis.
516 I PP 12 straipsnio 3 dalis.
517 I PP 12 straipsnio 4 dalis.
518 FleCk, supra note 474, paras. 610–611, p. 341−342.
519 I PP 14 straipsnio 2 dalis.
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5. Sanitariniai orlaiviai ir laivai-ligoninės 

Dviejų rūšių sanitariniam transportui – laivams-ligoninėms ir medici-
nos (sanitariniams) orlaiviams520, kurie ginkluotųjų konfliktų metu 
tampa labai svarbiomis sužeistųjų apsaugos priemonėmis, taikomas spe-
cialus reglamentavimas. Jie taip pat priskiriami prie medicinos vienetų, 
bet jų režimas yra reglamentuotas detaliau.

Šių rūšių sanitarinis transportas skirtas saugomiems asmenims gabenti ir 
jais rūpintis. Jis turi būti atskiriamas pagal žymėjimą – transporto priemo-
nės turi būti nudažytos balta spalva ir pažymėtos Konvencijos bei priklau-
symo šalies emblemomis, užtikrinančiomis kuo aiškesnį jų atpažinimą, taip 
pat naudotis specialiu mėlynos šviesos signalu ir atviruoju radijo ryšiu521.

Sanitariniai orlaiviai – kariniai ar civiliniai – išskirtinai naudojami 
sužeistiesiems, ligoniams ir sudužėliams evakuoti, medicinos persona-
lui ir inventoriui gabenti. Sanitariniai orlaiviai negali būti naudojami 
bet kokiam kariniam pranašumui prieš priešą įgyti, taip pat kaip kari-
nių objektų apsaugos priemonė. Juose negali būti jokios papildomos 
įrangos, priemonių ar turto, kuris nėra skirtas orlaivio tiesioginėms 
funkcijoms atlikti, t. y. įranga gali būti tik medicininė, navigacinė ar 
komunikacinė522 (pavyzdžiui, negali būti įrangos žvalgybinei informa-
cijai rinkti ar perduoti). Tokie orlaiviai negali būti ginkluoti, išskyrus 
ginklus, paimtus iš saugomų asmenų ir nespėtus perduoti įgaliotoms 
institucijoms, taip pat lengvuosius medicinos personalo ar juos saugan-
čių asmenų ginklus, skirtus savigynai ar ligoniams apginti523. 

Sanitariniai orlaiviai naudojasi apsauga tik tada, kai skrenda tokiame 
aukštyje, tuo laiku ir tais maršrutais, dėl kurių konfliktuojančiosios 
šalys yra specialiai tarpusavyje susitarusios, o šalys įpareigotos tokius 
susitarimus sudaryti, perduoti ir vykdyti kuo skubiau524. Sanitariniai or-
laiviai privalo paklusti kiekvienam reikalavimui nusileisti. Ši orlaivių 
nutupdymo teisė – tai priemonė užtikrinti, kad konflikto šalys nenau-
dos jų kitiems nei saugomų asmenų gerovės tikslams. Jeigu nutupdytas 
orlaivis atitinka sanitariniam orlaiviui keliamus reikalavimus, po apžiū-
ros, jei jos reikia, gali skristi toliau. Jeigu nesusitarta kitaip, sanitariniai 
orlaiviai negali skristi virš priešo ar okupuotos teritorijos525.

520 Nors lietuviškame konvencijų vertime vartojamas terminas „sanitarinis lėktuvas“, nėra jo-
kios abejonės, kad šis terminas apima ir kitas oro transporto rūšis, pavyzdžiui, sraigtasparnius. 
521 I PP, I priedas „Tapatybės nustatymo taisyklės“, 7−14 straipsniai. 
522 I PP 28 straipsnio 1 ir 2 dalys.
523 I PP 28 straipsnio 3 dalis.
524 Tokių susitarimų sudarymo procesas ir ypatybės numatytos I PP 29 straipsnyje. 
525 I ŽK 36 straipsnis.
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Jei sanitarinis orlaivis neturėdamas sutikimo skrenda virš priešiškos ša-
lies kontroliuojamos teritorijos dėl navigacijos klaidos ar ypatingų grės-
mingų aplinkybių (pavyzdžiui, itin prastų oro sąlygų), jis turi stengtis 
kuo skubiau informuoti priešo valstybę, virš kurios skrenda, o priešo 
valstybė atitinkamai gali pasinaudoti teise priversti jį nusileisti526. Vadi-
nasi, orlaivio negalima iš karto pulti, jeigu jis yra atpažįstamas (t. y. tin-
kamai pažymėtas ir atsako į užklausas); bet kuriuo atveju prieš puolant 
tokį orlaivį reikia duoti pakankamai laiko įvykdyti nurodymus527. 

Jei sanitarinis orlaivis skrenda virš nesutartos priešo ar priešo okupuo-
tos teritorijos ir yra priverstas nusileisti, visi orlaivyje buvę asmenys 
paimti į priešo rankas tampa karo belaisviais (arba, atitinkamai, atgauna 
laisvę)528. Sausumos teritorijose ir oro erdvėje virš jų, kontroliuojamoje 
draugiškų pajėgų, arba jūros teritorijose ir erdvėje virš jų, kurios ne-
kontroliuoja priešiška šalis, pagarba ir apsauga sanitariniams konflik-
to šalies orlaiviams nepriklauso nuo jokio susitarimo su priešiška šali-
mi, bet konflikto šaliai, kuri naudojasi sanitariniais orlaiviais, patartina 
įspėti priešo šalį apie skrydžius ir maršrutus, jei priešo ginklų sistemos 
„žemė–oras“ galėtų juos pasiekti529. 

Šalims susitarus, medicinos orlaiviams leidžiama skristi virš neutralių ša-
lių paklūstant jų teikiamiems nurodymams ir sąlygoms, taip pat prireikus 
pasinaudoti jų oro uostais ir juose nusileisti. Tokios sąlygos turi būti vie-
nodos visoms kovojančiosioms šalims. Jeigu dėl techninių ar kitų proble-
mų priverstas neutralioje valstybėje nusileisti orlaivis negali skristi toliau, 
neutrali valstybė privalo priimti orlaivyje esančius sužeistuosius ir įgulą, 
bet neleisti jiems toliau dalyvauti ginkluotajame konflikte530. 

Kariniai orlaiviai, nors ir gabenantys saugomus asmenis, veikia savo ri-
zika ir konvencijų apsaugos neturi. 

Laivai-ligoninės – tai laivai, specialiai pastatyti arba įrengti (perdaryti) 
išskirtinai teikti pagalbą sužeistiesiems, ligoniams ir sudužėliams, juos 
gydyti ir gabenti. Laivo-ligoninės apsauga įsigalioja po 10 dienų nuo 
to momento, kai konflikto šalys informuojamos apie tokio laivo pa-
vadinimą ir požymius531. Laivai-ligoninės gali priklausyti: 1) konflikto 

526 I PP 27 straipsnis.
527 I PP 27 straipsnio 2 dalis.
528 I ŽK 36 straipsnis, II ŽK 39 straipsnis.
529 I PP 25 straipsnis.
530 I ŽK 37 straipsnis. 
531 II ŽK 22 straipsnis: požymiai apima tonažą, stiebų skaičių, laivo siluetą; I PP 23 straips-
nio 4 dalis: galimas atskiras konflikto šalies informavimas apie laivo identifikavimą, maršru-
tą, greitį.
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šaliai, joje veikiančioms pagalbos draugijoms ar privatiems asmenims; 
2) neutraliai valstybei, jos pagalbos draugijoms ar privatiems asmenims. 
Pirmuoju atveju tokie laivai turi veikti konflikto šalies pavedimu ir jai 
prižiūrint532, antruoju – neutralios ir konflikto šalies leidimu, kontro-
liuojami konflikto šalies533. Kitaip tariant, visais atvejais už laivus-ligo-
nines yra atsakinga kuri nors konflikto šalis. 

Laivai-ligoninės dažomi baltai, ant horizontalių paviršių ir šonų pažy-
mimi didele Konvencijos emblema, gerai matoma iš toli. Taip žymi-
mos ir laivų-ligoninių gelbėjimosi valtys bei pakrančių laivai534, be to, 
laivai-ligoninės naudojasi mėlynos šviesos signalu ir specialiais nešif-
ruotais radijo kodais535. Laivai-ligoninės iškelia Konvencijos vėliavą ir 
savo nacionalinę vėliavą, o jeigu laivas neutralios valstybės – vėliavą tos 
konflikto šalies, kuriai yra pavaldus536. 

Laivai-ligoninės turi būti gerbiami ir saugomi nuo puolimo. Be laivų-
ligoninių, apsauga taikoma ir pakrantės gelbėjimo laivams (nedideliems 
medicinos laivams, veikiantiems nuo pakrantės)537, net jei konflikto ša-
liai apie juos nebuvo pranešta538. Jei toks laivas yra perdarytas iš kitokios 
paskirties (pavyzdžiui, prekybos) laivo, tai viso konflikto metu turi būti 
naudojamas tik kaip laivas-ligoninė ir jo statuso negalima grąžinti į pra-
dinį539. Apsauga taikoma ir laivuose įrengtoms ligoninėms540. 

Laivai-ligoninės paprastai juda paskui karo laivynus ir rūpinasi mūšio 
metu sužeistaisiais bei ligoniais. Net ir atlikdami savo funkcijas jie ne-
gali trukdyti karo laivų veiksmams ir turi paklusti karo laivų vadų nuro-
dymams541. Mūšio metu ar po mūšio, t. y. pačioje mūšio zonoje, laivas-
ligoninė veikia savo rizika, bet vis tiek neleidžiama tiesiogiai jo pulti. Jis 
gali patirti nebent šalutinę žalą542.

Užtikrinant laivo-ligoninės naudojimą tik medicinos tikslams numa-
tyta kontrolės ir apieškojimo teisė, apimanti du dalykus: 1) besąlygi-
nį bet kurių konflikto šalies karo laivų nurodymų (įsakymų) vykdymą 

532 II ŽK 24 straipsnis.
533 II ŽK 25 straipsnis. 
534 II ŽK 43 straipsnis. 
535 I PP Priedas I, III skyrius.
536 II ŽK 43 straipsnis.
537 II ŽK 27 straipsnis. 
538 I PP 22 straipsnio 2 dalis.
539 II ŽK 33 straipsnis.
540 II ŽK 28 straipsnis. 
541 II ŽK 30 straipsnis, I PP 23 straipsnio 2 dalis.
542 GC II, Commentary, Art. 30, p. 181.
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(išplaukti, pakeisti kursą, kontroliuoti komunikaciją, esant reikalui – 
sulaikyti ne ilgiau kaip septynias dienas543), nepaklusimą nurodymams 
laikant priešišku veiksmu544, ir 2) galimybę paskirti laivui-ligoninei ko-
misarą ar neutralios šalies stebėtoją, kad laivas atliktų tik Konvencijos 
numatytą misiją545. 

Turbūt viena iš neįprasčiausių laivų-ligoninių veiklos režimo nuostatų 
yra bet kurios konflikto šalies karo laivo teisė pareikalauti, kad iš laivų-
ligoninių (taip pat ir iš privačių laivų) jam būtų perduoti sužeistieji, 
ligoniai ir sudužėliai, jeigu jų sveikatos būklė tai leidžia546. Ši taisyklė 
taikoma tik II ŽK saugomiems asmenims (t. y. karinių pajėgų nariams 
ir jas lydintiems nekombatantams547), kurie patekę į priešo rankas tam-
pa karo belaisviais, o paimti iš priešo laivo-ligoninės tiesiog grįžta į 
savo valstybės jurisdikciją. Tačiau iš laivų-ligoninių negalima paimti 
prie minėtųjų kategorijų nepriskirtinų civilių ar kitų asmenų, o patekę 
į priešo rankas jie turi būti saugomi pagal IV ŽK ir I PP nuostatas548. 

6. Medicinos vienetų apsaugos nutraukimas

Medicinos vienetų apsauga yra kone absoliuti, bet galimi tam tikri jos 
praradimo atvejai. Paprastai taip atsitinka, kai medicinos vienetas pa-
naudojamas kenkti priešui ir atlikti veiksmus, nesusijusius su medicinos 
funkcijomis. Apsaugos nutraukimo sąlygos yra šios:

1) medicinos personalas ar vienetai panaudojami priešui kenkti;
2) yra įspėjama dėl apsaugos panaikinimo ir duodamas protingas 

laikas pažeidimui pašalinti;
3) į įspėjimą nereaguojama549.

Vien fakto, kad medicinos vienetas užsiima kenkimu priešui, nepa-
kanka. Priešiški (kenkiamieji) veiksmai turi būti šalutiniai, nesusiję su 
humanitarinių funkcijų atlikimu550. Tokia nuostata būtina todėl, kad 
kartais medicinos dalinių veiksmai priešui gali atrodyti žalingi, bet jų 
apsauga negali būti prarasta, nes tų veiksmų tikslas – humanitarinis. 

543 II ŽK 31 straipsnis, I PP 23 straipsnis.
544 I PP 23 straipsnio 2 ir 3 dalys. 
545 II ŽK 31 straipsnis.
546 II ŽK 14 straipsnis. 
547 II ŽK 13 straipsnis.
548 I PP 23 straipsnio 6 dalis.
549 I ŽK 21 straipsnis.
550 Lietuviškame I ŽK tekste nurodyta, kad apsauga nutraukiama, jei medicinos daliniai 
pradeda kenkti priešui savo veikla − „vykdydami savo humanitarines funkcijas“ (angl. out-
side their humanitarian function). Tai – akivaizdi vertimo klaida.
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Pavyzdžiui, nepraranda apsaugos negalintis važiuoti greitosios pagalbos 
automobilis, trukdantis priešui vykdyti karinę operaciją dėl to, kad jam 
baigėsi kuras. Panašūs ir atvejai, kai elektroniniai medicinos aparatai 
trikdo priešo ginkluotųjų pajėgų tarpusavio komunikavimą. Kaip prie-
šui kenkiančios veiklos pavyzdžiai galėtų būti paminėti sveikų komba-
tantų slėpimas, amunicijos ar sprogmenų saugojimas, snaiperių buveinė 
ligoninės pastate551. Yra įtvirtintos ir specifinės laivų-ligoninių ar sani-
tarinių orlaivių apsaugos nutraukimo sąlygos: šifruoto radijo ryšio kodo 
naudojimas (laivų-ligoninių)552, žvalgybos duomenų rinkimas, karinių 
objektų „pridengimas“ (sanitarinių orlaivių)553. 

Konvencijose taip pat yra numatyti ir bendrieji atvejai, kai dėl išoriškai 
panašios į kenkimą priešui veiklos apsauga nėra nutraukiama:

1) medicinos personalas turi lengvųjų ginklų, kurie skirti asme-
ninei, sužeistųjų ir ligonių apsaugai;

2) medicinos vienetą saugo piketas, sargybiniai ar ginkluota palyda;
3) dalinyje ar įstaigoje randama iš sužeistųjų paimtų ginklų, kurių 

dar nespėta atiduoti atitinkamai tarnybai;
4) dalinyje ar įstaigoje aptinkama veterinarijos tarnybos, kuri nėra 

jos sudedamoji dalis, personalo ir turto;
5) dalinys ar vienetas aptarnauja civilius sužeistuosius554;
6) medicinos vienete dėl medicininių priežasčių yra ginkluotųjų 

pajėgų narių ar kitų kombatantų555.

Įspėjimas, kad medicinos vieneto apsauga bus nutraukta, turi būti aiš-
kus ir suteikiamas tam tikras protingas laikas priešui kenkiančiai veiklai 
užbaigti. Konvencijos nenurodo tikslios suteiktino laiko trukmės, leis-
damos vadovautis sveiko proto kriterijumi. Žinoma, kartais įspėjimas 
nereikalingas (pavyzdžiui, medicinos dalinys priešo karių akivaizdžiai 
naudojamas kovos tikslams – iš jo šaudoma ir pan.)556. 

Jessicos Lynch išvadavimas. 2003 m. Irako kampanijos metu JAV gink- 
luotųjų pajėgų eilinė Jessica Lynch buvo traumuota automobilio avarijoje 
ir gydoma priešininkų ligoninėje. Apie tai sužinojus karinei vyresnybei, 
į priešo nesaugomą ligoninę buvo įsiveržta naudojant aviaciją ir ginkluo-
tus karius, ligoninės personalas surakintas antrankiais, o eilinė Jessica „iš-
vaduota“. Ženevos konvencijos tokias vadinamojo išvadavimo operacijas 
draudžia557, taigi buvo akivaizdžiai pažeista medicinos vieneto apsauga.

551 FleCk, supra note 474, para. 612, p. 343.
552 II ŽK 189 straipsnis.
553 I PP 28 straipsnis.
554 I ŽK 22 straipsnis.
555 I PP 13 straipsnis.
556 GC I, Commentary, Art. 22, p. 202.
557 green, supra note 449, p. 249.
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Žinių įtvirtinimo klausimai:

1. Ar medicinos personalas gali būti ginkluotųjų pajėgų nariais?
2. Kuo skiriasi nuolatinis medicinos personalas nuo pagalbinio?
3. Ar karo lauko ligoninė laikytina medicinos vienetu?
4. Kokie reikalavimai keliami sanitariniam orlaiviui?
5. Ar karo laivas gali iš priešo valstybės laivo-ligoninės paimti sužeistuo-

sius, taip pat ir priešo valstybės?
6. Kokiais atvejais nutraukiama medicinos vienetų apsauga?

1-oji praktinė užduotis 
B valstybės (priešo) dalinys A valstybėje apsupo civilių ligoninę. Dalinio vadas 
pareiškė ligoninės vadovui turįs informacijos apie ligoninėje besislepiančius prie-
šo snaiperius ir pareikalavo, kad per valandą visas ligoninės personalas paliktų 
ligoninės patalpas ir netrukdytų jo kariams jas kruopščiai apieškoti. Dauguma 
medicinos darbuotojų pakluso įsakymui, išėjo iš ligoninės, buvo apieškoti ir pa-
leisti. Tačiau kai kurie gydytojai atsisakė išeiti sakydami, kad negali palikti savo 
pacientų be priežiūros. Įžengę į ligoninę kariai jėga stūmė juos į lauką. Vienas 
iš gydytojų konflikto su kareiviais metu išsitraukė pistoletą ir iššovė, niekam 
nepadarydamas jokios žalos, bet kariai paleido atsakomuosius šūvius ir gydytoją 
nukovė. Galiausiai atsikratę personalo kariai apieškojo ligoninės patalpas, neradę 
snaiperių pasišalino ir leido sugrįžti personalui.
Klausimai: 
1. Ar ginkluotųjų pajėgų atstovai gali tikrinti medicinos įstaigas, dalinius, ligonines?
2. Ar pateiktomis aplinkybėmis ginkluotųjų pajėgų atstovai ėmėsi tinkamų 

priemonių prieš apieškodami objektą?
3. Ar ginkluotųjų pajėgų atstovai turėjo teisę iš ligoninės pašalinti visą personalą? 
4. Ar kariai turėjo teisę šaudyti į jiems pasipriešinusį gydytoją? 

2-oji praktinė užduotis 
Valstybei A priklausantis medicinos orlaivis pakluso reikalavimui nusileisti vals-
tybės B (priešininko) kontroliuojamoje teritorijoje. Tuoj pat po nusileidimo or-
laivio įgula ir juo skraidinti sužeistieji buvo traukiniais išgabenti į artimiausią 
valstybės B kontroliuojamą miestą, kaip pareiškė valstybės B kariai, „inspekcijai“. 
Po trijų dienų valstybė B pareiškė apie patikros rezultatus:
1)  valstybei B nebuvo nurodyti orlaivio duomenys (borto numeris, modelis ir 

kt.), todėl jis negali būti naudojamas kaip medicinos orlaivis, nors ir tinkamai 
pažymėtas ženklais;

2)  orlaivis, be sužeistųjų, gabeno ir jų ginklus; 
3)  pas vieną iš sužeistųjų rasta vaizdo kameros juosta, kurioje nufilmuoti valsty-

bės B kariniai objektai.
Dėl minėtųjų priežasčių šis orlaivis konfiskuojamas, o jo įgula ir sužeistieji tampa 
karo belaisviais.
Klausimai: 
1.  Kokiais atvejais sanitariniai orlaiviai privalo nusileisti priešininko kontroliuo-

jamoje teritorijoje?
2.  Ar priešininko valdžios institucijos turėjo teisę orlaivio įgulą ir juo skraidina-

mus asmenis išgabenti į gretimą miestą?
3.  Ar priešininko valdžios institucijos nurodytos priežastys leidžia teigti, kad 

orlaivis buvo naudojamas netinkamai ir atitinkama apsauga jam nebetaikytina?
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7. Sanitarinės zonos ir vietovės

Sanitarinės zonos ir vietovės – tai nuo karo veiksmų apsaugotos te-
ritorijos, šalių susitarimu specialiai įkuriamos sužeistųjų apsaugai. Jos 
gali būti steigiamos ir ginkluotojo konflikto, ir taikos metu. Prie I ŽK 
pridėtas pavyzdinis susitarimas dėl sanitarinių zonų (kurį valstybės gali 
sudaryti kaip skėtinį) numato pareikštinę zonų steigimo tvarką, t. y. 
steigianti zoną valstybė apie ją informuoja konflikto šalį ir nuo to mo-
mento zona laikoma įsteigta558. Jeigu zona neatitinka nustatytų reikala-
vimų, priešo valstybė gali atsisakyti ją pripažinti (apie tai kuo skubiau 
informuodama kitą konflikto šalį) arba pripažinti tik su sąlyga, jeigu ją 
prižiūrės specialioji komisija559. 

Sanitarinių zonų steigimo pavyzdinis susitarimas apima šiuos reikala-
vimus:

a)  zonos gali užimti tik nedidelę teritorijos dalį;
b)  turi būti retai apgyvendintos, palyginti su jų apgyvendinimo 

galimybe;
c)  turi būti įkurtos toliau nuo bet kokių karinių ir didelių pramo-

nės objektų ar administracijos įstaigų, kurių jose neturi būti;
d)  neturi būti rajonuose, kurie gali būti svarbūs karo veiksmų 

metu560. 

Tokiose zonose negali būti jokio karinio personalo, jokios karinės ga-
mybos ar veiklos, šios zonos negali būti ginamos, jų komunikacijos ir 
keliai nenaudotini kariniam transportavimui, net tranzitui561, bet ten 
gyvenantys civiliai neprivalo išsikelti. 

Sanitarinės zonos jokiomis aplinkybėmis negali būti puolamos, o jeigu 
teritorija okupuojama, joms turi būti leista tęsti veiklą. Sanitarinių zonų 
priežiūrai pasitelkiamos specialiosios iš neutralių valstybių atstovų su-
daromos komisijos, kurios bet kada turi būti įleidžiamos į šias zonas562. 

8. Konvencijos emblema

Medicinos personalas ir medicinos vienetai žymimi Konvencijos em-
blema. Šiuo metu yra pripažintos trys tarptautinės emblemos: 

558 I ŽK I priedas, 7 straipsnis.
559 Ibid. 
560 I ŽK I priedas, 4 straipsnis. 
561 I ŽK I priedas, 2, 3, 5 straipsniai.
562 I ŽK I priedas, 11 ir 12 straipsniai. 
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Raudonasis Kryžius – raudonas lygiakraštis kryžius baltame lauke. Tai 
seniausia emblema, egzistuojanti nuo 1864 m. kaip pagarbos Šveicarijos 
Federacijai, sušaukusiai pirmąją Ženevos konferenciją, ženklas;
Raudonasis Pusmėnulis – raudonas pusmėnulis baltame lauke. Šia emble-
ma naudojasi musulmoniškosios valstybės (pirmą kartą panaudota 1877 m., 
oficialiai įteisinta tik 1929 m.);
Raudonasis Kristalas – raudonas tuščiaviduris rombas baltame lauke. Dėl 
šios emblemos susitarta pagaliau radus kompromisą tarp valstybių, kuriose 
gyvena įvairių konfesijų asmenys. Ji įtvirtinta 2005 m. priimtame 1949 m. 
Ženevos konvencijų III papildomajame protokole (įsigaliojo 2007 m.).

Izraelio nacionalinė draugija naudojasi Raudonosios Dovydo žvaigždės 
emblema, bet ji nėra pripažinta tarptautine. Iranas naudojosi (kartais te-
besinaudoja) Raudonojo Liūto ir Saulės emblema, kuri buvo pripažinta 
kartu su Raudonuoju Pusmėnuliu. 

Konvencijos emblemos gali būti naudojamos žymėti tik objektams, kuriems 
ginkluotojo konflikto metu suteikiama konvencijų apsauga, taip pat jomis 
gali naudotis Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas, Tarptautinė Rau-
donojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio federacija bei nacionalinės Rau-
donojo Kryžiaus draugijos ir medicinos įstaigos šių draugijų leidimu563. 

Neteisėtas emblemos naudojimas ginkluotojo konflikto metu tam tik- 
romis aplinkybėmis gali prilygti karo nusikaltimui (ypač jeigu ja pasi-
naudojama apgaulingai)564, o taikos metu gali užtraukti administracinę 
arba baudžiamąją atsakomybę pagal galiojančią valstybės teisę. 

Neteisėtas emblemos panaudojimas. „Kolumbijos prezidentas Alva-
ras Uribė pripažino, kad per buvusios kandidatės į šalies prezidentus In-
gridos Betancourt išvadavimo operaciją specialiosios pajėgos pasinaudojo 
Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto emblema. Prezidento teigimu, 
vienas iš specialiosios paskirties būrio karių buvo apsirengęs striuke „su 
organizacijos simboliu“ – raudonu kryžiumi. A. Uribė atsiprašė už neteisėtą 
humanitarinės organizacijos emblemos panaudojimą ir pabrėžė, kad operaci-
jos dalyviai neketino tokiu būdu klaidinti kovotojų. Emblemą prie liemenės 
prisitvirtinęs karys taip esą pasielgė savo nuožiūra, nuogąstaudamas dėl ope-
racijos metu galinčio kilti pavojaus. Pirmą kartą apie Raudonojo Kryžiaus 

563 I ŽK 44 straipsnis.
564 I PP 37 ir 38 straipsniai, 85 straipsnio 3 dalis, Lietuvos Respublikos baudžiamojo 
kodekso 109 straipsnis.
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emblemos naudojimą buvo sužinota iš CNN reportažo, kuriame teigta, kad 
kai kurie Kolumbijos kariai buvo apsirengę striukėmis su labdaros (turėtų 
būti – humanitarinės, aut. past.) organizacijos emblema, o toks Raudonojo 
Kryžiaus simbolikos panaudojimas yra Ženevos konvencijos ir tarptautinių 
įstatymų pažeidimas. I. Betancourt ir dar 14 žmonių buvo laikomi įkaitais 
Kolumbijos revoliucinių ginkluotųjų pajėgų (FARC, isp. Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia) sukilėlių stovykloje. Jie buvo išlaisvinti liepos 2 
dieną (2014 m., aut. past.). Ženevos konvencija draudžia naudoti Raudonojo 
Kryžiaus emblemas karinių ir specialiųjų operacijų metu*, nes tai gali su-
kelti grėsmę konfliktų zonose dirbantiems šios humanitarinės organizacijos 
darbuotojams bei pakirsti pasitikėjimą Raudonojo Kryžiaus neutralumu.“565

Žinių įtvirtinimo klausimai:

1. Kokia yra sanitarinių zonų specifika? Ar, pavyzdžiui, Santariškių li-
goninių kompleksas Vilniuje ginkluotojo konflikto metu galėtų būti 
paskelbtas sanitarine zona?

2. Kas turi teisę naudotis Ženevos konvencijų emblemomis?
3. Ar gali Ženevos konvencijų emblemomis naudotis civiliai gydytojai?

Praktinė užduotis
Iš jūrų mūšio metu nuskandinto karo laivo išsigelbėjo nemažai jūreivių.  
Eskadrą lydėjęs laivas-ligoninė priplaukė artyn ir pradėjo juos rinkti. Priešo lai-
vo vadas pareikalavo, kad vos pradėjęs darbą laivas-ligoninė tuoj pat pasitrauk-
tų toliau, nes kliudo šaudyti. Laivo-ligoninės kapitonas atsakė pasitrauksiąs tik 
tada, kai bus išgelbėti žmonės, ir priešo reikalavimui nepakluso. Netrukus keli 
artilerijos sviediniai pataikė į laivą-ligoninę ir jis buvo priverstas palikti nelai-
mės vietą. Asmenys, kurių nespėta išgelbėti, žuvo sušalę arba nuskendo. 

Klausimai: 
1.  Ar laivas ligoninė turėjo teisę mūšio zonoje atlikti gelbėjimo veiksmus?
2.  Ar teisėtas buvo priešo karo laivo vado reikalavimas, kad laivas-ligoninė 

pasitrauktų iš mūšio vietos?
3.  Ar laivas-ligoninė minėtosiomis aplinkybėmis galėjo tapti priešo apšaudy-

mo objektu? 
4.  Kuris kapitonas – laivo-ligoninės ar priešo karo laivo – turėtų būti atsakingas 

už nespėtų išgelbėti asmenų žūtį?

* – kaip minėta, emblemą draudžiama naudoti bet kokiems kitiems tikslams, išskyrus tuos, 
kuriuos leidžia konvencijos. Čia aprašytas tipiškas apgaulės atvejis.
565 Neteisėtai naudojo emblemą [interaktyvus, žiūrėta 2015-014-29], <http://lzinios.lt/
lzinios/pasaulis/neteisetai-naudojo-emblema/121609>.
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IX skyrius  
Karo nelaisvė

Karo nelaisvė – gana vėlai atsiradęs karo teisės institutas, logiškai plėto-
tas kartu su kombatanto samprata (žr. VI skyrių), kartu atsisakant ir kai 
kurių teisingojo karo (žr. I skyrių) nuostatų. 

Senųjų civilizacijų laikais priešo valstybė, karys ar karo vadas, paėmę į 
nelaisvę kitos konflikto šalies karį, su juo galėjo elgtis kaip norėdamas: 
paleisti, nužudyti, pavergti, laikyti įkaitu išpirkai pareikalauti, išmainyti. 
Belaisvių grobimas buvo vienas iš įprastinių karo tikslų – ir darbo jėgos, 
ir įvairiems kitiems poreikiams. Kita vertus, karo nelaisvė buvo laikoma 
sudėtine riterių tarpusavio santykiuose įprasto kurtuazinio elgesio dalimi: 
gyvybės išsaugojimas, belaisvio paleidimas už garbės žodį, net paliekant 
jam ginklą – visa tai vėliau išsiplėtojo į visuotinį karo nelaisvės institutą.

Kryžiuočių kronikose rašoma, kad Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Kęs-
tučiui, 1361 m. pakliuvusiam į Kryžiuočių ordino karo nelaisvę, kaip pa-
garbos ženklas buvo paliktas ginklas (kalavijas), nes kunigaikštis garbingai 
elgdavosi su į lietuvių rankas patekusiais ordino riteriais. 

Esminis pokytis įvyko XVIII ir XIX amžiais: susiklostė nuostata, kad visi 
į nelaisvę patekę asmenys turi būti saugomi ir su jais turi būti elgiamasi 
humaniškai. Tokio elgesio poreikis kilo iš tarptautinėje humanitarinėje 
teisėje giliai įsišaknijusio požiūrio, kad į karo nelaisvę patekę kombatantai 
nebegali kelti (nebekelia) grėsmės priešo pajėgoms566. Susiklostė suprati-
mas, kad karo nelaisvės tikslas – užkirsti kelią priešo kariams tęsti kovos 
veiksmus. Kadangi kariams leidžiama dalyvauti teisėtuose kovos veiks-
muose, atitinkamai karo belaisviai turi būti laikomi kaip asmenys, paimti 
į nelaisvę saugumo sumetimais. Taigi karo nelaisvė yra ne bausmė, o tik 
saugumo užtikrinimo priemonė, ir su sulaikytais asmenimis negali būti 
elgiamasi kaip su nusikaltėliais, nors jie ir priklauso priešo pajėgoms.

Esmines karo nelaisvės nuostatas, kaip tuo metu galiojusių papročių 
apibendrinimą, atspindėjo Lieberio kodeksas, Briuselio deklaraci-
ja, Oksfordo vadovas, o sutartinėje tarptautinėje teisėje jos įtvirtintos  
1899 m. Hagos sąvade. Pirmojo pasaulinio karo metu patyrusios di-
džiulio karo belaisvių skaičiaus problemą, valstybės 1929 m. priėmė 
ir specialią Ženevos konvenciją dėl karo belaisvių567, numačiusią daug 

566 FleCk, supra note 449, p. 367.
567 Convention relative to the Treatment of Prisoners of War. Geneva, 27 July 1929. Iš: sChin-
dler, toman, supra note 460, p. 341−364.
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elgesio su jais naujovių, detalizavusią karo nelaisvės režimą ir tarptau-
tinę humanitarinę teisę praturtinusią valstybių globėjų institutu (žr. IV 
skyrių). Įvertinus tragišką Antrojo pasaulinio karo patirtį, 1949 m. buvo 
priimta Ženevos konvencija dėl elgesio su karo belaisviais (Trečioji Že-
nevos konvencija), kuri iki šiol yra pagrindinis karo nelaisvės režimo 
dokumentas. 1977 m. priimtame Pirmajame papildomame protokole 
taip pat yra keletas nuostatų, susijusių su karo belaisvio statuso sutei-
kimu. 

Visavertis karo nelaisvės institutas – tik tarptautinio ginkluotojo konf-
likto fenomenas. Netarptautinio ginkluotojo konflikto metu kovojantys 
asmenys taip pat būna sulaikomi, bet formaliai tai nėra karo nelaisvė, 
nors ir žiniasklaidoje, ir ne teisės šaltiniuose jų padėčiai apibūdinti pas-
tarasis terminas taip pat vartojamas. 

1. Asmenys, kuriems taikomas karo belaisvio statusas

Kaip jau minėta, karo nelaisvė nėra bausmė; ji laikytina netgi privile-
gija, teikiama tik teisėtai tarptautiniame ginkluotajame konflikte daly-
vaujantiems asmenims. Todėl bene kiekvieno tarptautinio ginkluotojo 
konflikto metu karo nelaisvės statuso suteikimas ar atsisakymas jį su-
teikti sukelia daug ginčų, neaiškumų ir net tarptautinių skandalų. 

Bendrasis karo nelaisvės statuso suteikimo principas yra gana paprastas: 
karo belaisviu laikomas kiekvienas priešo valstybės ginkluotųjų pajėgų 
sulaikytas kombatantas. 

Detalų asmenų, kuriems taikomas karo belaisvio statusas, sąrašą pateikia 
III ŽK 4 straipsnis. Daugelis jo punktų (bet ne visi) buvo aptarta kal-
bant apie kombatanto statusą (žr. VI skyrių). 

III ŽK 4 straipsnio pateikiamas sąrašas skirstomas į dvi stambias dalis: 

A dalyje išvardytos kategorijos asmenų, karo belaisviais tampančių dėl 
to, kad turi kombatanto statusą (su keliomis išimtimis). 

B dalyje numatomi atvejai, kada su sulaikomais asmenimis privalu elg-
tis kaip su karo belaisviais, nors jie gali būti sulaikyti ne ginkluotosios 
kovos aplinkybėmis arba netgi tarp valstybių nesant ginkluotojo konf-
likto (pavyzdžiui, kovojančių ginkluotųjų pajėgų nariams pasitraukus į 
neutralią valstybę). 
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Taigi sąrašo A dalis numato, kad karo belaisvio statusas suteikiamas:
1) valstybės ginkluotųjų pajėgų – ir sausumos, ir oro, jūrų bei 

joms priklausančių savigynos ir savanorių būrių – nariams;
2) kitiems savigynos ir savanorių, taip pat ir organizuotų pasiprie-

šinimo judėjimo būrių nariams, priklausantiems konflikto ša-
liai ir atitinkantiems kombatantams keliamus reikalavimus, net 
jeigu jie veikia okupuotoje teritorijoje, taip pat Levée en masse 
dalyviams, pagal šio reiškinio sąlygas (žr. VI skyrių);

3) reguliariųjų ginkluotųjų pajėgų nariams, atvirai skelbiantiems 
ištikimybę vyriausybei arba valdžiai, kurios nepripažįsta be-
laisvius laikanti valstybė. Vienintelis reguliariųjų ginkluotųjų 
pajėgų narių skirtumas nuo pirmojoje dalyje įvardytų asme-
nų – valdžios, kuriai jie yra ištikimi, priešas nepripažįsta kaip 
ginkluotojo konflikto šalies. Visi kiti požymiai yra tie patys 
– uniformos nešiojimas, hierarchinė sistema, karo įstatymų ir 
papročių laikymasis; 

Antrojo pasaulinio karo metu Vokietija nepripažino karo belaisvio statuso 
Prancūzijos kariams, tęsiantiems kovą Laisvosios Prancūzijos komiteto, va-
dovaujamo generolo Ch. de Gaulle’io, pusėje. Tik karui baigiantis Vokie-
tija sutiko šiuos karius priskirti prie antihitlerinės koalicijos (sąjungininkų) 
pajėgų. Hamidullah byloje JAV Talibano kovotojas, sulaikytas konflikto 
Afganistane (2001 m.) metu, taip pat apeliuoja į šią normą, – mat nors 
Talibano vyriausybė buvo nuversta, jai ištikimos pajėgos kovojo toliau568.

4) ginkluotąsias pajėgas lydintiems, bet joms nepriklausantiems 
asmenims (karo korespondentams, tiekėjams, civiliams karinio 
oro laivyno lėktuvų įgulų nariams, įvairias paslaugas teikian-
čiam aptarnaujančiajam personalui ir kt.), turintiems tų gink- 
luotųjų pajėgų leidimus ir jų išduotus asmens pažymėjimus. 
Asmens pažymėjimas suprantamas plačiai, – nebūtinai tai turi 
būti lapelis ar kortelė, įrodantys „priklausomybę“ pajėgoms; 
tam tikrais atvejais asmens pažymėjimu faktiškai gali būti lai-
koma uniforma, partizano raištis ant rankos ir kt.569; 

5) prekybos laivų įgulų nariams, kapitonams, locmanams ir jun-
goms, taip pat konflikto šalių civilinės aviacijos lėktuvų įgulų 
nariams, kuriems remiantis bet kuriomis kitomis tarptautinės 
teisės nuostatomis netaikomos palankesnės sąlygos. Sąvoka 

568 United States of America v. Irek Ilgiz Hamidullin, Case No. 3:14-cr-140, Defendant’s 
Motion to Dismiss the Indictment [interaktyvus, žiūrėta 2015-05-30], <http://justsecurity.
org/wp-content/uploads/2015/05/Hamidullan-MTD.pdf>, p. 26−32.
569 GC 3, Commentary, Art. 4, p. 65. 
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„įgulų nariai“ apima vien tik laive esančius prekybos laivų įgu-
lų narius, išskiriant tuos, kurių tarnyba baigėsi ir laive jie yra 
tik kaip keleiviai570.

Sąrašo B dalyje nurodomos kategorijos asmenų, su kuriais turi būti 
elgiamasi kaip su karo belaisviais, nors jie sulaikomi ne ginkluotosios 
kovos veiksmų metu: 

1)  asmenys, priklausę ar priklausantys okupuotosios šalies ginkluo-
tosioms pajėgoms, jei šalis okupantė mano, kad dėl jų priklauso-
mybės būtina juos internuoti. Tokia specifinė padėtis susijusi su 
atveju, kai okupuojančioji valstybė imasi papildomų priemonių 
savo saugumui užtikrinti. Kitaip tariant, gali susiklostyti situaci-
ja, kai valstybė manys esant reikalinga internuoti daugiau asme-
nų, ne tik tuos, kuriuos sulaikė ginkluotosios kovos metu ar net 
paleido jai pasibaigus (pati norma tokius atvejus apibrėžia kaip 
nesėkmingus bandymus vėl prisijungti prie kovojančių ginkluo-
tųjų pajėgų ar internavimo nuostatų ignoravimą571); 

2)  asmenys, kuriuos savo teritorijoje priėmė neutralios arba neko-
vojančios valstybės ir kuriuos šios valstybės privalo internuoti 
pagal tarptautinę teisę ar imtis kitų priemonių, kad jie negalėtų 
toliau dalyvauti ginkluotajame konflikte. Kaip jau minėta apta-
riant neutralių ir nekovojančiųjų valstybių pareigas, viena iš jų 
– sulaikyti kovojančiųjų valstybių karius, jeigu pastarieji įžengia 
į neutralios valstybės teritoriją. Taigi tokiems asmenims taip pat 
taikomas karo belaisvio statusas (žr. V skyrių Neutralitetas).

Truputis istorijos. 1939 m. iš nacistinės Vokietijos, kiek vėliau – ir iš 
Sovietų Sąjungos užpultos Lenkijos į Lietuvos teritoriją traukiantis Lenki-
jos kariuomenės daliniams, į Lietuvos teritoriją perėjo apie 15 tūkst. Len-
kijos karių ir karininkų. Lietuva, kaip ir priderėjo pagal neutraliteto teisės 
normas, šiuos asmenis internavo ir apgyvendino stovyklose. Iš pradžių in-
ternuotieji buvo skubiai įkurdinti ištuštėjusiuose Birštono, Kulautuvos ir 
Palangos kurortuose, Alytuje, Kuršėnuose ir Rokiškyje. Vėliau Kalvarijoje, 
Ukmergėje, Vilkaviškyje ir Kaune buvo įkurtos keturios didelės stovyklos. 
Dauguma šių asmenų vienu ar kitu būdu pasišalino iš stovyklų ir prisijungė 
prie kovų su Vokietija kitose šalyse, mažesnė jų dalis Lietuvą 1940 m. oku-
pavus Sovietų Sąjungai pateko į sovietų nelaisvę ir buvo ištremti į Sibiro 
GULAG’o lagerius572. 

570 Ibid., p. 66.
571 Kitaip tariant, tokių asmenų statusas iš civilių (žr. X skyrių Civilių apsauga) pasikeičia į 
karo belaisvių.
572 Plačiau: <http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-12-06-ausra-virciviene-prisiminimai-apie-
lietuvoje-internuotus-lenkus/91881/print> [interaktyvus, žiūrėta 2015-04-23].
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2. Karo belaisvio prezumpcija

Jeigu kyla bent kokių abejonių, ar dalyvavę karo veiksmuose ir patekę į 
priešo rankas asmenys laikytini karo belaisviais, su tokiais asmenimis el-
giamasi kaip su karo belaisviais tol, kol kompetentingas tribunolas nu-
stato jų statusą573, – toks požiūris vadinamas karo belaisvio prezumpcija. 
Kaip kompetentingas tribunolas suprantamas ne tik karinis tribunolas, 
bet ir teismas, turintis kompetenciją (pagal sulaikančiosios valstybės tei-
sę) spręsti tokius klausimus. Ši prezumpcija yra tokia stipri, kad, pavyz-
džiui, A. P. V. Rogersas rašo: sulaikydami kariai net „neturėtų sukti sau 
galvos, o pirmiausia traktuoti sulaikytus asmenis kaip karo belaisvius, 
kol klausimo neišsprendė jau minėtas kompetentingas tribunolas“574. 

Pagal I PP nuostatas, asmuo, kuriam nesuteiktas karo belaisvio statusas 
ir kuris teisiamas už nusikaltimus, padarytus faktiškai dalyvaujant gink- 
luotajame konflikte (pavyzdžiui, nužudymą ar pan.), taip pat turi teisę 
reikalauti, kad jo statusą anksčiau, nei jis bus teisiamas už nusikaltimą, 
lemtų tribunolas575. Tokį procesą turi prižiūrėti ir valstybė globėja. 

Kadangi, kaip minėta, visi kombatantai turi teisę į karo belaisvio statusą, 
tai tokį statusą turėtų gauti ir nacionalinių išsivadavimo judėjimų nariai, 
kurių kaip kombatantų padėtis yra ypatinga, t. y. jiems taikomi švelnesni 
kriterijai (žr. VI skyrių Kombatantai), ir net jeigu toks asmuo nesilaiko 
įpareigojimų, jam taikomas analogiškas apsaugos režimas576, išskyrus at-
sakomybę už ginkluotos jėgos naudojimą, kurią taikyti galima. 

Karo belaisvio statusas turi būti suteikiamas net ir asmenims, įtaria-
miems karo nusikaltimais ar nusikaltimais žmoniškumui. Nors po 
Antrojo pasaulinio karo valstybių praktika atimti karo belaisvio sta-
tusą už šiuos nusikaltimus tapo beveik įprastinė, ilgainiui ji keitėsi, o  
I PP galutinai įtvirtino, kad bet kokie karo belaisvio statuso neaiškumai 
traktuojami asmens naudai577. Žinoma, karo belaisvio statusas neleidžia 
išvengti asmeninės atsakomybės, toks asmuo turi būti teisiamas pagal 
karo belaisvių teismams taikomus reikalavimus (žr. toliau). 

Karo belaisvio statusą taip pat įgyja ir vaikai, prieš paimant juos į nelais-
vę turėję kombatanto statusą. Be to, karo belaisvio statusas nepriklauso 
nuo to, ar asmuo konflikto šalies buvo priskirtas ginkluotosioms pajė-
goms teisėtai, ar ne578. 

573 III ŽK 5 straipsnis, I PP 45 straipsnis.
574 rogers, supra note 398, 2nd Ed., p. 53.
575 I PP 45 straipsnis. 
576 I PP 44 straipsnio 4 dalis.
577 FleCk, supra note 474, para. 707, p. 385.
578 Ibid., para. 306, p. 87.
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Civiliai, patekę į priešo rankas, karo belaisviais nelaikomi (tarptautinio 
ginkluotojo konflikto metu jiems taikoma 1949 m. Ženevos konvencija 
dėl civilių apsaugos karo metu (IV ŽK) ir atitinkamos I PP nuostatos, o 
netarptautinio – bendrasis 3-iasis straipsnis ir II PP). Taip pat į nelaisvę 
negali būti imamas diplomatinis personalas – jam turi būti leista grįžti 
į savo šalies teritoriją (nors yra buvę kitokių atvejų), bei medicinos ar 
religinis personalas, kurio sulaikyti atstovai turi būti kuo greičiau repa-
trijuojami (jų paslaugomis gali būti naudojamasi medicinos ar sielovados 
funkcijoms atlikti, bet karo belaisviais tokie asmenys nelaikytini). Sužeis-
tiesiems, sergantiems ir sudužėliams ginkluotųjų pajėgų nariams taikoma 
papildoma apsauga pagal I ir II ŽK bei I PP (žr. VIII skyrių). Karo be-
laisvio statuso galima nesuteikti šnipams, nes, kaip minėta, pastariesiems 
neteiktinas ir kombatanto statusas; taip pat karo belaisvio statusas nesutei-
kiamas samdiniams, kaip jie apibrėžiami I PP (žr. VI skyrių Kombatantai). 

Karo belaisvio statusas asmeniui suteikiamas nuo to momento, kai jis at-
siduria priešo valioje (t. y. kai valdžios funkcijas jo atžvilgiu perima priešo 
institucijos ir jų atstovai), ir galioja tol, kol asmuo galutinai išlaisvinamas 
ir repatrijuojamas, kitaip tariant, karo belaisvio statusas ir apsauga galioja 
tol, kol atkuriama pradinė būsena, buvusi iki jo paėmimo į nelaisvę579.

3. Pagrindiniai elgesio su karo belaisviais principai

Už elgesį su karo belaisviais atsako juos laikanti valstybė. Valstybės atsa-
komybė už elgesį su karo belaisviais gali pereiti ir kitai valstybei III ŽK 
dalyvei, jei belaisviai perduodami pastarajai, o ta priimančioji valstybė 
nori ir gali taikyti Konvenciją580. Tam tikrais atvejais belaisvius galima 
perduoti ir neutraliai valstybei581. 

Pagrindiniai elgesio su belaisviais principai yra šie:
1. Su karo belaisviais visada turi būti elgiamasi humaniškai ir 

garbingai: paisoma jų asmens orumo ir garbės, su moterimis 
elgiamasi pagarbiai ir ne blogiau nei su vyrais582. Griežtai drau-

579 GC 3, Commentary, Art. 5, p. 74.
580 III ŽK 12 straipsnis.
581 „Neutralioje šalyje įkurdinami:
1) sužeistieji ir ligoniai, tikėtina, pagysią per metus skaičiuojant nuo sužeidimo ar susirgimo 
datos, jei gydant neutralioje šalyje didesnė galimybė jiems geriau ir greičiau pasveikti;
2) karo belaisviai, kurių psichinei ar fizinei sveikatai, medikų nuomone, tolesnis buvimas 
nelaisvėje kelia didelį pavojų ir kurių įkurdinimas neutralioje šalyje galėtų šią grėsmę paša-
linti.“ Taip pat: III ŽK 109 straipsnis.
582 III ŽK 13 ir 14 straipsnis.
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džiama karo belaisvius žudyti, kankinti, žaloti, vykdyti jiems 
kolektyvines bausmes. Bet kokie veiksmai ar neveikimas, su-
keliantys belaisvio mirtį ar didesnį sveikatos sutrikdymą, yra 
humaniško elgesio reikalavimo pažeidimas. Jugoslavijos tribu-
nolas Kordic ir Cerkez byloje nustatė, kad nežmoniškas elge-
sys yra toks tyčinis veikimas ar neveikimas, kuris sukelia rim-
tą psichinę žalą, fizinių kančių ar sužalojimų, arba yra rimtas 
žmogaus teisės į orumą pažeidimas583. Tas pats galioja ir fizinio 
suluošinimo, medicininių ar mokslinių tyrimų atvejams, ne-
bent tokie veiksmai pateisinami belaisvių gydymo tikslais ir 
atliekami jų naudai. Humaniško elgesio su belaisviais principas 
yra taikomas visada ir reiškia aktyvų įpareigojimą imtis (ar ne-
siimti) tam tikrų veiksmų, todėl valstybės turi ne tik susilaikyti 
nuo smurto prieš belaisvius, bet ir aktyviai rūpintis jų gerove. 
Karo belaisviai saugomi nuo smurto, bauginimų ir įžeidinėji-
mų, taip pat nuo minios smalsumo584 (pavyzdžiui, draudžia-
ma belaisvius rodyti per televiziją (šiais laikais toks draudimas 
taikytinas ir internetui), kitaip demonstruoti juos viešumoje, 
rengti jų eisenas ar pan.).

Karo belaisvių žudymas Lietuvoje. Antrojo pasaulinio karo metais, 
nacistinės Vokietijos okupacijos metu, naciai Lietuvoje nužudė ne mažiau 
nei 172 tūkst. karo belaisvių, kurių dauguma buvo Sovietų Sąjungos ka-
riuomenės kariai. Dalis belaisvių buvo žudomi (žydai, komunistai), kiti 
mirė nuo bado, ligų ir alinančio darbo. Belaisvių naikinimo politika buvo 
sąmoninga, įgyvendinama rasistinės ir politinės ideologijos pagrindu. Nors 
vietos administracija (buvusi lietuvių rankose) negalėjo daryti įtakos karo 
belaisvių likimui, kai kurie lietuvių policijos daliniai buvo panaudoti so-
vietų karo belaisviams saugoti ir konvojuoti. Tai – antros pagal dydį (po 
Holokausto) Lietuvoje vykusios masinės žudynės585.

2.  Draudžiamas bet koks diskriminavimas rasės, tautybės, re-
liginių ar politinių įsitikinimų ir panašių kriterijų pagrindu. 
Vienodą elgesį su visais karo belaisviais turi užtikrinti juos lai-
kanti valstybė. Galima tik pozityvioji diskriminacija, kaip an-
tai laikančioji valstybė karo belaisvius skirsto į stovyklas arba 
stovyklų sektorius atsižvelgdama į jų tautybę, kalbą ir papro-
čius, su sąlyga, kad belaisviai be jų sutikimo neatskiriami nuo 

583 ICTY, Prosecutor v. Kordic and Cerkez, Case No. IT-95-14/2-T, Judgement, February 
26, 2001, para. 256.
584 III ŽK 13 straipsnis.
585 Plačiau: dieCkmann, Ch.; toleikis, V.; ZiZas, R. Karo belaisvių ir civilių gyventojų žudy-
nės Lietuvoje. Vilnius, Margi raštai, 2005, p. 9–52.
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karo belaisvių, priklausiusių ginkluotosioms pajėgoms, kuriose 
jie tarnavo iki paimami į nelaisvę586. Privilegijų gali būti tei-
kiama tik atsižvelgiant į belaisvių sveikatos būklę, amžių arba 
profesinę kvalifikaciją587. Su karininkais ir jiems tolygaus sta-
tuso belaisviais elgiamasi pagarbiai, atsižvelgiant į jų rangą ir 
amžių588. Karo belaisviams draudžiama taikyti individualias ar 
kolektyvines represalijas589. Šis principas yra absoliutus, todėl 
net jei belaisvis prieš paimamas į nelaisvę padarė šiurkščių Že-
nevos konvencijos pažeidimų, jokie atsakomieji veiksmai prieš 
jį negalimi, kaip ir dėl kitos konflikto šalies daromų pažeidimų 
prieš jos laikomus belaisvius.

3.  Karo belaisviai, kaip ir kiti saugomieji asmenys, negali atsi-
sakyti dalies ar visų jiems suteiktų teisių. Taip pat niekam 
negalima atsisakyti teisių, kurios buvo suteiktos pagal specia-
liuosius susitarimus, jeigu tokie buvo sudaryti. Pabrėžtina, kad 
teisių atsisakymo draudimas taikytinas tiek asmeniškai patiems 
belaisviams, tiek ir jų kilmės valstybei (antai valstybės negali 
susitarti, tarkim, netaikyti belaisviams tam tikrų nuostatų)590. 

Tinkamą belaisvių apsaugą padeda užtikrinti valstybės globėjos, kurios 
turi teisę tikrinti karo belaisvių laikymo sąlygas, jų sveikatos būklę ir 
saugumą. Belaisvius laikančios valstybės turi pranešti valstybėms glo-
bėjoms apie visus su karo belaisviais atliekamus veiksmus, o valsty-
bės globėjos gali imtis bet kokių veiksmų, kuriuos mano esant būtinus 
Konvencijos laikymuisi ir tinkamai karo belaisvių apsaugai užtikrinti, ir 
laisvai, niekam nedarant jokių kliūčių pasirinkti, kurias belaisvių stovy-
klas aplankyti591. 

Žinių įtvirtinimo klausimai:

1.  Įvardykite bendrąją karo nelaisvės statuso suteikimo taisyklę.
2. Ar karo belaisvio statusas suteikiamas sulaikytiems ne kombatantams 

arba asmenims, nesantiems ginkluotųjų pajėgų nariais?
3. Kas yra karo belaisvio prezumpcija? 
4. Kokios yra bendrosios elgesio su karo belaisviais taisyklės?

586 III ŽK 22 straipsnis.
587 III ŽK 16 straipsnis.
588 III ŽK 44 straipsnis.
589 III ŽK 13 straipsnis.
590 GC 3, Commentary, Art. 7, p. 88.
591 green, L. C. The Contemporary Law of Armed Conflict. 3rd Ed. Manchester University 
Press, 2008, p. 233.
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1-oji praktinė užduotis. Vazyro ir Bogono konfliktas
Vazyras ir Bogonas – gretimos valstybės, kovojančios dėl Cyros miesto. Šis mies-
tas priklauso Bogonui, bet jame gyvena didelė vazyrų grupė, kuri tarptautinei 
bendruomenei nuolat skundžiasi dėl pažeidžiamų mažumos teisių. Tarp valstybių 
tvyrant įtampai, 2000 m. gegužės 2 d. Cyroje įvyko mitingas. Jo metu vienas iš 
kalbėtojų paragino vazyrus ginklu priešintis Bogono priespaudai ir visaip remti 
Cyros vazyrų armiją (CVA) – karinę politinę grupuotę, jau dvidešimt metų vei-
kiančią Bogone. Po šių žodžių policija, iki tol taikiai prižiūrėjusi mitingo tvarką, 
ėmė vaikyti dalyvius ir suiminėti jiems pasipriešinusiuosius. Staiga sprogo prie 
policijos autobuso privažiavęs savižudžio vairuojamas automobilis, be to, buvo 
apšaudyti į įvykio vietą skubantys greitosios pagalbos automobiliai. Tą pačią naktį 
Bogono ginkluotųjų pajėgų specialiosios paskirties daliniai ėmė šukuoti miestą 
ieškodami ginkluotų asmenų, o per vietos vazyrų radijo stotį buvo paskelbtas 
kreipimasis: „Broliai, gelbėkit, kitaip čia mus visus išžudys!“ Jau kitą rytą (ge-
gužės 3 d.) Vazyro ginkluotosios pajėgos perėjo sieną ir susirėmė su Bogono 
kariuomene. Mūšiai dėl miesto truko penkiolika dienų. Aktyviai padedant CVA 
kovotojams, kurie daugeliu atveju paklusdavo Vazyro ginkluotųjų pajėgų vadams, 
Vazyro kariuomenei pavyko užimti dalį Cyros, bet Bogonas sugebėjo pasinaudoti 
rezervu ir Cyrą vėl atsikovoti. Į konfliktą pagaliau įsikišus Jungtinių Tautų Sau-
gumo Tarybai, šalys vis dėlto susitarė nutraukti ugnį. Konflikto metu Bogono 
ginkluotosios pajėgos sulaikė daug vazyrų. Abi šalys – Vazyras ir Bogonas – yra 
1949 m. Ženevos konvencijų ir jų papildomųjų protokolų dalyvės.
Klausimas: Kvalifikuokite ginkluotąjį konfliktą ir nustatykite jam taikytiną 
teisę (taip pat žr. IV skyrių).

2-oji praktinė užduotis
Bogonas pripažino karo belaisvio statusą Vazyro reguliariosios kariuomenės ka-
riams, taip pat CVA kovotojams, kurie konflikto metu veikė kartu su Vazyro 
daliniais, t. y. tiems, kurie Bogono buvo sulaikyti nuo gegužės 3-iosios. Tokio 
statuso ėmė reikalauti ir anksčiau sulaikytų CVA kovotojų atstovai. 
Klausimas: Esate CVA kovotojo, sulaikyto prieš gegužės 3 d. ir teisiamo už 
maištavimą prieš Bogoną, advokatas. Kokių pateiktumėte argumentų tam, kad 
jūsų klientui būtų pripažintas karo belaisvio statusas?

3-ioji praktinė užduotis
Mūšių dėl Cyros metu vienas Vazyro kareivis, persirengęs civilio drabužiais, pra-
siskverbė į Bogono kontroliuojamą miesto dalį, ten susitiko su tokiu pat „civiliu“ 
CVA kovotoju ir perdavė jam sprogmenų. Pastarasis užminavo dvi kavines, ku-
riose, jo žiniomis, kartais lankydavosi Bogono kariai. Viena po kitos sprogusios 
bombos nužudė ar sužalojo trisdešimt civilių ir tik vieną kareivį. Bogonui vėliau 
pavyko sulaikyti abu minėtuosius asmenis. Jiems karo belaisvio statusas nebuvo 
suteiktas ir jie buvo nuteisti už terorizmą, sukėlusį labai sunkių padarinių. Teisia-
mųjų advokatai padavė apeliacinį skundą, reikalaudami pripažinti ginamiesiems 
karo belaisvio statusą, o jų veiksmus laikyti įprastu ginkluotu puolimu.
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Klausimas: Ką turėtų atsakyti apeliantui šį prašymą nagrinėjantis Bogono 
teisėjas? Atkreiptinas dėmesys į tai, kad apeliantas ginkluotojo konflikto metu 
padarė tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimą, t. y. persirengė civiliu as-
meniu.

4-oji praktinė užduotis
Siekdama ugdyti jaunimo patriotiškumą, Vazyro vyriausybė skatino žymius 
žmones tarnauti kariuomenėje. Garsi Vazyro popmuzikos žvaigždė Ch. taip pat 
tapo savanoriu, jo tarnybą nuolat stebėjo žiniasklaida. Kovų dėl Cyros metu jis 
pateko į Bogono nelaisvę ir kartu su kitais buvo uždarytas į belaisvių stovyklą. 
Ten būdamas Ch. panoro suorganizuoti koncertą savo nelaisvės draugams, o 
Bogono žiniasklaida – transliuoti šį koncertą ir parengti interviu su dainininku. 
Klausimas: Ką šiuo atveju žymiajam belaisviui ir žiniasklaidos atstovams tu-
rėtų atsakyti karo belaisvių stovyklos komendantas?

4. Karo nelaisvės režimas. Pagrindinės nuostatos

Karo nelaisvė – detaliai reglamentuotas institutas, apimantis asmens si-
tuaciją nuo jo patekimo į karo nelaisvę iki pat galutinio repatrijavimo. 

Laiko požiūriu šis procesas atrodo taip: paėmimas į nelaisvę, evakavi-
mas, internavimas, repatriacija. Turinio požiūriu yra svarbūs reikala-
vimai karo belaisvių internavimo vietoms (karo belaisvių stovykloms) 
ir karo belaisvių stovyklos valdymo, karo belaisvių darbo, karo belaisvių 
teisių užtikrinimo (įskaitant ryšius su išore), karo belaisvių atsakomybės 
už teisės pažeidimus ir nusikaltimus klausimai. Trumpai aptartini visi 
šie elementai atskirai.

4.1. Paėmimas į nelaisvę

Paėmimo į nelaisvę momentu laikomas veiksmas, kai nebesipriešinantis 
priešo ginkluotųjų pajėgų narys yra sulaikomas kitos valstybės įgaliotų-
jų institucijų (dažniausiai – ginkluotųjų pajėgų) atstovų.

Karo belaisviai apieškomi, nuginkluojami (paimama visa karinė įranga, 
kariniai dokumentai, išskyrus asmens identifikavimo dokumentus). Jie 
gali pasilikti asmeninio naudojimosi, asmeniškai brangius daiktus, taip 
pat šalmus, dujokaukes ir kitas asmenines apsaugos priemones, aprangą 
ir maitinimuisi reikalingus daiktus, skiriamuosius ženklus ir apdova-
nojimus. Kiekviena valstybė ginkluotojo konflikto dalyvė privalo savo 
ginkluotųjų pajėgų narius aprūpinti asmens dokumentais, kuriuose turi 
būti nuotrauka ir pirštų atspaudai. Dauguma valstybių savo kariams iš-
duoda vadinamuosius atpažinimo žetonus (ženklus), bet jie neatstoja 
asmens dokumento. Jeigu karo belaisvis neturi dokumentų, sulaikanti 
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valstybė privalo juos parūpinti. Pinigai ir vertingi daiktai iš karo belais-
vių negali būti nusavinti kaip karo grobis ir gali būti paimami tik ka-
rininko įsakymu: įregistruojami, pinigai padedami į specialią belaisvio 
sąskaitą, išduodamas paėmimo kvitas. Pasibaigus nelaisvei pinigai turi 
būti grąžinami592.

Belaisviai turi būti apklausiami jiems suprantama kalba, apklausos 
metu privalo pasakyti tik savo vardą, pavardę, karinį laipsnį, gimimo 
datą ir kariuomenės, pulko, asmens arba serijos numerį, o tokių nesant 
– pateikti lygiavertę informaciją (pavyzdžiui, kad priklauso partizanų 
būriui). Šiuo metu tam tikrais atvejais rekomenduojama išsiaiškinti ir 
belaisvio tikėjimą (religiją). Visa ši informacija apie belaisvius svarbi ne 
tik ją kaupiančiai priešo valstybei, bet ir turi būti perduota oficialiam 
Karo belaisvių informacijos biurui, kurį privalo įsteigti visos konflikto 
šalys593, o neutralioje šalyje Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto 
turi būti įsteigiama centrinė agentūra594, renkanti visą įmanomą infor-
maciją apie karo belaisvius. Belaisvio negalima versti pateikti minėtąją 
informaciją, juolab išgauti ją prievarta, fizinio ar moralinio kankinimo 
būdu595. 

2003 m. Irako kampanijos metu JAV pajėgos, siekdamos priversti karo 
belaisvius bendradarbiauti, ilgas valandas dideliu garsu leisdavo sunkiojo 
metalo muziką ar amerikietiškas vaikų daineles. Karių liudijimu, ilgainiui 
tai padėdavo palaužti belaisvių valią. Nors tokį elgesį vargu ar būtų galima 
pripažinti kankinimu, bet greičiausiai jis laikytinas prievarta, kaip ir įvai-
rūs kiti būdai – vertimas ilgas valandas stovėti, klūpoti ar būti kitokiomis 
nepatogiomis pozomis. Čia galima prisiminti ir EŽTT sprendimą Airija v. 
Jungtinė Karalystė byloje, – nežmonišku elgesiu buvo pripažinti specialūs 
sulaikytųjų dezorientavimo būdai596. 

Jeigu belaisvis atsisako pateikti informaciją apie save arba sąmoningai 
pateikia melagingą informaciją, gali būti apribotos jo laipsniui arba sta-
tusui priderančios privilegijos. Tai nieku būdu nereiškia, kad asmuo 
netenka karo belaisvio teisių arba kad su juo galima elgtis kaip nors 
kitaip, bet, pavyzdžiui, prarandamos dėl karininko laipsnio karo belais-
viui teikiamos tam tikros privilegijos (pavyzdžiui, dirbti prižiūrėtojo 
darbą)597.

592 III ŽK 18 straipsnis. 
593 III ŽK 122 straipsnis.
594 III ŽK 123 straipsnis.
595 III ŽK 17 straipsnis.
596 rogers, A. P. V. Law on the Battlefield. 2nd Ed. Manchester University Press, 2004, p. 56.
597 GC 3, Commentary, Art. 17, p. 159−161.
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Sužeisti ar sergantys belaisviai perduodami medicinos personalo glo-
bon. Belaisviai kuo greičiau evakuojami iš karo veiksmų zonos laikantis 
tam tikrų nuostatų: jie turi būti aprūpinti maistu, vandeniu, teikiama 
medicinos pagalba, evakuacijos metu turi būti elgiamasi humaniškai. 
Galima neevakuoti tik tų belaisvių, kuriems dėl to kiltų grėsmė pa-
bloginti sveikatos būklę. Į tranzito (tarpines) stovyklas perkeliami be-
laisviai jose turėtų būti laikomi kuo trumpiau598. Jeigu valstybė ar jos 
ginkluotųjų pajėgų dalinys neturi sąlygų, transporto ar kitų priemonių 
belaisviams evakuoti, arba evakuacijos vykdyti neleidžia kitos aplinky-
bės, karo belaisviai turi būti paleisti ir imamasi priemonių jų saugumui 
užtikrinti599. Tokios sąlygos gali susiklostyti belaisviams patekus į speci-
aliųjų pajėgų rankas, kai šios vykdydamos užduotis ar dėl kitų aplinky-
bių negali jais pačios pasirūpinti ar jų evakuoti600. 

Karo belaisviai gali būti perduodami ir kitai valstybei, bet tik Žene-
vos konvencijų dalyvei ir tik įsitikinus, kad priimančioji valstybė turi 
galimybių taikyti konvencijų nuostatas. Tokiu atveju atsakomybė už 
belaisvius tenka juos priimančiai valstybei. Vis dėlto, jeigu belaisvius 
priėmusi valstybė su jais elgiasi netinkamai, perdavusiajai valstybei gali 
rastis pareiga arba užtikrinti tinkamą elgesį, arba susigrąžinti belais-
vius601. Nors Konvencijoje ši norma neminima, ji yra skirta tik belaisvių 
perdavimui tarp kovojančių valstybių, taigi belaisviai negali būti per-
duodami neutraliai ar nekovojančiajai valstybei (išskyrus aptartus išim-
tinius atvejus – prieglobstį neutralioje šalyje602).

4.2. Karo belaisvių internavimas: stovyklos, patalpos, 
apranga, maistas ir kt.

Karo belaisvius paėmusi valstybė turi teisę juos internuoti, t. y. apri-
boti jų judėjimo laisvę, bet tai negali būti įprastinis įkalinimas (Kon-
vencija vartoja terminą „laikyti uždarytus“), – karo belaisviai visada turi 
turėti tam tikrą judėjimo laisvę, net jeigu ji galima tik neperžengiant 
stovyklos ribų603. Tačiau internuoti karo belaisvių nėra privaloma ir yra 
žinomas ne vienas atvejis, kai aukšto rango karininkai būdavo laikomi 
nelaisvėje, bet ne stovyklose. 

598 III ŽK 19 straipsnis.
599 I PP 41 straipsnio 3 dalis. 
600 The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts. FleCk, D. (ed.). Oxford Uni-
versity Press, 1995, para. 714, p. 394.
601 III ŽK 12 straipsnis.
602 III ŽK 109−111 straipsniai.
603 III ŽK 21 straipsnis.
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Karo belaisviai, labiausiai tie, kurių sveikatos būklė nebeleidžia toliau 
dalyvauti ginkluotajame konflikte, turi galimybę būti paleisti davę gar-
bės žodį ar pasižadėjimą nebedalyvauti ginkluotajame konflikte, taigi 
jiems gali būti suteikiama ir dalinė laisvė (pavyzdžiui, asmuo, davęs 
garbės žodį, kad nemėgins bėgti ir grįžti į savo šalį, gali būti ne inter-
nuojamas stovykloje, o apgyvendinamas įprastinėmis sąlygomis). Labai 
senas garbės žodžio institutas kilo iš viduriniųjų amžių riterių tradicijų, 
bet ne visos valstybės įstatymuose numato galimybes juo naudotis, to-
dėl Konvencijoje atitinkamai numatyta, kad garbės žodis galioja tik tuo 
atveju, jeigu tai leidžia karo belaisvių kilmės valstybė, tačiau draudžia-
ma versti juos duoti garbės žodį ar pasižadėjimą. Hagos sąvade, iš kurio 
garbės žodžio institutas buvo perkeltas į Ženevos konvencijas, taip pat 
buvo numatyta, kad asmuo, sulaikytas sulaužęs garbės žodį ar pasižadė-
jimą (t. y. vėl pakėlęs ginklą prieš jį sulaikiusią valstybę), praranda karo 
belaisvio statusą. ŽK šios nuostatos neliko, bet sulaužęs garbės žodį ar 
pasižadėjimą asmuo neabejotinai galėtų būti traukiamas atsakomybėn 
pagal jį sulaikiusios valstybės įstatymus. Konvencijoje nurodyta, kad bet 
kuriuo atveju asmuo privalo laikytis duoto garbės žodžio ar pasižadėji-
mo, o jo kilmės valstybė negali reikalauti juos pažeisti604.

Karo belaisvių internavimo vietos gali būti tik sausumoje ir tik patalpo-
se, kurios atitinka higienos reikalavimus. Vadinasi, karo belaisviai nega-
li būti įkurdinami laivuose ar baržose (Antrojo pasaulinio karo metu to-
kia praktika buvo gana paplitusi). Kita vertus, Komentaras nurodo, kad 
patalpų sąvoka apima ir palapines, jeigu jos įrengtos pagal 25 straipsnio 
reikalavimus605. Jeigu internavimo vietos sąlygos kenksmingos sveikatai 
(pavyzdžiui, dėl klimato), karo belaisviai turi būti kuo greičiau perke-
liami į palankesnio klimato vietas. Jie taip pat negali būti įkurdinami 
kalėjimuose, nebent tai daroma jų pačių interesais606. 

Vadinamasis Mirties slėnis, besidriekiantis Kuršių nerijoje palei Rusijos 
sieną su Lietuva, taip pavadintas dėl to, kad Prancūzijos–Prūsijos karo  
(1870–1871 m.) metu prūsai ten buvo įkurdinę prancūzų karo belaisvių 
stovyklą. Belaisviai į Neringą buvo gabenami per visą Europą, stovykloje 
jų kalėjo net iki 12 tūkst., – taip prūsai keršijo prancūzams už į jų nelais-
vę patekusių savo karių kalinimą Afrikos dykumose. Belaisviai dirbo kopų 
apželdinimo darbus, bet nuo nežmoniškų sąlygų – bado, alinamo darbo ir 
epidemijų – didelė dalis jų mirė ir buvo palaidoti netoliese607.

604 III ŽK 21 straipsnis, taip pat GC 3, Commentary, Art. 21, p. 178−179.
605 GC 3, Commentary, Art. 22, p. 182.
606 III ŽK 22 straipsnis.
607 nikitenka, D. Neringą reklamuoja ir Napoleonas III [interaktyvus, žiūrėta 2015-04-26], 
<http://lzinios.lt/lzinios/Gimtasis-krastas/neringa-reklamuoja-ir-napoleonas-iii/157214>.
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Karo belaisvių stovyklos žymimos raidėmis PW (angl. Prisoners of War) 
arba PG (pranc. Prison de Guerre), kurios turi būti gerai matomos iš 
oro. Stovyklos negali būti įkuriamos ten, kur grėstų kariniai veiksmai, 
o karo belaisviai negali būti naudojami kaip gyvasis skydas, saugantis 
nuo karinių operacijų. Jie turi teisę naudotis slėptuvėmis nuo oro ants-
krydžių ar kitomis apsaugos priemonėmis, kurios prieinamos vietos gy-
ventojams608. Karo belaisviai skirstomi į stovyklas ar stovyklų sektorius 
atsižvelgiant į jų tautybę, kalbą ir papročius, bet neatskiriant nuo gink- 
luotųjų pajėgų, kuriose jie tarnavo, nebent patys to nori. Tai daroma 
pačių karo belaisvių gerovei užtikrinti (pavyzdžiui, kad galėtų susikal-
bėti tarpusavyje, laikytis tų pačių papročių ir pan.)609. Karininkams gali 
būti steigiamos atskiros stovyklos ar jų sektoriai, nes jų rangui numa-
tytos tam tikros privilegijos: jų stovyklas aptarnauja žemesniojo rango 
belaisviai, jų negalima siųsti dirbti kitokio darbo nei prižiūrimasis610. 

Nuolatinio tranzito stovykloms (per kurias gabenami belaisviai) įrengti 
taikomi tie patys reikalavimai.

Karo belaisviai įkurdinami ne blogesnėmis sąlygomis nei juos laikančios 
valstybės ginkluotųjų pajėgų atstovai. Karo belaisvių gyvenamosios patal-
pos turi būti apsaugotos nuo drėgmės, pakankamai apšviečiamos, jeigu rei-
kia – šildomos, suteikiama patalynė, antklodės ir kt. Moterims įrengiamos 
atskiros patalpos (miegamieji)611. Sulaikiusioji valstybė privalo aprūpinti 
karo belaisvius apranga (tiek apatine, tiek viršutine) ir avalyne, atitinkančia 
klimato sąlygas. Galima naudoti ir tam tinkamas karines uniformas. Ap-
ranga turi būti reguliariai keičiama ir taisoma612. Karo belaisviai turi teisę 
nešioti skiriamuosius ženklus, nurodančius jų laipsnį ir valstybinę priklau-
somybę, bei pasižymėjimo ženklus (apdovanojimus ir kt.)613. 

Stovyklose privalo būti ir dieną, ir naktį belaisviams prieinami, prižiū-
rimi sanitariniai patogumai (moterims – atskiri), pakankamai asmeninių 
higienos priemonių, dušų ir pirčių, suteikiama pakankamai vandens ir 
sudaromos sąlygos higienos reikmėms: prausimusi, skalbimui ir kt.614 

Karo belaisvių maistas turi būti pakankamas sveikatai palaikyti, kūno 
svorio netekimui ar panašiems reiškiniams išvengti. Dirbantys belaisviai 

608 III ŽK 23 straipsnis.
609 GC 3, Commentary, Art. 22, p. 184−185.
610 III ŽK 49 straipsnis, 44 straipsnis. 
611 III ŽK 25 straipsnis.
612 III ŽK 24 straipsnis.
613 III ŽK 40 straipsnis.
614 III ŽK 29 straipsnis.
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turi būti maitinami papildomai, visi turi gauti pakankamai geriamo-
jo vandens, leidžiama vartoti tabaką. Belaisviai turi būti įtraukiami į 
maisto ruošimą, be to, jiems sudaromos sąlygos maitintis patiems savo 
maistu (įsigytu už pinigus ar, pavyzdžiui, gautu siuntiniais). Negalima 
taikyti kolektyvinių su maistu susijusių drausmės priemonių (t. y. bausti 
mažinant maisto racioną ar pan.)615. 

Konvencijoje taip pat numatyta, kad karo belaisvių stovyklose turi būti 
įrengiami kioskai, kuriuose belaisviai už pinigus galėtų įsigyti būtinųjų 
prekių (muilo, maisto produktų, tabako ir kt.) įprastinėmis rinkos kai-
nomis. Tokių kioskų versle turėtų dalyvauti ir belaisviai, o jų pelnas gali 
būti naudojamas tik jų gerovei616. 

Belaisvius laikanti valstybė taip pat turi sudaryti sąlygas jų intelektinei, 
švietimo, sporto ir žaidimų veiklai. Jiems leidžiama būti lauke, mankš-
tintis, sportuoti, žaisti lauko žaidimus, – tam turi būti skiriamos pakan-
kamai didelės lauko aikštės617. 

Karo belaisvių stovyklai vadovauti skiriamas juos laikančios valstybės 
reguliariųjų pajėgų įgaliotas karininkas. Be stovyklos valdymo pareigų, 
jis taip pat yra atsakingas už III ŽK taikymą ir privalo turėti Konvencijos 
kopiją, taip pat turi užtikrinti, kad stovyklos personalas, sargybiniai ir 
kt. asmenys būtų susipažinę su Konvencija. Konvencijos tekstas belais-
viams suprantama kalba turi būti iškabintas stovykloje, kad belaisviai 
galėtų laisvai prieiti ir skaityti618, taip pat visi karo belaisviams taikomi 
ar skirti įsakymai, taisyklės, skelbimai ir pranešimai, kurių kopijos turi 
būti įteikiamos belaisvių atstovui619. Karo belaisviai privalo atiduoda-
mi pagarbą gerbti stovyklai vadovaujantį karininką ir visus sulaikiusios 
valstybės aukštesniojo laipsnio karininkus620. 

Ginklo naudojimas prieš belaisvius griežtai draudžiamas, net jeigu be-
laisviai bando pabėgti ar bėga. Ginklą galima naudoti tik neišvengia-
mu atveju (t. y. kai nėra jokių kitų galimybių asmenį sustabdyti) ir 
tik po tinkamų įspėjimų621 (kaip nurodoma Komentare, tai gali būti, 
pavyzdžiui, mažiausiai du garsiniai įspėjimai ar įspėjamieji šūviai). Kad 
būtų aiškesnės ribos, kurias peržengus gali būti panaudojami ginklai, 

615 III ŽK 26 straipsnis.
616 III ŽK 27 straipsnis.
617 III ŽK 38 straipsnis.
618 III ŽK 41 straipsnis.
619 Ibid.
620 III ŽK 39 straipsnis.
621 III ŽK 40 straipsnis.
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istoriškai karo belaisvių stovyklos būdavo apribojamos vadinamosiomis 
mirties, arba saugumo, linijomis, per kurias žengti griežtai draudžiama, 
o įžengęs asmuo rizikuoja, kad prieš jį bus panaudotas ginklas. Taip pat 
ginklo panaudojimas gali būti teisėtas, jeigu stovykloje kyla maištas ar 
sukilimas, kurio neįmanoma suvaldyti nenaudojant ginklo, arba jeigu 
stovyklos apsaugininkams tenka panaudoti ginklą savigynai622. 

4.3. Belaisvių medicininė priežiūra ir kapelionų paslaugos 

Kiekvienoje stovykloje privalo būti įrengiamas medicinos punktas, ku-
riame belaisviai galėtų gauti tinkamą pagalbą. Belaisviai, kuriems rei-
kalinga specialioji medicinos pagalba (pavyzdžiui, operacija), turi būti 
gydomi karinėse arba civilinėse ligoninėse, o gydymo išlaidas apmoka 
belaisvius laikanti valstybė623. Kartą per mėnesį turi būti rengiama karo 
belaisvių medicininė apžiūra, jos metu tikrinamas ir užrašomas jų svoris, 
tikrinama švara ir atliekama ligų, daugiausia infekcinių, prevencija624.

Bet kokia medicininė procedūra karo belaisviui gali būti atliekama tik 
jeigu ji reikalinga jo sveikatos būklei pagerinti. Griežtai draudžiami 
bet kokie medicininiai ar moksliniai eksperimentai su karo belaisviais, 
net jeigu jie patys sutinka juose dalyvauti. Taip pat draudžiama imti 
jų kraują, audinius ar organus transplantavimui (persodinimui), išsky-
rus savanorystės atvejus (t. y. donoras turi turėti galimybę išreikšti savo 
valią; draudžiama, pavyzdžiui, imti kraują ar odą persodinimui iš be 
sąmonės esančių asmenų625); tai turi būti atliekama be jokios prievar-
tos ar raginimo ir tik medicinos tikslams, laikantis medicininių nor-
mų, kontrolės ir etikos, vienodai taikomų ir donorui, ir pacientui. Bet 
kokios panašios operacijos turi būti kruopščiai dokumentuojamos, šie 
dokumentai saugomi ir bet kada prieinami valstybei globėjai626. Karo 
belaisvis turi teisę atsisakyti operacijos, toks nesutikimas taip pat turi 
būti įforminamas. Rūpintis karo belaisvių sveikata – aktyvi valstybės 
pareiga, taigi belaisvių sveikatos būklė turi būti nuolat stebima ir negali 
būti kliudoma teikti jiems reikalingą pagalbą. 

Siektina, kad karo belaisvių sveikatos priežiūrą atliktų jų valstybės gink- 
luotųjų pajėgų, geriau – tos pačios tautybės asmenys. Belaisvius laikan-
ti valstybė gali pareikalauti, kad medicinos pagalbos funkcijas atliktų 

622 GC 3, Commentary, Art. 42, p. 246–247.
623 III ŽK 30 straipsnis. 
624 III ŽK 31 straipsnis.
625 AP 1, Commentary, Art. 11, para. 486, p. 158.
626 I PP 11 straipsnis. 
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turintys atitinkamą išsilavinimą asmenys iš pačių belaisvių627 arba šiam 
tikslui sulaikytas medicinos personalas628 (antruoju atveju toks persona-
las nelaikomas karo belaisviais, bet naudojasi visa Konvencijos apsau-
ga), bet tokiu atveju nepanaikinama ir pačios valstybės pareiga rūpintis 
belaisvių sveikatos reikalais suteikiant atitinkamą personalą. Medicinos 
personalui, be darbo stovykloje, taip pat turi būti sudaromos galimybės 
periodiškai lankyti už stovyklos ribų esančius (pavyzdžiui, dirbančius) 
karo belaisvius. Už sulaikytojo medicinos personalo veiklą kiekvienoje 
stovykloje yra atsakingas vyriausias pagal karinį laipsnį karo gydytojas. 
Jam suteikiami įgaliojimai tiesiogiai derinti visus su medicinos sritimi 
susijusius klausimus su stovyklos vadovybe, taip pat sudaromos sąlygos 
susirašinėti šiai veiklai atlikti būtinais klausimais (pavyzdžiui, negalima 
riboti jo šiais klausimais rašomų laiškų ar atvirlaiškių kiekio629). Medi-
cinos personalo negalima versti dirbti jokio kito darbo. 

Panašios taisyklės galioja ir karo belaisvių sielovadai. Ją atlieka kape-
lionai arba dvasininkai, esantys tarp pačių belaisvių (prilyginami kape-
lionams). Tokie asmenys taip pat negali būti verčiami atlikti jokio kito 
darbo. Kapelionų korespondencija religiniais klausimais cenzūruojama, 
bet jos kiekis neribojamas. Karo belaisviams turi būti suteikiamos ga-
limybės praktikuoti jų religiją (įskaitant galimybę lankyti pamaldas)630. 
Jeigu kapeliono (ar belaisvių tikėjimo kapeliono) nėra, tai eiti šias  
pareigas skiriamas artimos tikybos dvasininkas, o jo nesant – išmanantis 
pasaulietis, jeigu tai leidžia tikėjimo dogmos ir dėl to susitaria laikan-
čioji valstybė ir belaisvių bendruomenė, o kur būtina – ir tos pačios 
tikybos dvasininkų vietos vadovybė631. 

Žinių įtvirtinimo klausimai:

1. Kokios informacijos iš karo belaisvių galima išgauti per apklausą?
2. Kaip privalu elgtis, jeigu nėra galimybės karo belaisvių evakuoti?
3. Ar karo belaisvius privaloma apgyvendinti karo belaisvių stovyklose?
4. Kokie yra stovyklų įrengimo reikalavimai? 
5. Kokios yra karo belaisvių medicininės priežiūros ypatybės?

627 III ŽK 32 straipsnis.
628 III ŽK 33 straipsnis.
629 GC 3, Commentary, Art. 33, p. 221−222.
630 III ŽK 34−36 straipsniai. 
631 III ŽK 37 straipsnis.
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Praktinė užduotis
Vazyro ir Bogono konflikto metu į Vazyro rankas patekę penkiolika Bogono 
karių, tarp jų – trys moterys, buvo įkurdinti buvusiose kareivinėse greta Va-
zyro ginkluotųjų pajėgų komunikacijų centro. Apklausiant belaisvius moterų 
buvo klausiama, ar jos ištekėjusios, – priklausomai nuo atsakymo su jomis buvo 
elgiamasi skirtingai, kaip numato Vazyro valstybinė religija (netekėjusios mo-
terys privalo vilkėti visą kūną dengiantį drabužį, o ištekėjusios gali nedengti 
veido, – to buvo griežtai reikalaujama ir iš belaisvių). 
Klausimas: Ar karo belaisvių įkurdinimo vieta parinkta tinkamai ir ar laiky-
tinas teisėtu minėtasis elgesys su karo belaisvėmis moterimis?

4.4. Karo belaisvių darbas ir finansinė padėtis

Karo belaisvius laikanti valstybė fiziškai sveikus belaisvius gali siųsti 
dirbti įvairius darbus, atsižvelgdama į jų fizines galimybes, amžių, lytį, 
karinį rangą. Kita vertus, karo belaisvių darbas yra gana griežtai regla-
mentuojamas. 

Pirmiausia karo belaisvių darbas jokiu būdu neturi žeminti karių savi-
garbos (ne individualiu, subjektyviu supratimu, o vertinant, ar toks dar-
bas nebūtų laikomas žeminančiu pagal belaisvius laikančios valstybės 
ginkluotųjų pajėgų taisykles ir papročius632); antra, sveikatai kenksmin-
gus (dėl klimato sąlygų ar dėl darbo pobūdžio) arba pavojingus darbus 
(prie tokių priskiriamas minų šalinimas) belaisviai gali dirbti tik sava-
noriškai633. 

Karo belaisviams tinkamiausi yra stovyklos priežiūros, valdymo ir tvar-
kymo darbai, bet jie gali dirbti ir už stovyklos ribų. Konvencija numato 
šias darbo, kuriam galima naudoti karo belaisvius, sritis:

a)  žemės ūkis;
b)  gamybos arba naudingųjų iškasenų gavybos ir pramonės šakos, 

taip pat apdirbamoji pramonė; 
c)  ne karinio pobūdžio ir paskirties darbai: viešieji, statybos dar-

bai, transporto arba krovos darbai, komunalinių paslaugų sfera;
d)  prekyba ir meno bei amatų sritis;
e)  namų ūkio darbai634.

Kitaip tariant, pirmiausia tokie darbai turi būti ne karinio pobūdžio, 
nors iš dalies (netiesiogiai) gali prisidėti prie belaisvius laikančios valsty-
bės karinės galios stiprinimo (pavyzdžiui, naudingųjų iškasenų gavyba).  

632 GC 3, Commentary, Art. 52, p. 277.
633 III ŽK 52 straipsnis.
634 III ŽK 50 straipsnis.
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Belaisviams visiškai draudžiama dirbti metalurgijos, mašinų gamybos ir 
chemijos pramonėje, – ne tik dėl to, kad taip belaisviai tiesiogiai prisidė-
tų prie karinės galios stiprinimo, bet ir dėl jų pačių saugumo. Be jokios 
abejonės, belaisvių darbas negali būti naudojamas ginkluotosios kovos 
zonose (apkasams kasti, įtvirtinimams statyti ir pan.), nes būtų pažeidžia-
ma taisyklė, kad belaisviai turi būti saugomi nuo karo veiksmų pavojaus. 

Belaisvių darbas gali būti organizuojamas skiriant juos į vadinamuo-
sius darbo būrius, galinčius dirbti už stovyklos ribų, bet jie vis tiek yra 
laikomi stovyklos administraciniu padaliniu, už kurį atsakinga karinė 
vadovybė ir karo belaisvių stovyklos viršininkas. Pastarasis tvarko tokių 
būrių apskaitą, kuri turi būti bet kada prieinama patikrinti ir valstybei 
globėjai, ir Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto atstovams635. 
Belaisviai gali dirbti pas privačius darbdavius, bet tiesioginė atsakomy-
bė už juos vis tiek tenka stovyklos viršininkui, net jeigu privatiems 
darbdaviams ir būtų pavestas šių belaisvių saugojimas ir apsauga, kokios 
reikalauja Konvencija636. 

Belaisviai gali būti verčiami dirbti (viena iš retų išimčių, kai tarptautinė 
teisė leidžia priverstinį darbą); kaip minėta, karininkai ir puskarininkiai 
gali dirbti tik prižiūrėtojų darbą. 

Dirbantiems belaisviams turi būti užtikrinamos normalios sąlygos, atitin-
kančios juos laikančios valstybės darbo įstatymus, taikomus belaisviams 
taip pat, kaip ir jos piliečiams, ir nieku būdu ne blogesnės ar diskrimina-
cinės. Atkreiptinas dėmesys, kad turi būti laikomasi darbų saugos taisyk- 
lių, suteikiama darbams atlikti reikalinga speciali įranga ar žinios. Darbo 
sąlygų bloginimas negali būti taikomas kaip drausminimo priemonė637. 

Belaisvius laikanti valstybė privalo jiems už darbą mokėti teisingą darbo 
užmokestį. Konvencija nustato konkrečias minimaliąsias darbo užmo-
kesčio sumas (žinoma, dabar jos atrodo juokingos, – juk Konvencija 
priimta prieš 65-erius metus): ne mažiau nei ketvirtadalis Šveicarijos 
franko už visą darbo dieną638. Žinoma, ši nuostata netrukdo valstybei 
nustatyti didesnį darbo įkainį. Darbo užmokestis taip pat mokamas ir 
nuolatinėms pareigoms paskirtiems karo belaisviams už jų kvalifikuotą 
ar mažiau kvalifikuotą darbą, susijusį su stovyklos valdymu, priežiūra ar 
įrengimu, už medicininių ar religinių pareigų atlikimą (žr. aukščiau). 
Mokama ir belaisvių atstovui (žr. toliau) bei jo patarėjams (jeigu tokie 

635 III ŽK 56 straipsnis.
636 III ŽK 57 straipsnis.
637 III ŽK 51 straipsnis.
638 III ŽK 62 straipsnis.
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yra) – arba iš kiosko pelno fondo (žr. aukščiau), arba iš belaisvius lai-
kančios valstybės lėšų639. 

Visiems, dirbantiems ar nedirbantiems, belaisviams juos laikanti valsty-
bė moka nedidelį atlyginimą (pašalpą). Taip pat jiems gali siųsti papil-
domų lėšų jų kilmės valstybė, jie gali gauti asmenines ar kolektyvines 
pinigų perlaidas. Tokios lėšos laikomos kiekvienam belaisviui atidary-
tose sąskaitose, o jose sukauptos sumos grąžinamos juos repatrijuojant. 
Belaisvius laikanti valstybė numato, kokią grynųjų pinigų sumą belais-
vis gali turėti savo reikmėms (reikalingoms prekėms nusipirkti)640. 

4.5. Karo belaisvių ryšiai su išore, jų korespondencija, 
pagalbos siuntos

Karo nelaisvė – ne tik fiziškai, bet ir (net labiau) psichologiškai sunki 
būsena pačiam belaisviui ir jo artimiesiems. Konvencija siekia užtikrinti 
kuo geresnius belaisvių ryšius su pasauliu. 

Vos tik sulaikius karo belaisvį, pirmiausia apie tai informuojamas Karo 
belaisvių informacijos biuras, kuris palaiko ryšį su Centrine karo belais-
vių agentūra, o valstybė globėja informuoja belaisvio kilmės valstybę. 
Pats belaisvis, pakliuvęs į nelaisvę arba perkeliamas iš vienos stovyklos į 
kitą ar patekęs į ligoninę dėl ligos, turi teisę per ne ilgesnį kaip savaitės 
terminą parašyti Centrinei karo belaisvių agentūrai ir savo artimiesiems 
tipinės formos atviruką (atvirlaiškį), kuriame nurodo pakliuvimo į ne-
laisvę faktą, adresą ir sveikatos būklę. Tokie atvirlaiškiai turi būti siun-
čiami nedelsiant, jų jokiu būdu negalima sulaikyti641. 

4 paveikslas. Pirmojo pasaulinio karo belaisvio atvirlaiškis  
(iš Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus muziejaus Ženevoje ekspozicijos)

639 III ŽK 62 straipsnis.
640 III ŽK 59−68 straipsniai. 
641 III ŽK 70 straipsnis. 
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Būdami nelaisvėje karo belaisviai turi teisę parašyti bent du laiškus ir 
bent keturis atvirukus per mėnesį laikančiosios valstybės kalba (laikan-
čioji valstybė gali leisti ir kitą kalbą)642. Laiškas nuo atviruko (atvirlaiš-
kio) skiriasi teksto apimtimi. Korespondencija tiek siunčiančiosios, tiek 
gaunančiosios valstybės gali būti cenzūruojama (po vieną kartą643), bet 
turi būti išsiunčiama kuo greičiau, be to, jos sulaikymo negalima taikyti 
kaip drausminimo priemonės. Išimtiniais atvejais karo belaisviai turi teisę 
išsiųsti telegramas644. Paštas ir telegramos šiuo metu jau yra pasenę ko-
munikacijos būdai, tad kyla klausimas, ar karo belaisviai galėtų naudotis 
elektroniniais ryšiais, skambinti ir kt.? Matyt, šiuo atveju reikėtų pasi-
naudoti specialiųjų susitarimų galimybe, t. y. niekas netrukdo valstybėms 
susitarti (ar vienašališkai leisti) belaisviams naudotis kitomis susižinojimo 
priemonėmis, kurios net ir belaisvius laikančiajai valstybei gali būti gero-
kai patogesnės, nei pareiga organizuoti korespondencijos siuntas.

Karo belaisviams leidžiama gauti kolektyvines ir individualias siuntas: 
maisto produktų, drabužių, medikamentų ir daiktų jų dvasiniams porei-
kiams tenkinti, švietimui ar poilsiui, įskaitant knygas, kulto reikmenis, 
mokslo ir studijų medžiagą, muzikos instrumentus, sporto inventorių ir 
priemones studijoms ar kultūrinei veiklai tęsti. Tokių siuntų ribojimus 
gali numatyti nebent valstybė globėja, Tarptautinis Raudonojo Kry-
žiaus komitetas (TRKK) arba kita pagalbą teikianti organizacija. Ko-
lektyvinių siuntų skirstymą taip pat kontroliuoja valstybė globėja arba 
TRKK. Visos pagalbos siuntos neapmokestinamos, neapmuitinamos, 
už jas neimami pašto mokesčiai. Siuntų transporto išlaidas turi prisiimti 
belaisvius laikanti valstybė, o jeigu siunta gabenama per kitas valsty-
bes – tos valstybės Konvencijos dalyvės645. Siuntas galima tikrinti, bet 
nepakenkiant jose esantiems daiktams ir nesutrukdant jų pristatymo. 
Korespondencijos draudimas gali būti taikomas tik išimtiniais atvejais – 
dėl karinių ar politinių priežasčių, laikinai ir kuo trumpiau646. 

Karo belaisviams išlieka visos apimties civilinis teisnumas ir veiksnumas 
(žinoma, jeigu jų sveikatos būklė tinkama), jie turi teisę sudaryti san-
dorius ir civilinės būklės aktus, išduoti įgaliojimus, rašyti testamentus. 
Belaisvius laikančioji valstybė privalo padėti jiems įgyvendinti šias tei-
ses, įskaitant ir teisinės pagalbos teikimą, taip pat pagal poreikį persiųsti 
arba atsisiųsti dokumentus647. 

642 III ŽK 71 straipsnis.
643 III ŽK 76 straipsnis.
644 III ŽK 71 straipsnis.
645 III ŽK 74 straipsnis. 
646 III ŽK 76 straipsnis, taip pat GC 3, Commentary, Art. 76, p. 359−361.
647 III ŽK 77 straipsnis. 
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4.6. Karo belaisvių atstovai

Karo belaisvių atstovai – tai asmenys, kurių funkcija yra tarpininkauti 
tarp belaisvius laikančios valstybės karinės vadovybės, belaisvių ir vals-
tybės globėjos bei humanitarinės pagalbos organizacijų. Karo belaisvių 
atstovas gali būti išrenkamas kas šeši mėnesiai slaptuoju balsavimu. Jei-
gu stovykloje yra karininkų (karininkų arba mišrioje stovykloje), be-
laisvių atstovu tampa vyriausiojo rango karininkas. Jam į pagalbą taip 
pat renkami patarėjai648 iš karininkų (jeigu stovykla – karininkų) arba 
paprastų belaisvių (jeigu stovykla – mišrioji). Visais atvejais atstovas turi 
būti tos pačios tautybės, kalbėti ta pačia kalba ir laikytis tų pačių pa-
pročių kaip ir jo atstovaujami belaisviai, todėl ir atskiruose stovyklų 
sektoriuose, kuriuose belaisviai sugrupuoti pagal pilietybę ar kitus mi-
nėtuosius kriterijus, turi būti po atskirą jų atstovą649. Taip pat atstovus 
turi ir belaisvių darbo būriai bei darbo stovyklos. Belaisvių atstovai gali 
paskirti sau reikalingus padėjėjus (paprastai – specializuotoms užduo-
tims atlikti) iš karo belaisvių650. 

Kiekvienas išrinktas belaisvių atstovas turi būti patvirtintas laikančiosios 
valstybės. Jeigu atstovą patvirtinti atsisakoma, valstybei globėjai turi 
būti nurodomos priežastys651. 

Belaisvių atstovų pirmoji paskirtis – rūpintis karo belaisvių gerove. 
Kitaip tariant, jie nėra vadai, jų administraciniai įgaliojimai – riboti. 
Atitinkamai vien dėl savo pareigų jie nelaikomi atsakingais už kitų be-
laisvių nusižengimus652. Kiekvienas karo belaisvis turi teisę laisvai kon-
sultuotis su savo atstovu. Taip pat belaisvių atstovams leidžiama lankytis 
bendrosiose patalpose, jiems sudaromos visos reikiamos galimybės nau-
dotis ryšiais ir susisiekti su laikančiosios valstybės bei valstybės globėjos 
atstovais, tarptautinėmis humanitarinėmis organizacijomis, darbo būrių 
atstovams – su pagrindine stovykla. Tokių ryšių riboti negalima653. Tin-
kamos veiklos sąlygos turi būti sudarytos ir karo belaisvių padėjėjams654. 

Karo belaisvių atstovai prižiūri drausminių nuobaudų skyrimą, teismo 
procesus, tikrina ir skirsto kolektyvines siuntas, organizuoja kioskų  

648 Lietuviškame konvencijos vertime vartojama „padėjėjų“ sąvoka yra netiksli, nes pata-
rėjų ir padėjėjų pareigybės yra skirtingos. Patarėjai − tarsi belaisvių atstovo pavaduotojai, o 
padėjėjai – pagalbininkai konkrečioms užduotims atlikti (pavyzdžiui, siuntiniams tikrinti). 
649 III ŽK 79 straipsnis.
650 III ŽK 81 straipsnis. 
651 III ŽK 79 straipsnis.
652 III ŽK 80 straipsnis. 
653 III ŽK 81 straipsnis. 
654 Ibid. 
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veiklą ir savitarpio paramos sistemos funkcionavimą, rekomenduoja be-
laisvius mišriosioms medicinos komisijoms ir kt.

Žinių įtvirtinimo klausimai:

1. Kokiose srityse galima naudoti karo belaisvių darbą? Ar karo belais-
vius galima versti dirbti?

2. Kokį darbą (darbus) belaisviams dirbti griežtai draudžiama? Kokie 
darbai laikomi pavojingais?

3. Kaip reguliuojami karo belaisvių ryšiai su išore? Ar galima cenzūruoti 
belaisvių korespondenciją?

4. Ką veikia ir kokių įgaliojimų turi karo belaisvių atstovai?

1-oji praktinė užduotis 
Tarp Bogono ir Vazyro teritorijų dar nuo 1983 m. karo laikų buvo likę keletas 
minų laukų. Bogonas paskelbė, kad tie karo belaisviai, kurie imsis šiuos laukus 
išminuoti, gaus geresnį maitinimą ir kitų privilegijų. Į kvietimą atsiliepė 50 karo 
belaisvių. Atlikdami išminavimo darbus trys iš jų žuvo, kaip vėliau nustatė nelai-
mę tyrę pareigūnai, – dėl to, kad neišmanė senesnių minų konstrukcijos ypatybių.
Klausimas: Atsakykite, ar karo belaisviai galėjo dirbti tokį darbą? Ar už 
darbą galėjo būti suteikiama privilegijų? Ar Bogonas gali būti kaltinamas dėl 
karo belaisvių žūties?

2-oji praktinė užduotis 
Bogonas pasiūlė inžinerinį išsilavinimą turintiems karo belaisviams dirbti trak-
torių (žemės ūkio technikos) gamykloje, esančioje netoli jų stovyklos. Kituose 
šios technikos gamintojos – įmonės „Daram“ – filialuose buvo gaminami 
artilerijos pabūklų tempimo įrenginiai. 
Klausimas: Ar karo belaisviai gali dirbti tokioje įmonėje? Kokiais argu-
mentais pagrįstumėte neigiamą atsakymą?

4.7. Karo belaisvių atsakomybė.  
Drausminės ir baudžiamosios sankcijos 

Kaip minėta, karo nelaisvė nėra bausmė. Kita vertus, kur susirenka daug 
žmonių, juolab nelojalių juos kontroliuojančiai jėgai, galimi įvairūs tei-
sės pažeidimai655. Bendrieji karo belaisvių atsakomybės principai yra šie: 

– jų jokiu būdu negalima bausti už patį dalyvavimo ginkluotaja-
me konflikte faktą (taikoma kombatanto privilegija); 

– jie privalo paklusti laikančiosios valstybės ginkluotąsias pajėgas 
reguliuojantiems įstatymams, statutams ir įsakymams, jei Kon-
vencija nesuteikia išimčių; 

655 III ŽK vertime į lietuvių kalbą nepagrįstai dažnai vartojamas terminas „nusikaltimas“, 
nors daugeliu atvejų turėtų būti kalbama būtent apie pažeidimus. 
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– jiems gali kilti atsakomybė už: a) nelaisvėje padarytas veikas 
(pavyzdžiui, vagystę, sužalojimą ir kt.); b) veikas, padarytas 
iki nelaisvės (įprastinius kriminalinius nusikaltimus, kurių at-
žvilgiu galioja laikančiosios šalies jurisdikcija); c) tarptautinius 
nusikaltimus (karo nusikaltimai, nusikaltimai žmoniškumui, 
genocidas ir kt.);

Antrojo pasaulinio karo metu ir po jo SSRS atsisakė taikyti karo belaisvio 
statusą daliai vokiečių karo belaisvių. Dar 1950 m. Sovietų Sąjunga teigė 
turinti 12 000 vokiečių belaisvių, iš kurių 9 000 laiko karo nusikaltėliais656.

– priklausomai nuo laikančiosios valstybės įstatymų ir kitų teisės 
aktų, karo belaisviui atsakomybė gali būti taikoma kaip draus-
minė nuobauda arba baudžiamasis persekiojimas; 

– jeigu skiriasi laikančiosios valstybės ir belaisvio valstybės įsta-
tymai dėl veikų baustinumo, už tokias veikas karo belaisvis gali 
būti baudžiamas tik drausmine nuobauda657;

– taikomas bausmių pariteto principas, t. y. belaisvis negali būti 
baudžiamas kitokia bausme, nei už tą patį nusikaltimą būtų 
baudžiamas laikančiosios valstybės ginkluotųjų pajėgų narys. 
Belaisvė moteris negali būti baudžiama kitokia bausme ar su ja 
elgiamasi griežčiau, nei su laikančiosios valstybės ginkluotųjų 
pajėgų nare, taip pat negu kad būtų skiriama bausmė ar elgia-
masi su ginkluotųjų pajėgų nariu vyru, nubaustu už tokį patį 
pažeidimą658. 

Atskirai aptartina belaisvio nelojalumo prezumpcija: pirmiausia numa-
toma, kad belaisvį teisiantys asmenys būtų „kiek galima atlaidesni“659 
ir teiktų prioritetą drausminėms nuobaudoms, be to, teismai nepriva-
lo laikytis bausmės minimumo reikalavimo660; antra, Konvencija karo 
belaisvių pabėgimo (dažnas belaisvis turi tokį tikslą) atvejams numato 
nemažai nuostatų, varžančių belaisvius laikančiąją valstybę. 

Pirmiausia nustatoma, kad pavykęs pabėgimas – tai toks pabėgimas, kai 
belaisvis arba prisijungia prie valstybės ar jos sąjungininkės ginkluotųjų 
pajėgų, arba palieka jį laikiusios valstybės (jos sąjungininkės) teritori-
ją, arba patenka į savo valstybės ar sąjungininkės laivą, nepavaldų be-
laisvį laikančios valstybės kontrolei, net jeigu šis laivas yra teritorinėje 

656 FleCk, supra note 600, p. 370.
657 III ŽK 82 straipsnis.
658 III ŽK 88 straipsnis.
659 III ŽK 83 straipsnis.
660 III ŽK 87 straipsnis.
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jūroje661 (nepavaldūs valstybės kontrolei pirmiausia būna karo laivai). 
Tokiu atveju asmuo, net vėl patekęs į nelaisvę, negali būti baudžiamas 
už pavykusį pabėgimą nei drausmine, nei baudžiamąja nuobauda. Jei-
gu pabėgimas nepavyko, karo belaisvis už jį gali būti baudžiamas tik 
drausmine nuobauda662, net jeigu tai buvo kartotinis pažeidimas663, kita 
vertus, tokiam belaisviui prižiūrėti teisėtai taikytinos itin griežtos prie-
monės (pavyzdžiui, perkėlimas į vietovę, iš kur pabėgti sudėtingiau). 
Žinoma, griežta priežiūra nepanaikina Konvencijos garantijų, negali 
kenkti belaisvio sveikatos būklei ir vis tiek turi būti vykdoma belaisvių 
stovykloje664. Už pabėgimą, įgyvendintą padarant tik nesunkių nusikal-
timų (pavyzdžiui, dokumentų klastojimą, vagystę neketinant praturtėti 
ar pan.) be smurtinių veiksmų, sukėlusių pavojų žmonių gyvybei ar 
sveikatai, belaisvis gali būti baudžiamas tik drausmine nuobauda, be to, 
ankstesnis pabėgimas (-ai) negali būti laikomas (-i) sunkinančia aplin-
kybe, o pabėgimo ar mėginimo pabėgti kurstytojai ar organizatoriai 
gali būti baudžiami tik drausmine nuobauda665. Jeigu asmuo pabėgimo 
(net ir sėkmingo) metu padarė sunkų nusikaltimą (nužudymą, sunkų 
sužalojimą, padegimą ir pan.666), jis gali būti perduodamas teismui ir 
baudžiamas. 

Vis dėlto belaisvio nelojalumo prezumpcija nesuteikia jam teisės iki 
sėkmingo pabėgimo vykdyti kovos veiksmus, nešioti ginklą ar dalyvauti 
ginkluotajame pasipriešinime. Tokiu atveju, kaip nurodo Komentaras, 
asmuo gali būti traktuojamas kaip neteisėtas kombatantas667. 

Drausminės nuobaudos karo belaisviams paprastai skiriamos už įvairius 
drausmės pažeidimus. Konvencija numato šias drausminių nuobaudų 
rūšis: „1) piniginė bauda, neviršijanti 50 proc. atlyginimo avanso ir dar-
bo užmokesčio, <…>, ne ilgiau kaip trisdešimčiai dienų; 2) Konven-
cijoje nenumatytų privilegijų atėmimas; 3) papildomas darbas be eilės, 
bet ne ilgiau kaip dvi valandas per dieną; 4) įkalinimas. Trečiame punk-
te nurodyta nuobauda negali būti skiriama karininkams“668 (žr. 4.4. 
poskyrį Karo belaisvių darbas), taip pat nuobaudos negali būti žiaurios, 
nežmoniškos ir kitaip pažeidžiančios Konvenciją.

661 III ŽK 91 straipsnis.
662 III ŽK 89 straipsnis.
663 III ŽK 92 straipsnis.
664 Ibid. 
665 III ŽK 93 straipsnis.
666 GC 3, Commentary, Art. 93, p. 454. 
667 Ibid., p. 453.
668 III ŽK 89 straipsnis.
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Drausmines nuobaudas gali skirti tik stovyklos viršininkas, jį pakei-
čiantis arba jo įgaliotas karininkas669. Net jeigu nuobaudą skiria įga-
liotas karininkas (pavyzdžiui, atsakingas už stovyklos dalį), jis turi būti 
belaisvius laikančios šalies ginkluotųjų pajėgų narys, be to, įgaliojimo 
davimas neatleidžia stovyklos vadovo nuo bendrosios atsakomybės už 
pažeidimus, kuriuos įgyvendindami drausminius įgaliojimus gali pada-
ryti jo pavaldiniai670. Stovyklos viršininkas taip pat atsakingas už draus-
minių nuobaudų registrą, kurį gali patikrinti valstybės globėjos atstovai.

Belaisvio padarytas drausminis nusižengimas turi būti kuo greičiau 
ištiriamas, kaltinamasis tiksliai informuojamas apie tyrimą ir jam su-
teikiama teisė pasiaiškinti ar gintis, gali būti leista pasikviesti liudyto-
jų ir, jeigu būtina, kvalifikuotą vertėją. Apie priimtą sprendimą skirti 
drausminę nuobaudą informuojamas ir karo belaisvių atstovas671. Karo 
belaisvis gali būti įkalinamas iki drausminės bylos nagrinėjimo tik tokiu 
atveju, jeigu už tokį pat pažeidimą būtų įkalinamas belaisvius laikančio-
sios valstybės ginkluotųjų pajėgų narys arba jeigu tai būtina tvarkai ir 
drausmei stovykloje palaikyti, bet ne ilgiau kaip 14 dienų672. 

Drausminė nuobauda negali trukti ilgiau kaip 30 dienų, – tai yra di-
džiausia trukmė, kurios viršyti neleidžiama net, pavyzdžiui, kelių 
drausminių nusižengimų atveju673. Jeigu karo belaisviui paskiriama 
griežčiausia drausminė nuobauda – areštas (įkalinimas), nuobauda įgy-
vendinama laikantis Konvencijos principų: belaisvio negalima perkelti į 
įprastinius kalėjimus ar pataisos įstaigas, karininkai negali būti kalinami 
kartu su eiliniais, moterys turi būti kalinamos atskirai ir prižiūrimos 
moterų, įkalinimo patalpos turi atitikti sanitarijos ir higienos reikalavi-
mus. Areštuotiems karo belaisviams leidžiama gauti ir siųsti laiškus, iki 
įkalinimo pabaigos galima sulaikyti tik siuntas ir perlaidas. Sulaikytųjų 
prašymu jie gali dalyvauti kasdienėse medicinos apžiūrose, o ligos atve-
ju būti paguldyti į stovyklos arba stacionariąją ligoninę674. Įkalinimas iki 
drausminės bylos nagrinėjimo įskaitomas į nuobaudos trukmę675. 

4.8. Baudžiamieji procesai prieš karo belaisvius

Baudžiamuosius procesus prieš karo belaisvius gali vykdyti tik karo 
teismai (nebent belaisvį laikančiosios valstybės teisė leidžia ginkluotųjų 

669 III ŽK 96 straipsnis. 
670 GC 3, Commentary, Art. 96, p. 459−460.
671 III ŽK 96 straipsnis.
672 III ŽK 95 straipsnis.
673 III ŽK 90 straipsnis.
674 III ŽK 97 ir 98 straipsniai.
675 III ŽK 90 straipsnis. 
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pajėgų narį teisti įprastiniame, civiliniame teisme676). Visi karo belais-
vius teisiantys teismai privalo laikytis teisingo teismo garantijų, t. y. ne-
šališkumo, teisės į gynybą, galimybės apskųsti nuosprendį ir kt. princi-
pų. Be to, galioja visi įprastiniai baudžiamosios teisės principai: nullum 
crimen sine lege (lot., nėra nusikaltimo be įstatymo, t. y. karo belaisvis 
negali būti nuteistas už veikas, kurios pagal galiojančią jį laikančiosios 
valstybės ar tarptautinę teisę nelaikomos nusikaltimu), ne bis in idem 
(lot., negalima bausti du kartus už tą pačią veiką), in dubio pro reo (lot., 
abejonė vertinama teisiamojo naudai) ir kt. 

Apie prieš karo belaisvį pradėtą teismo procesą privaloma kuo greičiau 
(ne vėliau kaip tris savaites iki teismo proceso pradžios) pranešti valsty-
bei globėjai ir belaisvių atstovui. Jeigu ši sąlyga neįvykdoma (terminas 
skaičiuojamas nuo pranešimo gavimo momento), procesas turi būti ati-
dėtas677. 

Būtina užtikrinti karo belaisvio galimybę gintis. Bet koks teismo pro-
cesas prieš karo belaisvį bus laikomas neteisėtu, jeigu jam nebuvo su-
teikta galimybė gintis ir jis negalėjo pasinaudoti kvalifikuota advoka-
to ar gynėjo pagalba678. Karo belaisviui suteikiama teisė pasirinkti ne 
tik advokatą ar kvalifikuotą patarėją, bet ir pagalbininką – savo drau-
gą belaisvį. Jeigu karo belaisvis advokato nepasirenka, ne vėliau kaip 
per savaitę tai turi padaryti valstybė globėja, kuriai belaisvius laikanti 
valstybė pateikia kvalifikuotų kandidatų sąrašą. Jeigu ir tada nepavyksta 
paskirti advokato, jį turi paskirti belaisvius laikančioji valstybė. Advo-
katas ar gynėjas turi turėti ne mažiau kaip dvi savaites bylai pasirengti, 
jam suteikiama teisė laisvai lankyti kaltinamąjį, bendrauti su juo be 
liudytojų, tartis su gynybos liudytojais, įskaitant karo belaisvius. Šios 
galimybės privalo būti užtikrintos iki pat apeliacijos termino pabaigos. 
Visi proceso dokumentai turi būti surašomi belaisviui suprantama kalba 
ir perduodami tiek jam, tiek jo gynėjui, suteikiant pakankamai laiko pa-
sirengti gynybai. Valstybės globėjos atstovai turi teisę iš anksto apie tai 
privalomai informavę dalyvauti teismo posėdyje, nebent posėdis valsty-
bės saugumo interesais būtų uždaras679. 

Belaisvis turi teisę pagal laikančiosios valstybės įstatymus pateikti tei-
sinę apeliaciją dėl bausmės panaikinimo, proceso atnaujinimo ar kt.680 

676 Lietuviškame Konvencijos 84 straipsnyje taip pat padaryta šiurkšti vertimo klaida.
677 III ŽK 104 straipsnis, žr. Pranešimo turinio reikalavimai.
678 III ŽK 99 straipsnis.
679 III ŽK 105 straipsnis.
680 Lietuviškame vertime dėl nežinomų priežasčių vartojamas terminas „kasacija“. 
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ir turi būti informuotas apie šią teisę bei jos įgyvendinimo terminus. 
Konvencija, beje, neaptaria teisės į malonės ar pan. prašymo, bet pre-
ziumuojama, kad tokie prašymai yra galimi pagal laikančiosios valsty-
bės teisės procedūras681. Apie priimtą nuosprendį glaustai (supaprastinta 
forma) pranešama valstybei globėjai ir belaisvių atstovui, taip pat ir be-
laisviui jam suprantama kalba, jeigu jis nedalyvavo skelbiant nuospren-
dį. Jeigu nuosprendis įsiteisėjo arba jeigu karo belaisviui buvo paskirta 
mirties bausmė, valstybei globėjai turi būti kuo greičiau nusiųstas iš-
samus pranešimas apie teismo procesą, įskaitant nuosprendžio tekstą, 
glausta išankstinio tyrimo ir teismo ataskaita, nurodant įstaigą, kurioje 
bus atliekama bausmė682. 

Nors didesnioji dalis Vakarų pasaulio valstybių yra atsisakiusios mirties 
bausmės, įskaitant ir mirties bausmę karo metu, 1949 m. tokia baus-
mė dar buvo įprasta ir galėjo būti skiriama už įvairius nusikaltimus, 
taip pat ir karo belaisviams. Todėl Konvencijoje mirties bausmės klau-
simas reguliuojamas griežtai. Pirmiausia ir belaisviai, ir valstybė globėja 
turi būti informuoti apie nusikaltimus, už kuriuos gali būti baudžiama 
mirties bausme, ir mirties bausmė netaikytina jokiais kitais atvejais, iš-
skyrus su belaisvių kilmės valstybės sutikimu. Antra, mirties bausmės 
negalima skirti, jeigu teismas neatsižvelgia į karo belaisvio nelojalumo 
prezumpciją (žr. aukščiau)683. Paskirtos mirties bausmės vykdymas ati-
dedamas šešiems mėnesiams, skaičiuojant nuo tos dienos, kai valstybė 
globėja gavo išsamų pranešimą apie teismo procesą684. 

Paskirtąją bausmę karo belaisviai atlieka tokiomis pačiomis sąlygomis, 
kaip ir laikančiosios valstybės ginkluotųjų pajėgų nariai. Karo belaisvės 
moterys turi būti kalinamos atskirai nuo vyrų ir prižiūrimos moterų. 
Bausmės paskyrimas nepanaikina karo belaisvio statuso ir Konvencijos 
apsaugos. Nuteistieji karo belaisviai taip pat turi teisę susirašinėti, gauti 
bent vieną siuntinį per mėnesį, medicininę pagalbą ir dvasinę paramą, 
reguliariai pabūti lauke, mankštintis ir kt. Elgesys su nuteistais karo 
belaisviais visada turi būti žmoniškas, įkalinimo sąlygos neturi kenkti 
jų sveikatai685. Konvencija nereikalauja nuteistų karo belaisvių kalinti 
atskirai nuo juos laikančios valstybės ginkluotųjų pajėgų narių. 

681 GC 3, Commentary, Art. 106, p. 494.
682 III ŽK 107 straipsnis. 
683 III ŽK 100 straipsnis. 
684 III ŽK 101 straipsnis. 
685 III ŽK 108 straipsnis.
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Žinių įtvirtinimo klausimai:
1. Kokia teisė taikoma sulaikytiems karo belaisviams?
2. Kas yra „sėkmingas pabėgimas“ ir kodėl yra numatyta jį reguliuojan-

čių normų? 
3. Ką reiškia ir kodėl yra svarbi belaisvio nelojalumo prezumpcija?
4. Už kokius nusikaltimus karo belaisvį galima teisti ir kas turi teisę tai 

daryti?
5. Ar leidžiama karo belaisviui skirti mirties bausmę? Ar ginkluotojo 

konflikto metu Lietuva galėtų skirti karo belaisviui mirties bausmę?

1-oji praktinė užduotis 
Prieš patekdamas į Vazyro kariuomenę, B. C. buvo nusikaltėlių gaujos, vyk-
džiusios tarptautinę narkotikų kontrabandą iš Vazyro į Bogoną ir kitas šalis, 
narys. Būdamas karys jis pateko į nelaisvę Bogone, kur dar prieš karą buvo 
pradėta byla prieš minėtąją gaują, kaltinimai pateikti ir B. C. Pastarajam patekus 
į Bogono rankas, byla buvo atnaujinta. Netrukus prašymą dėl B. C. ekstradici-
jos Bogonui pateikė Dakarijos valstybė, kurioje šis asmuo buvo padaręs sunkų 
nusikaltimą – nužudymą.
Klausimas: Bogono pareigūnas vyksta į karo belaisvių stovyklą perimti B. C. 
ir nugabenti jį į kitą sulaikymo vietą. Kaip jis turėtų išaiškinti belaisvių stovyk- 
los komendantui situaciją ir jos pagrindus? 

2-oji praktinė užduotis 
Keli belaisviai dirbo darbo būryje Bogono tekstilės gamykloje. Pagrobę sunk- 
vežimį jie išlaužė gamyklos vartus, suvažinėjo bandžiusį jiems pastoti kelią sar-
gą, paspruko ir pasislėpė. Vėliau Bogono tarnybos juos sulaikė ir išlaipino iš 
Dakarijos oro linijų lėktuvo, turėjusio išskristi iš šalies. Belaisviai buvo nuteisti 
už stambaus masto turto sunaikinimą ir tyčinį nužudymą. Visi nuteisti sunkio-
mis bausmėmis. 
Klausimas: Valstybės globėjos atstovas privalo išsiaiškinti šios bylos aplin-
kybes. Ar teismas turėjo teisę nagrinėti tokią bylą? Ar buvo galima belaisvius 
išlaipinti iš lėktuvo?

4.9. Karo belaisvių mirtis ir laidojimas

Kiekvieno karo belaisvio mirtis turi būti dokumentuojama, prieš jį lai-
dojant ar kremuojant turi būti atliekama medicininė kūno apžiūra mir-
čiai konstatuoti686. Jeigu įtariama, kad dėl karo belaisvio mirties kaltas 
sargybinis, kitas belaisvis ar asmuo, taip pat jeigu mirties priežastis ne-
žinoma, belaisvius laikanti valstybė privalo nedelsdama atlikti oficialų 
tyrimą, apie kurio pradėjimą ir rezultatus turi būti pranešama valstybei 
globėjai, o nustatyti kaltieji patraukiami baudžiamojon atsakomybėn687. 

686 III ŽK 120 straipsnis. 
687 III ŽK 121 straipsnis. 
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Konstatavus belaisvio mirties faktą surašomas mirties liudijimas (prane-
šimas apie mirtį), kurio forma yra pridėta prie Konvencijos, ir perduo-
damas Karo belaisvių informacijos biurui, kopija – Centrinei belaisvių 
agentūrai688. Karo belaisviai įprastai turi būti laidojami atskiruose ka-
puose, nebent neišvengiamos aplinkybės neleidžia to padaryti (pavyz-
džiui, epidemijų atveju), kremavimas taip pat galimas tik išimtiniais 
atvejais (taip pat ir jeigu belaisvis pats to prašė). Jeigu yra galimybių, 
karo belaisviai turi būti laidojami su jų išpažįstamos religijos apeigomis, 
priklausantys tai pačiai valstybei belaisviai – vienoje vietoje. Karo be-
laisvių kapai turi būti pažymėti, tvarkingai prižiūrimi ir registruojami 
valstybės Kapų registravimo tarnyboje689.

4.10. Karo nelaisvės pabaiga ir repatriacija

Karo nelaisvė (ir Konvencijos suteikiama apsauga) baigiasi tada, kai karo 
belaisvis repatrijuojamas į savo valstybę. Visi karo belaisviai privalo būti 
nedelsiant repatrijuojami pasibaigus ginkluotajam konfliktui, bet, kaip 
minėta, sunkiai sužeisti ar dėl kitų priežasčių netekę galimybės toliau 
dalyvauti ginkluotajame konflikte, davę garbės žodį ar pasižadėjimą, 
gali būti repatrijuoti dar ginkluotojo konflikto metu. 

Taigi pasibaigus ginkluotajam konfliktui (žr. IV skyrių Ginkluotojo konf-
likto pabaiga) karo belaisviai turi būti nedelsiant paleidžiami ir repatri-
juojami. Kaip paaiškina Konvencijos komentaras, šių dviejų vartojamų 
terminų turinys yra analogiškas (būna atvejų, kai repatriacija nereikalin-
ga, nes karo belaisviai yra paleidžiami savo valstybėje). Ši analogija lemia 
akivaizdžią valstybės pareigą bet kuriuo atveju kuo greičiau grąžinti karo 
belaisvius į jų ankstesnę būklę690 ir juos informuoti, kokių priemonių bus 
dėl jų imamasi. Nepagrįstas karo belaisvių repatrijavimo vilkinimas laiko-
mas sunkiu Ženevos konvencijų pažeidimu, taigi ir karo nusikaltimu691. 

Konvencijoje greito repatrijavimo pareiga buvo įtvirtinta dėl to, kad vals-
tybės neretai repatriaciją vilkindavo, nes ankstesni dokumentai neaiškiai 
nustatė šios pareigos įgyvendinimo terminą. Antai Sovietų Sąjunga po An-
trojo pasaulinio karo paskutinius Vokietijos ir jos sąjungininkių karo belais-
vius repatrijavo tik 1956-aisiais. 

Repatriacija turi vykti laikantis Konvencijos nuostatų, reguliuojančių 
karo belaisvių perkėlimą (t. y. turi būti organizuojama humaniškai, 

688 III ŽK 120 straipsnis, žr. taip pat IV priedą.
689 III ŽK 120 straipsnis. 
690 GC 3, Commentary, Art. 118, p. 547. 
691 I PP 85 straipsnis. 
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atsižvelgiant į karo belaisvių poreikius692). Repatrijuojant karo belais-
vius, jiems grąžinami iš jų paimti vertingi daiktai, nepakeista užsienio 
valiuta, jiems leidžiama išvykstant pasiimti asmeninius daiktus, kores-
pondenciją ir iki 25 kilogramų asmeninio bagažo. Jeigu dalį asmeninių 
daiktų tenka palikti, jie saugomi belaisvius laikiusios valstybės tol, kol 
nebus susitarta dėl jų pergabenimo ir atitinkamų išlaidų atlyginimo693. 
Repatriacijos išlaidas valstybės dalijasi tarpusavyje pagal tam tikras tai-
sykles694. 

Repatriacija gali būti atidedama tiems karo belaisviams, kurie laukia 
teismo dėl padarytų nusikaltimų arba atlieka už juos bausmę. Jeigu teis-
mo procesas baigiasi bausmės paskyrimu ir belaisvis turi ją atlikti, dėl 
to jo repatriacija gali būti atidedama (šis klausimas paliekamas valstybių 
nuožiūrai695). 

Turbūt vienas iš sudėtingiausių ir daugiausia ginčų keliančių su repa-
triacija susijusių klausimų – ar repatriacija yra teisė, ar pareiga? Aki-
vaizdu, kad tai yra belaisvius laikančios valstybės pareiga, nes ji privalo 
nedelsdama repatrijuoti karo belaisvius. Tačiau kaip reikėtų elgtis su 
belaisviais, kurie nenori būti repatrijuojami? Ar repatriacija gali būti 
vykdoma jėga, net jeigu belaisviai nenori grįžti į savo valstybę? An-
tai po Antrojo pasaulinio karo buvo nemažai priverstinių repatriacijų į 
Sovietų Sąjungą, daugybė repatrijuotų asmenų dėl to nukentėjo, tapo 
politinių represijų ir susidorojimų aukomis.

Komentaras pateikia aiškinamąjį atsakymą, kuris gali būti interpretuo-
jamas įvairiai: 1) karo belaisviai turi neatimamą teisę būti repatrijuoti, 
vos tik baigiasi aktyvūs ginkluotosios kovos veiksmai, o laikančioji vals-
tybė privalo šią teisę užtikrinti suteikdama tam priemonių ir būdų; 2) 
negali būti jokių pirmosios taisyklės išimčių, išskyrus tuos atvejus, kai 
nesutinkantis su repatriacija belaisvis po repatriacijos gali tapti neteisėtų 
priemonių taikymo objektu, labiausiai dėl jo rasės, visuomenės klasės, 
religinių ar politinių pažiūrų, nes tokiu atveju repatriacija prieštarautų 
tarptautinės teisės žmogaus apsaugos principams. Kiekvienas toks atve-
jis turi būti nagrinėjamas individualiai; 3) karo belaisviams neturi būti 
taikomos jokios propagandos ar spaudimo priemonės, raginant juos 
prieštarauti repatriacijai; 4) repatriaciją prižiūrinčios institucijos (taip 
pat ir valstybė globėja) privalo įsitikinti, kad belaisvių prašymai netai-

692 III ŽK 46−48 straipsniai. 
693 III ŽK 119 straipsnis. 
694 Žr. III ŽK 118 straipsnį. 
695 III ŽK 119 straipsnis. 
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kyti repatriacijos yra visiškai laisvi ir sąžiningi, ir suteikti karo belaisviams 
visą informaciją apie jų padėtį; 5) šios taisyklės netaikomos karo belais-
viams, nelegaliai priskirtiems prie priešo ginkluotųjų pajėgų (pavyzdžiui, 
okupuotų teritorijų gyventojams, kurie prievarta buvo paimti į šalies 
okupantės kariuomenę, arba prie priešo prisijungusiems dezertyrams); 6) 
be to, valstybės gali sudaryti specialų tarpusavio susitarimą dėl repatria-
cijos ir jos išimčių696. Tad apibendrinant galima teigti: repatrijuoti belais-
vius yra valstybės pareiga, o bet kokios šios pareigos išimtys gali būti tik 
individualios (konkrečiu atveju) ir sietinos tik su paties belaisvio gerove.

5. Karo nelaisvės elementų taikymas netarptautinio 
ginkluotojo konflikto metu 

Kaip minėta, formaliai karo nelaisvė yra tarptautinio ginkluotojo konf-
likto institutas dėl tos priežasties, kad karo belaisvio ir kombatanto są-
vokos itin glaudžiai susijusios. Tad netarptautinio ginkluotojo konflikto 
atveju karo nelaisvės savaime nėra, nors, žinoma, visada būna sulai-
komų asmenų. Koks jų statusas? Pirmiausia, be abejo, jiems galioja 
pagrindinės Ženevos konvencijų bendrojo 3-iojo straipsnio garantijos, 
t. y. sulaikytasis laikomas asmeniu, nebedalyvaujančiu ginkluotajame 
konflikte. II protokolas šias garantijas šiek tiek išplečia, tiesa, aptarda-
mas jas kartu su sulaikytų asmenų garantijomis (t. y. prie tokių priski-
riami ir sulaikyti civiliai, kuriems tarptautinio ginkluotojo konflikto 
metu taikytinas atskiras internuotųjų asmenų režimas). 

Tad sulaikytam netarptautinio ginkluotojo konflikto metu kovojusiam 
asmeniui aktualiausios būtų šios humaniško elgesio garantijos: su to-
kiais asmenimis elgiamasi humaniškai, jų nediskriminuojant, visiškai 
draudžiama (įskaitant ir grasinimą atlikti tokias veikas) kėsintis į tokių 
asmenų gyvybę, sveikatą, fizinę ar psichinę gerovę − juos žudyti, žiau-
riai su jais elgtis, kankinti, žaloti ar kitaip bausti kūno bausmėmis; tai-
kyti kolektyvines bausmes, imti įkaitais, vykdyti prieš juos teroro aktus; 
kėsintis į jų orumą, elgtis žeminančiai ar įžeidžiai, tyčiotis iš žmogaus 
orumo (žaginti, įtraukti į priverstinę prostituciją ir nepadoriai kėsintis); 
pavergti ir bet kuria forma imti į vergiją; plėšti697. 

Sulaikytų asmenų minimaliosios teisės, kurias nurodo II protokolas, yra 
šios: sužeistaisiais ir ligoniais turi būti pasirūpinta, jiems suteikiama teisė 
į sveikatos tikrinimą, turi būti aprūpinami maistu ir geriamuoju vande-

696 GC 3, Commentary, Art. 118, p. 548.
697 II PP 4 straipsnio 2 dalis.
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niu, užtikrinamos sveikos ir higieniškos sąlygos, saugoma nuo ginkluo-
tojo konflikto pavojų; internuotieji asmenys negali būti įkurdinami arti 
ginkluotojo konflikto zonos. Vyrai ir moterys internuojami skyrium, 
moteris prižiūri tik moterys. Draudžiamas ir veikimas, ir neveikimas, 
kenkiantis tokių asmenų fizinei ir psichinei sveikatai bei neliečiamybei, 
taip pat medicinos procedūros, nereikalingos pagal jų sveikatos būklę ir 
neatitinkančios visuotinai priimtų medicinos normų, taikomų laisviems 
asmenims medicinos požiūriu panašiomis aplinkybėmis (tas pats medi-
cininių, biologinių, mokslinių eksperimentų su sulaikytais asmenimis 
draudimas). Tokie asmenys turi teisę gauti asmeninę ir kolektyvinę pa-
ramą, jiems leidžiama siųsti ir gauti laiškus bei atvirukus, praktikuoti 
savo religijos apeigas. Jeigu tokie asmenys verčiami dirbti, jiems turi 
būti taikomos tokios pačios darbo sąlygos ir garantijos, kaip ir vietos 
civiliams gyventojams698. 

Taip pat numatytos pagrindinės asmenų, teisiamų už baudžiamuosius 
nusikaltimus, susijusius su ginkluotuoju konfliktu, garantijos: asmens in-
formavimas, teisė į gynybą, teisingo ir nešališko teismo garantijos, nul-
lum crimen sine lege principas, nekaltumo prezumpcija, teisimo už akių 
draudimas, apeliacijos teisė. Taip pat draudžiama skelbti mirties bausmę 
asmenims, neturintiems 18 metų, ir ją vykdyti nėščioms moterims ar 
mažamečių vaikų motinoms. Pasibaigus kovos veiksmams įsigalioja įpa-
reigojimas kuo didesniam skaičiui asmenų, dalyvavusių ginkluotajame 
konflikte699, taikyti amnestiją laikantis kvazikombatanto (t. y. atsakomy-
bės už įprastinius ginkluotosios kovos veiksmus netaikymo) koncepcijos.

Nuo 2014 m. vykstant Ukrainos ir Rusijos konfliktui dėl Donbaso, kuris, 
Rusijai nepripažįstant ribotos ir neviešos paramos Donbaso separatistams, 
vis dėlto buvo laikomas netarptautiniu ginkluotuoju konfliktu, 2014 m. 
rugsėjo 5 d. Minsko susitarimu bandyta šį konfliktą išspręsti numatant vie-
ną iš sąlygų – taikyti amnestiją separatistams, kurie nepadarė sunkių nusi-
kaltimų. Nors Minsko susitarime nebuvo apie tai kalbama, konflikto šalys 
(Ukraina ir (formaliuoju požiūriu) prorusiški separatistai) keitėsi į nelais-
vę patekusiais asmenimis, vadinasi, palyginti su tarptautiniu ginkluotuoju 
konfliktu, savotiškai taikė repatriacijos institutą.

Žinių įtvirtinimo klausimai:

1. Kada atsiranda pareiga paleisti ir repatrijuoti karo belaisvius?
2. Ar galima repatrijuoti karo belaisvius nesibaigus ginkluotajam konf-

liktui?

698 II PP 5 straipsnis. 
699 II PP 6 straipsnis. 
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3. Ar karo belaisvis gali atsisakyti repatriacijos?
4. Kokie karo nelaisvės elementai taikomi netarptautinio ginkluotojo 

konflikto metu?

1-oji praktinė užduotis 
Kai kurie į Bogono nelaisvę patekę Vazyro ginkluotųjų pajėgų atstovai pareiškė 
norą pasilikti Bogone ir Bogono valstybė nesiėmė priemonių juos repatrijuoti. 
Tokį elgesį galėjo paskatinti ir belaisvių „supažindinimo su Bogonu“ programa, 
taip pat tas faktas, kad Vazyre šie asmenys būtų buvę laikomi religine mažuma 
ir jų laisva veikla (viešas tikėjimo išpažinimas), tarptautinių organizacijų duo-
menimis, ten nebūtų buvusi galima.
Klausimas: Esate Vazyro valstybės pareigūnas ir rengiate protesto notą, ku-
rioje nurodoma, kad nerepatrijuodamas belaisvių Bogonas pažeistų tarptautinę 
humanitarinę teisę. Kuo pagrįsite notą?

2-oji praktinė užduotis 
Konflikto Rytų Ukrainoje tarp Ukrainos ir Rusijos remiamų separatistų metu 
(TRKK nuomone, šis konfliktas laikytinas netarptautiniu) separatistai organi-
zavo sulaikytų Ukrainos karių ir savanorių batalionų, pavaldžių Ukrainos gink- 
luotųjų pajėgų Generaliniam štabui arba Vidaus reikalų ministerijai, narių para-
dą. Jo metu asmenys buvo vedami pagrindine Donecko miesto gatve pro minią, 
šaukiančią įžeidžiančius šūkius, spjaudančią, mėtančią įvairius daiktus ir pan. 
Klausimas: Kokia teisė turėtų būti taikoma šio įvykio atveju? Ar buvo pada-
rytas tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimas?
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X skyrius  
Civiliai ir jų apsauga. Okupacijos režimas

Civilių kaip ginkluotojo konflikto (karo) metu saugomų asmenų sta-
tusas visuotinai pripažįstamas nuo seniausių laikų, bet tiesiogine civilių 
apsauga tarptautinė humanitarinė teisė susirūpino gana vėlai. Lieberio 
kodekso ir Hagos sąvado nuostatos (žr. I skyrių), susijusios su civilių 
apsauga, buvo itin fragmentiškos: pavyzdžiui, draudimas bombarduoti 
neginamas vietoves ar plėšti700, bendrieji civilių padėties principai, taip 
pat aptarti kodifikuojant okupacijos režimą701, – tai ir viskas. Kodėl? 
Nejaugi civiliai nusipelnė mažesnės apsaugos? Priežasčių būta kelių: 
pirma, civiliai vis dar gana saugūs jautėsi užnugaryje, antra, – „civi-
lizuotų tautų“ kariavimo būdai užtikrino didesnę ar mažesnę pagarbą 
civiliams. 

Pirmieji įspėjamieji signalai jau skambėjo: ispanai 1896 m. Kuboje, 
Jungtinės Amerikos Valstijos 1899 m. Filipinuose, Jungtinės Karalystės 
administracija Pietų Afrikoje Antrojo būrų karo metu (1900–1902) ne-
lojaliems civiliams suvaldyti, kovojantiesiems nuo nekovojančiųjų ir jiems 
teikiamai paramai atskirti sugalvojo vadinamąsias koncentracijos stovyklas, 
kurios garsėjo labai prasta higienos būkle. Išplitusios epidemijos, prastas 
maitinimas ir vadovybės aplaidumas pražudė dešimtis tūkstančių jose už-
darytų žmonių, daugiausia vaikų ir moterų702. 

Po Pirmojo pasaulinio karo jau susirūpinta rengti specialią civilių ap-
saugos konvenciją. Tarptautinis Raudonasis Kryžius ėmėsi šio pobū-
džio veiklos 1920 m., o 1934 m. parengtas vadinamasis Tokijo projektas 
1940 m. turėjo būti pateiktas svarstyti diplomatinei konferencijai, kuri, 
žinoma, neįvyko. Antrojo pasaulinio karo metu TRKK pavyko įtikinti 
kovojančiąsias šalis kai kuriems sulaikytiems civiliams pagal analogiją 
taikyti 1929 m. Ženevos konvenciją dėl karo belaisvių. Deja, pavyko 
apsaugoti tik sąlygiškai nedaug (apie 160 tūkst.) žmonių703. 

Dėl suprantamų priežasčių specialioji Civilių konvencija atsirado tik 
po Antrojo pasaulinio karo, kurio metu civilių aukų būta dešimt kartų 
daugiau nei kombatantų, tad civilių apsaugai skirto dokumento būtiny-
bė pasidarė visiškai akivaizdi. 1949 m. priimta IV Ženevos konvencija 

700 HR 25 ir 28 straipsniai.
701 HR 42−56 straipsniai.
702 pretorius, F. The Boer Wars [interaktyvus, žiūrėta 2015-04-25], <http://www.bbc.
co.uk/history/british/victorians/boer_wars_01.shtml>.
703 GC 4, Commentary, Introduction, p. 4.
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dėl civilių apsaugos kol kas užtikrino tik dalinę apsaugą. Mat Konvenciją 
sudarė trys tikslinės dalys: 1) civilių, kuriuo nors būdu patekusių į prie-
šiškos šalies rankas, apsauga; 2) bendroji civilių apsauga nuo karo veiksmų 
grėsmės (mažiausia Konvencijos dalis, apimanti sužeistųjų civilių, šeimų 
ir vaikų apsaugos dalykus); 3) okupacijos režimo detalizavimas. 

Vėlesnės ginkluotųjų konfliktų tendencijos parodė, kad civiliai ne tik 
buvo, bet ir tebėra dažniausios aukos, todėl 1977 m. priimant I ir II 
papildomuosius protokolus buvo tikslingai išplėtota bendroji civilių ap-
saugos nuo ginkluotosios kovos grėsmių sistema. Naujųjų protokolų 
nuostatų pagrindas buvo dar 1956 m. Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus 
komiteto parengtų ir įvykusios konferencijos patvirtintų Taisyklių, ri-
bojančių civiliams gyventojams karo metu kylančius pavojus, projektas 
(Niu Delio taisyklės)704. 

Deja, tendencijos nepasikeitė. Vis didesnis ginkluotųjų konfliktų asi-
metriškumas, dažni nevalstybinių subjektų dengimosi civiliais atvejai ir 
mažėjančios galimybės atskirti kombatantą nuo civilio lemia, kad civi-
liai nuolat tampa gausiausiomis ginkluotųjų konfliktų aukomis. 

2014 m. Izraelio ginkluotosioms pajėgoms vykdant operaciją „Apsaugos 
barjeras“ (angl. Protective Edge) prieš „Hamas“ kontroliuojamą Gazos 
Ruožą (Palestinos teritorija ir autonomija), žuvo 71 izraelietis – 4 civiliai,  
1 saugumo koordinatorius ir 66 kariai, o Gazos Ruožo pusėje žuvo 2 189 
žmonės, iš jų 1 486, tikėtina, civiliai, 557 įvairioms ginkluotosioms gru-
pėms priklausantys ir 146 neaiškaus statuso asmenys705. 

Tad civilių apsauga ginkluotųjų konfliktų metu dabar yra vienas iš pagrin-
dinių tarptautinės humanitarinės teisės tikslų. Kaip minėta, civilių asme-
nų apsauga yra glaudžiai susijusi su atskiriamumo principu: viena vertus, 
civilius siekiama apsaugoti įpareigojant kombatantus – teisėtus karinius 
taikinius – aiškiai išsiskirti, kad priešas žinotų, į ką šaudo; kita vertus, pa-
tiems civiliams yra draudžiama dalyvauti ginkluotosios kovos veiksmuose, 
už tai jiems netgi gresia atsakomybė (žr. VI skyrių). Tas pats atskiriamumo 
principas taikomas ir civiliams bei kariniams objektams: konflikto šalys 
privalo skirti ne tik civilius gyventojus nuo karių, bet ir civilinius objektus 
nuo karinių706. Taigi vienas iš svarbiausių tarptautinės humanitarinės teisės 
uždavinių – apibrėžti, kas yra civilis ir civilinis objektas.

704 Draft Rules for the Limitation of the Dangers incurred by the Civilian Population in 
Time of War. ICRC, 1956 [interaktyvus, žiūrėta 2015-04-25], <https://www.icrc.org/ihl/
INTRO/420?OpenDocument>.
705 Humanitarian Bulletin. Monthly Report, 2014, June–August, p. 15 [interaktyvus, žiū-
rėta 2015-04-25], <http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_the_humanitarian_moni-
tor_2014_10_03_english.pdf>.
706 I PP 48 straipsnis.
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1. Civilio samprata. Civilis kaip saugomasis asmuo

I PP civiliai apibrėžiami vartojant negatyviąją konstrukciją: civilis yra 
bet kuris asmuo, nepriklausantis III ŽK 4 straipsnyje ir I PP 43 straips-
nyje numatytoms atitinkamų asmenų kategorijoms. Vadinasi, civiliai 
yra visi tie, kurie nėra konflikto šalies ginkluotųjų pajėgų ir visų joms 
prilyginamų vienetų nariai: ginkluotąsias pajėgas sudarančių savigynos 
ir savanorių būrių, organizuoto pasipriešinimo judėjimų, kurie turi 
vadą, sutartinį ženklą, atvirai nešiojasi ginklus ir laikosi karo įstatymų 
bei papročių, nariai, taip pat reguliariųjų pajėgų, kurių nepripažįsta 
priešo valstybė, bei levée en masse nariai ir t. t. Kartu nustatyta pre-
zumpcija, − jei abejojama, ar asmuo yra civilis, jis turi būti laikomas 
civiliu707. Kokios prigimties gali būti šios abejonės? Be abejo, civilio 
prezumpcija nebus taikoma asmeniui, jau atliekančiam priešui kenkian-
čius veiksmus (žr. VI skyrių), bet jeigu puolėjas iš turimos informacijos 
negali pagrįstai įsitikinti, koks yra asmens statusas708, turi būti taikoma 
minėtoji prezumpcija.

Pavyzdžiui, jeigu puolantysis mato, kad kažkas yra gabenama priešo kovo-
tojams į ugnies poziciją, prieš puldamas nešėją turi įsitikinti, kad pastarasis 
tikrai neša ginklus ar šaudmenis, o jei mato ir žino, kad į poziciją gabena-
mas maistas, tai turi laikyti nešėją civiliu asmeniu. 

Civiliai neturi pareigos tam, kad įgytų apsaugą, identifikuoti save prie-
šui. Pareiga identifikuoti save priešui kaip teisėtą taikinį (t. y. atvirai 
nešioti ginklus ar skiriamuosius ženklus) priskirtina tik kombatantams. 
Kitaip tariant, civiliui apsaugą teikia pats civilio statusas.

Kaip minėta, civiliais taip pat laikomi ginkluotąsias pajėgas lydintys, bet 
joms nepriklausantys asmenys (karo korespondentai, tiekėjai, patarėjai, 
ekspertai, specialistai). Tokie asmenys negali dalyvauti tiesioginiuose 
kovos veiksmuose, bet yra glaudžiai susiję su ginkluotosiomis pajėgo-
mis, todėl jiems galioja tik apsauga nuo tiesioginio puolimo, o į karo 
nelaisvę priešas juos gali paimti709.

Civiliais taip pat laikomi ir asmenys, kurių darbas susijęs su kariniu 
aptarnavimu plačiąja prasme (angl. war effort), pavyzdžiui, dirbantys ka-
rinės ar dvejopos paskirties pramonės gamyklose, įmonėse ar įstaigose. 
Žinoma, kaip ir kiti civiliai, jie negali būti tiesioginiu puolimo objek-
tu, bet dirbdami tokį darbą veikia atitinkamos rizikos zonoje, – ginklų  

707 I PP 50 straipsnis.
708 ICTY, Galic, Case No. IT-98-29, Trial Chamber, 5 December, 2003, para. 50.
709 III ŽK 4 straipsnio A (4).
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fabrikas yra teisėtas puolimo objektas, todėl jei priešas jį subombarduo-
tų ir darbuotojai žūtų, atsakomybės jam neturėtų kilti. Vis dėlto net ir 
tokiais atvejais turi būti taikomi puolimo ribojimo principai (žr. toliau). 

Kalbant konkrečiai apie IV ŽK saugomus asmenis reikėtų atkreipti 
dėmesį, kad Konvencijos apsauga taikoma ne visiems civiliams, o tik 
tiems, kurie konflikto ar okupacijos metu kokiu nors būdu patenka į 
konflikto šalies ar okupuojančiosios valstybės, kurios piliečiai jie nėra, 
rankas710, šiuo atveju − į minimosios jėgos faktinį pavaldumą ar valią. 
Taigi Konvencija reguliuoja tokių asmenų statuso, sulaikymo ir elgesio 
su jais priešo rankose ar okupuotoje teritorijoje klausimus. 

Labai svarbu tai, kad Jugoslavijos tribunolas vadinamąjį pilietybės klau-
simą išaiškino gerokai plačiau, pabrėždamas, kad šiais laikais už formalią 
pilietybę gali būti svarbesni lojalumo ar etniniai ryšiai. Valstybių by-
rėjimo kontekste formalus požiūris į pilietybę galėtų netgi lemti aukų 
apsaugos panaikinimą, o tai neatitiktų konvencijų objekto ir tikslo711, 
vadinasi, labai svarbu analizuoti kiekvieną su civiliais susijusią situaciją 
atsižvelgiant į konkrečias ypatybes.

IV ŽK apsauga netaikoma 1) neutralių šalių piliečiams ir 2) sąjunginių 
kariaujančiųjų valstybių piliečiams – tol, kol pastariesiems teikiamas 
normalus diplomatinis atstovavimas712. Kitaip tariant, tokie asmenys 
saugomi remiantis taikos metu galiojančiomis normomis. Konvencijoje 
taip pat nurodoma, kad ji nesaugo neprisijungusiųjų valstybių piliečių, 
bet šis ribojimas šiuo metu jau neaktualus, nes, kaip ne kartą minė-
ta, Ženevos konvencijos yra plačiausiai ratifikuotos tarptautinės sutar-
tys, be to, egzistuoja jau aptartosios pripažinimo ir taikymo priemonės  
(žr. VII skyrių), leidžiančios taikyti Konvenciją ir neprisijungusiai šaliai713. 

Kaip minėta, civilio samprata yra įtvirtinta tarptautiniam ginkluotajam 
konfliktui reguliuoti skirtuose dokumentuose, tad kyla logiškas klausi-
mas – kaip reikėtų apibrėžti civilį netarptautinio ginkluotojo konflikto 
kontekste? Nors nei bendrasis ŽK 3-iasis straipsnis, nei II protokolas 
atskirai civilio sąvokos nepateikia, bet, taikant tą pačią neigimo logiką, 
toks civilis būtų asmuo, kuris nepriklauso valstybės ar disidentų gink- 
luotosioms pajėgoms ir kitoms organizuotoms ginkluotosioms gru-
pėms, o kalbant apie patekusio į priešiškos šalies rankas civilio apsaugą 
vėlgi prisimintini minėtieji lojalumo, etniniai ir kiti požymiai. 

710 IV ŽK 4 straipsnis. 
711 ICTY, Kordic and Cerkez, Case No. IT-95-14/2, Appeals Chamber, 17 December, 2004, 
paras. 329−33; ICTY, Tadic, Case No. IT-94-1, Appeals Chamber, 15 July, 1999, para. 168. 
712 IV ŽK 2 straipsnis.
713 Ibid. 
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Civilio statusas – pamatinis, bet tam tikromis aplinkybėmis tokiam as-
meniui gali būti taikomos ir papildomos palankesnės apsaugos taisyklės: 
civilis gali tapti sužeistuoju, ligoniu, sudužėliu, prisijungti prie savų ar 
neutralių valstybių pagalbos draugijų, medicinos personalo ir kt. 

2. Civilių gyventojų samprata

Tarptautinėje humanitarinėje teisėje apibrėžiama ne tik individualaus 
civilio, bet ir civilių gyventojų sąvoka. Pastaroji apima visus tokią api-
brėžtį atitinkančius asmenis kaip kolektyvinį subjektą. Be to, papildo-
mai nurodoma, kad atskirų civiliais nelaikomų asmenų buvimas tarp 
civilių gyventojų nekeičia bendrojo civilių gyventojų statuso714. 

Kokia šios papildomos sąvokos atsiradimo logika? Pirmiausia – apsaugos 
funkcija, siekiant užtikrinti visų įmanomų civilių (kad ir kokiai valsty-
bei jie priklausytų) apsaugą nuo bendrųjų ginkluotosios kovos veiksmų 
pavojų. Juk ginkluotojo konflikto metu daugiausia asmenų būna civi-
liai, tampantys tarsi ginkluotosios kovos įkaitais, bet kartu išlaikantys 
pagrindą (užnugarį), kuriuo remdamosi ginkluotosios pajėgos gali ko-
voti. Tokios aplinkybės skatina „totalaus karo“ požiūrį – vienodai kaip 
priešą traktuoti ir civilius, atitinkamai naudoti prieš juos jėgą, sudaryti 
jiems nepakeliamas gyvenimo sąlygas ir pan. 

„Totalaus karo“ požiūrio pavyzdys – Antrasis pasaulinis karas, kurio metu 
civiliai buvo naikinami taip pat negailestingai, kaip ir priešo kariai, ir ne tik 
tiesioginėmis karinėmis priemonėmis (pavyzdžiui, strateginiai užnugario 
bombardavimai), bet ir badu (Leningrado blokada) bei kitomis tiesioginio 
ir netiesioginio naikinimo priemonėmis (koncentracijos, mirties stovyklos). 

Tokį požiūrį šiuolaikinė tarptautinė humanitarinė teisė atmeta kaip ne-
galimą, jėgos naudojimas yra griežtai ribojamas karinės būtinybės ir 
proporcingumo principais. Žinoma, civiliai gali patirti vadinamosios 
šalutinės žalos, bet net ir toji žala privalo būti proporcinga kariniams 
tikslams. Iš to išplaukia, kad civiliai gyventojai saugomi ir kaip kolekty-
vas, visuma, ir netgi jei tarp jų įsimaišo keletas kombatantų (pavyzdžiui, 
atostogų grįžusių karių715), šis statusas nepasikeičia tol, kol išlaikoma 
kriterijaus „daugiausia civiliai gyventojai“ proporcija716. 

714 I PP 51 straipsnis.
715 AP 1, Commentary, Art. 50, para. 1922, p. 612.
716 ICTY, Strugar, Case No. IT-01-42, Trial Chamber, 31 January, 2005, para. 282:  
predominantly civilian nature.
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Beje, Jugoslavijos tribunolas Strugar byloje nurodė, kad apsaugos požiūriu 
prie civilių gyventojų priskiriami ne tik visi ginkluotojoje kovoje nedaly-
vaujantys asmenys, bet ir ginkluotųjų pajėgų nariai, kurie sudėjo ginklus 
dėl ligos, sužeidimų, sulaikymo ar bet kokios kitos priežasties717; toks po-
žiūris anksčiau vyravo ir vadinamojoje Čelebici stovyklos byloje718.

Civilis Civiliai gyventojai IV ŽK saugomi asmenys
Bet kuris asmuo, nepri-
klausantis konflikto šalies 
ginkluotosioms pajėgoms 
(plačiąja prasme) 

Visi asmenys, kurie 
yra civiliai gyven-
tojai (kolektyvinis 
subjektas)

Asmenys, patekę į priešo 
valstybės rankas (pavaldumą) 
ar gyvenantys okupuotoje 
teritorijoje, išskyrus sąjungi-
ninkės ar neutralios valstybės 
piliečius, kuriems teikiamas 
diplomatinis atstovavimas

3. Pagarba ir apsauga

Civiliai turi būti gerbiami ir saugomi. Panašiai kaip ir kitų saugomųjų 
asmenų atveju, sąvoka ,,gerbiami“ reiškia, kad draudžiama prieš civilius 
imtis (arba atitinkamai nesiimti) veiksmų, kurie galėtų sukelti nepa-
grįstos žalos. ,,Saugomi“ – vadinasi, turi būti stengiamasi pašalinti ar 
sumažinti civilių kančių sukėlimo galimybę719. 

Kitaip tariant, valstybės įpareigotos ne tik susilaikyti nuo neteisėtų 
veiksmų prieš civilius (jų nežudyti, nemarinti badu; be to, nei atskiras 
civilis, nei civiliai gyventojai negali būti tiesioginis puolimo objektas), 
bet ir pozityviai jiems padėti, kai būtina (nedislokuoti karinių dalinių ir 
objektų tarp civilių, kilus karinei grėsmei įrengti jiems slėptuves, per-
gabenti į saugias vietas, pasirūpinti maisto daviniais, tinkama medicinos 
priežiūra, o jei to padaryti neįmanoma, − įsileisti pagalbos teikėjus). 

Bet kokiomis aplinkybėmis turi būti gerbiamas civilio asmuo, garbė, šei-
mos teisės, religiniai įsitikinimai ir apeigos, įpročiai ir papročiai720. Su ci-
viliais visada elgiamasi humaniškai, jie ginami nuo smurtinių veiksmų ar 
grasinimų, įžeidimų ir minios smalsumo. Jų nuosavybė taip pat saugoma.

Kaip civilių apsaugos norma turėtų būti traktuojamas ir į Hagos sąvadą 
įtrauktas draudimas plėšti miestus ar vietoves, net jeigu jos paimtos štur-
mu721. Šiais laikais ši nuostata atrodo keista, bet ilgą laiką buvo normalu, 

717 Ibid.
718 ICTY, Delalic et al. (“Celebici camp”), Case No. IT-96-21-T, Judgement, 16 Novem-
ber, 1998, para. 273. 
719 FleCk, supra note 600, para. 502, p. 240−241.
720 IV ŽK 27 straipsnis.
721 HR, Art. 28.
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kad priešininkas, pagaliau užėmęs geruoju nepasidavusį miestą ar vieto-
vę, turi teisę kompensuoti savo nuostolius (miestų šturmas – sudėtingas, 
didžiulių išteklių ir aukų reikalaujantis veiksmas) ir plėšti asmeniniams 
tikslams. Draudimas taip elgtis pripažįstamas paprotine norma, taikoma ir 
tarptautinio, ir netarptautinio ginkluotojo konflikto atveju, ir įtrauktas į 
daugelio valstybių karo vadovus722. 

Bet kokiomis aplinkybėmis draudžiamas ir civilių kankinimas, – tai lai-
koma sunkiu Ženevos konvencijų pažeidimu, kaip ir medicininiai ar 
moksliniai bandymai (eksperimentai) bei medicinos procedūros, kurių 
nereikia civilių sveikatai ir kurios neatitinka visuotinai priimtų medi-
cinos normų, nepagrįstas organų transplantavimas, luošinimas ir kitoks 
žiaurus elgesys. Draudžiamos bet kokios kolektyvinės bausmės civi-
liams, taip pat represalijos prieš juos, terorizavimas, ėmimas įkaitais723. 

Civiliams užtikrinama teisė į teisingą teismą. Bet kuris dėl su ginkluo-
tuoju konfliktu susijusių priežasčių sulaikytas, areštuotas ar internuotas 
civilis privalo jam suprantama kalba būti informuojamas apie tai, kuo 
jis yra kaltinamas. Bausmės negali būti skiriamos be tinkamai sudaryto 
teismo (tribunolo), veikiančio pagal įprastinius teisingo teismo standar-
tus, galiojant nekaltumo prezumpcijai ir principui nullum crimen sine 
lege, suteikiant asmeniui teisę apskųsti nuosprendį724. Bylų nagrinėjimo 
pirmumas teikiamas nėščioms moterims ir mažamečių vaikų motinoms, 
taip pat turi būti kiek įmanoma vengiama skelbti joms mirties bausmes 
arba tokios bausmės neturėtų būti joms vykdomos725. 

Taigi moterims ir vaikams suteikiama specialioji apsauga: 
1) moterys turi būti itin gerbiamos, joms turi būti užtikrinama 

apsauga, labiausiai nuo seksualinės prievartos, priverstinės 
prostitucijos ar kokio kito nepadoraus kėsinimosi726. Nepagar-
būs veiksmai turi būti draudžiami visur ir visada, nepriklauso-
mai nuo moters tautybės, rasės, religinių įsitikinimų, amžiaus, 
šeiminės ar socialinės padėties. Moterys turi absoliučią teisę į 
pagarbą jų orumui727. Kita vertus, nuo seksualinės prievartos 
(visų jos formų) asmenys ginami nepriklausomai nuo lyties728;

722 Rule 52, Customary Study, p. 182.
723 I PP 75 straipsnis.
724 Ibid. 
725 I PP 76 straipsnio 2 ir 3 dalys.
726 I PP 76 straipsnis. 
727 IV ŽK 27 straipsnis. 
728 green, supra note 591, p. 262.
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2) vaikai turi būti itin gerbiami, užtikrinama jų apsauga nuo bet 
kokių nepadorių kėsinimųsi. Konflikto šalys turi tuo pasirū-
pinti ir teikti vaikams dėl jų amžiaus ar dėl kokios nors kitos 
priežasties reikalingą pagalbą729. Konflikto šalys taip pat turi 
deramai pasirūpinti penkiolikos metų nesulaukusiais našlaičiais 
arba atskirtais nuo šeimų vaikais, kad jie nebūtų palikti likimo 
valiai, rūpintis jų ugdymu, taip pat, esant galimybei, kuo labiau 
palengvinti tokių vaikų perdavimą neutraliai šaliai, kol vyksta 
konfliktas730. Kita vertus, bet kokia vaikų evakuacija turi atitikti 
griežtus reikalavimus ir būti kontroliuojama valstybės globė-
jos731. Vaikai, sulaikomi dėl su ginkluotuoju konfliktu susijusių 
priežasčių, turi būti laikomi atskirose nuo suaugusiųjų patal-
pose, o jei internuojama visa šeima, tai nei moterys, nei vaikai 
negali būti nuo jos atskirti732. 

Teikiama apsauga ir civilių šeimoms. Visų pirma šalys įpareigojamos vi-
somis galimomis priemonėmis padėti susieiti išblaškytoms šeimoms733; 
internavimo atveju šeimos neturėtų būti atskiriamos, joms turi būti su-
teikiamos kuo geresnės susižinojimo galimybės734. 

Žinių įtvirtinimo klausimai:

1. Kaip apibrėžtumėte civilį asmenį?
2. Ar yra skirtumas tarp civilio ir civilių gyventojų?
3. Ar taikoma civilių gyventojų apsauga neutralios valstybės piliečiui, 

patekusiam į konflikto valstybę?
4. Ar laikytumėte civiliu asmeniu karo korespondentą, kuris ginkluotojo 

konflikto zonoje renka medžiagą straipsniui?
5. Ar laikytumėte civiliu asmeniu kompiuterių specialistą, kuris karinių 

pajėgų užsakymu kuria karinės programos kodą? 
6. Kokios papildomos garantijos taikomos civilių šeimoms?

4. Civiliniai objektai ir jų apsauga

Skirti civilį asmenį nuo kovojančiojo labai svarbu, lygiai taip pat svarbu 
atskirti civilinį objektą nuo karinio. Tarptautinė humanitarinė teisė nu-
mato trejopas civilinių objektų apsaugos pastangas: 

729 I PP 77 straipsnis. 
730 IV ŽK 24 straipsnis.
731 I PP 78 straipsnis. 
732 I PP 77 straipsnio 4 dalis. 
733 I PP 74 straipsnis.
734 IV ŽK 25 straipsnis. 
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1) apibrėžiama, kas yra karinis objektas, ir numatoma civilinio 
objekto prezumpcija; 

2) numatomi ypatingos apsaugos objektai, paprastai skirti civilių 
gerovei užtikrinti, kurių išlikimas civiliams yra labai svarbus; 

3) numatomos bendrosios puolimo ir atsargumo puolant taisyk- 
lės, kuriomis siekiama užtikrinti kuo geresnę civilių ir civilinių 
objektų apsaugą. Jos skirtos taip pat ir „totalaus karo“ šalininkų 
entuziazmui riboti735. 

10.4.1. Civilinio ir karinio objekto apibrėžimas

Civiliniam objektui apibrėžti pasitelkiama ta pati negatyvioji konstruk-
cija, kaip ir civilio asmens atveju: visi kariniais nelaikytini objektai yra 
civiliniai736. Atitinkamai apibrėžiamas karinis objektas737: tai objektas, 
kuris dėl savo pobūdžio, vietos, paskirties ar naudojimo tikslo padeda 
veiksmingai vykdyti karo veiksmus ir kurio visiškas ar dalinis sunaikini-
mas, paėmimas ar neutralizavimas esamomis aplinkybėmis suteiktų aiškų 
karinį pranašumą738. Šiame apibrėžime svarbus beveik kiekvienas žodis. 

Karinio objekto apibrėžimas konstruojamas iš dviejų loginių dalių: pir-
moji – objekto prigimtis ir paskirtis; antroji – laiko ir karinės būtinybės 
saugiklis. Nagrinėjant detaliau nereikėtų pamiršti, kad tą patį objektą 
gali apibūdinti ir keli požymiai, be to, kai kurie iš jų būna stabilesni, o 
kiti tam tikromis aplinkybėmis gali keistis:

• objekto pobūdis – specialiai ginkluotajai kovai vykdyti skirtas 
objektas beveik visada yra karinis, kaip antai tankas, karinis 
orlaivis, amunicijos sandėlis;

• objekto vieta – kaip antai strateginis tiltas per upę, kuriuo gali 
judėti priešo daliniai; pastatas kryžkelėje, iš kurio galima ap-
šaudyti plačią teritoriją; aukštuma, kurioje galima įsitvirtinti; 
placdarmas, kuriame dislokuotos priešo pajėgos;

• objekto paskirtis – ne karinio pobūdžio objektas, kuris gali 
būti panaudojamas kariniams tikslams (pavyzdžiui, civilių gy-
venamajame pastate gali įsitvirtinti kariai); 

• objekto panaudojimas – pavyzdžiui, pastate įrengta ugnies po-
zicija. 

735 FleCk, supra note 600, 2nd Ed., para. 442, p. 179.
736 I PP 52 straipsnio 1 dalis.
737 Čia vėlgi derėtų atkreipti dėmesį į vertimo subtilybes. I PP tekste anglų kalba vartoja-
mas terminas military objective, kuris lietuviškai reikštų karinį tikslą, o ne fizinį, materialųjį 
objektą savaime. 
738 I PP 52 straipsnio 2 dalis.
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Labai svarbi sąlyga, kad karinis objektas turi būti veiksmingai naudoja-
mas karo veiksmams, todėl, pavyzdžiui, net ir strateginėje vietoje esan-
tis, bet nenaudojamas tiltas nebus karinis objektas. Be to, papildomas 
saugiklis – aiškus karinis pranašumas esamomis aplinkybėmis – reiškia, 
kad objektas turi būti aktualus dabar, konkrečiai karinei operacijai, o ne 
kada nors neapibrėžtoje ateityje739. 

2003 m. įsiveržimo į Iraką metu JAV laivyno oro pajėgos sunaikino Sadda-
mo Huseino jachtą „al Mansur“. Buvo užregistruota, kad iš jachtos sklinda 
ryšio signalai, be to, šis prabangus laivas buvo vienas iš režimo simbolių, 
jame galėjo glaustis aukšti pareigūnai. Vėliau JAV žvalgybos analitikas, da-
lyvavęs nustatant taikinius, rašė, kad didelės išlaidos, darbas, rizika ir vis 
dėlto menkas gautas rezultatas parodė, jog laivyno oro pajėgomis, matyt, 
nebuvo pasinaudota tinkamai740. 
Remiantis vadinamuoju veiksmingo panaudojimo karo veiksmams saugik- 
liu dažnai pateikiamas klasikinis klausimas: ar gali būti kariniu objektu už-
nugaryje esantis kino teatras, kuriame atostogaujantys kariai žiūri kino fil-
mą? Pagalvokite ir nuspręskite.

Minėtame Niu Delio 1956 m. civilių apsaugos taisyklių projekte buvo 
pateiktas šis pavyzdinis karinių objektų sąrašas:

Objektai, priklausantys toliau išvardytoms kategorijoms,  
paprastai laikomi turinčiais karinę svarbą:

1) ginkluotosios pajėgos, įskaitant pagalbines ar papildomas or-
ganizacijas ir asmenis, kurie, nors ir nepriklausydami minėtie-
siems daliniams, vis tiek dalyvauja ginkluotojoje kovoje; 

2) pozicijos, įrenginiai ir konstrukcijos, kur yra ginkluotosios pa-
jėgos, taip pat kovos objektai (t. y. tikslai, dėl kurių tiesiogiai 
kaunasi sausumos, jūros ir oro pajėgos);

3) įrenginiai, konstrukcijos ir kiti karinio pobūdžio objektai, kaip 
antai kareivinės, įtvirtinimai, karo reikalų ministerijos (pavyz-
džiui, Karo, Laivyno, Oro pajėgų, Krašto apsaugos, Aprūpinimo 
ir kt.), kiti tiesioginio karinių operacijų administravimo organai; 

4) ginklų ar karinės įrangos (amunicijos, kuro, sandėlių, karo 
transporto priemonių) parkai;

5) oro uostai;
6) didelės karinės reikšmės susisiekimo linijos (geležinkeliai, ke-

liai, tiltai, tuneliai ir kanalai);
7) didelės karinės svarbos transliavimo, telefono, telegrafo, tele-

vizijos stočių įrenginiai ir įrengimai;

739 PP 1, Commentary, Art. 52, paras. 2020–2028, p. 636–637.
740 solis, G. D. The Law of Armed Conflict. Cambridge University Press, 2010, p. 526.
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8) pramonės šakos, labai svarbios karo veiksmams vykdyti:
a) karinės ginkluotės gamybos pramonė: ginklų, šaudmenų, 

raketų, šarvuočių, karinių orlaivių ir laivų, taip pat jų prie-
dų ir visų kitų karinės paskirties medžiagų gamyba;

b) karinės reikšmės ištekliai ir medžiagos, kaip antai trans-
porto ir komunikacijos medžiagos bei įrenginiai, ginkluo-
tosioms pajėgoms skirta įranga;

c) gamyklos ir įrenginiai, sutelkti į kitus labai svarbius karinės 
reikšmės gamybos (metalurgijos, inžinerijos ir chemijos pra-
monės) centrus, kurių pobūdis ir tikslas yra iš esmės karinis;

d) saugojimo ir transportavimo įrenginiai, kurių pagrindinė funk-
cija – aptarnauti aukščiau (a, b, c) nurodytas pramonės šakas; 

e) medžiagos ir įrenginiai, užtikrinantys energijos, daugiausia 
skirtos valstybės gynybai, tiekimą, t. y. anglies ir kitų rūšių 
kuro gavyba, branduolinė energija, taip pat gamyklos, tie-
kiančios dujas ar elektrą daugiausia kariniams tikslams;

9) tyrimų centrai ir įrenginiai, skirti ginklų ir kitų karinių me-
džiagų kūrimo eksperimentams741.

Beje, žvelgiant į tokį sudėtingą apibrėžimą pagrįstai gali kilti klausimas: 
kaip minėta, tarptautinė humanitarinė teisė yra sveiko proto teisė, taigi 
jos taisyklės turėtų būti aiškios, suprantamos ir realistinės. Ar minėtasis 
apibrėžimas atitinka sveiko proto kriterijus, turint galvoje, kad net apie 
taikinių parinkimo teisę rašomos storiausios knygos742? Kaip žinoma, 
ginkluotosiose pajėgose sprendimus pulti priima asmenys nuo žemiau-
sių grandžių iki generolų, atitinkamai turi būti vertinamas jų gebėjimas 
suprasti karinius veiksmus ir įvertinti jų teisėtumą (taip pat žr. 5 poskyrį 
Puolimų ribojimai ir atsargumo priemonės).

Žinoma, daugiausia problemų kelia vadinamieji dvejopos paskirties 
objektai. Pavyzdžiui, tuo pačiu tiltu gali būti naudojamasi ir kariams 
persikelti, ir civiliams susisiekti, maisto produktams, vandeniui, medi-
cinos priemonėms gabenti. Dar didesnė painiava, labiausiai šiais laikais, 
susijusi su naudojimusi komunikacijomis: ginkluotosios pajėgos negalė-
tų funkcionuoti netekusios ryšio galimybių, bet karinius ryšius (ką jau 
kalbėti apie internetą) ne visada įmanoma atskirti nuo civilių poreikių, 
todėl dažniausiai naudojamasi ta pačia infrastruktūra. 

741 Draft Rules for the Limitation of the Dangers incurred by the Civilian Population in 
Time of War. International Committee of the Red Cross, XIXth International Red Cross 
Conference, New Delhi, January 1957. International Committee of the Red Cross, Ge-
neva, September 1956, p. 72−73 [interaktyvus, žiūrėta 2015-04-30], <http://www.loc.gov/
rr/frd/Military_Law/pdf/RC_Draft-rules-limitation.pdf>.
742 Pvz., BoothBy, W. H. The Law of Targeting. Oxford University Press, 2012. 
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Antai „Dykumos audros“ metu (1991 m.) tarptautinės koalicijos pajėgos 
pirmiausia sunaikino Irako telekomunikacijų sistemas, dėl to be ryšių liko 
ne tik ginkluotosios pajėgos, bet ir civiliai743.

Šią problemą šiek tiek padeda spręsti civilinio objekto prezumpcija: jei-
gu abejojama, ar įprastos civilinės paskirties objektas (kulto pastatas, na-
mas, mokykla) yra naudojamas karo reikmėms, pagal I PP toks objektas 
nelaikomas kariniu744. Kitaip tariant, įprastinėmis sąlygomis civiliniai 
pastatai ar įrenginiai gali būti puolami tik tada, jeigu puolėją jo turima 
informacija visiškai įtikina, kad jais naudojasi priešo ginkluotosios pa-
jėgos arba kad objektas kitaip veiksmingai prisideda prie karo veiksmų. 
Tokį požiūrį patvirtino ir Jugoslavijos tribunolas Galic byloje745. 

Karinis objektas
Pobūdis Tankas
Paskirtis Automobiliu keliauja diversantai
Vieta Aukštuma (žemėlapyje nurodyta geografinė 

vietovė)
Panaudojimas Name slepiasi priešas
Veiksmingai naudojamas
Sunaikinimas ar užgrobimas suteikia aiškų karinį pranašumą

4.2. Ypatingos apsaugos objektai

Šie objektai pirmiausia skirti civilių reikmėms arba jiems taikoma ypa-
tinga apsauga dėl kitų priežasčių. Nuo įprastinių civilinių objektų, at-
skiriamų nuo karinių, ypatingos apsaugos objektai skiriasi dar ir tuo, 
kad juos galima laikyti kariniais ir pulti tik laikantis papildomų taisyklių. 

Objektai, būtini civilių išlikimui užtikrinti. Šios kategorijos objektai 
yra tiesiogiai susiję su draudimu kaip karo metodą taikyti civilių ma-
rinimą badu. Prie objektų, būtinų civiliams išlikti, priskiriama: mais-
to atsargos, žemės ūkio vietovės, kuriose auginami (gaminami) maisto 
produktai, pasėliai, galvijai, geriamojo vandens gavybos įrenginiai ir 
jo atsargos, irigacinės sistemos. Šis sąrašas – tik pavyzdinis, taigi tam 
tikromis aplinkybėmis gali būti išplėstas746. Minėtųjų objektų negalima 
ne tik pulti, bet ir naikinti, išgabenti ar padaryti nenaudojamų jokiomis 
priemonėmis ir jokiems tikslams, jeigu tai sukeltų grėsmę civilių gy-
ventojų išlikimui. Taip pat šie objektai negali būti represalijų objektas. 

743 FleCk, supra note 600, 2nd Ed., para. 443, p. 183.
744 I PP 52 straipsnio 3 dalis.
745 ICTY, Galic, Case No. IT-98-29, Trial Chamber, 5 December, 2003, para. 51.
746 AP 1, Commentary, Art. 53, para. 2103, p. 655.

578

579

580



4. Civiliniai objektai ir jų apsauga

257 

Minėtojo pobūdžio objektai gali būti laikomi kariniais ir puolami tik 
tokiu atveju, jei yra skirti vien ginkluotųjų pajėgų nariams maitinti arba 
karo veiksmams tiesiogiai remti (pavyzdžiui, jei tam tikroje ypatingos 
apsaugos vietovėje įsitvirtina ginkluotosios pajėgos). Net ir tokiu atveju 
puolimo rezultatas negali būti civilių badavimas, jų palikimas be būtino 
kiekio maisto ar vandens, būtinybė jiems išsikelti. Tiesa, pačiai valsty-
bei, kuriai tokie objektai priklauso (yra valstybės arba yra jos kontro-
liuojamoje teritorijoje), leidžiama juos sunaikinti, jeigu kyla imperatyvi 
karinė būtinybė747 (pavyzdžiui, vadinamoji „išdegintos žemės“ taktika, 
kai traukiantis nuo priešo naikinamos maisto atsargos). Taip elgtis jokiu 
būdu negali okupavusioji valstybė (net jeigu jos pajėgos traukiasi iš 
okupuotosios teritorijos), taip pat valstybė, kuriai tokie objektai pri-
klauso, bet teritorijos ji nebekontroliuoja748. Analogiškas, nors ne toks 
detalus, reguliavimas numatytas ir II PP749. 

Itin pavojingi objektai, t. y. objektai, kuriuos pažeidus gali kilti sunkiai 
kontroliuojamų arba visai nekontroliuojamų pavojingų padarinių. Nu-
matytos trys kategorijos itin pavojingų objektų: užtvankos, pylimai ir 
atominės (branduolinės) elektrinės. Šis sąrašas yra išsamus. Akivaizdu, 
kad tokių objektų pažeidimas galėtų sukelti sunkiai suvaldomų (van-
duo) arba beveik nesuvaldomų (jonizuojančioji spinduliuotė) jėgų pro-
veržį. I ir II PP apsiriboja tik trimis nurodytomis kategorijomis, bet 
lygiai taip pat pavojingi gali būti ir kiti objektai, pavyzdžiui, chemijos 
gamyklos ar kt. Kodėl šie objektai nepriskiriami prie itin pavojingų? 
Pagrindinė priežastis – tai, kad į sąrašą neįtraukti pavojingi objektai 
paprastai yra daug labiau susiję su karo pramone ir valstybės nesutiko ri-
boti savo galimybių juos pulti750. Itin pavojingi objektai žymimi specia- 
liu ženklu – trimis ryškiai oranžiniais skrituliais751.

Itin pavojingi objektai saugomi net ir tada, kai atitinka karinio objek-
to apibrėžimą; be to, saugomi ir šalia itin pavojingų objektų esantys 
kariniai objektai, jeigu jų puolimas sukeltų tokių pačių padarinių. Itin 
pavojingi objektai negali būti represalijų objektas. Kita vertus, valstybės 

747 I PP 54 straipsnis.
748 AP 1, Commentary, Art. 54, paras. 2118–2123, p. 658−659.
749 I PP 14 straipsnis. 
750 AP 1, Commentary, Art. 56, para. 2150, p. 668.
751 I PP Priedas I, 17 straipsnis. 
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įpareigojamos nedislokuoti karinių objektų greta itin pavojingų objek-
tų, nebent jie būtų skirti tų itin pavojingų objektų gynybai (pavyzdžiui, 
zenitinių raketų kompleksas ar jo apsaugos būrys), bet tokie savigynos 
objektai negali būti skirti bendrosioms karinėms operacijoms vykdyti752. 

Itin pavojingų objektų apsauga gali būti nutraukiama tik esant dviem 
sąlygoms: pirma, jeigu toks objektas naudojamas nuolat, tiesiogiai ir 
iš esmės karinėms operacijoms remti (pavyzdžiui, kariniams daliniams 
tiekiama elektra, pylimas naudojamas kaip nuolatinė karinio transporto 
trasa); antra, jeigu tai vienintelis įmanomas būdas nutraukti tokią para-
mą. Net ir tokiu atveju puolimo metu turi būti taikomos visos praktinės 
atsargumo priemonės, kad nekiltų pavojingų padarinių. Be to, valstybės 
įpareigotos papildomai susitarti dėl tokių objektų apsaugos garantijų753. 

II PP numatomas analogiškas, mažiau detalizuotas itin pavojingų objek-
tų apsaugos režimas754.

1972 m. Vietnamo karo metu JAV planavo pulti Lang Chi hidroelektrinę, 
teikiančią Hanojui (Šiaurės Vietnamo sostinė) 75 proc. pramonės ir gyny-
binio pajėgumo. Buvo apskaičiuota, kad sugriovus užtvanką žūtų apie 23 
tūkst. civilių, todėl nuspręsta elektrinę pulti lazeriu nutaikomomis bombo-
mis, kad užtvanka nenukentėtų755. 

Kultūros paveldo objektai ir kulto pastatai (vietos). Kultūros paveldo 
apsauga ginkluotojo konflikto metu aptartina atskirai. Čia tik trumpai 
paminėtina, kad šią sritį reguliuoja 1954 m. Hagos UNESCO kultūros 
vertybių apsaugos ginkluotojo konflikto metu konvencija ir du jos pro-
tokolai756. Iš esmės šie labai techniški dokumentai numato konkrečių 
rūšių paveldą, valstybių įpareigojimus ir paveldo apsaugos priemones. 
1949 m. Ženevos konvencijų I ir II PP kultūros paveldui teikia vadi-
namąją skėtinę apsaugą, t. y. nustato draudimą bet kokius karo veiks-
mus nukreipti prieš istorinius paminklus, meno kūrinius ir bažnyčias 
– kultūrinį ir dvasinį tautų (žmonijos) palikimą. Atitinkamai draudžia-
ma naudoti tokius objektus kariniams tikslams ar padaryti represalijų 
objektu757. Puolimas prieš tokius objektus, pagal Hagos UNESCO kon-
vencijos II protokolą, laikomas karo nusikaltimu758. 

752 AP 1, Commentary, Art. 56, paras. 2175−2176, p. 674.
753 I PP 56 straipsnis. 
754 I PP 15 straipsnis. 
755 parks, W. H. Air War and the Law of War. The Air Force Law Review, 1990, 32: 168−189.
756 Valstybės žinios, 1998, Nr. 102-2806; Valstybės žinios, 2002, Nr. 13-478.
757 I PP 53 straipsnio a) ir b), I PP 16 straipsnis.
758 15 straipsnis, 1954 m. Hagos konvencijos dėl kultūros vertybių apsaugos ginkluotojo 
konflikto metu antrasis protokolas. Valstybės žinios, 2002, Nr. 13-478.
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2001 m. Afganistaną tuo metu kontroliavusi radikaliajam islamui atstovaujanti 
Talibano vyriausybė sunaikino pusantro tūkstančio metų amžiaus Budos statulas 
Bamijano (Bamiyan) slėnyje kaip nesuderinamas su islamu. Pasaulio bendruo-
menė tai įvertino kaip barbarišką, nusikalstamą aktą. Šiuo metu statulos pamažu 
atstatomos759. Nuo 2014 m. ištisų kultūros paveldo vietovių naikinimo politiką 
pradėjo vykdyti ir vadinamoji „Islamo valstybė“, veikianti Irake ir Sirijoje.

Aptariant saugomųjų objektų kategorijas būtina paminėti ir gamtinę 
aplinką. Normali, sveika gamtinė aplinka taip pat yra civilių išgyveni-
mo sąlyga, todėl I PP nustato draudimą naudoti tokius kovos metodus ir 
būdus, kurie sukelia arba gali sukelti plačios apimties, ilgalaikę didelę žalą 
natūraliajai aplinkai norint pakenkti gyventojų išlikimui ar sveikatai760. Plati 
žalos apimtis suprantama kaip keli šimtai kvadratinių kilometrų teritorijos, 
ilgalaikė – kaip kelių mėnesių ar sezono trukmės, didelė – kaip smarkiai pa-
kenkianti gyventojams, gamtos ar ekonominiams ištekliams; šie požymiai 
vertinami kartu761, be to, žodis „sveikata“ nurodo, kad žala apima ir veiks-
mus, kurie sukelia ilgalaikių padarinių sveikatai, kaip antai degeneracijų, 
genetinių sutrikimų, deformacijų762. Tokių kovos metodų draudimui taip 
pat yra skirta 1977 m. konvencija dėl aplinkos keitimo būdų naudojimo 
karo ar bet kokiems priešiškiems tikslams uždraudimo (ENMOD)763, be 
to, bendrąją draudimo taisyklę numato I PP 35 straipsnis (žr. XI skyrių). 
Atitinkamai draudžiamos ir represalijos prieš aplinką. Ginkluotosios kovos 
būdų ar priemonių, pažeidžiančių šias nuostatas, taikymas laikomas karo 
nusikaltimu. Deja, II PP analogiškos normos nėra numatytos. 

Klasikinis gamtinės aplinkos suniokojimo pavyzdys. Vietnamo karo 
metu JAV taikė taktiką ištisus regionus paveikti labai stipriu nuodingu her-
bicidu Agent Orange. 1962–1971 m. JAV pajėgos išpurškė apie 70 mln. litrų 
šios medžiagos siekdamos sunaikinti džiungles, kurias kaip priedangą naudo-
jo Šiaurės Vietnamo komunistiniai partizanai, bei žemės ūkio vietoves tam, 
kad sužlugdytų Šiaurės Vietnamo žemės ūkį. Įvairiais duomenimis, šio che-
mikalo sukelti padariniai buvo tokie dideli, kad iki šiol tebėra apnuodytos ne 
tik paveiktosios teritorijos ir ten gyvenančių žmonių kartos, − nuodų poveikį 
tebejunta ir Vietnamo karo metu ten kovoję JAV kariai bei kitas personalas. 
Pačios JAV dabar rūpinasi užterštųjų teritorijų valymu764.

759 Bit By Bit, Afghanistan Rebuilds Buddhist Statues [interaktyvus, žiūrėta 2015-04-30], 
<http://www.npr.org/2011/07/27/137304363/bit-by-bit-afghanistan-rebuilds-buddhist-statues>.
760 I PP 55 straipsnis.
761 FleCk, supra note 600, 1st Ed., para. 403, p. 133.
762 PP 1, Commentary, Art. 55, para. 2135, p. 663.
763 Konvencija dėl aplinkos keitimo būdų naudojimo karo ar bet kokiems priešiškiems 
tikslams uždraudimo. Valstybės žinios, 2002, Nr. 40-1468.
764 Agent Orange’s Long Legacy, for Vietnam and Veterans [interaktyvus, žiūrėta  
2015-04-30], <http://www.nytimes.com/2014/05/12/us/agent-oranges-long-legacy-for-viet-
nam-and-veterans.html?_r=0>.
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Prie civilinių objektų taip pat priskiriamas civilinės gynybos invento-
rius, civilių gyventojų slėptuvės (žr. toliau). 

Ypatingos apsaugos objektai:
• objektai, būtini civilių išlikimui užtikrinti;
• itin pavojingi objektai (kurių pažedimas galėtų sukelti pavojingų jėgų proveržį);
• kultūros paveldo objektai;
• gamtinė aplinka.

Žinių įtvirtinimo klausimai:

1. Kaip galima apibūdinti civilinio objekto prezumpciją?
2. Kas yra dvejopos paskirties objektai ir kaip jie susiję su karinio objekto 

apibrėžimo problema?
3. Kokie objektai priskiriami prie būtinųjų civiliams išlikti?
4. Kokiems objektams būdinga pavojingų jėgų proveržio galimybė? Ar 

numatyta tokių objektų apsauga galėtų būti taikoma, pavyzdžiui, che-
mijos gamyklai? 

5. Kodėl gamtinė aplinka laikytina ypatingos apsaugos objektu?

5. Puolimų ribojimai ir atsargumo priemonės kaip 
civilių gyventojų apsaugos priemonė

Puolimo samprata. Puolimai be atrankos
Iki I PP visi su puolimais susiję klausimai buvo laikomi ne Ženevos, o 
Hagos, t. y. su karo veiksmais susijusia, teise. Galima sakyti, tų taisyklių 
buvo labai mažai: jau minėtieji draudimai bombarduoti neapsaugotas 
vietoves ir pastatus, plėšti ir pan. Tačiau nauji karo principai ir tech-
nologijos iškėlė naujų civilių apsaugos iššūkių, kurie, beje, tobulėjant 
ginklams taip pat tapo techniškai įgyvendinami. 

Siekiant užtikrinti apsaugą, I PP pirmiausia apibrėžiama puolimo sąvo-
ka: „puolimas reiškia prievartos priešininko atžvilgiu veiksmus, nesvar-
bu, ar jie atliekami puolant, ar ginantis“765. Taigi puolimas, I PP pras- 
me, apima ne tik priešo puolimo, bet ir gynybos, kontrpuolimo, netgi 
traukimosi ir pan. veiksmus, kitaip tariant, bet kurį kovos veiksmą766. 

I PP išdėstytos puolimo taisyklės taikomos bet kurioje teritorijoje 
(įskaitant pačios konflikto šalies) ir bet kokiame karo veiksmų teatre 
(žemės, oro, vandens). Taip pat pabrėžiama, kad šios taisyklės pirmiau-

765 I PP 49 straipsnis; taip pat atkreiptinas dėmesys, kad tam tikra sąvokos tautologija čia 
galbūt kyla pritrūkus lietuvių kalbos žodžių, mat angliškai puolimas yra attack, puolamasis 
puolimas – offence, gynyba – defence. 
766 PP 1, Commentary, Art. 49, para. 1880, p. 603.
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sia skirtos civilių apsaugai ir nepakeičia kitų taisyklių, kurios tam tikrais 
atvejais gali būti specialiosios pastarųjų atžvilgiu (kitaip tariant, šių tai-
syklių nereikia laikytis puolant akivaizdžiai karinį objektą, pavyzdžiui, 
karo laivą). Karinių puolimų teisė yra atskira, labai plati tema, tad čia 
aptartini tik pagrindiniai jos klausimai. 

Kaip minėta, įgyvendinant puolimus visada privalu skirti civilius nuo 
kombatantų (ar kitų ginkluotą jėgą taikančių asmenų) ir civilinius 
objektus nuo karinių. Civiliai labiausiai saugomi nuo puolimų be at-
rankos, t. y. nesilaikant arba netinkamai laikantis atskiriamumo princi-
po, kaip antai nuo:

• puolimų, nenukreiptų į konkrečius karinius objektus (pavyz-
džiui, vadinamasis kiliminis bombardavimas, kai bombarduo-
jama visa vietovė, o ne konkretūs kariniai objektai);

• puolimų, kai taikomi metodai ir kariavimo priemonės, kurių 
negalima taikyti konkretiems kariniams objektams (pavyz-
džiui, „Hamas“ apšaudydami Izraelio miestus naudoja primi-
tyvios konstrukcijos raketas „Quassam“, kurių neįmanoma nu-
taikyti767); arba

• puolimų, kai taikomų metodų ar kariavimo priemonių sukeltų 
padarinių negalima apriboti taip, kaip to reikalauja I PP, todėl 
jie gali be atrankos ištikti ir karinius objektus, ir civilius ar civi-
linius objektus (pavyzdžiui, panaudojus cheminį ginklą, kurio 
poveikio kontroliuoti beveik neįmanoma).

Taip pat puolimu be atrankos reikėtų laikyti: 
• puolimą bombarduojant bet kokiais būdais ir priemonėmis, kai 

vienu puolimo objektu laikomi keli aiškiai atskirti ir vienas 
nuo kito atstu esantys kariniai objektai mieste, kaime ar kitoje 
vietovėje, kur sutelkti civiliai asmenys arba civiliniai objektai 
(kitaip tariant, pažeidžiamas atskiriamumo principas), ir

• puolimą, kurio metu tikėtinos atsitiktinės civilių gyventojų au-
kos, sužeidimai ir žala civiliniams objektams, arba ir viena, ir 
kita, tad konkretaus tiesioginio karinio pranašumo kaina būtų 
pernelyg didelė (kitaip tariant, šalutinė žala viršytų karinį re-
zultatą ir būtų pažeidžiamas proporcingumo principas)768. 

Kaip pabrėžiama doktrinoje, puolimų be atrankos draudimas pakeitė 
tradicinį požiūrį, kad gali būti priimtina ir teisėta visa šalutinė žala, ne-

767 HAMAS Rockets [interaktyvus, žiūrėta 2015-04-30], <http://www.globalsecurity.org/
military/world/para/hamas-qassam.htm>.
768 I PP 51 straipsnis. 
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išvengiamai padaroma puolant karinį objektą769. Jugoslavijos tribunolas 
tokį požiūrį dar sugriežtino. Antai Galic byloje nurodoma, kad puoli-
mai be atrankos, kai neskiriami civiliniai ir kariniai objektai, gali būti 
vertinami kaip tiesioginiai civilių puolimai770.

Puolimų metu taikomos atsargumo priemonės
Puolimų reguliavimas neapsiriboja puolimų be atrankos draudimu ir 
jau aptarta specialiąja kai kurių objektų apsauga. Yra numatomos ir 
ypatingo atsargumo priemonės, kurių privaloma laikytis vykdant puo-
limus771. Apibendrinant šias priemones galima nurodyti svarbiausias:

1) prieš kiekvieną puolimą turi būti įsitikinama, kad objektas yra 
karinis ir jį leidžiama pulti pagal tarptautinės humanitarinės 
teisės normas (pavyzdžiui, kad tai nėra itin saugomas ar civilių 
išlikimui būtinas objektas (žr. aukščiau), kad puolimas suteiks 
didesnį karinį pranašumą, nei tikėtina šalutinė žala, kad pasi-
rinktas tinkamas puolimo metodas);

2) turi būti imamasi visų priemonių puolimo sukeliamai šalutinei 
žalai sumažinti (pavyzdžiui, ginklų gamykla bombarduojama 
naktį, kai ten mažiau darbuotojų), civiliai turi būti iš anksto 
kiek įmanoma plačiau perspėjami apie puolimą, jeigu yra tiki-
mybė, kad šalutinė žala gali būti didesnė nei karinis rezultatas;

Antai Izraelis taiko vadinamąją „beldimo į stogą“ taktiką – prieš sunaiki-
nant pastatą jo gyventojai įspėjami iš pradžių į jį paleidžiant itin mažos 
galios raketas arba ryšio priemonėmis (telefonu) įspėjus, kad civiliai kuo 
greičiau pasitrauktų iš objekto772. 

3) iš kelių karinių objektų, kurių puolimo karinis rezultatas būtų 
panašus, alternatyviai pasirenkamas tas objektas, kurį puolant 
būtų padaroma mažesnė žala civiliams;

4) puolimas turi būti nutrauktas, jeigu jį vykdant paaiškėja anks-
tesniuose punktuose nurodomos aplinkybės. 

Pavyzdžiui, oro pajėgų naudojamose raketose yra įdiegti susinaikinimo 
mechanizmai, kuriuos galima įjungti, jeigu puolimas tampa negalimas. 

Pabrėžtina, kad minėtosiomis atsargumo taisyklėmis pirmiausia turėtų 
vadovautis tie asmenys, kurie planuoja arba sprendžia dėl puolimo773, 

769 FleCk, supra note 600, para. 454, p. 198.
770 ICTY, Galic, Case No. IT-98-29, Trial Chamber, 5 December, 2003, para. 57.
771 I PP 57 straipsnis.
772 ‘Roof knocking’: The Israeli military’s tactic of phoning Palestinians it is about to bomb [inter-
aktyvus, žiūrėta 2015-04-30], <http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2014/07/09/
roof-knocking-the-israeli-mjilitarys-tactic-of-phoning-palestinians-it-is-about-to-bomb/>.
773 I PP 57 straipsnio 2 (a).
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kitaip tariant, karo vadai774 ir štabų karininkai, tiesiogiai atsakingi už 
tam tikras operacijas, o kariams, tiesiogiai dalyvaujantiems puolime, 
prievolė jas taikyti yra mažesnio lygio775 (tai susiję su problema, kad 
žemesnio rango vadai mūšio lauke gali tiesiog neturėti pakankamai in-
formacijos, reikalingos tiksliai įvertinti objekto prigimtį ir kitas aplin-
kybes; žinoma, tai neatleidžia žemesnio rango vadų nuo atsakomybės 
už karo nusikaltimus, jeigu įvykdomi akivaizdžiai neteisėti puolimai). 

Be to, valstybės aukščiausiu lygiu įpareigojamos kiek įmanoma vengti 
išdėstyti karinius objektus tankiai gyvenamose vietovėse arba arti jų; iš 
vietovių, esančių greta karinių objektų, iškeldinti civilius gyventojus, 
pavienius civilius ir civilinius objektus; imtis kitų priemonių apsaugo-
ti civilius gyventojus nuo karinių operacijų keliamų pavojų776. Be to, 
draudžiama civilius naudoti kaip gyvuosius skydus siekiant apsaugoti 
tam tikrus objektus nuo karinių operacijų ar kitaip trukdant karinėms 
operacijoms, net jeigu civiliai tokią priedangą teikia savanoriškai777. Va-
dinasi, kombatantai net privalo pašalinti tokius civilius kuo toliau nuo 
karinių objektų. Savanoriško gyvojo skydo problema kyla ir jau nagri-
nėtame tiesioginio dalyvavimo kontekste (žr. VI skyrių Kombatantai), 
nes tokiu atveju civiliai sąmoningai rizikuoja tam, kad apsaugotų kitą 
konflikto šalį, ir kartu pasunkina puolimo proporcingumo vertinimą778. 
Kai kurie autoriai mano, kad vadinamasis savanoriškas gyvasis skydas 
prilygsta tiesioginiam dalyvavimui779. 

Ginkluotųjų pajėgų teisės patarėjai
Aptariant puolimų metu taikomas atsargumo priemones svarbu pami-
nėti, kad karo vadai privalo spręsti dėl puolimo teisėtumo ne vien savo 
galva. I PP įpareigoja valstybes, taip pat ir konflikto šalis (jei kalba-
ma apie nacionalinį išsivadavimo judėjimą), užtikrinti, kad ginkluotojo 
konflikto metu atitinkamo lygio vadai turėtų teisės patarėjus, galinčius 
teikti būtinas teisines konsultacijas780. Valstybių pareiga turėti teisės pa-
tarėjus galioja ir taikos metu. Kaip nurodoma Komentare, taikos metu 
tokie patarėjai turėtų atlikti švietimo ir tarptautinės humanitarinės tei-
sės žinių sklaidos (įpareigojimas pagal konvencijas781), labiausiai – gink- 

774 ICTY, Galic, Case No. IT-98-29, Trial Chamber, 5 December, 2003, para. 58.
775 FleCk, supra note 600, para. 457, p. 208.
776 I PP 58 straipsnis.
777 I PP 51 straipsnio 8 dalis. 
778 Guidance, p. 56–57.
779 solis, supra note 740, p. 321.
780 I PP 82 straipsnis. 
781 I PP 83 straipsnis.
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luotųjų pajėgų nariams, funkcijas. Ginkluotojo konflikto metu teisės 
patarėjai atlieka labai svarbią prevencijos funkciją − teikia nuomonę 
ir ekspertinį karinių operacijų teisėtumo vertinimą, primena kariniam 
personalui būtinybę laikytis teisės normų782.

Teisės šaltiniai nenumato, kiek ir kokio lygio vadams tokie patarėjai 
turėtų būti skiriami, bet siūloma juos būtinai turėti aukščiausios kari-
nės vadovybės ir žemesnių dalinių (brigados, atskirų karo teatrų (vie-
tovių), atskirai nuo pagrindinių pajėgų veikiančių dalinių) vadams783. 
Šiuo metu turėti teisės patarėjus (net ir batalionuose784) yra normali 
valstybių praktika, taikyta Afganistano (2001 m.) ir Irako (2003 m.) 
ginkluotųjų konfliktų metu785. 

Šio įpareigojimo nereikėtų suprasti taip, kad teisės patarėjas fiziškai turi 
būti šalia karo vado. Svarbu, kad vadas turėtų galimybę esant poreikiui 
gauti konsultaciją ir išsiaiškinti reikalingą klausimą, o tai galima įgy-
vendinti ir valstybės pasirinktomis (pagal diskrecijos teisę) susižinojimo 
priemonėmis. Teisės patarėjų institutas ir jų priskyrimas prie karo vadų 
labai sumažina pastarųjų galimybes dėl netinkamai planuojamų ir vyk-
domų puolimų pasiteisinti teisės neišmanymu786. 

II (netarptautinio ginkluotojo konflikto) PP tokio detalaus puolimų 
reguliavimo nenumato, bet tai jokiu būdu nereiškia, kad netarptauti-
nio ginkluotojo konflikto metu puolimai nereguliuojami ir apribojimo 
principai netaikomi. Visos detalios puolimų taisyklės išplaukia iš atski-
riamumo, proporcingumo ir humaniškumo principų, tad nieko keista, 
kad, TRKK Paprotinės teisės studijos duomenimis, puolimų be atran-
kos draudimas, kaip ir atsargumo priemonių taikymas, yra tapęs papro-
tiniu principu, taikytinu abiejų rūšių konfliktų atvejais787. 

1-oji praktinė užduotis 
Tarptautinio ginkluotojo konflikto metu keturi vienos konflikto šalies kariai 
sustabdė civilio vairuojamą automobilį ir pareikalavo juos nuvežti į nurodytą 
vietą. 
Klausimas: Ar sustabdytasis automobilis tapo kariniu objektu? Kokių atsar-
gumo priemonių turėtų imtis karo vadas, nusprendęs pulti šį automobilį?

782 PP 1, Commentary, Art. 82, paras. 3355–3358, p. 953−954.
783 Ibid., para. 3359.
784 Batalionas – tai ginkluotųjų pajėgų taktinis sudėtinis vienetas, kurį sudaro nuo 300 iki 
800 žmonių.
785 green, supra note 591, p. 309.
786 Ibid.
787 Rules 11−13, Customary Study, p. 37−46.
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2-oji praktinė užduotis 
Vykstant tarptautiniam ginkluotajam konfliktui viena konflikto šalis buvo pa-
reiškusi, kad nenaudos kariniams tikslams vandens saugyklos pylimo viršumi 
einančio strateginės reikšmės kelio, nes pylimo suardymas lemtų žemiau esan-
čio miesto užtvindymą. Vėliau patyrusi rimtą pralaimėjimą ir kilus poreikiui 
perdisluokuoti rezervines ginkluotųjų pajėgų dalis minėtoji šalis pasinaudojo 
šiuo keliu sėkmingai karinei operacijai įvykdyti. Priešiška konflikto šalis nu-
sprendė kelią per pylimą subombarduoti, kad daugiau nebūtų juo naudojamasi. 
Klausimas: Ar priešiška konflikto šalis turi teisę pulti minėtąjį pylimą? Kokių 
atsargumo priemonių turėtų imtis karo vadas, prieš priimdamasis tokį sprendimą?

3-ioji praktinė užduotis
 Netarptautinio ginkluotojo konflikto metu civiliams iš konflikto zonos eva-
kuoti buvo pasitelktos karinės pajėgos. Civiliai gabenti kariniais sunkvežimiais. 
Sukilėlių žvalgas, pastebėjęs sunkvežimių koloną, pranešė apie ją artilerijos ba-
terijai. Kolona buvo apšaudyta, penki iš penkiolikos sunkvežimių sudegė ar 
kitaip nukentėjo, žuvo dauguma jais keliavusių civilių. 
Klausimas: Ar galima buvo sunkvežimius laikyti kariniu objektu? Ar šį puo-
limą būtų galima įvardyti puolimu be atrankos? 

4-oji praktinė užduotis 
Vyko tarptautinis ginkluotasis konfliktas. Du chemijos gamyklos korpusus, pa-
statytus skirtinguose miesto kvartaluose, jungiantis tunelis, nutiestas po tankiai 
civilių gyvenama teritorija, buvo naudojamas nuolatiniam susisiekimui tarp 
gamyklos korpusų. Ši gamykla – labai svarbus karo pramonės objektas, nes 
gamino pagrindinius sprogmenų cheminius komponentus. Priešo valstybė nu-
sprendė bombarduoti visą rajoną ir prieš puolimą iš lėktuvų išbarstė įspėjimo 
lapelius civiliams gyventojams iš jo pasitraukti. 
Klausimas: Ar toks puolimas laikytinas teisėtu?

6. Civilių apsauga okupacijos metu ir okupacijos režimas

Kaip minėta (žr. IV skyrių Ginkluotasis konfliktas), okupacija – tai si-
tuacija, kai valstybės teritorija ar jos dalis užimama priešo ginkluotųjų 
pajėgų ir priešas gali šią teritoriją veiksmingai kontroliuoti (valdyti). 
Apibendrinant įvairius okupaciją reglamentuojančius šaltinius galima 
įžvelgti tokį minėtųjų sąlygų turinį: 

1)  ginkluotųjų pajėgų faktinis buvimas priešo teritorijoje (nesvarbu 
pajėgų rūšis ir dydis, ar okupacinis režimas paskelbtas oficialiai788,  

788 Kodifikuojant okupacijos doktriną tikėtasi, kad okupantas pradės valdyti teritoriją prieš 
tai paskelbdamas okupaciją, tuo labiau supratimo, kad okupacijos įvedimas yra ne tik teisė, 
bet ir pareiga; BenVenisti, E. International Law of Occupation. Princeton University Press, 
1993, p. 4. 
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ar ginkluotosios pajėgos užima visą teritoriją, ar tik jos dalį 
(dalis); gali būti užimti tik atskiri anklavai789). Vertinant te-
ritorijos požymį pirmiausia kalbama apie sausumos teritoriją, 
vidaus vandenis, galbūt teritorinę jūrą, bet net ir visiška oro 
erdvės kontrolė nelaikoma okupacija. Taip pat nesvarbu, ar 
ginkluotosios pajėgos įsiveržė į teritoriją, ar jos kontrolę įgi-
jo įveikusios pasipriešinimą, ar be pasipriešinimo. Kaip minėta 
aptariant ginkluotąjį konfliktą, okupacija gali būti ir taiki, bet 
dėl to okupacijos faktas nesikeičia;

 2)  ginkluotųjų pajėgų gebėjimas veiksmingai kontroliuoti (efek-
tyviai valdyti) užimtą teritoriją, t. y. realios ginkluotųjų pajėgų 
viešosios valdžios funkcijos jų užimtos teritorijos ir jos subjek-
tų atžvilgiu, įskaitant privalomuosius nurodymus vietos gyven-
tojams bei privertimą paklusti ir prisiimti atsakomybę už nuro-
dymų vykdymą, kurių iš principo nepajėgi užginčyti buvusioji  
valdžia (nors teritorijoje dar gali būti likusių pasipriešinimo 
židinių, galimi įsiveržimai ir pan.)790. Be to, okupantas savo 
valdžią teritorijoje gali įgyvendinti įsteigdamas marionetines 
struktūras, t. y. vykdydamas bendrąją vietos valdžios, kuri 
veiksmingai valdo okupuotąją teritoriją, kontrolę791 (taip pat 
žr. IV skyrių Bendroji kontrolė).

Svarbu ir tai, kad okupacijos samprata susiformavo XIX amžiuje, įvar-
dijant laikinąjį užimtos teritorijos valdymą. Net ir teritorijos užėmimas 
karine jėga nelemia okupanto teisių į ją. Nors okupantai neretai iš karto 
įgyvendina teritorijos aneksiją (taip nutiko su Lietuva ir Baltijos vals-
tybėmis 1940 m., Irakas aneksavo Kuveitą 1990 m., Rusija – Krymą 
2014 m.), bet teisės požiūriu toks veiksmas okupuotos teritorijos statu-
so nepakeičia. Kaip rašė H. Lauterpachtas, „okupanto valdyme nėra nė 
gramo suverenumo“792, nes galutinį teritorijos likimą gali nulemti tik 
taikos sutartis. 

Vadinasi, okupantas veikia tik kaip tokios teritorijos administratorius, 
kaip jos naudotojas uzufrukto (lot. usus fructus) pagrindu, todėl jo ga-
lios yra labai suvaržytos (vadinamasis konservacijos principas). Toks po-

789 Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. 
Uganda). Judgment, I.C.J. Reports, 2005, para. 169.
790 Žilinskas, J. Hagos taikos konferencijos ir jų įtaka tarptautinei sausumos karo teisei. 
Teisės problemos, 2009, Nr. 1(63), p. 48. 
791 ICTY, Prosecutor v. Blaskic, Case No. IT-95-14-T, March 3, 2000, Judgement, para. 149.
792 oppenheim, L. The Legal Relations between an Occupying Power and the Inhabitants. 
Law Quarterly Reviews, 1917, 33: 363, 364. Cituojama pagal: dinstein, Y. War, Aggression 
and Self-defence. 4th Ed. Cambridge University Press, 2005, p. 168.
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žiūris buvo įtvirtintas Lieberio kodekse ir Hagos sąvade, numatančiame 
įvairius okupanto valdžios apribojimus. Pirmiausia šie apribojimai su-
siję su okupuotosios teritorijos gyventojų apsauga. Okupacijos režimo 
reguliavimas detalizuotas IV ŽK ir I PP. Paminėtina, kad okupacija gali 
būti ir priešiška, ir draugiška; pavyzdžiui, vadinamoji draugiška oku-
pacija įvyksta tada, kai teritorija atgaunama, bet jos valdymo sistema 
neatlieka funkcijų, neveikia, yra sunaikinta ir tenka kurį laiką taikyti 
okupacijos režimą793. 

Taigi okupacijos režimas – tai okupanto ir okupuotosios teritorijos gy-
ventojų pareigų ir teisių visuma įgyvendinant tokios teritorijos valdy-
mą. Be to, reikėtų nepamiršti, kad visos bendrosios civilių apsaugos 
nuostatos taikomos ir okupacijos metu (todėl čia jų kartoti neverta).

6.1. Bendrosios okupuotųjų teritorijų valdymo nuostatos

Okupuojančioji valstybė pirmiausia yra atsakinga už viešosios tvarkos, 
saugumo ir pakankamos gerovės užtikrinimą okupuotoje teritorijoje, 
t. y. turi prisiimti atsakomybę už tos teritorijos teisėsaugą, higienos ir 
sanitarinę būklę, labiausiai − už tinkamą gyventojų aprūpinimą išgy-
venimo priemonėmis (maistu, medicinos paslaugomis), kurių tiekimu, 
jeigu okupuotoje teritorijoje jų nėra pakankamai, privalo pasirūpinti794. 
Būtina imtis priemonių išvengti ligų ir epidemijų plitimo795, užtikrinti 
medicinos įstaigų funkcionavimą ir paslaugų teikimą796; civilinių ligo-
ninių negalima rekvizuoti karinėms reikmėms, nebent laikinai, esant 
karinei būtinybei pasirūpinti sužeistaisiais ar ligoniais ir tik jeigu dėl to 
nenukentės civiliai sužeistieji ar ligoniai797. Negalima rekvizuoti mais-
to, medikamentų ir kitų dalykų daugiau, nei jų reikia okupacinei ka-
riuomenei ar administracijai, ir tik atsižvelgiant į civilių poreikius, be 
to, rekvizicija turi būti teisingai atlyginama798. Nei Konvencija, nei jos 
Komentaras nedetalizuoja, koks turėtų būti teisingas atlyginimas, – dėl 
to nusprendžia pati valstybė, be to, rekvizicijos atlyginimas nebūtinai 
(dažniausiai) yra sumokamas ar suteikiamas ne iš karto ir gali būti pini-
gais, vertybiniais popieriais ir kt.799 Neįprastai didelis ir karine būtiny-

793 green, supra note 591, 3rd Ed., p. 285.
794 IV ŽK 55 straipsnis. 
795 IV ŽK 50 straipsnis. 
796 IV ŽK 56 straipsnis.
797 IV ŽK 57 straipsnis. 
798 IV ŽK 55 straipsnis.
799 Plačiau: doWney, Jr., W. G. Captured Enemy Property: Booty of War and Seized  
Enemy Property. The American Journal of International Law, 1950, 44(3): 488−504.
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be nepagrįstas rekvizavimas prilyginamas nuosavybės pasisavinimui ir 
yra laikomas sunkiu Ženevos konvencijų pažeidimu800. Okupuojančioji 
valstybė privalo leisti ir sudaryti sąlygas toliau veikti civilinės gynybos 
organizacijoms (žr. toliau).

Okupuojančioji valstybė negali naikinti ar konfiskuoti privačios nuosa-
vybės, kad ir kam ji priklausytų – fiziniams ar juridiniams asmenims, 
bendruomenėms, organizacijoms, valstybei. Nuosavybės sunaikinimas 
gali būti pateisinamas tik absoliučia karine būtinybe (pavyzdžiui, kai 
įrengiant ugnies poziciją tenka nugriauti pastatą)801. Okupuojančiajai 
valstybei taip pat draudžiama konfiskuoti privačią, valstybinę, savivaldos 
ar kitų institucijų nuosavybę, kuri yra skirta švietimo, mokslo, menų, 
religijos tikslams802. 

Okupuojančioji valstybė gali sustabdyti vietos valiutos apyvartą ar įves-
ti savo valiutą, bet draudžiama vietos valiutą nuvertinti ir kitaip tyčia 
kenkti okupuotos teritorijos ekonomikai803. 

Privaloma bendruomenėms leisti ir toliau atlikti įprastas religines prak-
tikas804 (jeigu jos neprieštarauja bendriesiems žmogaus teisių princi-
pams).

Jeigu okupuojančioji valstybė nesugeba pati aprūpinti teritorijos būti-
niausiomis priemonėmis, ji turi leisti valstybėms ir nešališkoms huma-
nitarinėms organizacijoms (pavyzdžiui, Tarptautinio Raudonojo Kry-
žiaus komitetui) teikti humanitarinę paramą (maisto, medikamentų, 
drabužių ir kt.) ir prisidėti prie jos skirstymo. Humanitarinės pagalbos 
siuntos privalo būti gerbiamos visų valstybių, bet jos gali būti tikrina-
mos, nustatomi jų gabenimo maršrutai ir kitos taisyklės. Tokių siuntų 
siuntimą, skirstymą ir teikimą taip pat prižiūri valstybė globėja, tiesa, 
skirstymo pareigą valstybė globėja gali perduoti neutraliai valstybei ar 
nešališkai humanitarinei organizacijai805. Tokios siuntos okupuotoje te-
ritorijoje negali būti apmokestinamos, apdėtos kokiomis nors rinklia-
vomis ar muitais806 ir jokiu būdu negali būti naudojamos okupuojan-
čiosios valstybės interesams. Pabrėžtina, kad humanitarinės pagalbos 
siuntų teikimas neatleidžia okupuojančiosios valstybės nuo pareigos 

800 GC 4, Art. 55, Commentary, p. 312.
801 IV ŽK 53 straipsnis. 
802 HR, Art. 56.
803 HR, Art. 54.
804 IV ŽK 58 straipsnis.
805 IV ŽK 59 ir 60 straipsniai. 
806 IV ŽK 61 straipsnis.
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tinkamai aprūpinti okupuotosios teritorijos gyventojus807. Pastarieji turi 
teisę gauti ir individualias siuntas, jei tai nekenkia valstybės okupantės 
saugumui808, bet atkreiptinas dėmesys, kad Konvencijos tekste anglų 
kalba (skirtingai nuo lietuviškojo) vartojamas papildomas terminas im-
perative security demand, kuris reiškia, kad individualių siuntinių ribo-
jimas turi būti pagrįstas, susijęs su svarbiausiais saugumo klausimais ir 
trukti tol, kol egzistuoja saugumo problema, o valstybė šios išlygos ne-
gali taikyti be pagrindo809. 

Okupuojančioji valstybė yra suvaržyta taikomos teisės atžvilgiu. Ben-
droji taisyklė – okupuotoje teritorijoje paliekama veikti anksčiau joje 
galiojusi teisė, išskyrus tas normas, kurios pagal lex specialis principą pa-
naikinamos arba vienu ar kitu pagrindu nustojamos taikyti. Pavyzdžiui, 
okupuotoje teritorijoje nustoja galioti politinio pobūdžio įstatymai 
(rinkimų ar pan.) ir tam tikros konstitucinės garantijos810, kurias keičia 
tarptautinės humanitarinės teisės garantijos. Kita vertus, šalis okupantė 
neturi teisės okupuotoje teritorijoje laisvai įvesti savo teisės, nes toks 
veiksmas galėtų būti traktuojamas kaip aneksija. 

Transformacinė okupacija. Irako okupacija 2003 m. labiausiai paska-
tino vadinamosios transformacinės okupacijos doktrinos atgimimą (kiti 
pavyzdžiai – dar iki 1949 m. Ženevos konvencijų vykusios Vokietijos ir 
Japonijos okupacijos, kurių metu demokratizuotos buvusios totalitarinės 
imperialistinės valstybės). Skirtingai nei numato Ženevos konvencijos, 
transformacinės okupacijos metu iš esmės keičiama valstybės teisės siste-
ma ir net socialiniai politiniai valstybės sandaros principai. Irako atveju 
tai buvo daroma remiantis Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sprendimais 
pertvarkant buvusią diktatūros valstybę (užtikrinant skirtingų religinių ir 
etninių grupių teises, žmogaus teises, nustatant proporcingą politinį atsto-
vavimą ir pan.). Čia aiški fenomenali Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos, 
turinčios teisę priimti privalomuosius sprendimus, galimybė modifikuoti 
tarptautinės humanitarinės teisės nuostatas. Vis dėlto sutariama, kad tokios 
modifikacijos yra tik ad hoc pobūdžio ir negali tapti pagrindu bendriesiems 
okupacijos teisės principams paneigti811.

Okupacijos režimą reguliuojanti IV ŽK daug dėmesio skiria baudžia-
majai teisei: kaip ir bendruoju atveju, Konvencija neleidžia panaikinti 
anksčiau okupuotoje teritorijoje galiojusių baudžiamųjų įstatymų. Vis 

807 IV ŽK 60 straipsnis.
808 IV ŽK 62 straipsnis.
809 GC 4, Commentary, Art. 62, p. 329. 
810 green, supra note 591, p. 287.
811 Plačiau: roBerts, A. Transformative Military Occupation: Applying the Laws of War 
and Human Rights. American Journal of International Law, 2006, 100(58): 580-622. 
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dėlto ši taisyklė nėra absoliuti812, nes leidžiama panaikinti ar papildyti 
kai kuriuos baudžiamuosius įstatymus: 1) keliančius grėsmę okupuojan-
čiosios valstybės saugumui (pavyzdžiui, įpareigojančius priešintis oku-
pantams813); 2) kliudančius taikyti Konvenciją (t. y. tarptautinę huma-
nitarinę teisę, kitaip tariant, įstatymus, kurie prieštarautų pagrindinėms 
žmogaus teisėms, įskaitant IV ŽK 27 straipsnį, pavyzdžiui, vadinamieji 
Niurnbergo įstatymai), o jeigu atsiranda galiojusių baudžiamųjų įsta-
tymų ir Konvencijos (IV) kolizija, pirmenybė teikiama Konvencijai814. 

Niurnbergo įstatymai, galioję nacistinėje Vokietijoje, numatė daugybę su-
varžymų žydams ir žydų kilmės žmonėms (pavyzdžiui, iš jų buvo atimama 
Vokietijos pilietybė, draudžiama tuoktis su vokiečiais, naikinamos politinės 
teisės, specialia žyma buvo žymimi jų dokumentai). Niurnbergo įstatymai 
tapo įžanga į Holokaustą815.

Valstybės okupantės priimami nauji baudžiamieji įstatymai įsigalioja tik 
tada, kai yra paskelbiami viešai, kad juos sužinotų okupuotosios terito-
rijos gyventojai. Jie skelbiami okupanto nuožiūra (specialusis leidinys, 
skelbimai ar kt. forma), tik svarbu, kad žinia gyventojams būtų perduota 
jų valstybės kalba (paprastai pirmiausia skelbiami įstatymai dėl baudžia-
mosios atsakomybės už nusikaltimus prieš okupanto kariuomenę816), be 
to, visiškai draudžiamas baudžiamųjų įstatymų grįžtamasis galiojimas817. 

1940 m. Lietuvą okupavus ir aneksavus Sovietų Sąjungai, netrukus buvo 
įvesti sovietiniai baudžiamieji įstatymai (Rusijos Sovietų Federacinės Socia- 
listinės Respublikos baudžiamasis kodeksas), už kurių pažeidimus žmonės 
buvo baudžiami ir persekiojami net ir atgaline data, taigi buvo labai šiurkš-
čiai pažeidžiamas principas, kad baudžiamasis įstatymas neturi grįžtamosios 
galios. 

Okupuojančioji valstybė turi teisę okupuotos teritorijos gyventojus teis-
ti už jos išleistų įstatymų nesilaikymą ir okupuotoje teritorijoje steigti 
nepolitinius karo teismus818. Tokie teismai turi teikti visas proceso ga-
rantijas, veikti pagal bendruosius principus, gali taikyti tik nusikaltimo 
padarymo metu galiojusią teisę atsižvelgdami į bausmės adekvatumo 
principą ir faktą, kad okupuotosios valstybės piliečiai nėra lojalūs oku-

812 IV ŽK 64 straipsnis. 
813 GC 4, Commentary, Art. 64, p. 335.
814 Ibid. 
815 The Nuremberg Laws: Background & Overview [interaktyvus, žiūrėta 2015-04-30], 
<http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Holocaust/nurlaws.html>.
816 GC 4, Commentary, Art. 65, p. 338.
817 IV ŽK 65 straipsnis. 
818 IV ŽK 66 straipsnis. 
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pantui819. Okupuojančiosios valstybės nauji baudžiamieji įstatymai gali 
numatyti Konvencijos saugomam asmeniui mirties bausmę tik už šni-
pinėjimą, rimtus diversinius veiksmus prieš okupuojančiosios valsty-
bės karinius objektus ar padarymą tyčinio nusikaltimo, sukėlusio vieno 
ar daugiau asmenų mirtį, jeigu už tokius nusikaltimus mirties bausme 
buvo baudžiama pagal iki okupacijos galiojusius okupuotosios teritori-
jos įstatymus820.

Okupuojančioji valstybė yra suvaržyta okupuotos teritorijos adminis-
tracijos ir jos pareigūnų atžvilgiu, t. y. negali panaikinti nei adminis-
tracinių, nei teisinių okupuotos valstybės institucijų ar jas pakeisti vien 
savomis821. Teisėjams ir pareigūnams (pastaraisiais šiuo atveju laikomi 
skirtingi tarnautojai, įskaitant ir savivaldos darbuotojus bei – labai svar-
bu – civilinę policiją822) turi būti leidžiama toliau eiti pareigas. Jie turi 
teisę atsistatydinti ir už tai negali būti persekiojami. Vis dėlto oku-
puojančioji valstybė gali pašalinti iš postų pareigūnus, kurie atsisako 
vykdyti jos nurodymus823, išskyrus teisėjus, kurių nepriklausomumas 
laikomas absoliučia norma netgi okupacijos atveju824. Okupuojančioji 
valstybė gali įsteigti savo administracines ir teismines institucijas, jeigu 
tam yra karinė arba viešosios tvarkos būtinybė825 (dažniausiai taip ir 
nutinka), dažniausiai − karinius teismus, kurių paskirtis yra bausti už 
nusikaltimus, grasančius okupanto saugumui ar viešajai tvarkai. 

Okupuojančioji valstybė negali taikyti spaudimo ar propagandos ir ki-
tais būdais versti Konvencijos saugomus asmenis prisijungti prie oku-
panto ginkluotųjų pajėgų ar jų pagalbinių dalinių826. Prievartinis ver-
bavimas yra laikomas sunkiu Ženevos konvencijos pažeidimu827, bet 
savanoriškai prisijungti prie okupanto ginkluotųjų pajėgų tarptautinė 
teisė nedraudžia, kita vertus, tokiam asmeniui gali kilti atsakomybė pa-
gal okupuotosios valstybės nacionalinę teisę už kolaboravimą su priešu 
ar valstybės išdavimą. 

Okupuojančioji valstybė yra suvaržyta okupuotos teritorijos gyventojų 
judėjimo atžvilgiu, t. y. jokiais motyvais negali nei individualiai, nei 

819 IV ŽK 67 straipsnis. 
820 IV ŽK 64, 65, 68 straipsniai.
821 HR, 43; FleCk, supra note 600, para. 546, p. 288.
822 FleCk, ibid., para. 548, p. 256.
823 IV ŽK 54 straipsnis. 
824 FleCk, op. cit., para. 548, p. 290.
825 Ibid., para. 547, p. 288−289.
826 IV ŽK 51 straipsnis.
827 IV ŽK 147 straipsnis.
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masiškai deportuoti okupuotos teritorijos gyventojų į okupuojančiosios 
valstybės teritoriją ar į bet kurią kitą valstybę828. Galimos tik laikinosios 
gyventojų evakuacijos, reikalingos jų saugumui užtikrinti arba dėl kari-
nės būtinybės, bet ir tokiu atveju negali būti evakuojama už okupuoto-
sios teritorijos ribų, nebent kitaip neįmanoma. Tokios evakuacijos turi 
vykti kiek galima atsižvelgiant į higienos, mitybos, sveikatos, saugumo 
ir kitas normas, apie jas turi būti informuojama valstybė globėja. Be to, 
į okupuotąją teritoriją negali būti perkeliami okupuojančiosios valsty-
bės gyventojai829. 

Izraelio naujakuriai, vadinamosios nausėdijos (kitaip tariant, Izraelio gy-
ventojų įkurdinimas okupuotose Palestinos teritorijose), – vienas iš la-
biausiai diskutuojamų klausimų Izraelio ir Palestinos santykių istorijoje. 
Nors tarptautinė bendruomenė sutaria, kad Izraelio okupuotose teritori-
jose įsteigtosios nausėdijos yra tarptautinės teisės pažeidimas, ne kartą taip 
įvertintas ir Jungtinių Tautų dokumentuose bei Palestinos sienos byloje830, 
vis dėlto Izraelis (ir jį palaikantys autoriai) laikosi kitokios, gerokai diversi-
fikuotos nuomonės. Antai teigiama, kad visos nausėdijos yra laikinos, jų li-
kimas turės būti sprendžiamas okupacijai pasibaigus, arba kad kai kurios yra 
įkurtos privačių asmenų žemėje, jiems priklausiusioje ir iki okupacijos831.

Okupuojančioji valstybė gali versti dirbti okupuotosios valstybės gy-
ventojus (viena iš retų priverstinio darbo draudimo išimčių), bet tik 
tuos, kurie jau yra sulaukę 18 metų, ir tik okupuotosios valstybės terito-
rijoje (t. y. negalima tokių asmenų išvežti kitur). Leistinas tik tam tikro 
pobūdžio priverstinis darbas: 

− susijęs su okupacinės kariuomenės poreikiais (jokiu būdu ne 
dalyvauti ginkluotojoje kovoje, taip pat sutariama, kad asme-
nys negali būti įdarbinami ginkluotųjų pajėgų objektams (for-
tifikacijoms, apkasams, karinėms bazėms) statyti ar įrengti832), 
taigi gali būti atliekami bendrojo pobūdžio darbai, pavyzdžiui, 
okupacinės kariuomenės maitinimo, vertimo, švaros palaiky-
mo ir pan.; 

− susijęs su komunalinių paslaugų teikimu (t. y. normaliam oku-
puotosios teritorijos funkcionavimui palaikyti) ar kitais oku-
puotos teritorijos gyventojų aprūpinimo darbais (maitinimo, 
būsto, aprangos, sveikatos paslaugų, transporto ir pan. srityse).

828 IV ŽK 49 straipsnis.
829 Ibid.
830 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory. 
Advisory Opinion, I.C.J. Reports, 2004, p. 136, paras. 99, 120.
831 dinstein, Y. The International Law of Belligerent Occupation. Cambridge University 
Press, 2009, p. 238−247. 
832 GC 4, Commentary, Art. 51, p. 294.
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Dirbantiems asmenims turi būti mokamas teisingas atlyginimas, jiems 
turi galioti visi toje teritorijoje galiojantys darbo sąlygų ir apsaugos įsta-
tymai833. Dirbantys asmenys yra saugomi valstybės globėjos834. 

Okupacijos atveju visada kyla aštri poreikio paklusti okupantui ir išlaikyti 
lojalumą savo pilietybės valstybei dilema. Lietuvos Respublikos ginkluotos 
gynybos ir pasipriešinimo agresijai įstatymo 10 straipsnio 2 punkte nuro-
doma: „2. Priešo okupuotoje Lietuvos Respublikos teritorijoje okupavu-
sios valstybės valdžia ir okupacinė administracija yra neteisėtos. Okupa-
cinės administracijos teisės aktai ir įsakymai Lietuvos Respublikos piliečių 
ir gyventojų neįpareigoja.“ Šią normą reikėtų aiškinti kaip bendrosios ir 
specialiosios normos (lex specialis) koliziją. Kitaip tariant, okupanto admi-
nistracijos teisės aktai ir įsakymai Lietuvos Respublikos piliečius ir gyven-
tojus įpareigoja tiek, kiek leidžia tarptautinė humanitarinė teisė. O ji, kaip 
matyti, okupantą riboja stipriai. 

Žinių įtvirtinimo klausimai:

1. Ar tam, kad būtų taikoma okupacijos teisė, turi būti paskelbtas okupa-
cijos režimas?

2. Ar okupantas turi teisę keisti okupuotosios teritorijos įstatymus?
3. Ar okupanto valstybės gyventojai gali savanoriškai keltis į okupuotąją 

teritoriją?
4. Ar okupantas gali versti dirbti okupuotosios teritorijos gyventojus?

Praktinė užduotis
Valstybė A okupavo valstybės B teritorijos dalį, kur gyveno nemažai varitų 
− valstybės A gyventojų daugumos − etninei grupei priklausančių žmonių. 
Valstybė A paskelbė priimsianti į savo ginkluotąsias pajėgas valstybės B piliečius 
varitus. 
Klausimas: Ar teisėta būtų okupuotosios valstybės piliečius priimti į ginkluo-
tąsias pajėgas? Ar priėmimas gali būti ribojamas vien priklausymu etninei grupei? 

7. Asmenys konflikto šalies rankose. Internuotieji  
asmenys ir pagrindinės jų apsaugos nuostatos

Prasidėjus ir vykstant ginkluotajam konfliktui, kaip minėta, civiliai pa-
tenka į priešo rankas ir perkeltine (t. y. jų atžvilgiu priešas pradeda 
taikyti jurisdikciją), ir tiesiogine prasme – civiliai (ne tik jie) sulaikomi, 
internuojami, įkalinami ir kt. Tarptautinės humanitarinės teisės tikslas 
– iš esmės riboti galimą valstybių ir kitų konflikto šalių savivalę.

833 IV ŽK 51 straipsnis.
834 IV ŽK 52 straipsnis.

628

629



X skyrius. Civiliai ir jų apsauga. Okupacijos režimas

274 

Remdamasi rimtais saugumo sumetimais, valstybė gali jos teritorijoje 
esančius priešo valstybės, taip pat ir okupuotosios teritorijos, gyventojus 
priverstinai apgyvendinti arba internuoti (toliau terminas internavimas 
apima abu variantus – ir internavimą, ir priverstinį apgyvendinimą). In-
ternavimasis gali būti ir savanoriškas, asmens prašymu (pavyzdžiui, jei 
priešo valstybės piliečiai baiminasi minios susidorojimo). Tai yra griež-
čiausia priemonė, kurią galima taikyti nepadariusiam jokio pažeidimo 
civiliam gyventojui835 vien dėl to, kad jis yra priešo valstybės pilietis ar 
okupuotosios teritorijos gyventojas, galintis kelti saugumo problemų. 
Vis dėlto pats faktas, kad asmuo (asmenys) yra priešo valstybės pilie-
tis (piliečiai), yra nepakankamas internavimo institutui taikyti, – turi 
būti papildomų faktinių ir teisinių pagrindų (pavyzdžiui, dėl asmenų 
veiklos, žinių, kvalifikacijos ar priklausymo pasipriešinimo organiza-
cijoms836). Bet koks asmenų sulaikymas ar įkalinimas galimas tik indi-
vidualios atsakomybės pagrindu, kurio nesant būtų savaime laikomas 
teisės pažeidimu. 

Antrojo pasaulinio karo metu JAV internavo daugumą japonų kilmės JAV 
piliečių, net neatsižvelgdamos, kad su Japonija šie žmonės neturėjo beveik 
jokių sąsajų837. Dabar toks internavimas en masse būtų laikomas neteisėtu.

Kiekvienas internuojamasis asmuo turi teisę ginčyti internavimą teisme 
ar kitoje valstybės internavimo klausimams spręsti skirtoje administra-
cinėje institucijoje ir siekti sau palankesnio sprendimo838. Internavimo 
teisėtumą prižiūri valstybės globėjos. Ribojimo priemonių (taip pat ir 
internavimo) taikymas tiek asmeniui, tiek nuosavybei turi būti kiek įma-
noma greičiau atšaukiamas ginkluotosios kovos veiksmams pasibaigus839. 

7.1. Internavimo režimas

Internavimo režimas iš esmės yra gana panašus į karo nelaisvės reži-
mą, todėl čia jis bus aptariamas itin fragmentiškai, atkreipiant dėmesį 
tik į svarbiausius dalykus ar skirtumus nuo karo nelaisvės (daugiau žr.  
IV ŽK, IV skyrių). 

Internuotieji išlaiko savo civilinį statusą ir teisnumą, taip pat galimybę 
sudaryti sandorius ir administruoti laisvėje esantį savo turtą. Internuo-

835 IV ŽK 41, 78 straipsniai.
836 GC 4, Commentary, Art. 42, p. 258.
837 51e. Japanese-American Internment [interaktyvus, žiūrėta 2015-04-30], <http://www.
ushistory.org/us/51e.asp>.
838 IV ŽK 43 straipsnis.
839 IV ŽK 46 straipsnis.
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jančioji valstybė privalo Konvencijos saugomus asmenis nemokamai iš-
laikyti ir užtikrinti jiems pagal jų sveikatos būklę reikalingą medicinos 
pagalbą840. 

Internuotųjų stovyklos turi būti įkuriamos toli nuo karo pavojų, tinka-
mai pažymimos, apie jų geografinę padėtį informuojamos priešo valsty-
bės, internuotieji apgyvendinami skyrium nuo karo belaisvių. 

Internuotiesiems turi būti tinkamai įrengtos patalpos (apšviestos, šil-
tos, vėdinamos, aprūpintos sanitariniais patogumais, asmeninės higie-
nos priemonėmis ir kt.). Tokie asmenys apgyvendinami kiek įmanoma 
atsižvelgiant į jų tautybę, kalbą ir papročius, negalima išskirti jų šeimų, 
labiausiai tėvų ir vaikų (nebent tai yra laikinai būtina dėl darbo ar svei-
katos sąlygų), kurie turi būti apgyvendinami tuose pačiuose pastatuose 
ir sudaromos sąlygos jiems gyventi normalų šeimos gyvenimą. 

Internuojančioji valstybė turi užtikrinti tinkamą internuojamųjų mai-
tinimą, sudaryti sąlygas papildomai įsigyti maisto už pinigus. Aprangą 
įsigyja patys internuotieji, o jei tam nėra galimybių, tada tinkama jų 
apranga turi pasirūpinti internuojančioji valstybė. Drabužiai gali būti 
žymimi ženklais, bet šie neturi būti gėdingi ar keliantys pašaipą. Inter-
nuotieji turi teisę išpažinti savo tikėjimą ir atlikti atitinkamas apeigas; 
sudaromos sąlygos jiems mokytis, sportuoti, žaisti lauko žaidimus841. 

Turi būti užtikrinama internuotųjų sveikatos priežiūra, jų stovyklose 
turi būti lauko ligoninės. Medicininė internuotųjų apžiūra atliekama 
ne rečiau kaip kartą per mėnesį, esant poreikiui jie turi būti priimami į 
ligonines kaip ir bet kurie kiti piliečiai842. 

Internuotieji gali dirbti tik savanoriškai, bet priverstinio darbo drau-
dimas neapima darbų, reikalingų stovyklų priežiūrai ir aprūpinimui, 
bei medicinos personalo darbo, be to, negalima pažeisti Konvencijos 
draudimo internuotuosius įdarbinti karo ar panašiems tikslams (žr. oku-
puotų teritorijų gyventojų darbas). Darbas turi atitikti internuotojo fi-
zines galimybes, už jį turi būti atlyginama teisingu darbo užmokesčiu, 
darbo sauga ir sąlygos turi būti tokios pačios kaip ir internuojančiosios 
valstybės piliečių843.

Internuotųjų finansai reguliuojami beveik taip pat, kaip ir karo belais-
vių, užtikrinami jų ryšiai su išore, numatoma galimybė gauti individua-

840 IV ŽK 80–82 straipsniai.
841 IV ŽK 89 ir 90, 86, 93 ir 94 straipsniai.
842 IV ŽK 91 ir 92 straipsniai.
843 IV ŽK 95 ir 96 straipsniai.
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lias ir kolektyvines siuntas ir iš privačių asmenų, ir iš valstybių844. Inter-
nuotuotieji turi savo atstovavimo institucijas – internuotųjų komitetus, 
kurie jiems atstovauja santykių su laikančiąja valstybe, valstybe globėja 
ir Tarptautiniu Raudonojo Kryžiaus komitetu srityje845.

Internavimo stovykloms vadovauja laikančiosios valstybės karininkas. 
Stovyklose drausmė negali pažeisti humaniškumo principo nuostatų 
(pavyzdžiui, draudžiamas ilgas stovėjimas, karinis muštras, patyčios, ta-
tuiravimas ar kitoks fizinis internuotųjų žymėjimas), visi nurodymai, 
komandos ir skelbimai internuotiesiems turi būti teikiami jiems supran-
tama kalba846. Kaip ir karo nelaisvės atveju, internuotiesiems suteikiama 
nelojalumo privilegija vertinant jų padarytus drausminius ir baudžia-
muosius pažeidimus pabėgimo ar susijusių nusikaltimų atveju847.

Informacijai apie internuotuosius kaupti steigiami nacionaliniai infor-
macijos biurai ir centrinės agentūros848.

Internuotieji asmenys paleidžiami iš karto, kai tik išnyksta jų internavi-
mo pagrindas (skirtingai nuo karo belaisvių, toks pagrindas gali išnykti 
anksčiau, nei baigiasi ginkluotasis konfliktas). Taip pat valstybės turi 
net ir ginkluotojo konflikto metu rūpintis, kad tam tikrų kategorijų 
internuotieji (vaikai, nėščios moterys, sužeistieji, ligoniai ir kt.) galėtų 
grįžti į savo gyvenamąją vietą ar neutralią šalį849. Pasibaigus ginkluo-
tosios kovos veiksmams, internuotieji turi būti kuo greičiau paleidžia-
mi, valstybė turi sudaryti jiems sąlygas grįžti į vėliausią jų gyvenamąją 
vietą, apmokėti grįžimo arba repatrijavimo (su tam tikromis išimtimis) 
išlaidas850. 

7.2. Sulaikytųjų asmenų apsaugos netarptautinio  
ginkluotojo konflikto metu pagrindai

Netarptautinio ginkluotojo konflikto metu sulaikytų (taip pat ir inter-
nuotų) asmenų apsauga reguliuojama tik pačiomis bendriausiomis tai-
syklėmis, t. y. nustatomos pagrindinės garantijos, daugeliu atveju tokios 
pačios kaip ir tarptautinio konflikto atveju, tik gerokai mažiau detali-

844 IV ŽK 105−112 straipsniai.
845 IV ŽK 101–103 straipsniai.
846 IV ŽK 99–101 straipsniai.
847 IV ŽK 117−126 straipsniai.
848 IV ŽK 136–140 straipsniai.
849 IV ŽK 132 straipsnis.
850 IV ŽK 134 ir 135 straipsniai.
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zuotos. Be to, šias garantijas nustatančio straipsnio851 konstrukcija yra 
ypatinga: pirmoji jo dalis – minimaliosios privalomos taisyklės, antroji 
– taisyklės, kurias privaloma įgyvendinti pagal galimybes852. 

Pirmajai grupei priskiriama pareiga sulaikytuosius aprūpinti maistu 
ir geriamuoju vandeniu, apsaugoti nuo ginkluotojo konflikto keliamų 
pavojų, užtikrinti sveikatos ir higienos sąlygas (taip pat atsižvelgiant ir 
į klimatą). Sulaikytieji asmenys gali būti verčiami dirbti, bet jų darbo 
sąlygos ir apsauga turi būti tokia pati kaip ir laikančiosios valstybės civi-
lių, jiems leidžiama gauti asmeninę ir kolektyvinę paramą, praktikuoti 
savo religijos apeigas853. 

Antroji grupė nustato apgyvendinimo taisykles (pavyzdžiui, vyrų ap-
gyvendinimą atskirai nuo moterų, šeimų apgyvendinimą kartu), ryšius 
su išore (galimybė siųsti laiškus ir atvirukus), teisę į sveikatos priežiūrą 
ir bendrąją taisyklę, kad saugomų asmenų fizinei ir psichinei sveikatai 
bei neliečiamybei neturi kelti pavojaus jokie nepateisinami veiksmai ar 
neveikimas bei neleistinos medicininės procedūros. Paprotinės teisės 
studija šias nuostatas dar papildo tokių asmenų teise į lankymus (artimų 
giminaičių)854, privalomu nelaisvėje laikomų asmenų duomenų regis-
travimu855, be to, kaip ir tarptautinio ginkluotojo konflikto atveju, pa- 
reiga sulaikytuosius asmenis paleisti tuoj pat, kai tik išnyksta priežastys, 
dėl kurių jiems buvo atimta laisvė856.

Labai svarbu nepamiršti, kad netarptautinio ginkluotojo konflikto metu 
valstybėms, labiausiai toms, kurios vykdo internavimą, taikomos griež-
tos tarptautinės žmogaus teisių teisės ir nacionalinės teisės normos.

Žinių įtvirtinimo klausimai:

1. Kokiais atvejais konflikto šalis turi teisę internuoti civilius priešo vals-
tybės ar okupuotosios teritorijos gyventojus?

2. Ar galimas masinis tokių asmenų internavimas? 
3. Kokie teisės aktai reguliuoja elgesį su civiliais internuotaisiais asmenimis?
4. Ar civilių asmenų internavimas reguliuojamas netarptautinio ginkluo-

tojo konflikto metu?

851 II PP 5 straipsnis.
852 AP 2, Commentary, Art. 5, para. 4565, p. 1385. Lietuviškame II protokolo vertime ir 
vėl klaida: 5 straipsnio 2 dalyje išversta „neviršydami savo įgaliojimų“, o turėtų būti „pagal 
esamas galimybes“ (angl. within the limits of their capabilities).
853 II PP 5 straipsnis.
854 Rule 126, Customary Study, p. 448.
855 Rule 123, Customary Study, p. 439.
856 Rule 128, Customary Study, p. 451.
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8. Civilinė gynyba

Civilinė gynyba – dar vienas civilių padėties ginkluotojo konflikto 
metu (taip pat ir stichinių ar technogeninių katastrofų atveju) gerinimo 
institutas. Istoriškai civilinės gynybos struktūros visiškai veikė jau An-
trojo pasaulinio karo metu857, bet jų tarptautinę apsaugą ir reguliavimą 
įtvirtino tik I PP nuostatos. 

I PP civilinę gynybą apibrėžia kaip vykdymą humanitarinių užduočių, 
skirtų civiliams gyventojams apsaugoti nuo pavojų ir padėti pašalinti 
tiesioginius karo veiksmų ar katastrofų padarinius, taip pat sukurti civi-
liams išlikti būtinas sąlygas. Šios užduotys: perspėjimas (apie pavojus); 
evakuacija; slėptuvių įrengimas ir jų priežiūra; šviesos maskavimo prie-
monių naudojimas; gelbėjimo operacijos; medicininis aptarnavimas, 
įskaitant ir pirmąją pagalbą, taip pat religinės paslaugos; kova su gaisrais; 
pavojingų vietovių nustatymas ir pažymėjimas (pavyzdžiui, užminuotų 
objektų); dezinfekavimas ir kitos panašios apsaugos priemonės; skubus 
būsto suteikimas ir aprūpinimas; skubi pagalba atkurti ir palaikyti tvarką 
nelaimę patyrusiose vietovėse; skubus būtinųjų komunalinių paslaugų 
tarnybų atkūrimas; mirusiųjų laidojimas; pagalba išsaugoti būtinuosius 
objektus; kita papildoma veikla, būtina bet kuriai minėtai užduočiai 
įvykdyti, įskaitant planavimą ir organizavimą858. 

Taigi civilinė gynyba skirta tik civilių interesų apsaugai (todėl, pavyz-
džiui, gaisro kariniame objekte gesinimas nelaikytinas civilinės gynybos 
aktu). Atitinkamai ir veiklų sąrašą reikėtų traktuoti taip, kad tam tikra 
tiesiogiai jame nepaminėta veikla (pavyzdžiui, gamtinės aplinkos apsau-
gos priemonės) galėtų būti priskiriama prie civilinės gynybos, jeigu būtų 
skirta civilių interesams apsaugoti nuo tiesioginių karo padarinių859. 

Tarptautinė apsauga suteikiama civilinės gynybos organizacijoms, joms 
priskirtiems daliniams, personalui ir jų inventoriui, skirtam civilinės 
gynybos funkcijoms atlikti.

Civilinės gynybos organizacijos – tai įstaigos ar daliniai, kurie yra 
konflikto šalies specialiai sukurti arba įgalioti vykdyti civilinės gynybos 
užduotis ar tam tikrą jų dalį860. Kitaip tariant, civilinė gynyba yra lai-
koma valstybės funkcija, todėl būtinas valstybės įgaliojimas. Civilinės 

857 green, supra note 591, p. 280.
858 I PP 61 straipsnis.
859 The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts. FleCk, D. (ed.). Oxford Uni-
versity Press, 1995, para. 520, p. 265.
860 I PP 61 straipsnio (b).
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gynybos organizacijos negali atlikti jokių kitų funkcijų. Jeigu civilinei 
gynybai pasitelkiama privati ar nevyriausybinė organizacija, ji turi būti 
tam įgaliota ir, kol atlieka civilinės gynybos funkcijas, negali atlikti kito-
kių funkcijų. Civilinės gynybos organizacijoms taip pat gali būti priski-
riami ir kariniai daliniai (jų personalas, inventorius). Tokie daliniai negali 
atlikti jokių kovos funkcijų ir turi užsiimti išimtinai vien nuolatine ci-
vilinės gynybos veikla861. Civilinę gynybą gali atlikti ir neutralių ar kitų 
konflikte nedalyvaujančių valstybių civilinės gynybos organizacijos, bet 
tam reikalingas leidimas (įgaliojimas) konflikto šalies, kuri tampa atsa-
kinga už tokios organizacijos veiklą, be to, apie tai turi būti kuo greičiau 
pranešama kitoms konflikto šalims862. Apsauga taikoma ir tarptautinėms 
vyriausybinėms ar nevyriausybinėms civilinės gynybos organizacijoms, 
koordinuojančioms civilinės gynybos veiklą (pavyzdžiui, Tarptautinei ci-
vilinės gynybos organizacijai, angl. International Civil Defence Organisa-
tion, ICDO), bet jos būtinai turi būti civilinio pobūdžio863. 

Civilinės gynybos personalas – tai civilinės gynybos organizacijoms ar 
daliniams priskirtas personalas ir jo vadovai. Toks personalas turi būti 
skirtas išimtinai nuolatinėms civilinės gynybos funkcijoms atlikti, bet 
personalo apsauga taip pat taikoma ir civiliams, kurie, nors ir nebūdami 
civilinės gynybos organizacijų nariais, sutinka padėti ir civilinės gyny-
bos institucijų kontroliuojami atlieka civilinės gynybos užduotis, taip 
pat medicinos personalui, priskirtam prie civilinės gynybos organizaci-
jų (taip pat turinčiam ir civilinio medicinos personalo statusą). Karinių 
dalinių, priskirtų civilinei gynybai, personalo paskirtis negali būti kei-
čiama viso ginkluotojo konflikto metu864. Civilinės gynybos personalas 
turi turėti asmens pažymėjimus, patvirtinančius darbą civilinės gynybos 
srityje. Personalas gali būti ginkluotas lengvaisiais ginklais (ši taisyklė 
taikoma ir civilinei gynybai priskirtiems daliniams), kurių paskirtis gali 
būti tik naudojimas prieš asmenis, savigynai ar tvarkai palaikyti (pavyz-
džiui, kovinės granatos ir pan. ginklai šios sąlygos neatitiktų865), o gink- 
luotosios kovos veiksmų zonoje – tik pistoletais, revolveriais ar pan.866 

Civilinės gynybos organizacijų inventorius – tai civilinės gynybos 
funkcijoms reikalingi įrenginiai, medžiagos, transporto priemonės. 
Ypatingos kategorijos įrenginiai – slėptuvės civiliams slėptis nuo karo 

861 I PP 67 straipsnis. 
862 I PP 64 straipsnio 1 dalis. 
863 AP 1, Commentary, Art. 64, para. 2566, p. 764−765.
864 I PP 61 straipsnio (c), 62 straipsnio 2 dalis, 67 straipsnis.
865 green, supra note 591, p. 282.
866 I PP 65 straipsnis.
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pavojų867. Toks inventorius turi būti priskirtas arba priklausyti civilinės 
gynybos organizacijoms ir būti naudojamas išimtinai tik civilinės gy-
nybos tikslams. 

Civilinės gynybos ženklas (emblema) – mėlynas868 lygiakraštis tri-
kampis oranžinio keturkampio fone. Šia emblema turi būti žymimas 
civilinės gynybos organizacijų personalas ir inventorius. Toks karinių 
dalinių, priskirtų civilinės gynybos organizacijoms, ženklas turi būti 
kuo geriau matomas (pakankamo dydžio)869. Valstybės įpareigotos rū-
pintis, kad civilinės gynybos personalas ir inventorius būtų kuo geriau 
atpažįstami. Netinkamas minėto ženklinimo panaudojimas (pavyzdžiui, 
apgaulės tikslams) laikomas karo nusikaltimu. Civilinės gynybos orga-
nizacijos gali naudotis civilinės gynybos emblema ir taikos metu870.

Civilinės gynybos organizacijos ir personalas turi būti saugomi ir ger-
biami, jiems priklausantis inventorius negali tapti puolimo objektu, 
nes yra priskiriamas prie specialiųjų civilinių objektų, civilinei gynybai 
naudojami objektai negali būti naikinami ir naudojami ne pagal pa-
skirtį, nebent tai darytų šalis, kuriai jie priklauso871. Civilinės gynybos 
organizacijoms turi būti sudaromos sąlygos atlikti funkcijas, nebent to 
neleidžia imperatyvi karinė būtinybė. Kita vertus, slėptuvės negali būti 
įkuriamos arti karinių objektų (arba turint tikslą juos pridengti)872. Nu-
traukti apsaugą galima tik tokiu atveju, jeigu civilinės gynybos orga-
nizacijos, jų personalas ar inventorius naudojami siekiant priešininkui 
padaryti žalos, bet tik po tinkamo įspėjimo ir nurodant terminą paša-
linti pažeidimą. Panašiai kaip ir medicinos personalo apsaugos atveju, 
nurodomi tam tikri veiksmai, kurie neturi būti laikomi žalingais prie-
šininkui, kaip antai: civilinės gynybos užduočių vykdymas vadovaujant 
arba kontroliuojant karinės valdžios institucijoms, kai civilinės gynybos 

867 I PP 61 straipsnio (d).
868 Lietuviškame protokolo vertime dėl nežinomų priežasčių vartojamas žodis „žydras“. 
869 Detalesnis žymėjimo reguliavimas numatomas I PP I priedo V skirsnyje.
870 I PP 66 straipsnis.
871 I PP 62 straipsnis. 
872 green, supra note 591, p. 281.
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personalas bendradarbiauja su kariniu personalu; kai civilinės gynybos 
užduočių vykdymas gali būti naudingas aukomis tapusiems ginkluotųjų 
pajėgų nariams, labiausiai hors de combat; taip pat kai ginklai nešiojami 
savigynai ar tvarkai palaikyti873. Patekęs į priešo rankas karinis civilinės 
gynybos organizacijoms priskirtas personalas tampa karo belaisviais.

8.1. Civilinės gynybos okupuotoje teritorijoje ypatybės

Okupuojančioji valstybė turi leisti civilinės gynybos organizacijoms tęsti 
civilinės gynybos veiklą, negali versti jų personalo atlikti užduotis, truk-
dančias civilinės gynybos veiklai, be to, privalo padėti ar sudaryti są-
lygas tolimesnei civilinės gynybos organizacijų ir jų personalo veiklai. 
Okupuojančioji valstybė negali rekvizuoti ar kitaip panaudoti civilinės 
gynybos organizacijų inventoriaus, jeigu tai pakenktų civilių interesams. 
Draudimas negalioja tik tokiu atveju, jeigu toks inventoriaus paskirties 
pakeitimas ar rekvizicija reikalinga okupuotosios teritorijos civilių inte-
resams ir trunka tik tiek, kiek būtina. Ši išimtis netaikoma slėptuvėms874. 

Komentare pateikiamas pavyzdys: jeigu civilinės gynybos organizacija turi 
sunkvežimių, kurių laikinai nereikia civilinės gynybos reikmėms, okupuo-
jančioji valstybė gali juos panaudoti, pavyzdžiui, vaikams į mokyklą vežti. 
Bet jei vėl kiltų civilinės gynybos poreikis, tie sunkvežimiai turėtų būti 
grąžinami ankstesnėms funkcijoms atlikti. Svarbu tai, kad rekvizicija ar pa-
ėmimas gali būti vykdomas tik okupuotosios teritorijos civilių, o ne valsty-
bės okupantės interesams875.

Civilinei gynybai priskirtų karinių dalinių inventorius turi būti naudo-
jamas civilinės gynybos užduotims atlikti tol, kol yra toks poreikis, iš-
skyrus karinės būtinybės atvejus, ir tik jeigu iš anksto buvo pasirūpinta 
civilių gyventojų reikmėmis876.

Okupuojančioji valstybė turi teisę uždrausti arba apriboti neutralių ar 
kitų konflikte nedalyvaujančių valstybių civilinės gynybos organizacijų 
veiklą tik tokiu atveju, jei pati gali pasirūpinti ir tinkamai atlikti civili-
nės gynybos užduotis877. Tokia valstybė turi teisę saugumo sumetimais 
nuginkluoti civilinės gynybos personalą, o paimtus į nelaisvę karinių 
civilinės gynybos dalinių darbuotojus panaudoti civilinės gynybos tiks-
lams, bet tik okupuotosios teritorijos gyventojų interesams užtikrinti. 
Pavojingas darbas turi būti savanoriškas878. 

873 I PP 65 straipsnis.
874 I PP 63 straipsnis. 
875 PP 1, Commentary, Art. 63, para. 2531, p. 756.
876 I PP 67 straipsnio 4 dalis.
877 I PP 64 straipsnio 3 dalis. 
878 I PP 63 straipsnio 3 dalis, 67 straipsnio 4 dalis.
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Civilinė gynyba 
Organizacijos Personalas Inventorius

Nacionalinės Priskirtas organizacijai Transportas, kitos priemonės
Neutralių valstybių Padedantys civiliai Pastatai
Tarptautinės (koordi-
nuojančios)

Priskirtųjų karinių 
dalinių

Slėptuvės

Būtinas valstybės įga-
liojimas!

Gali nešioti lengvuosius 
ginklus

Bendrojo pobūdžio apsauga (yra išimčių)
Negalima trukdyti 
(neleisti) veikti

Saugomieji asmenys Negalima keisti paskirties 
(labiausiai slėptuvių)

Žinių įtvirtinimo klausimai:

1. Kokie reikalavimai keliami civilinės gynybos organizacijoms?
2. Ar kariniai daliniai, priskirti prie civilinės gynybos organizacijų, gali 

užsiimti kokia nors kitokia, ne kovine, veikla (pavyzdžiui, užtikrinti 
tiekimą)?

3. Kokiomis sąlygomis nutrūksta civilinės gynybos personalo apsauga?

Praktinė užduotis 
Tarptautinio ginkluotojo konflikto metu priešas iš oro atakavo kareivinių pas-
tatus ir dalį jų sugriovė. Nesusitvarkydama savo jėgomis, karinė administracija 
nurodė pasitelkti civilinės gynybos dalinius po griuvėsiais likusiems žmonėms 
gelbėti. Gelbėjimo operacijos metu priešas įvykdė dar vieną antskrydį, kurio 
metu žuvo ir dalis civilinės gynybos personalo. 
Klausimas: Kaip manote, ar antrą kartą puolant kareivines buvo padarytas 
pažeidimas?



283 

XI skyrius  
Ginkluotosios kovos būdų ir priemonių ribojimas

Kaip minėta, vienas iš šiuolaikinės tarptautinės humanitarinės tei-
sės pagrindų – dar 1868 m. Sankt Peterburgo deklaracijoje įtvirtinta 
nuostata, kad kovojančiųjų šalių taikomi būdai ir priemonės viena kitai 
pakenkti nėra neribotos (žr. I skyrių). Antrasis pasaulinis, vykęs kaip to-
talus karas, dar kartą patvirtino šio principo svarbą. Be abejo, karo aukų 
apsaugos teisė (žr. VIII−X skyrius) taip pat yra ginkluotosios kovos 
priemonių ir būdų ribojimo priemonė. Vis dėlto, kaip minėta II sky-
riuje, tarptautinė humanitarinė teisė numato gerokai daugiau ribojimų 
ir reguliavimų, kurių tik mažoji dalis įtvirtinta Ženevos konvencijose. 
Didžiausia jų grupė – ginkluotės ribojimai, taip pat atskirų karo teatrų 
taisyklės (karas ore, jūrų karas) ir kt. Pagal seną tradiciją, tarptautinės 
humanitarinės teisės normos, kurios nėra tiesiogiai susijusios su karo 
aukų apsauga, vadinamos Hagos teise (žr. I skyrių). 

Taip pat minėta, kad I PP kai kurias Hagos teisės nuostatas perkėlė į 
Ženevos teisės šaltinius. Kodėl taip įvyko? Viena vertus, Hagos kon-
vencijos kaip tarptautinės sutartys seno, nors 1946 m. Niurnbergo tri-
bunolas paskelbė, kad Hagos konvencijoje numatytos normos dar prieš 
prasidedant Antrajam pasauliniam karui jau buvo visuotinai pripažintos 
ir įgavusios kodifikuotų karo įstatymų ir papročių pobūdį879. Kita ver-
tus, šios normos iš esmės buvo artimos karo aukų apsaugai. Būtent dėl 
to I PP atsirado III dalies I skyrius „Kariavimo metodai ir priemonės“. 
Čia esančios normos Komentare vadinamos garbingos kovos (angl. 
good faith) taisyklėmis880. Nors jos pirmiausia taikomos santykiams tarp 
kombatantų reguliuoti, bet yra svarbios ir aukų apsaugai, nes visi būdų 
ir priemonių ribojimai, kurie taikomi ginkluotojo konflikto metu, yra 
skirti ir kombatantams, ir nekombatantams apsaugoti nuo nebūtinų 
kančių bei padarinių, kurie gali būti juntami dar ilgai po konflikto, ir 
apsaugoti žmogaus teises881. 

Taigi I PP įtvirtina ir bendrąsias, ir specialiąsias taisykles, ribojančias 
kariavimo būdus ir priemones. 

879 PP 1, Commentary, Part III, para. 1364, 1369, p. 381–382.
880 Ibid., para. 1366.
881 green, L. C. The Contemporary Law of Armed Conflict. 3rd Ed. Manchester University 
Press, 2008, p. 153.
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Pagrindinė, svarbiausia bendroji kariavimo būdų ir priemonių taikymo 
taisyklė – tai principas, kad konflikto šalių teisė pasirinkti kariavimo 
metodus (būdus) ir priemones nėra neribota882. Ši fundamentalioji tai-
syklė neturi išimčių, jos negali paneigti nei kadaise egzistavusi Kriegrai-
son doktrina, nei būtinasis reikalingumas, karinė būtinybė ar represalijų 
teisė. Galima diskutuoti tik dėl jos turinio apimties ir specifikos883. 

Būdai – tai elgsena, susijusi su ginklų naudojimu, ir bendroji ginkluo-
tojo konflikto politika; priemonės – tai įrankiai ir technologijos, kaip 
antai ginklai, ginklų sistemos ir pan. Tam tikrais atvejais veiksmo ne-
teisėtumą gali lemti vien vienokio ar kitokio ginklo naudojimo faktas. 
Kaip antai savaime yra neteisėta kare naudoti užnuodytą ginklą; geno-
cidas ar kankinimai taip pat visada neteisėti.

1. Draudžiamieji ginkluotosios kovos būdai

1.1. Hors de combat ir kitų asmenų apsauga

Dar 1907 m. IV konvencijos Hagos sąvadas draudė žudyti ar žaloti priešą, 
kuris nuleido ginklus, neturi galimybių gintis ar besąlygiškai pasidavė884. 
I PP perėmė šią nuostatą: draudžiama pulti asmenį, kuris pripažįstamas 
(ar jį reikėtų pripažinti) išėjusiu iš rikiuotės (pranc. hors de combat – pa-
žodžiui „už kovos“). Išėjusiais iš rikiuotės pripažįstami asmenys, jei jie: 
a) patenka priešiškos šalies valion, b) aiškiai pareiškia norą pasiduoti į 
nelaisvę ar yra be sąmonės, sužeisti, sergantys ir dėl to negali gintis. Toks 
asmuo turi susilaikyti nuo kovos veiksmų ir nesistengti pabėgti885. Ki-
taip tariant, galioja bendroji norma, kad akivaizdžiai nesipriešinantis as-
muo neturi būti puolamas. Kaip turi būti išreikštas noras pasiduoti? Anot  
A. P. V. Rogerso, nors ir nėra numatyta detalių procedūrų, įprasta, kad 
toks asmuo padeda ginklą ir išeina iš priedangos pakeltomis rankomis886. 

Vis dėlto pakeltos rankos ne visada reiškia pasidavimo ženklą. Pavyzdžiui, 
yra žinoma, kad savižudžiai sprogdintojai tam, kad sprogimas būtų efek-
tyvesnis ir šrapnelis plačiau pasklistų, prieš susisprogdindami pakelia ran-
kas887. Todėl kiekvienu atveju labai svarbu konkrečios aplinkybės. 

882 I PP 35 straipsnio 1 dalis.
883 Plačiau: PP 1, Commentary, Art. 35, paras. 1384–1409, p. 390–399.
884 HR, Art. 23.
885 I PP 41 straipsnis.
886 rogers, a. p. V. Law on the Battlefield. 2nd Ed. Manchester University Press, 2004, p. 49.
887 Suicide Bombs and Suicide Bombers [interaktyvus, žiūrėta 2015-04-30], <http://
factsanddetails.com/world/cat58/sub384/item2392.html>.
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Ši apsaugos norma taikytina bet kuriam asmeniui (reguliariųjų ar ne-
reguliariųjų pajėgų nariams, taip pat civiliams, ypač jei kalbama apie 
tiesioginį jų dalyvavimą; žr. VI skyrių), − jeigu jo statusas neaiškus888, 
jis turi būti nustatytas vėliau. Beje, šiame I PP 41-ajame straipsnyje 
taip pat numatyta pareiga paleisti karo belaisvius, kurių evakuacija dėl 
neįprastų kovos sąlygų negalima889 (žr. IX skyrių Karo nelaisvė). Su šia 
nuostata susijusi ir asmenų, išsigelbėjusių iš nelaimę patyrusio orlaivio, 
apsauga – jie negali būti puolami tol, kol leidžiasi890; ši sąlyga taiko-
ma ir civiliniams, ir kariniams orlaiviams bei iš jų besigelbstintiems 
civiliams ar kombatantams891. Atrodo, dar iki galo neišspręstas klausi-
mas, ar galima pulti tokį asmenį, jeigu jis dar būdamas ore akivaizdžiai 
priešinasi. Yra nuomonių, kad jeigu, pavyzdžiui, toks asmuo mėgi-
na išvengti patekimo į priešo rankas (manevruodamas parašiutu) arba 
šaudo, jį galima pulti892, nors Komentaras tokią galimybę atmeta kaip 
„priešingą protokolo tikslui ir dvasiai“, t. y. toks asmuo vis tiek nekelia 
tokios esminės grėsmės, kad jį būtinai reikėtų nukauti893. Tačiau asme-
niui, nusileidusiam priešininko kontroliuojamoje teritorijoje, apsauga 
nuo puolimo taikoma tik tol, kol jis nesipriešina (plačiąja prasme, t. y. 
nenaudoja ginklo, nemėgina pabėgti ar išvengti sulaikymo, sunaikinti 
įrangos, perduoti saviesiems informacijos ryšio priemonėmis ir kt.894) 
ir sutinka pasiduoti (taigi jam sudaroma galimybė pasiduoti priešui895). 
Žinoma, visos šios apsaugos nuostatos netaikomos oro desanto ar ki-
tiems kariams, kurie parašiutais naudojasi karinės operacijos tikslams896. 

1.2. Draudimas duoti įsakymą „nebus pasigailėjimo“

Šis draudimas taip pat iš Hagos sąvado897 yra perkeltas į I PP ir čia iš-
plėstas nurodant, kad draudžiama ne tik įsakyti nepalikti nė vieno gyvo 
(toks ir yra tradicinis įsakymo „nebus pasigailėjimo“ supratimas), bet 
ir grasinti tokiu veiksmu ar tuo remiantis kariauti898. Toks draudimas 
apima ir pareiškimus, kad nebus imami belaisviai ir pan. Istoriškai tokie 

888 PP 1, Commentary, Art. 41, para. 1630.
889 I PP verčiant į lietuvių k. 41 straipsnio 3 dalyje visai praleisti žodžiai apie „paleidimą“.
890 I PP 42 straipsnio 1 dalis.
891 AP 1, Commentary, Art. 42, para. 1640, p. 496.
892 green, supra note 881, 3rd Ed., p. 177; rogers, supra note 886, 2nd Ed., p. 49.
893 AP 1, Commentary, para. 1642, p. 497.
894 Ibid., paras. 1649–1651, p. 499−500.
895 I PP 42 straipsnio 2 dalis.
896 I PP 42 straipsnio 3 dalis. 
897 HR, 23 (d).
898 I PP 40 straipsnis. 
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įsakymai buvo duodami tada, kai priešai, nors ir neturėdami galimybės 
laimėti, vis tiek atsisakydavo (atmesdavo pasiūlymus ar ultimatumus) 
pasiduoti ir iš paskutiniųjų priešindamiesi pridarydavo daug žalos; arba 
būdavo įsakoma be teismo sunaikinti mūšio lauke sučiuptus tam tikrų 
kategorijų asmenis. Šiuo metu netgi besąlyginė kapituliacija negali pa-
naikinti teisinės apsaugos899. Ši taip pat ir paprotine laikytina norma gali 
būti taikoma abiejų tipų ginkluotiesiems konfliktams900. 

1.3. Apgaulė

Sun Zi rašė: „Karas – tai apgavystės kelias.“901 Kiekvienas supranta, kad 
priešininkas nugalimas ne tik jėga, bet ir gudrybėmis, dezinformavimu 
ir visokiais kitokiais apgaulės būdais. Vis dėlto apgaulė apgaulei nely-
gu, todėl tarptautinė humanitarinė teisė skiria neleistiną apgaulę (angl. 
perfidy) nuo leistinos karo gudrybės (angl. stratagems and ruses of war). 

Apgaulės draudimo nuostata902 taip pat atėjo iš Hagos sąvado903, tik ge-
rokai detalizuota. Draudžiamoji (neleistina) apgaulė – tai veiksmai, 
kuriais siekiama įgyti priešininko pasitikėjimą ir priversti jį patikėti, kad 
jam teikiama (ar jis privalo suteikti) apsauga, ketinant šiuo pasitikėjimu 
pasinaudoti ir priešininką nužudyti, sužeisti ar paimti į nelaisvę904. Taigi 
tai yra tyčinis veiksmas, kai priešininkas apgaunamas ne šiaip sau, bet 
siekiant kovos tikslų − tyčia, sąmoningai ir piktnaudžiaujant tarptauti-
nės humanitarinės teisės teikiama apsauga. Apgaulė yra itin pavojinga, 
nes dėl minėtojo piktnaudžiavimo gali nukentėti ir tinkamai besiel-
giantys asmenys. 

Apgaulės pavyzdžių pateikta pačioje normoje: tai paliaubų vėliavos iškė-
limas apsimetant, kad ketinama derėtis arba pasiduoti; asmens (hors de 
combat) apsimetimas, kad išėjo iš rikiuotės; apsimetimas civiliu ar kitu 
saugomu asmeniu pasinaudojant JTO arba konflikte nedalyvaujančių 
ar neutralių valstybių ženklais, emblema ar uniforma905. Šis sąrašas nėra 
išsamus. Paprotinės teisės studija vardija ir daugiau atvejų, kylančių iš 
I PP nurodytų kitų apsaugos priemonių: pavyzdžiui, apsaugos statuso 
vaizdavimas naudojant Raudonojo Kryžiaus (konvencijos) ar kultūros 

899 AP 1, Commentary, Art. 40, para. 1594, p. 476.
900 Rule 46, Customary Study, p. 161.
901 sun Zi. Karo menas. Vilnius: Obuolys, 2006, p. 27.
902 I PP 37 straipsnis.
903 HR, 23 (b).
904 Oficialusis 37 straipsnio vertimas į lietuvių kalbą yra klaidingas.
905 I PP 37 straipsnio 1 (a), (b), (c). 
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paveldo apsaugos emblemas906. Taip pat prie apgaulės atvejų reguliavi-
mo priskirtinas draudimas naudoti konflikte dalyvaujančių priešininko 
šalių vėliavas ar karines emblemas, ženklus ar uniformas puolimo metu 
arba siekiant pridengti, apsaugoti karines operacijas ar joms sutrukdy-
ti907 (bet yra teisėta naudoti priešo uniformas, pavyzdžiui, mokymosi 
tikslams908, taip pat naudoti priešininko vėliavas jūrų kare, bet tik iki 
puolimo pradžios909). Apgaule jūrų kare taip pat laikomas melagingas 
pasidavimas ar pavojaus signalo siuntimas jūrose, gelbėjimosi vaizdavi-
mas turint tikslą užpulti910. Minų-spąstų, užmaskuotų kaip įprastiniai, 
kasdieniai daiktai, naudojimas, taip pat sužeistųjų ar lavonų minavimas 
irgi laikytinas apgaule911. 

Vienas iš iki šiol ginčytinų klausimų − ar apgaule (arba išdavikišku 
priešininko sunaikinimu) laikytini užsakomieji nužudymai (t. y. kai pa-
sirenkama auka ir už jos nužudymą (ar sugavimą) skiriama premija, pa-
samdomi jos žudikai ir pan.). Valstybių karinių pajėgų vadovai nurodo, 
kad tokios veikos taip pat yra draudžiamos912.

Nors II PP nėra analogiškos apgaulės draudimo normos, bet Tadiĉ by-
loje apsimetimas civiliu irgi buvo priskirtas prie apgaulės913, – tai patvir-
tina ir Paprotinės teisės studija914. 

Karo gudrybės yra leistinos; tai – veiksmai ar elgesys, kuriuo siekia-
ma suklaidinti priešininką arba paskatinti jį veikti neapgalvotai, bet ne-
pažeidžiant tarptautinės teisės normų, taikomų ginkluotųjų konfliktų 
metu, t. y. nepriskirtinas apgaulei elgesys, pavyzdžiui, įvairios maskuo-
tės, spąstų rengimas, klaidinanti informacija ir pan.915 Galima teigti, 
kad yra teisėta bet kokia priešininko apgavystė, kol ji netampa apgaule, 
pavyzdžiui, melagingas atsitraukimas (kaip antai lietuvių kariuomenės 
manevras 1410 m. Žalgirio mūšio metu), karinės technikos maketai, 
kamufliažas, informavimo priemonės, pasalos ir pan. 

906 I PP 38 straipsnio 1 dalis.
907 I PP 39 straipsnio 2 dalis. 
908 solis, G. D. The Law of Armed Conflict. Cambridge University Press, 2010, p. 428.
909 Ibid., p. 430.
910 San Remo, para. 111.
911 solis, op. cit., p. 423.
912 Rule 65, Customary Study, p. 226.
913 rogers, supra note 886, 2nd Ed., p. 224.
914 Rule 65, Customary study, p. 222−223.
915 I PP 37 straipsnis.
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Kad ir kaip atrodytų nežmoniška, bet net ir tokia praktika laikoma karo 
gudrybe, o ne draudžiamąja apgaule: 2014 m. prasidėjus konfliktui tarp 
Ukrainos ir Rusijos kontroliuojamų separatistų, į Ukrainos karių mobiliuo-
sius telefonus mūšių metu buvo siunčiamos neva draugų ir artimųjų, arba 
kareivių motinų organizacijų, pasirašytos žinutės apie tai, kad jie patiria 
didžiausių nuostolių, kad pagalbos nėra iš kur laukti; visaip kitaip keliama 
panika, raginama nesipriešinti, pasiduoti ar pasitraukti iš mūšio; analogiška 
dezinformacija buvo platinama ir per socialinius tinklus916. 

Žinių įtvirtinimo klausimai:

1. Kuo šiame skyriuje minimi ribojimai skiriasi nuo įprastinių ribojimų, 
taikomų karo aukų apsaugai?

2. Kuo skiriasi apgaulė ir karo gudrybė? 
3. Ar karinių operacijų metu galima naudoti priešo kariuomenės unifor-

mas turint tikslą suklaidinti priešą?

Praktinė užduotis 
Priešo kontroliuojamoje teritorijoje nutupdęs sugedusį karinį orlaivį pilotas jį 
užminavo, o pats pasislėpė netoliese. Priešo paieškos grupei priartėjus prie or-
laivio, pilotas nuotoliniu būdu aktyvavo sprogmenį ir dauguma paieškos grupės 
narių žuvo arba buvo sužeisti. Įsitikinęs, kad jam nebegresia pavojus, pilotas 
nurengė nuo žuvusių priešo karių uniformų dalis, persivilko ir apsimesdamas 
priešo kariu sėkmingai pasiekė savuosius. 
Klausimas: Ar piloto elgesys buvo teisėtas? 

2. Draudžiamosios karo priemonės.  
Ginkluotės ribojimas

I PP 35 straipsnio 2 dalis įtvirtina antrą, ne mažiau reikšmingą bendrą-
ją kariavimo būdų ir priemonių ribojimo taisyklę: draudžiama naudoti 
ginklus, šaudmenis, medžiagas ir kariavimo metodus, galinčius pada-
ryti nereikalingos žalos ir sukelti nereikalingų kančių. Ši taisyklė, dar 
vadinama maux superflus917, taip pat pirmą kartą buvo įvardyta 1868 m. 
Sankt Peterburgo deklaracijoje (žr. I skyrių), kurioje uždraustas mažiau 
nei 400 g sveriančių sprogstamųjų sviedinių naudojimas. Nereikalingos 
kančios, sukeltos konkrečiomis karinėmis priemonėmis, yra nepateisi-
namos karine nauda (būtinybe) dėl to, kad tokios naudos iš viso nebūna 

916 SMS ataka celit v golovu [interaktyvus, žiūrėta 2015-04-30], <http://aluse.net/sms-
атака-целит-в-голову.html>.
917 The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts. FleCk, D. (ed.). Oxford Uni-
versity Press, 1995, para. 401, p. 128.

670



2. Draudžiamosios karo priemonės. Ginkluotės ribojimas

289 

arba kančios aiškiai ją viršija918. Dabar šis draudimas pripažįstamas pa-
protiniu ir priskiriamas prie paprotinės teisės principų919 (žr. II skyrių). 

Vis dėlto nėra lengva tiksliai pasakyti, kas yra „nereikalinga žala“ ir „ne-
reikalingos kančios“, – kiekvienas ginklas sukelia daugiau ar mažiau žalos, 
tad daugeliu atvejų tai būna filosofinis ir etinis argumentas, kurį vertin-
ti galima ir pagal techninius kriterijus. Pavyzdžiui, R. Couplandas siūlo 
nereikalingos žalos arba nereikalingų kančių vertinimo pagal sužalojimų 
poveikį sistemą: 1) mirtys mūšio lauke sudaro 25 proc. visų praradimų;  
2) mirčių skaičius nespecializuotose ligoninėse, turinčiose pagrindinių 
medicinos pagalbos priemonių, − daugiau kaip 7 proc.; 3) daugiau nei  
10 proc. išgyvenusiųjų ligoninėse buvo patyrę 3-iojo lygio sužeidimų (pa-
gal TRKK žaizdų klasifikaciją); 4) išgyvenusiems asmenims būtina gydytis 
ligoninėje ilgiau nei mėnesį; 5) jiems būtinos daugiau nei trys operacijos 
nespecializuotoje, pagrindinėmis technologijomis aprūpintoje ligoninėje; 
6) būtina perpilti kraują daugiau nei 20 proc. išgyvenusiųjų; 7) neišvengia-
mas nuolatinis neįgalumas; 8) tiesioginis ginklo poveikis neturi būti skirtas 
sunaikinti tam tikrą žmogaus anatominę, fiziologinę ar biocheminę funk-
ciją (pvz., apakinti); 9) sužeidimai negali būti gydomi nespecializuotose 
ligoninėse. Ginklų sistemas ir ginklus, kurie sukelia tokį poveikį, minėtasis 
autorius siūlo pripažinti sukeliančiais nereikalingų kančių920.

I PP nuostata įtvirtina tik bendrąjį draudimą naudoti ginklus, suke-
liančius nereikalingos žalos. Kiti tarptautiniai dokumentai šį principą 
konkretizuoja (žr. toliau), taip pat ir I PP nuostata, kad valstybė tirda-
ma, rengdama, įsigydama ar pripažindama tinkamomis naujas921 ginklų 
rūšis, kariavimo priemones ir metodus privalo įsitikinti, jog tokie gink- 
lai ir būdai nepažeidžia tarptautinės humanitarinės teisės normų922; to-
kios procedūros įtvirtinimas valstybės vidaus teisėje yra privalomas923. 
Šią procedūrą išsamiau dėsto TRKK 2006 m. parengtos Ginklų teisi-
nės kontrolės aiškinamosios nuostatos924. Jose siūlomi pagrindai ir pro-

918 kalshoVen, F.; ZegVeld, L. Constraints on the Waging of War. An Introduction to Inter-
national Humanitarian Law. 3rd Ed. Geneva: International Committee of the Red Cross, 
2001, p. 41.
919 Rule 70, Customary Study, p. 237.
920 Coupland, R. M. The Effect of Weapons: Defining Superfluous Injury and Unneces-
sary Suffering. A1 Medicine & Global Survival, 1996, 3 [interaktyvus, žiūrėta 2015-04-30], 
<http://www.ippnw.org/pdf/mgs/3-coupland.pdf>.
921 Nors Komentare pabrėžiama, kad šis straipsnis neturėtų riboti vien naujų ginklų, tie-
siog taikytinos kitos priemonės (AP 1, Commentary, Art. 36, para. 1475, p. 427).
922 I PP 36 straipsnis. 
923 AP 1, Commentary, Art. 36, para. 1482, p. 428.
924 A Guide to the Legal Review of New Weapons, Means and Methods of Warfare: Measu- 
res to Implement Article 36 of Additional Protocol I of 1977. International Committee of 
the Red Cross, Geneva, January 2006 [interaktyvus, žiūrėta 2015-04-30], <https://www.
icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0902.pdf>.
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cedūros, kuriomis valstybės turėtų remtis vertindamos naujus ginklus 
(teisinės, techninės (empirinių duomenų analizė), institucinės). Beje, 
valstybė, nustačiusi, kad jos kuriamas naujas ginklas ar technologija pa-
žeidžia tarptautinę humanitarinę teisę, neprivalo apie tai viešai paskelb-
ti, informuoti tarptautinės bendrijos ar kt.925, kita vertus, yra ginklų 
(pavyzdžiui, cheminių), kurių pagal tarptautines sutartis draudžiama 
net turėti. 

I PP 35 straipsnio 3 dalies nuostata dėl draudimo naudoti ginklus, da-
rančius arba tikėtinai padarysiančius ilgalaikės, didelės ir rimtos žalos 
aplinkai, jau aptarta nagrinėjant civilių apsaugos klausimus (žr. X sky-
rių). 

2.1. Ginkluotės klasifikavimas ir jos ribojimo sutartys

Ginklas – tai įrankis priešininkui, jo įrangai, technikai, turtui žaloti ir 
sunaikinti. Pagal technines ir poveikio savybes, ginklus ir ginklų siste-
mas galima skirstyti į: 

1)  įprastinius (konvencinius926) ginklus; 
2)  įprastinius ginklus, kurių naudojimas ribojamas dėl pernelyg 

žalojamojo ar panašaus poveikio; 
3)  masinio naikinimo ginklus.

Šis skirstymas daugiausia remiasi atskiriamumo ir proporcingumo prin-
cipais: įprastinius ginklus įmanoma naudoti laikantis šių principų, jie 
dažniausiai paklūsta naudotojui, arba „nepaklusimo“ lygis neperžengia 
atsitiktinės žalos ribų. Antruoju atveju tampa svarbus ir ginklo poveikis: 
nors ginklą įmanoma naudoti laikantis atskiriamumo ir proporcingu-
mo principų, bet jo poveikis pasižymi nehumaniškumu (pavyzdžiui, 
nuodai), taip pat galima smarkiai pažeisti proporcingumo principą nau-
dojant jį netinkamai (pavyzdžiui, kasetinis sprogmuo netoli civilinių 
objektų) ar dėl ilgalaikio poveikio po konflikto (pavyzdžiui, ilgai lieka 
sprogus). Dėl šių ir panašių savybių tokių ginklų naudojimas, gamyba 
ir laikymas yra ribojami. 

Ginkluotės ribojimui įgyvendinti yra sudaryta daug tarptautinių sutar-
čių. Kai kurie draudimai, net nežiūrint istorinių šaltinių, draudžiančių 
sprogstamąsias, degiuoju mišiniu užpildytas ir panašias kulkas, taip pat 
laikomi ir paprotiniais927 (žr. I skyrių), o šiuo metu vienas iš pagrindinių 

925 AP 1, Commentary, Art. 36, para. 1470, p. 424.
926 Šiuo atveju sąvoka „konvencinis“ nėra siejama su tarptautinėmis sutartimis, o greičiau 
vartojama reikšme „įprastinis“.
927 Rule 77, 78, Customary Study, p. 268−274.

672

673

674

675



2. Draudžiamosios karo priemonės. Ginkluotės ribojimas

291 

šaltinių yra 1980 m. Jungtinių Tautų konvencija dėl tam tikrų įprastinių 
ginklų, kurie gali būti laikomi pernelyg žalojančiais arba veikia nesi-
rinktinai, naudojimo uždraudimo arba apribojimo928 (toliau – CCW, 
angl. Convention on Conventional Weapons). 

2.2. CCW konvencija ir jos protokolai

CCW konvencija sukurta kaip pagrindų dokumentas. Jos pagrindinė 
dalis nusako principus ir taikymo aplinkybes bei išimtis, o konkrečių 
ginklų draudimas įgyvendinamas sukuriant sistemą papildomųjų pro-
tokolų, pagal kuriuos valstybės gali įsipareigojimus prisiimti ir skyrium. 
Kartu su Konvencija 1980 m. buvo priimti ir pirmieji trys protokolai, 
o Konvencijoje numatytos nuolatinio atnaujinimo ir pildymo funkcijos 
rezultatas – dar du protokolai.

Tad šiuo metu CCW konvencijai priklauso penki protokolai dėl gink- 
luotės rūšių ir 2001 m. konvencijos 1 straipsnio pakeitimo susitarimas, 
kuriuo Konvencijos taikymas išplečiamas ir netarptautiniam ginkluota-
jam konfliktui929. Taip pat 1996 m. buvo atnaujintas II CCW, vadina-
masis minų protokolas (žr. toliau). 

I CCW protokolas dėl neaptinkamųjų dalelių930 draudžia naudoti  
ginklus, kurių tiesioginis poveikis − sužeisti skeveldromis, žmogaus 
kūne neaptinkamomis rentgeno spinduliais. Kitaip tariant, tai būtų  
ginklas, kurio sužeidimų neįmanoma išgydyti dabartinėmis technolo-
gijomis. Tokio ginklo pavyzdys galėtų būti stiklinės kulkos931. Kol kas 
tokie ginklai nesukurti, bet kai kurie jau turi panašų šalutinį poveikį, 
o jis šiuo protokolu nedraudžiamas (pavyzdžiui, į plastikinį apvalka-
lą įvilktos minos sprogdamos gali sužeisti plastiko gabaliukais). Tokių  
ginklų draudimas jau yra tapęs paprotinės teisės dalimi932.

II CCW protokolas dėl minų, minų-spąstų ir kitų įtaisų naudojimo 
uždraudimo arba ribojimo933 draudžia naudoti minas-spąstus, tiesiogiai 
pritvirtintas arba susijusias su: tarptautiniu lygiu pripažintais apsaugos 
ženklais, signalais arba emblemomis; sergančiais, sužeistais ar mirusiais 
asmenimis; laidojimo ar kremavimo vietomis arba kapais; medicinos 
įstaigomis, įranga, medikamentais arba medicinos transportu; vaikų 

928 Valstybės žinios, 1998, Nr. 83-2312. 
929 Valstybės žinios, 2003, Nr. 28-1127.
930 Valstybės žinios, 1998, Nr. 83-2312.
931 solis, supra note 908, p. 580.
932 Rule 79, Customary Study, p. 275.
933 Valstybės žinios, 1998, Nr. 83-2312, pataisytasis II protokolas (CCW).
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žaislais ar kitokiais kilnojamaisiais daiktais, skirtais vaikų maitinimui, 
sveikatai, higienai, aprangai ar mokymui; maistu ir gėrimais; virtuvės 
indais ir prietaisais, išskyrus karinėse įstaigose, kariuomenės dislokaci-
jos vietose ar karinių atsargų tiekimo bazėse; akivaizdžiai religinio po-
būdžio daiktais; istoriniais paminklais, meno kūriniais ar garbinamomis 
vietomis, kurios yra tautų kultūrinio ir dvasinio paveldo dalis; gyvūnais 
ar jų maita934. Visais atvejais draudžiama naudoti minas prieš civilius 
gyventojus bendrai arba prieš atskirus civilius gyventojus ar civilinius 
objektus935. Draudimas apima net savigynos atvejus. Draudžiama nau-
doti minas ar kitus įtaisus su mechanizmu, kurio paskirtis yra detonuo-
ti sprogmenį paprastais magnetinio ar kitokio nekontaktinio poveikio 
minų detektoriais, kurie įprastai naudojami paieškos operacijų metu936. 
Taip pat valstybėms numatoma pareiga minuojamas teritorijas žymėti 
specialiais ženklais, jas išminuoti, šiais klausimais bendradarbiauti tar-
pusavyje ir kt.937 II protokolas iš principo nedraudžia naudoti minų, 
minų-spąstų ir kitų įrenginių prieš kombatantus. Be to, šiame protoko-
le pirmą kartą numatyta galimybė naudoti savadarbius sprogstamuosius 
užtaisus938, kurie labiausiai paplito kaip šiuolaikinių konfliktų priemo-
nė. Minų-spąstų, kurioms maskuoti panaudojami saugomi objektai ar 
asmenys, arba specialiai sukurtų civilio susidomėjimui sukelti, naudoji-
mo draudimas laikomas paprotine norma939. 

III CCW protokolas dėl padegamųjų ginklų naudojimo apribojimo 
ir uždraudimo940 skirtas padegamųjų ginklų naudojimo draudimams. 
Padegamasis ginklas − bet koks ginklas ar šaudmuo, skirtas padegti 
objektams ugnimi ar karščiu, ar dėl abiejų sąveikos padaryti asme-
nims nudegimų, kuriuos sukelia cheminė reakcija medžiagos, iš bet 
kokio įtaiso paleistos į taikinį (pavyzdžiui, ugniasvaidžiai, fugasiniai 
arba artilerijos sviediniai, raketos, granatos, minos, bombos ir kiti pa-
degamųjų medžiagų konteineriai941). Padegamuoju ginklu draudžiama 
pulti civilius ir civilinius objektus. Karinius taikinius, esančius prie ci-
vilių susitelkimo vietų, griežtai draudžiama pulti padegamaisiais gink- 
lais iš oro, o kitokiais padegamaisiais ginklais galima pulti tik tada, jei-

934 CCW II protokolas, 7 straipsnis. 
935 Ibid., 3 straipsnio 7 dalis. 
936 CCW II protokolo 3 straipsnis.
937 Ibid., 9−11 straipsniai.
938 solis, supra note 908, p. 582.
939 Rule 80, Customary Study.
940 Valstybės žinios, 1998, Nr. 83-2312.
941 CCW III protokolas, 1 straipsnis.
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gu karinis objektas yra aiškiai atskirtas ir imtasi visų būtinų saugumo 
priemonių942; be to, draudžiama padegti miškus ir augmeniją, nebent 
priešas jais naudojasi pasislėpti943. Kitaip tariant, padegamųjų ginklų 
naudojimo draudimas pirmiausia numatytas kaip civilių apsaugos prie-
monė, tad prieš karinius taikinius tokį ginklą (įskaitant liepsnosvaidžius 
ar napalmą) naudoti vis dar galima944. Taigi humanitariniu požiūriu šio 
protokolo poveikis nuvilia. Kita vertus, Paprotinės teisės studijos 85 
taisyklė nurodo, kad padegamąjį ginklą naudoti draudžiama net ir prieš 
kombatantus, išskyrus jei mažesnės galios ginklu neįmanoma padaryti 
hors de combat poveikio (pavyzdžiui, naudojama speciali apsauga). Vals-
tybių praktikos pavyzdžiai taip pat rodo, kad prieš kombatantus naudo-
jami padegamieji ginklai laikomi sukeliančiais nereikalingų kančių945. 

IV CCW protokolas dėl apakinančių lazerinių ginklų946 buvo priim-
tas 1995 m., pirmąjį kartą išplečiant CCW konvenciją. Lazerius gin-
kluotosios pajėgos jau kurį laiką naudoja labai svarbioms funkcijoms: 
bomboms tiksliai nukreipti, priešo optikos sistemoms sugadinti; bet tik 
2014 m. JAV išbandė pirmąjį lazerinį laivyno pabūklą, savo galia pri-
lygstantį kinetiniam ginklui. Minėtasis protokolas draudžia tik gink- 
lų, kurių kovinė funkcija, arba viena iš jų, yra lazeriais sukelti visišką 
priešininko apakimą, bei tokių technologijų perdavimą kitoms valsty-
bėms ar nevalstybiniams subjektams947. Tačiau nedraudžiami lazeriniai 
ginklai, kurie gali sukelti analogišką šalutinę žalą, o valstybės įpareigo-
jamos imtis visų įmanomų atsargumo priemonių, kad naudojant lazerių 
sistemas būtų išvengiama visiško apakinimo948. 

Naujausias 2003 m. V CCW apribojimo protokolas dėl likusių nuo 
karo sprogmenų949 yra skirtas ne ginklų naudojimo draudimui ar ri-
bojimui, o prievolei pasirūpinti, kad po karo likę sprogmenys dary-
tų kuo mažiau žalos civiliams gyventojams. Šio protokolo šalys turi 
užtikrinti po ginkluotųjų konfliktų nesprogusių sprogmenų suradimą, 
surinkimą, išgabenimą ir sunaikinimą, taip pat pagalbos jų sužalotiems 
civiliams teikimą. Šioje srityje šalys turi bendradarbiauti ir teikti viena 

942 Ibid., 2 straipsnio 3 dalis (lietuviškas vertimas gali būti suprantamas dviprasmiškai, t. y. 
kad leidžiama tokius taikinius pulti iš oro; toks interpretavimas būtų klaidingas).
943 Ibid., 2 straipsnio 4 dalis.
944 solis, supra note 908, p. 586.
945 Rule 85, Customary Study, p. 278.
946 Valstybės žinios, 1998, Nr. 83-2312.
947 CCW IV protokolas, 1 straipsnis.
948 Ibid., 2–4 straipsniai. 
949 Valstybės žinios, 2004, Nr. 122-4461.
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kitai paramą. Paminėtina, kad šis protokolas – vienas iš retų atvejų, kai 
įpareigojimai nustatyti ne tik valstybėms, bet ir kitoms konflikto šalims 
− nevalstybiniams subjektams950, ir iš karto galioja tarptautiniams ir 
netarptautiniams konfliktams951. 

2.3. Otavos konvencija dėl priešpėstinių minų

II CCW protokolu apribojus ir uždraudus tam tikrų kategorijų minų 
naudojimą, kilo iniciatyva visiškai uždrausti priešpėstines minas.  
Didžiausia šio ginklo naudojimo keliama problema ta, kad labiausiai 
nuo jo nukenčia ne kombatantai, o civiliai, dažniausiai − jau pasibaigus 
ginkluotosios kovos veiksmams952, be to, teritorijos gali likti užterštos 
minomis dešimtmečius. Ši iniciatyva įgyvendinta parengus ir priėmus 
1997 m. Otavos konvenciją dėl priešpėstinių minų naudojimo, kau-
pimo, gamybos ir perdavimo uždraudimo bei dėl jų sunaikinimo953. 
Otavos konvencijos tikslas – ne tik uždrausti priešpėstinių minų naudo-
jimą, bet ir sukurti išsamų tokio draudimo režimą, įskaitant draudimą 
gaminti, perduoti, saugoti minas, įpareigojimą sunaikinti turimas atsar-
gas, išvalyti užminuotas teritorijas. Tai labai ambicingas tikslas. Tačiau 
Konvencija uždraudžia ne visas minas, o tik tas, kurios specialiai sukur-
tos gyvajai jėgai naikinti („mina, kuri sukonstruota taip, kad sprogtų, 
kai prie jos atsiduria, link jos artėja arba prie jos prisiliečia asmuo, ir 
kuri sužaloja, sužeidžia ar užmuša vieną ar kelis asmenis“954), bet ne-
draudžia minų, skirtų technikai ar transportui naikinti, net jeigu joms 
sprogus žūva ir žmonės. Panašiai kaip ir CCW, Otavos konvencija nu-
mato įgyvendinimo kontrolę rengiant valstybių susitikimus ir peržiūros 
konferencijas.

Ši konvencija tarptautinės bendruomenės buvo sutikta labai pritaria-
mai (išskyrus didžiąsias priešpėstinių minų gamintojas – JAV, Rusiją, 
Kiniją), ir manoma, kad jos įtvirtintas priešpėstinių minų draudimas 
netrukus gali tapti paprotiniu955 (2016 m. Konvenciją buvo ratifikavu-
sios 162 valstybės).

950 solis, supra note 908, p. 589.
951 CCW V protokolo 1 straipsnis. Kiti protokolai netarptautiniams konfliktams galioja 
tik tokiu atveju, jeigu prie jų prisijungusios valstybės ratifikavo 2001 m. pataisytąjį CCW 
1 straipsnį, taip pat netarptautinius ginkluotuosius konfliktus apima pataisytasis CCW II 
protokolas (minų). 
952 green, supra note 881, 3rd Ed., p. 164.
953 Valstybės žinios, 2003, Nr. 49-2160.
954 Otavos konvencijos 2 straipsnio 1 dalis.
955 dinstein, Y. The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict. 
Cambridge University Press, 2004, p. 69.
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Konvencijai oponuojančios JAV siūlo (ir nuosekliai taiko) kitą būdą 
priešpėstinių minų žalai mažinti – atsisakyti nuolat veikiančių minų, kitaip 
tariant, gaminti ir naudoti tik tokias minas, kurios turi susinaikinimo arba 
išsijungimo mechanizmus ir pasibaigus karinei operacijai tampa nepavojin-
gos956. Kita nuomonė – geriau būtų tiesiog griežtai įtvirtinti ir įgyvendinti 
reikalavimą žymėti minų laukus ir pasibaigus operacijai juos išvalyti; be to, 
Konvencija neapima nevalstybinių subjektų, kurie noriai naudojasi mino-
mis, problemos957.

2.4. Dublino konvencija dėl kasetinių šaudmenų

Otavos konvencija – viena iš tarptautinių sutarčių, kurią parengti ir 
„paleisti veikti“ pavyko nevyriausybinių organizacijų iniciatyva (sutar-
ties iniciatoriai ir kūrėjai – Jody Williams ir jos pradėta Tarptautinė 
priešpėstinių minų draudimo kampanija (ICBL958), kurią vykdė įvairios 
nevyriausybinės organizacijos, − už savo veiklą 1997 m. gavo Nobelio 
taikos premiją). Paskatinta Otavos konvencijos sėkmės, pilietinė visuo-
menė ir nevyriausybinės organizacijos ėmėsi dar vieno uždavinio – už-
drausti kasetinius šaudmenis. 

Kasetiniai šaudmenys (kasetiniai sprogmenys, kasetinės bombos, klas-
terinės bombos) – tai ginklų technologija, taikoma maždaug nuo An-
trojo pasaulinio karo. Jos esmė ta, kad viename šaudmenyje (apvalkale) 
sutalpinta daug labai sprogių antrinių šaudmenų. Paleistas (iš orlaivio, 
artilerijos įtaiso ar kitaip) toks sprogmuo stipria ugnies jėga paveikia 
itin plačią teritoriją. Didžiausios problemos yra dvi: toks šaudmuo miš-
rioje teritorijoje (kurioje yra ir civilinių, ir karinių objektų) sunkiai 
suderinamas su atskiriamumo principu (antrinių šaudmenų pataikymą 
ir poveikį sunku kontroliuoti); nemaža dalis antrinių sprogmenų (įvai-
riais skaičiavimais, nuo 5 iki 23 proc.959) nesusprogsta pirmojo kontakto 
metu ir lieka aktyvūs bei vėliau lengvai detonuoja, todėl kelia nuolatinę 
mirtiną grėsmę civiliams. 

Kasetinių šaudmenų draudimo iniciatyva tapo 2008 m. (Dublino) kon-
vencija dėl kasetinių šaudmenų960, kuri, kaip ir Otavos konvencija, 
pateikia kasetinio šaudmens apibrėžimą961 ir įpareigoja valstybes nares 
visų pirma nenaudoti, nekurti, negaminti, nekaupti, niekam tiesiogiai 

956 solis, supra note 908, p. 584–585.
957 green, supra note 881, 3rd Ed., p. 165.
958 Daugiau: International Campaign to Ban Landmines [interaktyvus, žiūrėta 2015-04-
30], <http://www.icbl.org/en-gb/home.aspx>.
959 solis, op. cit., p. 591.
960 Valstybės žinios, 2011, Nr. 16-729.
961 2 straipsnio 2 dalis.
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ar netiesiogiai neperduoti kasetinių šaudmenų; turimas jų atsargas su-
naikinti per nustatytus terminus, taip pat išvalyti kasetinių šaudmenų 
užterštas teritorijas, aktyviai padėti kasetinių šaudmenų aukoms, didinti 
žinomumą apie kasetinių šaudmenų žalą ir diegti atsargumo priemones; 
taip pat nustatoma tokių įsipareigojimų stebėjimo ir vertinimo sistema. 

Kasetinių šaudmenų konvencija valstybių dalyvavimo požiūriu nėra 
tokia sėkminga kaip Otavos konvencija, pirmiausia dėl to, kad šiam 
itin veiksmingam ginklui sunku rasti pakaitalą. Todėl valstybės daugiau 
remiasi V CCW protokolu dėl nesprogusių šaudmenų ir siekia, kad 
kasetinių šaudmenų problema būtų sprendžiama technologinėmis prie-
monėmis, t. y. mažinant nesprogusių antrinių šaudmenų dalį962. 

Vis dėlto bent vienas šios konvencijos poveikis jau akivaizdus: kasetinių 
šaudmenų naudojimas pradėtas vertinti labai griežtai neigiamai. Antai 
2008 m. Rusijos ir Gruzijos karo metu tarptautinė spauda abi konflikto 
šalis pasmerkė už kasetinių šaudmenų naudojimą civilių gyvenamosiose 
teritorijose. 

Valstybėms skirtingų sutarčių dalyvėms kyla bendrų operacijų problema: 
prisiėmusios skirtingus tarptautinius įsipareigojimus dėl skirtingų ginkluo-
tės rūšių draudimų valstybės tarptautinių operacijų metu turi tuos įsipa-
reigojimus suderinti. Pavyzdžiui, JAV pajėgos turi teisę naudoti kasetinius 
šaudmenis ar priešpėstines minas, o Lietuva, būdama Otavos ir Dublino 
konvencijų narė, to daryti negali. Todėl rengiant kiekvieną karinę operaciją 
turi būti suderinami ne tik principų, bet ir konkrečių tarptautinių įsiparei-
gojimų klausimai.

3. Masinio naikinimo ginklai

Masinio naikinimo ginklai skirstomi į tris dideles kategorijas: chemi-
nius, biologinius ir branduolinius ginklus. Masinio naikinimo ginklų 
draudimai numatyti ne tik dėl to, kad jais galima nužudyti labai daug 
žmonių, bet pirmiausia dėl to, kad jie arba nesuderinami, arba labai 
sunkiai suderinami su atskiriamumo, proporcingumo ir humaniškumo 
principais. 

3.1. Cheminis ir bakteriologinis ginklas

Draudimas ginkluotojo konflikto metu naudoti nuodus ar užnuodytus 
ginklus buvo įtvirtintas dar 1907 m. IV Hagos konvencijos 23 straipsnio 
a) punkte, taip pat 1899 m. IV deklaracijoje dėl artilerijos sviedinių, 

962 solis, supra note 908, p. 59, 3.
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kurių vienintelė paskirtis − skleisti dusinamąsias ar žalojamąsias dujas. 
Vis dėlto Pirmojo pasaulinio karo metais dujos kaip ginklas buvo nau-
dotos labai intensyviai (žr. I skyrių). Po karo, 1925-aisiais, buvo priim-
tas Ženevos protokolas dėl troškinamųjų, nuodingųjų ir kitokių dujų 
naudojimo kare ir bakteriologinio karo metodų uždraudimo963 (toliau 
– 1925 m. Ženevos dujų protokolas). Tačiau šis protokolas kurį laiką 
buvo ne itin reprezentatyvus (JAV ratifikavo tik 1975 m.), o jį ratifika-
vusios valstybės neretai nurodydavo išlygas, − kad liausis jo laikytis, jei 
priešo valstybė panaudos cheminį ginklą. Be to, kai kurios net ir proto-
kolą ratifikavusios valstybės vis tiek naudodavo cheminius ginklus, nors 
ne taip masiškai, kaip Pirmojo pasaulinio karo metu964 (iki konflikto Si-
rijoje, prasidėjusio 2011 m., intensyviausiai dujos buvo naudotos Irano 
ir Irako kare 1980–1988 m.). 1925 m. Ženevos dujų protokolas apima 
troškinamųjų (dusinamųjų), nuodingųjų ar kitokių dujų, taip pat tokio 
tipo medžiagų, skysčių, įrenginių draudimą. Taigi cheminis ginklas gali 
būti arba medžiaga, arba šaudmuo, arba įrenginys.

1925 m. Ženevos dujų protokolas taip pat draudžia bakteriologinio karo 
metodų taikymą. Bakteriologiniai, arba biologiniai, ginklai padaro žalą 
platindami virusus, grybelius, bakterijas, tokių ginklų naudojimas lem-
tų epidemijas ar epizootijas. Iki šiol biologinis ir bakteriologinis ginklas 
ginkluotojo konflikto metu plačiau buvo naudotas tik Antrojo pasauli-
nio karo metu (Japonija naudojo prieš Kiniją). 

1972 m. įsigaliojo Konvencija dėl bakteriologinių ir toksinių ginklų 
kūrimo, gamybos ir saugojimo uždraudimo bei jų sunaikinimo965 (to-
liau – 1972 m. Bakteriologinių ginklų konvencija). Joje valstybės susi-
tarė niekada ir jokiomis aplinkybėmis netobulinti, negaminti, nekaupti, 
kaip nors kitaip neįsigyti ir neturėti biologinių medžiagų ar toksinų 
tokiais kiekiais, kurie negalėtų būti pateisinami taikiais tikslais, bei 
ginklų, skirtų tokioms medžiagoms panaudoti priešiškiems tikslams ar 
ginkluotojo konflikto metu; kitaip tariant, ši konvencija apėmė ir che-
minius ginklus, bet nenumatė ginklų kontrolės sistemos. Tas trūkumas 
buvo pašalintas tik 1993 m. priėmus Konvenciją dėl cheminio ginklo 
kūrimo, gamybos, kaupimo ir panaudojimo uždraudimo bei jo sunaiki-
nimo966. Pagal šį dokumentą, cheminis ginklas apima nuodingąsias che-

963 Protocol for the Prohibition of the Use of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and 
of Bacteriological Methods of Warfare. Geneva, 17 June 1925. Iš: sChindler, D.; toman, 
J. The Laws of Armed Conflicts. Martinus Nijhoff Publisher, 1988, p.116.
964 green, supra note 881, p. 160.
965 Valstybės žinios, 1997, Nr. 59-1370.
966 Valstybės žinios, 1998, Nr. 35-935.
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mines medžiagas ir jų pirmtakus, šaudmenis ir įtaisus, specialiai skirtus 
sukelti mirtį ar padaryti žalą, bet kokius įrenginius, skirtus tiesiogiai 
šaudmenims ir įtaisams panaudoti. Bet koks tokio ginklo panaudojimas 
yra draudžiamas ne tik tarptautinių sutarčių, bet ir tarptautinio papročio 
pagrindu. Bendrasis draudimas naudoti nuodingąsias dujas ginkluotojo 
konflikto metu dabar yra pripažintas kaip tarptautinės paprotinės teisės 
norma967. Draudžiama ne tik naudoti šias dujas tiesiogiai prieš priešą, 
bet ir užteršti vandens tiekimo įrenginius ar maisto produktus, būtinus 
civilių gyventojų išlikimui968. Kovos tikslams negali būti naudojami net 
nemirtinieji, vadinamieji „riaušių kontrolės“ cheminiai ginklai (pavyz-
džiui, ašarinės dujos), bet juos panaudojus kitomis aplinkybėmis, net ir 
ginkluotojo konflikto metu (pavyzdžiui, malšinant riaušes karo belais-
vių stovykloje ar pan.), draudimas galbūt nebūtų pažeidžiamas969. 

3.2. Branduolinis ginklas

Labai opi tarptautinės humanitarinės teisės tema – branduolinių ginklų 
naudojimas, nes, skirtingai nei cheminių ar biologinių masinio naikini-
mo ginklų, bendrasis branduolinių ginklų panaudojimo draudimas nėra 
numatytas nė vienoje tarptautinėje sutartyje. Be to, didžiosios valstybės 
turi branduolinius arsenalus ir, kaip naujo pasaulinio karo prevencijos 
priemonė, galioja „abipusio susinaikinimo“ doktrina, todėl branduolinis 
ginklas apibūdinamas kaip ginklas, „kuris niekada nebus panaudotas“970 
(kol kas jis buvo panaudotas vienintelį kartą – Antrojo pasaulinio karo 
metu bombarduojant Japonijos miestus Hirosimą ir Nagasakį). 

Branduolinio ginklo panaudojimo teisėtumo klausimą 1996 m. svarstė 
Tarptautinis Teisingumo Teismas. Konsultacinėje išvadoje, kuri buvo pri-
imta balsams pasiskirsčius tolygiai ir nulėmus Teismo pirmininko balsui, 
nurodyta, kad branduolinis ginklas yra „pavaldus“ tarptautinei humani-
tarinei teisei, jo pobūdis ir panaudojimas būtų sunkiai suderinamas su 
tarptautinės humanitarinės teisės principais (atskiriamumo, nereikalingų 
kančių draudimo, žmoniškumo ir kt.), ir galima daryti išvadą, kad pažeistų 
visus šiuos principus. Kita vertus, Teismas negalėjo atsakyti, ar branduoli-
nių ginklų panaudojimas būtų neteisėtas ir iškilus grėsmei valstybės išliki-

967 Rule 74, Customary Study, p. 259.
968 FleCk, supra note 917, para. 436, p. 171.
969 green, supra note 881, p. 161.
970 Plačiau: parrington, A. J. Mutually Assured Destruction Revisited. Strategic Doctrine 
in Question. Airpower Journal, 1997, Winter [interaktyvus, žiūrėta 2015-04-30], <http://
www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a529841.pdf>.
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mui ar ekstremalios savigynos atveju971. Vis dėlto, L. C. Greeno manymu, 
Teismo konsultacinės išvados visuma leidžia daryti išvadą, kad net taktinių 
(t. y. mažesnės galios) branduolinių ginklų panaudojimas pagal tarptautinę 
humanitarinę teisę tikriausiai būtų neteisėtas972. 

Pabrėžtina, kad nemažai sutarčių draudžia branduolinių ginklų naudoji-
mą tam tikruose regionuose ar vietose, įkuria tam tikras nebranduolines 
zonas ar riboja tokio ginklo bandymus (pavyzdžiui, 1963 m. branduoli-
nių bandymų draudimo atmosferoje, kosminėje erdvėje ir po vandeniu 
sutartis; 1967 m. sutartis dėl valstybių veiklos principų tiriant ir naudo-
jant kosminę erdvę, įskaitant Mėnulį ir kitus dangaus kūnus; 1971 m. 
sutartis dėl draudimo dislokuoti jūrų ir vandenynų dugne bei jų gelmėse 
branduolinį ginklą ir kitų rūšių masinio naikinimo ginklus; 1961 m. An-
tarktidos sutartis, skelbianti Antarktidą nebranduoline zona). 1968 m. 
branduolinio ginklo neplatinimo sutartis973 sudaryta siekiant riboti ben-
drąjį branduolinių ginklų plitimą, bet pasaulyje vis tiek atsiranda valsty-
bių, kurios sugeba susikurti branduolinius ginklus (pastarąjį kartą bran-
duolinio ginklo bandymus 2013 m. atliko Šiaurės Korėja).

11.4. Draudžiamosios karo priemonės. Žala gamtinei 
aplinkai

Trečiasis bendrasis I PP principas, ribojantis kariavimo būdus ir prie-
mones, nurodo, kad draudžiama naudoti tuos kariavimo metodus ir 
priemones, kurie padaro arba tikėtinai padarytų ilgalaikę, didelę ir rim-
tą žalą aplinkai974. Šis straipsnis yra susijęs su 55 straipsniu, kuris nu-
mato gamtos ir gamtinės aplinkos kaip puolimo objekto apsaugą (žr.  
X skyrių Ypatingos apsaugos objektai). Šių normų santykį galima apibū-
dinti kaip bendrųjų ir specialiųjų, t. y. 35 straipsnis nustato bendrąją tai-
syklę saugoti visą gamtinę aplinką ir gamtą, t. y. visą jos ekosistemą975, o 
55 straipsnis – gamtinę aplinką kaip civilių gyvenimo terpę976 (panašus 
santykis yra ir su ENMOD (angl. Environmental Modification) konvenci-

971 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion. I.C.J. Reports, 
1996, p. 226, paras. 95−96.
972 green, supra note 881, p. 156.
973 Valstybės žinios, 2007, Nr. 137-5569.
974 I PP 35 straipsnio 3 dalis; lietuviškame Protokolo vertime praleistas žodis „gamtinei“  
(t. b. „gamtinei aplinkai“). 
975 AP 1, Commentary, Art. 35, para. 1450, p. 415.
976 dinstein, supra note 955, p. 182.
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ja, kuri uždraudžia „manipuliavimą aplinka“ karo tikslams977, pavyzdžiui, 
žemės drebėjimų, pavojingų atmosferos reiškinių sukėlimą ir kt.). 

Pagal I PP normos dėstymą, žala laikoma ilgalaike, jei tęsiasi nuo kelių 
mėnesių iki dešimtmečių. Vertinant žalą kaip didelę visų pirma turima 
omenyje jos paplitimas – žala laikoma didele, jei yra išplitusi kelis šimtus 
kvadratinių kilometrų. Rimta žala laikoma, jei žymiai pakenkia žmoni-
jai, gamtos ir ekonominiams ištekliams ar kitam turtui. Svarbu tai, kad 
draudžiama ne tik sukelti tokios apimties žalą, bet ir kėsintis tai padaryti 
(„galima tikėti“), be to, kalbama ir apie tiesioginę, ir apie šalutinę žalą 
gamtinei aplinkai, beje, draudžiama daryti tokią žalą ne tik konflikto ša-
lims, bet ir bet kuriai šaliai, net nedalyvaujančiai konflikte978. 

Paminėtina, kad Romos statute tokių būdų ir metodų naudojimas lai-
komas karo nusikaltimu979. 

A. P. V. Rogers teigimu, ši norma yra absoliuti, t. y. tokių ginklų ir metodų 
naudojimas nepateisinamas visais atvejais, net jei atitinka karinės būtinybės 
ar proporcingumo kriterijus, tai taip pat pagrindžia, kad normos formula-
vime nevartojama puolimo sąvoka ir kalbama bendrai apie „naudojimą“, o 
gamtinė aplinka laikoma svarbesne už žmonių gyvybes, nes žmonių gyve-
nimas priklauso nuo gamtinės aplinkos980. Y. Dinsteinas irgi nurodo, kad 
jeigu žala atitinka visus tris kriterijus, tokios priemonės ar ginklai negali būti 
panaudoti. Kita vertus, G. D. Solis pabrėžia, kad ši norma dar neturi paproti-
nės galios, todėl, pavyzdžiui, tanklaivio nuskandinimas ginkluotojo konflikto 
metu, galintis sukelti didžiulę ekologinę katastrofą, bus teisėtas, jei atitiks 
karinės būtinybės ir proporcingumo kriterijus981, bet nesunku šioje straips-
nio dalyje įžvelgti ir branduolinio ginklo naudojimo draudimą. Vis dėlto 
teigiama, kad šią normą galbūt galima laikyti paprotine, draudžiančia tyčinį, 
tikslingą tokio ginklo panaudojimą, išskyrus branduolinį ginklą982. 

Žinių įtvirtinimo klausimai:

1. Kuo skiriasi įprastiniai ir masinio naikinimo ginklai?
2. Dėl kokių priežasčių yra ribojami tam tikri konvenciniai ginklai?
3. Kuo ypatinga CCW konvencijos reguliavimo sistema?
4. Kokias ginklų rūšis draudžia CCW konvencija?
5. Kokiems tikslams buvo priimtos Otavos ir Dublino konvencijos?
6. Ar tarptautinė humanitarinė teisė draudžia branduolinį ginklą?

977 Konvencija dėl aplinkos keitimo būdų naudojimo karo ar bet kokiems priešiškiems 
tikslams uždraudimo. Valstybės žinios, 2002, Nr. 40-1468.
978 AP 1, Commentary, Art. 35, para. 1453−1454, p. 416−417.
979 Romos statutas, 8(2)(b)(iv).
980 rogers, supra note 886, 2nd Ed., p. 169.
981 solis, supra note 908, p. 527.
982 dinstein, supra note 955, p. 186; FleCk, supra note 917, 2nd Ed., para. 403, p. 132−133.
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XII skyrius  
Tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimai 

(karo nusikaltimai ir kiti tarptautiniai  
nusikaltimai)

Tarptautinė humanitarinė teisė, numatydama ir įgyvendindama atsako-
mybę už pažeidimus, pasitelkia tarptautinės baudžiamosios teisės ins-
trumentus, todėl šiame skyriuje aptariant sąvokas ir jų turinį remiamasi 
ne tik tarptautinės humanitarinės teisės šaltiniais. 

Tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų gali būti įvairių (pavyz-
džiui, valstybė nepakankamai vykdo tarptautinės humanitarinės teisės 
sklaidos pareigą), bet svarbiausiais laikytini tie, kurie užtraukia indivi-
dualią baudžiamąją atsakomybę, nes tokie pažeidimai daugiausia pa-
veikia ginkluotojo konflikto aukas. Prie jų pirmiausia priskirtini karo 
nusikaltimai. Kita vertus, vykstant ginkluotiesiems konfliktams neretai 
padaroma ir kitų labai sunkių nusikaltimų, kurių tarptautinė humani-
tarinė teisė tiesiogiai nenumato: genocido, nusikaltimų žmoniškumui, 
taigi jų aptarimas taip pat būtinas siekiant suprasti tarptautinės huma-
nitarinės teisės ir tarptautinės baudžiamosios teisės santykio komplek-
siškumą. 

1. Karo nusikaltimai

Pačia bendriausia prasme karo nusikaltimais laikomi sunkūs karo įsta-
tymų ir papročių pažeidimai. Kaip nurodo Jungtinių Tautų karo nu-
sikaltimų komisija, karo įstatymai ir papročiai yra tarptautinės teisės 
normos, kurių kovojančiosios pusės sutarties arba papročio pagrindu 
sutarė laikytis karo atveju983 visomis aplinkybėmis, besąlygiškai, o jų 
nesilaikymo negali pateisinti jokie karinės būtinybės motyvai984. 

Taigi matyti, kad karo įstatymų ir papročių veikimo sąlyga yra gink- 
luotasis konfliktas, todėl ir karo nusikaltimai gali būti padaromi tik 
ginkluotųjų konfliktų metu. Svarbu suprasti, kad karo įstatymų ir pa-

983 Complete History of the United Nations War Crimes Commission and the Develop-
ment of the Laws of War. Compiled by the United Nations War Crimes Commission 
(UNWCC). Published for the UNWCC by His Majesty’s Stationery Office. London, 1948, 
p. 24 [interaktyvus, žiūrėta 2015-04-30], <http://www.cisd.soas.ac.uk/Files/docs/25875491-
history-of-the-unwcc-chapter-2.pdf>.
984 Ibid., p. 28.
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pročių taikymas nėra siejamas vien su kovojančiųjų šalių pareigomis 
pagal tarptautinę teisę, nes šių nusikaltimų kriminalizavimo poreikis 
pirmiausia sietinas su saugomomis vertybėmis, o ne su subjektu, kuris 
gali kelti grėsmę tų vertybių egzistavimui. Kita svarbi karo nusikaltimų 
ypatybė – tai sunkūs, o ne paprasti karo įstatymų ir papročių pažeidi-
mai. Tos veikos, kurios yra kriminalizuotos vien tik nacionalinėje tei-
sėje (baudžiamuosiuose įstatymuose, karo statutuose), nors ir įvykdytos 
ginkluotųjų konfliktų metu, nebūtinai bus laikomos karo nusikaltimais 
tarptautinės teisės požiūriu. Bendrai kalbant apie tarptautinius nusikal-
timus būtina suvokti ir tai, kad tarptautinis nusikaltimas (karo nusikalti-
mas, nusikaltimas žmoniškumui ar genocidas) yra ne nusikalstama veika 
per se, o labiau tokios veikos „klasifikatorius“, – rūšis, kuri apibrėžia aukš-
čiausią šios veikos pavojingumo lygį ir pasižymi tam tikrais procesiniais 
ypatumais (pavyzdžiui, universalia jurisdikcija, senaties netaikymu). 

Tarkim, ginkluotojo konflikto metu karys kankina priešo šalies pilietį, 
norėdamas išgauti naudingos informacijos apie priešo ginkluotųjų pajė-
gų išsidėstymą. Nusikalstama veika šiuo atveju būtų kankinimas, bet dėl 
tam tikrų papildomų požymių (ginkluotojo konflikto aplinkybės) ji būtų 
priskiriama ne vien prie nusikaltimų pagal nacionalinę teisę, bet prie karo 
nusikaltimų. Taigi egzistuoja tam tikri požymiai, pagal kuriuos veiką gali-
ma priskirti prie karo nusikaltimų, ir tam tikros veikos, kurios savaime gali 
būti laikomos karo nusikaltimais.

Pirmiausia nuosekliai apžvelgtini karo nusikaltimų požymiai ir kon-
krečios veikos, kurios laikomos karo nusikaltimais pagal tarptautines 
sutartis, tarptautinį paprotį ar tarptautinių tribunolų jurisprudenciją. 
Remiantis sutartimis ir tribunolų statutais galima nurodyti tokius karo 
nusikaltimų požymius:

1) kvalifikuojant būtina nustatyti ginkluotojo konflikto faktą;
2) turi egzistuoti ryšys tarp veikos ir ginkluotojo konflikto;
3) turi būti atitinkamas nusikaltimo dalykas (asmuo ar nuosavybė, 

saugomi pagal tarptautinę humanitarinę teisę);
4) turi būti atitinkamas nusikaltimo subjektas (asmenys, kurie 

daro žalą);
5) turi būti padaromas tarptautinės humanitarinės teisės normos 

pažeidimas;
6) pažeista norma turi būti statutinio (sutartinio) ar paprotinio 

pobūdžio;
7) pažeidimas turi būti rimtas;
8) pažeidimas turi užtraukti asmeninę atsakomybę;
9) turi būti subjektyviųjų nusikalstamos veikos požymių.
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Ginkluotojo konflikto faktas. Karo nusikaltimai (kaip nurodo ir pats 
pavadinimas) gali būti įvykdomi, kaip minėta, tik ginkluotojo konf-
likto (tarptautinio ar netarptautinio, žr. plačiau IV skyrių) metu, taigi 
nenustačius ginkluotojo konflikto fakto nepavyktų įrodyti, kad veika 
gali būti priskirta prie karo nusikaltimų. Kita vertus, kvalifikuojant nu-
sikaltimus, kurie gali būti susiję su ginkluotuoju konfliktu, kaip antai 
genocidą ar nusikaltimus žmoniškumui, ginkluotojo konflikto faktas 
nebūtinas.

Svarbu tam tikros sąsajos tarp veikos (nusikaltimo) ir ginkluotojo 
konflikto buvimas. Kaip teigė Jugoslavijos tribunolas Aleksovski spren-
dime, ne visi pažeidimai, įvykdyti ginkluotųjų konfliktų metu, yra 
tarptautinės humanitarinės teisės objektas985. Minėtosios sąsajos reika-
lavimas padeda atriboti karo nusikaltimus nuo nusikaltimų vien pagal 
nacionalinę teisę. Tačiau sąsajumą nustatyti nėra lengva, nes kiekviena 
veika turi būti nagrinėjama atsižvelgiant į aplinkybes, kurios, akivaizdu, 
retai kada gali sutapti.

Tiesioginis priežastinis ryšys tarp įvykdyto karo nusikaltimo ir gink- 
luotojo konflikto nėra privalomas, bet ginkluotojo konflikto aplinkybės 
turi iš esmės prisidėti prie karo nusikaltimo vykdytojo galimybės ar 
sprendimo jį įvykdyti, įvykdymo būdo ar tikslo986. Be to, karo nusi-
kaltimai nebūtinai gali būti padaromi tik toje geografinėje erdvėje, kur 
vyksta faktiniai ginkluotosios kovos veiksmai. Tarptautinio ginkluotojo 
konflikto atveju karo įstatymai taikomi visoje kovojančiosios šalies te-
ritorijoje, o esant netarptautiniams ginkluotiesiems konfliktams – toje 
teritorijos dalyje, kurią kontroliuoja viena iš kovojančiųjų šalių, nepri-
klausomai nuo to, ar faktiškai ten yra kovojama (žr. V skyrių Karo veiks-
mų teatras). Karo įstatymai taikomi tol, kol nesudaroma taikos sutartis 
ar konfliktas nesibaigia kita forma (žr. IV skyrių Ginkluotojo konflikto 
pabaiga). Be to, kaip minėta, kai kurių tarptautinės humanitarinės teisės 
normų taikymas stabdomas ne iš karto, pavyzdžiui, belaisviams apsau-
ga galioja tol, kol baigiasi jų repatrijavimas, nepriklausomai nuo taikos 
sutarties sudarymo laiko. Taigi karo įstatymų ir papročių pažeidimų gali 
būti ir ten, kur jokie kovos veiksmai nevyksta. 

Nagrinėdama santykį tarp taikos metu įvykdytų nusikaltimų ir karo 
nusikaltimų Kunarac byloje Jugoslavijos tribunolo apeliacijų instancijos 
kolegija argumentavo:

985 ICTY, Aleksovski, Case No. IT-95-14/1, Trial Chamber, 25 June, 1999, para. 45.
986 ICTY, Kunarac et al., Case No. IT-96-23 & IT-96-23/1, Appeals Chamber, 12 June, 
2002, para. 58.
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„Apelianto teiginys, kad karo įstatymai draudžia tik tas veikas, kurios yra 
specifiškai susijusios su karo padėtimi, yra neteisingas. Karo įstatymai gali 
apimti veikas, kurios, nors ir nėra įvykdytos karo veiksmų teatre, bet yra iš 
esmės susijusios su karu <...>. Apeliacijų rūmų kolegijos nuomone, ape-
lianto teiginio esmė yra ta, kad asmuo gali būti teisiamas už nusikaltimą 
taikos metu, bet negali būti teisiamas už tos pačios sudėties veiką karo 
metu. Toks požiūris iškreipia karo ir taikos metu taikomų normų santykio 
suvokimą. Karo įstatymai nebūtinai pakeičia taikos metu taikomą teisę, jie 
tik prideda papildomų kaltinimo elementų, kurie padeda apsaugoti karo 
aukas.“987

Nusikaltimo sąsajos su ginkluotuoju konfliktu nustatymą gali paleng- 
vinti tam tikros aplinkybės988:

1) nusikaltimo vykdytojas yra kombatantas;
2) nusikaltimo auka nėra kombatantas989;
3) nusikaltimo auka priklauso priešo pajėgoms;
4) nusikaltimas yra karinės operacijos tikslas;
5) nusikaltimas įvykdytas atliekant nusikaltimo vykdytojui paves-

tas oficialias pareigas.

Ruandos tribunolas Rutaganda byloje pateikė pavyzdį: jei nekombatantas, 
pasinaudojęs ginkluotojo konflikto sukelta sumaištimi ir sumažėjusiu poli-
cijos pajėgų veiksmingumu, nužudytų nuo seno nemėgstamą kaimyną, tai 
nebūtų laikoma karo nusikaltimu. Toliau, remiantis Jugoslavijos tribunolo 
Kunarac bylos sprendimu, dėstoma: byloje buvo nagrinėta kitokia situacija, 
– kombatantai, pasinaudodami karinės valdžios galiomis, prievartavo mo-
teris, kurių deportavimas buvo aiškus karinės operacijos tikslas990. Remian-
tis pateiktuoju aiškinimu, būtų galima transformuoti pirmajame pavyzdyje 
nurodytas aplinkybes taip, kad įvykdytas nusikaltimas galėtų būti priskirtas 
prie karo nusikaltimų: pavyzdžiui, nužudytasis kaimynas buvo iš rikiuotės 
pasitraukęs karys; nusikaltimo vykdytojas yra ginkluotųjų pajėgų narys, o 
kaimyno nužudymas įvykdytas karinės operacijos metu; nusikaltimo vyk-
dytojas nebuvo ginkluotųjų pajėgų narys, bet glaudžiai su jomis bendra-
darbiavo ir kaimyną nužudė kartu su kitais ginkluotųjų pajėgų nariais. Iš šių 
aplinkybių matyti, kad sąsaja su ginkluotojo konflikto aplinka (aplinkybių 
visuma) yra kur kas aiškesnė, nei Tribunolo kolegijos pateiktame pirmaja-
me pavyzdyje.

987 Ibid., para. 60.
988 Ibid., para. 59. 
989 Teismas vartoja anglišką non-combatant sąvoką, kuri gali būti suvokiama dvejopai:  
pirma, tai ginkluotųjų pajėgų nariai, neturintys teisės naudoti ginkluotos jėgos (pavyzdžiui, 
kapelionai ar medicinos personalas); antra, bet kokie asmenys, kurie nėra kombatan-
tai (pavyzdžiui, civiliai). Iš bylos konteksto matyti, kad Tribunolo kolegija turi omenyje 
platesniąją sąvoką, apimančią visus asmenis, kurie nėra kombatantai ir kuriems taikoma 
apsauga pagal Ženevos teisę.
990 ICTR, Rutaganda, Case No. ICTR-96-3-A, Appeals Chamber, 26 May, 2003, para. 570. 
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Jungtinių Tautų karo teisės komisijos Karo nusikaltimų pakomitetis 
karo nusikaltimus, įvykdytus Antrojo pasaulinio karo metu, skirstė į 
tris kategorijas991:

1) su karu susijusios veikos, prieštaraujančios karo įstatymams 
ir papročiams (nuodingųjų dujų naudojimas, laivų-ligoninių 
puolimas ir kt.);

2) veikos, nesusijusios su karu, bet įvykdytos:
a) be vadovybės žinios (prievartavimas, žudymas ir kt.);
b) leidus ar įsakius vadovybei (masinės žudynės, įkaitų žudy-

mas, deportacija ir kt.);
3) sunkūs nusikaltimai nuosavybei, įvykdyti:

a) be vadovybės žinios (plėšikavimas);
b) leidus ar įsakius vadovybei (beprasmiškas naikinimas, 

meno dirbinių grobstymas ir kt.).

Iš šio skirstymo matyti, kad įvykdytieji nusikaltimai nebūtinai turi būti 
karinės prigimties ir juos įvykdyti gali tiek kombatantai, tiek civiliai. 

Skirtingai nei nusikaltimų žmoniškumui atvejais (žr. toliau), karo nu-
sikaltimams netaikomas politinis, arba „susiklosčiusios praktikos“, ele-
mentas, t. y. kai nusikaltimai vykdomi konflikto šalies valdymo organų 
interesų ar politikos pagrindu. Kaip teigė Jugoslavijos tribunolas Tadiĉ 
byloje, pagal tarptautinę humanitarinę teisę asmenų pareigos yra besą-
lyginės ir turi būti vykdomos nepriklausomai nuo valstybės atsakomy-
bės pagal tarptautinę teisę. Vienintelis aspektas, kurį reikia nagrinėti 
kiekvienoje byloje, yra nusikaltimo ir ginkluotojo konflikto aplinkybių 
sąsaja992.

Karo nusikaltimo dalykas993 (aukos, nukentėjusieji). Paprotinės stu-
dijos 156 taisyklė apibendrina karo nusikaltimų paprotinį turinį994. Joje 
teigiama, kad karo nusikaltimai yra nukreipti prieš saugomus asmenis 
ir objektus. Kadangi asmens (ar objekto) statusą pagal tarptautinę hu-
manitarinę teisę pirmiausia lemia konflikto rūšis, atitinkamai karo nusi-
kaltimų objektas irgi priklausys nuo konflikto prigimties. Tarptautinio 
ginkluotojo konflikto atveju karo nusikaltimai nukreipti prieš civilius, 
karo belaisvius, sužeistuosius, sudužėlius, kitus saugomus asmenis ir 

991 Complete History of the United Nations War Crimes Commission and the Development of 
the Laws of War, p. 97. 
992 ICTY, Tadic, Case No. IT-94-1, Trial Chamber, 7 May, 1997, para. 573.
993 Šaltiniuose anglų k. šis požymis paprastai apibūdinamas kaip objektas (object), bet pagal 
Lietuvoje vyraujantį baudžiamosios teisės supratimą nusikaltimo objektas yra saugomi gė-
riai, o ne jų materialioji išraiška, kuri vadinama nusikaltimo dalyku.
994 Rule 156, Customary Study, p. 568. 
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objektus. Netarptautinio ginkluotojo konflikto atveju – prieš asmenis, 
aktyviai nedalyvaujančius karo veiksmuose995. Daugelio karo nusikalti-
mų padariniai – mirtys, sužalojimai, nuosavybės sunaikinimas ar netei-
sėtas nusavinimas, bet Tarptautinio baudžiamojo teismo parengiamajai 
komisijai patvirtinus nusikaltimų elementus tapo akivaizdu, kad karo 
nusikaltimais nebūtinai turi būti sukeliama reali žala. Pavyzdžiui, pagal 
Romos statutą karo nusikaltimu yra laikomas civilių puolimas, net jeigu 
dėl tam tikrų aplinkybių (pavyzdžiui, ginklo techninio gedimo) jis ne-
sukėlė mirties ar sužalojimų996.

Nusikaltimo subjektas. Nors karo nusikaltimus paprastai įvykdo gink- 
luotųjų pajėgų nariai, jų vykdytojai gali būti ir civiliai, padarę nusi-
kaltimą prieš priešo ginkluotųjų pajėgų narius, priešo šalies civilius ar 
saugomus asmenis997. Kvalifikuojant karo nusikaltimus svarbus ne tiek 
subjektas, kiek to subjekto saugomai vertybei padaryta žala, bet subjek-
to statusas (pavyzdžiui, kombatantas) gali būti papildomas požymis, dėl 
kurio jo įvykdytą veiką galima priskirti prie karo nusikaltimų. 

Pavyzdžiui, padavėjas Mitaras Vasiljevicius, kurio bylą nagrinėjo Jugoslavi-
jos tribunolas, pats tiesiogiai nekovojo, bet buvo gerai žinomos jo glaudžios 
sąsajos su serbų sukarintosiomis grupuotėmis. Jo nusikaltimų (5 bosnių 
musulmonų nužudymo prie Drinos upės ir 70-ies sudeginimo Pionirskos 
gatvėje) įvykdymą paskatino vykstantis ginkluotasis konfliktas ir toks vei-
kimas buvo nulemtas ginkluotojo konflikto aplinkybių998.

Tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimas. Karo nusikaltimai, 
kaip minėta, yra tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimai. Vadinasi, 
karo nusikaltimais nebus laikomi kitų teisės šakų (pavyzdžiui, žmogaus 
teisių) pažeidimai. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad kai kurių tarptautinės 
humanitarinės teisės sąvokų turinį atskleidžia kitų teisės šakų normos. 
Pavyzdžiui, kankinimo sąvoką aiškina žmogaus teisių teisė, tarptauti-
nė humanitarinė teisė vartoja kankinimo sąvokos turinio elementus. 
Tačiau kankinimas pagal tarptautinę humanitarinę teisę yra siauresnės  
apimties karo nusikaltimas, mat turi būti susijęs su ginkluotuoju konf-
liktu, priešingai nei žmogaus teisių teisės, kuri iš esmės yra taikos tei-
sinių santykių reguliavimo įrankis, atveju. Karo nusikaltimų sąvoka 

995 Čia kalbama apie rašytinės teisės nuostatas – bendrąjį Ženevos konvencijų 3-iąjį 
straipsnį. Paprotinės teisės apimtis yra kur kas platesnė ir netarptautinio ginkluotojo konf-
likto metu pagal ją saugomi ne tik asmenys, aktyviai nedalyvaujantys karo veiksmuose, bet 
ir jų nuosavybė. Plačiau: Rules 49–52, Customary Study, p. 173–185.
996 dörmann, K. Elements of War Crimes under the Rome Statute of International Criminal 
Court: Sources and Commentary. Cambridge: Cambridge University Press, 2003, p. 130. 
997 Ibid.
998 ICTY, Vasiljevic, Case No. IT-98-32, Trial Chamber, 29 November, 2002, paras. 3, 5, 57.
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neapimtų visų ius ad bellum pažeidimų (pavyzdžiui, karo kurstymo, 
ginkluotos jėgos naudojimo be Jungtinių Tautų leidimo ir nesant sa-
vigynos būtinybės), nes tarptautinė humanitarinė teisė taikoma nepai-
sant, ar ginkluota jėga naudojama teisėtai, ar ne (žr. II skyrių). 

Pažeistosios normos sutartinis ar paprotinis pobūdis. Šis karo nusi-
kaltimų požymis iš esmės reiškia tai, kad padaryta veika prieštarauja 
subjekto tarptautiniams įsipareigojimams – sutarčiai ar papročiams. 
Tarptautinių ginkluotųjų konfliktų metu paprastai tarpusavyje kovoja 
valstybės, turinčios tarptautinio subjektiškumo požymį, kurios pasirašo 
ir ratifikuoja tarptautines sutartis, įtvirtina šių sutarčių nacionalinius 
įgyvendinimo mechanizmus. Kiek kitokia padėtis yra netarptautinio 
ginkluotojo konflikto atvejais, mat bent vienas iš tokio konflikto sub- 
jektų neturi tarptautinio subjektiškumo požymio. Tokiems subjektams 
pareigos kyla tarptautinio papročio pagrindu999.

Pažeidimo rimtumas. Karo nusikaltimai visada yra rimti, sunkūs karo 
įstatymų ir papročių pažeidimai. Rimtas pažeidimas pirmiausia sieja-
mas su pažeidimu normos, saugančios itin svarbias vertybes, ir aukai 
padaryta didele žala1000. Kita vertus, pavienis pažeidimas gali ir nesu-
kelti didelės žalos, bet jo pakartotinumas gali lemti priskyrimą karo 
nusikaltimams1001. Ženevos konvencijų atveju veikos, kurios užtrau-
kia tarptautinę atsakomybę, taip ir vadinamos – „sunkūs konvencijų 
pažeidimai“1002. 

Pažeidimas užtraukia asmeninę atsakomybę. Nors tarptautinės hu-
manitarinės teisės normos pirmiausia taikomos valstybėms, kai kurios 
iš jų taikomos ir tiesiogiai asmenims, kaip antai karo nusikaltimams 
priskiriamų veikų atvejais. Tadiĉ byloje Apeliacijų rūmų kolegija pabrė-
žė, kad atsakomybė už Ženevos konvencijų bendrojo 3-iojo straipsnio 
pažeidimus kyla dėl šių draudimų paprotinio pobūdžio1003. Taigi karo 
nusikaltimų, kaip ir kitų tarptautinių nusikaltimų, pobūdis būna dve-
jopas: pirma, tokius veiksmus draudžia tarptautinė teisė, ir antra, tokių 
veiksmų vykdymas užtraukia asmeninę atsakomybę. 

Subjektyvieji nusikalstamos veikos požymiai (mens rea). Karo nusi-
kaltimai – tyčinės veikos, vadinasi, subjektui taikomas reikalavimas su-

999  ICTY, Tadic, Case No. IT-94-1, Appeal Jurisdiction Decision on the Defence Motion 
for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 25 October, 1995, para. 134. 
1000  ICTR, Akayesu, Case No. ICTR-96-4-T, Chamber, 2 September, 1998, para. 616. 
1001  ICTY, Kuprekic et al., Case No. IT-95-16, Trial Chamber, 14 January, 2000, para. 526.
1002  I PP 85 straipsnis.
1003  ICTY, Tadic, Case No. IT-94-1, Appeal Jurisdiction Decision, ibid., para. 134. 
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vokti veikos ir padarinių ryšį bei vienaip ar kitaip šių padarinių siekti. 
Vis dėlto yra tam tikrų kaltės formos karo nusikaltimuose nustatinėjimo 
ypatybių. Pavyzdžiui, karo nusikaltimų vykdytojas neprivalo gebėti tei-
siškai nustatyti ginkluotojo konflikto rūšies ar net tokio konflikto bu-
vimo fakto. Prokurorai turi įrodyti tik tai, kad kaltinamasis suvokė tam 
tikras aplinkybes, kurių pagrindu galėjo daryti išvadą, kad egzistuoja 
ginkluotasis konfliktas1004. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad tarptautinių 
nusikaltimų vykdytojų žinojimo (veikos subjektyviųjų požymių) nu-
statymas atliekamas mažiausiai dukart skirtingais pagrindais: pirma, kai 
reikia konkrečią veiką priskirti tarptautiniam nusikaltimui, ir antra, kai 
reikia nustatyti konkrečios veikos subjektyviuosius požymius. Pavyz-
džiui, jei asmuo yra kaltinamas sunkiu belaisvio sveikatos sutrikdymu, 
tai prokurorai turėtų įrodyti, kad kaltinamasis suvokė ginkluotojo konf-
likto buvimo faktą (tai įrodžius nusikaltimas galėtų būti kvalifikuojamas 
kaip karo nusikaltimas (pirmasis mens rea) ir suvokė sunkiai sužalojęs 
belaisvį, to siekė arba galėjo numatyti padarinius (įrodoma jo padarytos 
veikos tyčia (antrasis mens rea).

Karo nusikaltimų sąvoka yra sena ir įprasta, bet 1949 m. Ženevos kon-
vencijose tiesiogiai nėra vartojama. Įtvirtinti dviejų tipų pažeidimai: 
sunkūs Ženevos konvencijų pažeidimai1005 (angl. grave breaches) ir kiti 
rimti pažeidimai, neįtraukti į sunkių pažeidimų sąrašą. Esminis jų skir-
tumas: sunkūs Ženevos konvencijų pažeidimai gali būti padaromi tik 
tarptautinių ginkluotųjų konfliktų metu prieš konvencijų saugomus as-
menis ar nuosavybę ir tik jei tokie asmenys ar turtas yra priešo šalies 
rankose. 

Pavyzdžiui, Jungtinių Tautų ad hoc tribunoluose sunkiais Ženevos kon-
vencijų pažeidimais buvo kaltinami tik Jugoslavijos tribunolo kaltinamieji. 
Tadiĉ byloje Jugoslavijos tribunolas konstatavo, kad Jugoslavijos konflikto 
prigimtis yra tarptautinė, skirtingai nei Ruandos tribunolo buvo nustatyta 
Ruandos genocido atveju (netarptautinis ginkluotasis konfliktas).

Sunkūs Ženevos konvencijų pažeidimai yra glaudžiai susiję su universa-
liosios jurisdikcijos principu, pagal kurį asmenį už tokią veiką gali teisti 
bet kuri valstybė, net jeigu ji su ta veika neturi tiesioginių sąsajų. Žene-
vos konvencijos įtvirtina tris pagrindines pareigas, padedančias įgyven-
dinti atsakomybę: pirma, valstybės konvencijų dalyvės yra įpareigotos 

1004  International Criminal Court. Elements of Crimes, p. 13 [interaktyvus, žiūrėta  
2015-04-30], <http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/336923D8-A6AD-40EC-AD7B-
45BF9DE73D56/0/ElementsOfCrimesEng.pdf>.
1005  I ŽK 50 straipsnis, II ŽK 51 straipsnis, III ŽK 130 straipsnis, IV ŽK 147 straipsnis, I 
PP 85 straipsnis.
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priimti atitinkamus vidaus įstatymus, antra, jos įpareigotos ieškoti bet 
kokio asmens, kaltinamo sunkiais pažeidimais, trečia, įpareigotos tokius 
asmenis arba bausti, arba išduoti1006.

1998 m. Romos statutu įsteigus Tarptautinį baudžiamąjį teismą, skir-
tumas tarp sunkių ir kitokių Ženevos konvencijų pažeidimų beveik 
prarado reikšmę1007, nes Teismui buvo suteikta jurisdikcija nagrinėti 
nusikaltimus, įvykdytus tiek tarptautinio, tiek netarptautinio ginkluo-
tojo konflikto metu, nepaisant iki tol buvusių jų skirtumų. Aiškus šių 
nusikaltimų rūšių suliejimas matomas ir karo nusikaltimus reglamen-
tuojančiame Romos statuto 8 straipsnyje, kuris suskirsto juos į keturias 
grupes: 

- sunkūs Ženevos konvencijų pažeidimai;
- kiti rimti tarptautinės teisės nustatytų tarptautinių ginkluotųjų 

konfliktų įstatymų ir papročių pažeidimai;
- rimti Ženevos konvencijų bendrojo 3-iojo straipsnio pažeidi-

mai;
- kiti rimti tarptautinės teisės numatytų įstatymų ir papročių, 

taikomų netarptautinio pobūdžio ginkluotuosiuose konflik-
tuose, pažeidimai1008.

Karo nusikaltimai tarptautiniame ginkluotajame konflikte 
pagal Romos statutą (8 straipsnį)

Sunkūs 1949 m. Ženevos konvencijų pažeidimai:

– tyčinis nužudymas;
– kankinimas arba nežmoniškas elgesys, biologiniai eksperimentai;
– tyčinis didelių kančių sukėlimas, sunkūs sužalojimai ar susargdinimas;
– neteisėtas ir beprasmis plačios apimties turto naikinimas ir nusavinimas, 

nepateisinamas karine būtinybe;
– karo belaisvių ar kitų saugomų asmenų vertimas tarnauti priešo valstybės 

ginkluotosiose pajėgose;
– tyčinis teisės į teisingą ir teisėtą teismo procesą atėmimas iš karo belaisvių 

arba kitų saugomų asmenų;
– neteisėta deportacija ar perkėlimas, neteisėtas laisvės atėmimas;
– įkaitų ėmimas.

1006  I ŽK 49 straipsnis, II ŽK 50 straipsnis, III ŽK 129 straipsnis, IV ŽK 146 straipsnis,  
I PP 85 straipsnis.
1007  green, L. C. The Contemporary Law of Armed Conflict. 3rd Ed. Manchester University 
Press, 2008, p. 326.
1008  Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutas, priimtas 1998 m. liepos 17 d. 
Jungtinių Tautų diplomatinėje įgaliotųjų atstovų konferencijoje, skirtoje tarptautinio 
baudžiamojo teismo įsteigimui. Valstybės žinios, 2003, Nr. 49-2165.
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Kiti rimti karo įstatymų ir papročių pažeidimai: 
– tiesiogiai karo veiksmuose nedalyvaujančių civilių tyčinis užpuldinėjimas;
– civilinių objektų tyčinis užpuldinėjimas;
– humanitarinės pagalbos ar taikos palaikymo personalo ar objektų tyčinis 

užpuldinėjimas;
– neproporcingo karinio puolimo vykdymas;
– puolimai prieš miestus, kaimus, būstus ar pastatus arba jų apšaudymas;
– hors de combat žudymas arba sužeidimas;
– neleistinas paliaubų vėliavos, priešo ar Jungtinių Tautų vėliavos, karinių 

emblemų ir uniformų, taip pat skiriamųjų Ženevos konvencijų nustatytų 
ženklų naudojimas, sukėlęs žmonių žūtį arba sunkius sužalojimus;

– dalies okupavusiosios valstybės civilių gyventojų perkėlimas į okupuotąją 
teritoriją, okupuotosios teritorijos gyventojų deportacija arba perkėlimas;

– tyčinis religinių, švietimo, meno, mokslo ar labdaros objektų, istorijos pa-
minklų, ligoninių ir kitų vietų, kur laikomi ligoniai ir sužeistieji, užpuldi-
nėjimas;

– asmenų, esančių priešo nelaisvėje, fizinis žalojimas arba jų panaudojimas 
bet kokios rūšies medicininiams ar moksliniams eksperimentams, nepatei-
sinamiems gydymo būtinumu, atliekamiems ne asmenų labui, kurie tampa 
jų mirties priežastimi arba sukelia rimtą pavojų sveikatai;

– klastingas priešo šalies asmenų arba karių žudymas ar sužeidimas;
– pareiškimas, kad nebus jokio pasigailėjimo;
– priešo turto sunaikinimas arba užvaldymas nesant karinės būtinybės;
– pareiškimas, kad priešiškos šalies piliečių teisės ir ieškiniai yra panaikinami, 

laikinai sustabdomi arba nepriimtini teisme;
– priešiškos šalies piliečių vertimas dalyvauti karo veiksmuose prieš jų šalį, net 

jei jie prieš prasidedant karui tarnavo tos šalies karinėse pajėgose;
– miestų ar gyvenviečių plėšimas net užėmus juos šturmu;
– nuodingųjų medžiagų arba užnuodytų ginklų naudojimas;
– troškinamųjų, nuodingųjų ar kitokių dujų ir bet kokių kitų panašių skysčių, 

medžiagų ar užtaisų naudojimas;
– kulkų, kurios lengvai sprogsta ar deformuojasi žmogaus kūne, naudojimas;
– naudojimas kariavimo būdų ir priemonių, kurie sukelia nereikalingų suža-

lojimų ar kančių arba veikia nesirinktinai;
– pasikėsinimai į asmenų orumą, ypač − įžeidžiantis ir žeminantis elgesys;
– žaginimas, įtraukimas į seksualinę vergovę, vertimas užsiimti prostitucija, 

priverstinis apvaisinimas, kaip apibrėžta 7 straipsnio 2 dalies f punkte, pri-
verstinė sterilizacija ir bet kokie kiti seksualinės prievartos būdai, laikomi 
sunkiais Ženevos konvencijų pažeidimais;

– civilių asmenų arba kitų saugomų asmenų panaudojimas priedangai, norint 
apsaugoti nuo karo veiksmų konkrečius objektus, zonas ar karines pajėgas;

– tyčinis pastatų, medžiagų, medicinos įstaigų, transporto priemonių ir per-
sonalo, pagal tarptautinę teisę naudojančių Ženevos konvencijų nustatytas 
skiriamąsias emblemas, puldinėjimas;

– tyčinis civilių vertimas badauti kaip kariavimo būdas, atimant iš jų gyvybei 
palaikyti būtinus reikmenis, taip pat tyčia sudarant kliūtis teikti jiems pagal-
bą, kaip numatyta Ženevos konvencijose;

– jaunesnių nei 15 metų vaikų ėmimas arba verbavimas į nacionalines gink- 
luotąsias pajėgas arba jų panaudojimas aktyviems karo veiksmams.
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Karo nusikaltimai netarptautiniame ginkluotajame konflikte 
pagal Romos statutą (8 straipsnį)

1949 m. Ženevos konvencijų bendrojo 3-iojo straipsnio  
rimti pažeidimai:

– pasikėsinimas į gyvybę ar asmenį, labiausiai − bet koks žudymas, luošini-
mas, žiaurus elgesys ir kankinimai;

– pasikėsinimas į žmogaus orumą, ypač – įžeidžiantis ir žeminantis elgesys;
– įkaitų ėmimas;
– nuosprendžių priėmimas ir bausmių vykdymas be pagal įstatymus suda-

ryto teismo, neužtikrinant visų teisminių garantijų, kurios yra visuotinai 
pripažintos kaip būtinos.

Kiti rimti karo įstatymų ir papročių pažeidimai: 

– tiesiogiai karo veiksmuose nedalyvaujančių (visų arba pavienių) civilių ty-
činis puldinėjimas;

– tyčinis pastatų, medžiagų, medicinos įstaigų, transporto priemonių ir per-
sonalo, pagal tarptautinę teisę naudojančių Ženevos konvencijose nustaty-
tas skiriamąsias emblemas, puldinėjimas;

– personalo, įrenginių, medžiagų, padalinių ar transporto priemonių, pagal 
Jungtinių Tautų Chartiją naudojamų teikiant humanitarinę pagalbą arba 
vykdant taikos palaikymo misiją, kol jie turi teisę į apsaugą, pagal tarptau-
tinę ginkluotųjų konfliktų teisę numatytą civiliams ar civiliniams objek-
tams, tyčinis puldinėjimas; 

– tyčinis religinių, švietimo, meno, mokslo ar labdaros objektų, istorijos 
paminklų, ligoninių ir vietų, kur laikomi ligoniai bei sužeistieji, puldinė-
jimas, jei šie objektai nėra kariniai;

– miestų ar gyvenviečių plėšimas net užėmus juos šturmu;
– žaginimas, įtraukimas į seksualinę vergovę, vertimas užsiimti prostitucija, 

priverstinis apvaisinimas, kaip apibrėžta 7 straipsnio 2 dalies f punkte, pri-
verstinė sterilizacija ir bet kokie kiti seksualinės prievartos būdai, rimtai 
pažeidžiantys Ženevos konvencijų bendrąjį 3-iąjį straipsnį;

– vaikų iki 15 metų amžiaus ėmimas arba verbavimas į nacionalines gink- 
luotąsias pajėgas ar grupuotes arba jų naudojimas aktyviems karo veiks-
mams;

– įsakymas iškeldinti civilius dėl konflikto, jeigu tai nepateisinama jų saugu-
mo sumetimais ar karine būtinybe;

– klastingas priešo kombatantų žudymas ar sužeidimas;
– pareiškimas, kad nebus jokio pasigailėjimo;
– asmenų, esančių kitos konflikto šalies nelaisvėje, fizinis žalojimas arba jų 

panaudojimas bet kokios rūšies medicininiams ar moksliniams eksperi-
mentams, nepateisinamiems jų medicininio, stomatologinio ar klinikinio 
gydymo būtinumu ir atliekamiems ne jų labui, kurie tampa tų asmenų 
mirties priežastimi arba sukelia rimtą pavojų sveikatai;

– priešo turto naikinimas arba užvaldymas, nebent jis pateisinamas karine 
būtinybe.
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Žinių įtvirtinimo klausimai:

1. Kaip apibrėžtumėte karo nusikaltimą?
2. Ar sutampa karo nusikaltimo ir sunkaus Ženevos konvencijų pažeidi-

mo sąvokos?
3. Kodėl dalis karo nusikaltimų vadinami paprotiniais karo nusikaltimais?
4. Kokie šaltiniai įtvirtina karo nusikaltimų sudėtis ir atsakomybę už 

juos?
5. Ar karo nusikaltimas gali būti įvykdytas prieš savo šalies piliečius? 

Jeigu taip, – kokiomis aplinkybėmis?
6. Ar karo nusikaltimams kvalifikuoti reikalingas jų sistemingumo arba 

masiškumo požymis?

Praktinė užduotis
Tarptautinio ginkluotojo konflikto metu A. A. įstojo į savo šalies ginkluotąsias 
pajėgas. Jo dalinys buvo išsiųstas į kovos veiksmų teritoriją, kurioje gyveno ir 
asmuo B. B., – priešo valstybės pilietis, skolingas A. A. didelę pinigų sumą.  
A. A. su keliais būrio draugais atėjo į B. B. namus, jį surišo ir kankino reikalau-
dami pinigų. B. B. palūžo ir parodė pinigų slėptuvę. 
Klausimas: Ar buvo įvykdytas karo nusikaltimas?

2. Kiti su ginkluotuoju konfliktu susiję nusikaltimai 

2.1. Nusikaltimai žmoniškumui

Nusikaltimai žmoniškumui yra kilę iš karo nusikaltimų. Pirmąjį kartą 
šis terminas pavartotas 1945 m. Londono susitarime, kuriuo įsteigtas 
tarptautinis karinis Niurnbergo tribunolas. Tuo metu šie nusikaltimai 
nesudarė atskiros kategorijos, o tik „papildė“ kitus tribunolui priskir-
tinus nusikaltimus: nusikaltimus taikai, karo nusikaltimus. Vėliau nusi-
kaltimų žmoniškumui sąvoka patyrė nemažų pokyčių, kol paskutinįjį 
XX amžiaus dešimtmetį susiformavo atskira tarptautinių nusikaltimų 
žmoniškumui kategorija, kvalifikavimo požiūriu atsieta nuo ginkluo-
tojo konflikto1009. Todėl juos reikėtų aptarti labiausiai pabrėžiant jų 
skirtumus nuo gana panašaus pobūdžio karo nusikaltimų: viena vertus, 
labai dažnai nusikaltimai žmoniškumui padaromi ginkluotojo konflikto 
priedangoje, kita vertus, abiejų rūšių nusikalstamos veikos labai pana-
šios: žudymas, žalojimas, kankinimas ir kt. (žr. toliau). 

1009   Plačiau: Žilinskas, J. Nusikaltimai žmoniškumui ir genocidas tarptautinėje teisėje ir  
Lietuvos Respublikos teisėje. Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2003, p. 18−40.
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Nusikaltimų žmoniškumui sutartinė sąvoka pateikta Romos statuto  
7 straipsnyje. Ji sukonstruota iš dviejų pagrindinių elementų: bendrųjų 
požymių ir nežmoniškų veikų sąrašo.

Bendrieji požymiai – tai visuma požymių, apibūdinančių nežmoniškos 
veikos kontekstą, kuriame „nežmoniška veika“, pavyzdžiui, nužudymas, 
tampa nusikaltimu žmoniškumui. Bendrieji požymiai padeda šiuos nu-
sikaltimus atriboti ir nuo karo nusikaltimų, ir nuo paprastų nusikaltimų, 
kriminalizuojamų pagal nacionalinę teisę. 

Bendruosius požymius atskleidžia teiginys, kad nusikaltimai žmonišku-
mui – tai „sąmoningai rengiami didelio masto arba sistemingi užpuoli-
mai, nukreipti prieš civilius“1010. Šį teiginį galima išskaidyti į smulkes-
nius elementus:

1) užpuolimai;
2) kaltinamojo veiksmai kaip užpuolimų dalis;
3) užpuolimai nukreipti prieš bet kuriuos civilius;
4) užpuolimai yra didelio masto arba sistemingi;
5) užpuolimai vykdyti sąmoningai.

Užpuolimas1011 nusikaltimų žmoniškumui kontekste turi kiek kitokią 
prasmę nei karo nusikaltimų atvejais. Užpuolimo sąvoka nusikaltimų 
žmoniškumui atveju yra kitokia nei puolimo ginkluotojo konflikto 
metu sąvoka, nes užpuolimo atveju apskritai gali net nebūti naudota 
ginkluota jėga1012 (kitaip tariant, „užpuolimas“ yra aprašomasis termi-
nas). Tai yra logiška, nes pagal tarptautinę paprotinę teisę nusikaltimai 
žmoniškumui gali būti vykdomi ir tada, kai jokio ginkluotojo konflikto 
nėra1013. Kaip pabrėžė Jugoslavijos tribunolas Tadiĉ byloje, užpuolimai 
gali būti vykdomi prieš, per ar po ginkluotojo konflikto1014. Kitaip nei 
karo įstatymų ir papročių pažeidimų atvejais, nusikaltimų žmoniškumui 
atvejais užpuolimai nebūtinai turi būti susiję su ginkluotosios kovos 
taisyklėmis, nebūtinai būti nukreipti į priešo pajėgas (arba priešo vals-
tybės ar konflikto šalies civilius), – jie netgi gali būti vykdomi prieš 

1010   Romos statuto 7 straipsnio oficialusis vertimas šiek tiek kitoks: „sąmoningai rengiami 
didelio masto arba sistemingi civilių užpuolimai“, bet jame prarandamas svarbus kryptingu-
mo požymis.
1011  Anglų k. − attack, o lietuvių k. pasigendama sąvokų vartojimo nuoseklumo: yra ir 
„puolimų“, ir „užpuolimų“, „puldinėjimų“ ir kt. Šiame tekste visos sąvokos, susijusios su 
prieš civilius nukreiptais veiksmais, nusikaltimų žmoniškumui kontekste vartojamos kaip 
sinonimai, apibūdinantys tą patį anglų k. attack. Pastaba: terminas „užpuolimas“ papildomai 
aiškinamas Romos statuto 7 straipsnio 2(a).
1012   ICTY, Kunarac et al., Case No. IT-96-23 & IT-96-23/1, Trial Chamber, 22 February, 
2001, para. 415.
1013   Ibid., Appeals Chamber, 12 June, 2002, para. 86.
1014   ICTY, Tadic, Case No. IT-94-1, Appeals Chamber, 15 July, 1999, para 251.
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savus piliečius. Dar vienas svarbus skirtumas tas, kad Ženevos konven-
cijų saugomo asmens užpuolimas pats savaime yra karo nusikaltimas, o 
nusikaltimų žmoniškumui prasme – tik bendrojo pobūdžio veiksmas 
ar kontekstas, dar nesukeliantis nusikaltimo žmoniškumui, o tik nuro-
dantis prieš civilius nukreiptų veiksmų pobūdį. Užpuolimas apibūdina 
kėslą, politiką, nukreiptą prieš civilius kaip visumą (pavyzdžiui, etninis 
valymas siekiant sukurti etniškai vienalytę teritoriją, iš jos deportuo-
jant, naikinant ar kitaip išvejant kitų etninių grupių atstovus). 

Aplinkybės, patvirtinančios užpuolimų vykdymą, gali būti įvairios: autori-
tarinės valdžios įvedimas, diskriminacinės priemonės prieš civilius (pavyz-
džiui, Jugoslavijos konflikto metu kai kurie bankai apribojo musulmonų 
galimybes naudotis sąskaitomis1015), reikalavimas atiduoti ginklus, masinis 
suėmimas, įkalinimas, kankinimas, masinis gyventojų perkėlimas ir pan. 
Užpuolimų geografinis paplitimas neturi būti didelis, pavyzdžiui, Tadiĉ 
byloje nusikaltimai vyko 20 kvadratinių kilometrų plote. Tarptautinio bau-
džiamojo teismo Romos statute civilių užpuldinėjimas apibrėžiamas kaip 
„daugybinės <...> veikos bet kokių civilių atžvilgiu, kai yra vykdoma ar 
remiama valstybės arba organizacijos politika užpuldinėti civilius“. 

Labai svarbu, kad civilių užpuolimai būtų tam tikros politikos dalis, o 
ne pavieniai veiksmai (pavyzdžiui, Jugoslavijos atveju civilių užpuldi-
nėjimas buvo paremtas etnine ir religine neapykanta, kurią palaikė visos 
konflikto šalys), taigi tokią politiką turi vykdyti, skatinti, organizuoti ir 
kt. valstybė ar nevalstybinis subjektas (organizacija) (ši sąlyga dar vadi-
nama nusikalstamos politikos elementu1016). 

Kaltinamojo veiksmai kaip užpuolimų dalis. Ne visi nusikaltimai, 
įvykdomi užpuolimų metu, gali būti priskiriami prie nusikaltimų žmo-
niškumui. Kaip pabrėžė Jugoslavijos tribunolo Apeliacijų rūmų kolegija 
Tadiĉ byloje, veiksmai turi būti labai paplitusių, sistemingų puolimų 
prieš civilius kaip bendruomeninį subjektą dalis. Vadinasi, būtina tam 
tikra sąsaja tarp kaltinamojo veiksmų ir visų puolimų. Nustatant šią 
sąsają svarbu įrodyti du elementus1017:

1) įvykdymas veiksmo, kuris dėl savo prigimties ir padarinių 
objektyviai gali būti laikomas užpuolimų dalimi;

2) kaltinamojo suvokimas, kad jo veiksmai yra bendro civilių už-
puolimo dalis. Tačiau nebūtinai kaltinamasis turi padaryti daug 
veikų, – užtenka vienos veikos, atliktos užpuolimų kontekste.

1015  ICTY, Nikolic, Case No. IT-94-2-R61, Trial Chamber, 20 October, 1995, para. 27.
1016  Žilinskas, supra note 1009, p. 56−60.
1017  ICTY, Tadic, Case No. IT-94-1, Appeals Chamber, 15 July, 1999, para 248. 
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Užpuolimai nukreipti prieš bet kuriuos civilius. Teiginys „nukreipti prieš“ 
reiškia, kad civiliai yra pirminis, o ne atsitiktinis puolimo objektas. „Nu-
kreipti“ taip pat reiškia, kad užpuolimai yra valstybės ar organizacijos politi-
kos dalis. Vertindamas, ar užpuolimas buvo nukreiptas prieš civilius, teismas 
privalo atsižvelgti inter alia į jo būdus ir priemones, aukų statusą, skaičių, 
diskriminacinį pobūdį, atskirų nusikaltimų prigimtį, užpuolikų (ne)taikytas 
atsargumo priemones1018. Skirtingai nei genocido atveju (žr. toliau), užpuo-
limai turi būti nukreipti prieš „bet kuriuos“ civilius, nepriklausomai nuo jų 
nacionalinės, etninės kilmės, rasės, religinių įsitikinimų, todėl nebūtina sieti 
jų su bent viena iš konflikto šalių1019. Apibrėžtis „civiliai“ nusikaltimų žmo-
niškumui kontekste reiškia bendruomeninį subjektą, o ne pavienius asme-
nis, bet užpuolimai nebūtinai turi būti nukreipti prieš visus civilius, t. y. gali 
būti vykdomi ir prieš tam tikro teritorinio vieneto (regiono, prefektūros, 
rajono, savivaldybės) bendruomenę. Be to, ypač kalbant apie situaciją, kai 
nėra ginkluotojo konflikto, net ir karinėje tarnyboje esantys asmenys gali 
būti laikomi civiliais nusikaltimų žmoniškumui prasme. 

Užpuolimai yra didelio masto arba sistemingi. Nusikaltimai žmoniš-
kumui visada yra susiję su masiškumu, jau dėl pačios nuostatos, kad 
tai turi būti užpuolimas, bet sąvoka apima ir kitą saugiklį, – turi būti 
kalbama tik apie pačius rimčiausius atvejus. Reikalavimas „didelio mas-
to arba sistemingi“ numato alternatyvą, t. y. užpuolimai gali būti arba 
didelio masto, arba sistemingi. Vertindami, ar užpuolimai buvo didelio 
masto, ar sistemingi, teismai atsižvelgia į šias aplinkybes:

1) nusikaltimų skaičių;
2) mechanizmų, struktūrų sukūrimas, turint tikslą vykdyti nusi-

kaltimus;
3) finansinius ir logistinius šaltinius;
4) aukų skaičių;
5) viešus pareiškimus ir politines pažiūras, apibrėžiančias susi-

klosčiusią padėtį;
6) plano ar politikos, nukreiptos prieš konkrečią asmenų grupę, 

buvimą;
7) taikytus kariavimo būdus ir priemones;
8) negalėjimą išvengti užpuolimų;
9) iš anksto nuspėjamą baudžiamąjį persekiojimą;
10) politinių ar karinių struktūrų įsitraukimą;
11) veiksmų, kurie sukelia tokių pačių padarinių toje pačioje geo-

grafinėje erdvėje, pakartotinumą;

1018  ICTY, Kunarac et al., Case No. IT-96-23 & IT-96-23/1, Appeals Chamber, 12 June, 
2002, para. 91.
1019  ICTY, Vasiljevic, Case No. IT-98-32, Trial Chamber, 29 November, 2002, para. 34.
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12) diskriminacinių priemonių taikymą;
13) ir kt.1020

Kaip matyti, vieni iš šių požymių labiau tinka veikos sistemingumui, kiti – 
masiškumui apibrėžti, todėl čia nėra aiškios ribos. Požymių alternatyvumas 
pirmiausia atitinka atsakomybės neišvengiamumo tikslą: pavyzdžiui, aukas 
šaudantis nusikaltimo vykdytojas gali neišmanyti sistemingumo schemų, 
bet aukų skaičių dažniausiai matys ir apie padarinius žinos. Atitinkamai 
asmuo, priimantis sprendimus dėl persekiojimo, gali nežinoti, kiek aukų 
tokie veiksmai pareikalaus, bet atsakomybė bus taikoma ir vienam, ir kitam. 

Užpuolimai vykdyti sąmoningai. Kaltinamasis neprivalo numatyti viso 
nusikaltimų vykdymo konteksto, pakanka, kad atlikdamas savo funkci-
jas jis sutiko prisidėti prie nusikaltimo vykdymo ir tai darydamas prisi-
ėmė riziką1021. Būtina įrodyti, kad kaltinamasis ketino įvykdyti nusikal-
timą ir žinojo, kad jo vykdomas nusikaltimas yra bendro puolimo prieš 
civilius, kaip bendruomeninį subjektą, dalis, ar bent jau prisiėmė tokią 
riziką1022. Kaltinamojo motyvai nėra svarbūs, nes nusikaltimai žmoniš-
kumui gali būti įvykdomi ir vien dėl asmeninių priežasčių1023.

Aptarti bendrieji požymiai, kaip ir karo nusikaltimų atvejais, tik priski-
ria konkrečias veikas prie nusikaltimų žmoniškumui. Pagal Tarptauti-
nio baudžiamojo teismo statutą, nusikaltimai žmoniškumui įvykdomi 
atliekant toliau vardijamas konkrečias „nežmoniškas veikas“.

Nusikaltimų žmoniškumui veikos pagal Romos statutą (7 straipsnį)

Veika Aprašymas
Nužudymas tyčinis gyvybės atėmimas
Naikinimas tyčinis sudarymas tokių gyvenimo sąlygų, inter alia 

atimant galimybę gauti maisto ir vaistų, kad žūtų 
dalis gyventojų

Pavergimas vykdymas asmens atžvilgiu kurios nors ar visų ga-
lių, susijusių su nuosavybės teise, taip pat naudoji-
masis tokiomis galiomis vykdant prekybą žmonė-
mis, labiausiai moterimis ir vaikais

Gyventojų deportavimas 
arba prievartinis perkėlimas

prievartinis asmenų, kurie yra iškeldinami arba jų 
atžvilgiu vykdomi kiti prievartiniai veiksmai, per-
kėlimas iš vietos, kurioje jie teisėtai būna, nesant 
tarptautinės teisės numatyto pagrindo

1020  mettraux, G. International Crimes and the Ad Hoc Tribunals. Oxford: Oxford Univer-
sity Press, 2005, p. 171.
1021  ICTY, Blaskic, Case No. IT-95-14, Trial Chamber, 3 March, 2000, para. 251.
1022  ICTY, Kunarac et al., Case No. IT-96-23 & IT-96-23/1, Appeals Chamber, 12 June, 
2002, para. 102.
1023  Ibid., Trial Chamber, 22 February, 2001, para. 433.
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Įkalinimas arba kitoks žiau-
rus laisvės atėmimas, prieš-
taraujantis pagrindinėms 
tarptautinės teisės normoms

asmeniui atimama laisvė nesant teisinio pagrindo

Kankinimas tyčinis stipraus skausmo arba psichinio ar fizinio 
pobūdžio kančių sukėlimas asmeniui, kurį kaltina-
masis laiko suimtą arba kontroliuoja; tačiau kanki-
nimu nelaikomas skausmas arba kančios, sukelia-
mos dėl teisėtų sankcijų, arba su jomis susijusios

Išžaginimas, įtraukimas į 
seksualinę vergovę, verti-
mas užsiimti prostitucija, 
priverstinis apvaisinimas, 
priverstinė sterilizacija ar 
bet kokios kitos sunkios 
seksualinės prievartos 
formos

priverstinis apvaisinimas – tai bet koks neteisėtas 
laisvės atėmimas priverstiniu būdu apvaisintoms 
moterims, siekiant pakeisti kokios nors gyventojų 
grupės etninę sudėtį arba padaryti kitus sunkius 
tarptautinės teisės pažeidimus. Ši sąvoka neturi jo-
kios įtakos nacionaliniams įstatymams dėl nėštumo

Kokios nors grupės ar 
bendrijos persekiojimas 
politiniais, nacionaliniais, 
etniniais, kultūriniais, reli-
giniais, rasės ar lyties, kaip 
ji apibūdinta 7 straipsnio 
3 dalyje, ar kitais moty-
vais, kuriuos, kaip visuo-
tinai pripažinta, draudžia 
tarptautinė teisė, darant bet 
kurias šiame punkte nuro-
dytas veikas arba Teismo 
jurisdikcijai priskirtinus 
nusikaltimus

tyčinis ir žiaurus, prieštaraujantis tarptautinei teisei 
pagrindinių teisių atėmimas dėl priklausymo kokiai 
nors grupei ar bendrijai

Prievartinis žmonių din-
gimas

žmonių areštas, sulaikymas arba pagrobimas, kai šią 
veiką padaro valstybė ar politinė organizacija arba joms 
leidus, su jų parama ar sutikimu, o vėliau atsisakoma 
pripažinti tokį laisvės atėmimą arba pranešti apie tų 
žmonių likimą ar jų buvimo vietą siekiant ilgam laikui 
atimti iš jų galimybę būti ginamiems įstatymo

Apartheido nusikaltimas nežmoniškos veikos, panašios į 7 straipsnio 1 dalyje nu-
rodytąsias, kurias, esant tam tikrai santvarkai ir ją įtvir-
tinančioms institucijoms, vykdo viena rasinė grupė, 
sistemingai engdama ir laikydama savo valdžioje kitą 
rasinę grupę ar grupes, kad išlaikytų tokią santvarką

Kitos panašios nežmo-
niškos veikos, kai tyčia 
sukeliamos didelės kančios, 
sunkūs kūno sužalojimai 
arba padaroma didelė žala 
psichinei ar fizinei sveikatai

veiksmai, sukeliantys nukentėjusiajam didelių fi-
zinių ar psichinių kančių, kurias įvertinant reikia 
atsižvelgti į nusikaltimo pobūdį, jo vykdymo kon-
tekstą, aukos asmenines savybes, įskaitant amžių, 
lytį ir sveikatą1024

1024

1024   Plačiau apie nežmoniškų veikų turinį: Žilinskas, supra note 1009, p. 92–135.
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Pagal tai, kas išdėstyta, galima palyginti karo nusikaltimus ir nusikalti-
mus žmoniškumui:

Karo nusikaltimai Nusikaltimai žmoniškumui
Ginkluotojo konflikto egzistavimas ir kaltinamojo veiksmų  

sąsajos su juo
A. Karo nusikaltimai galimi įvykdyti 

tik ginkluotojo konflikto metu.
B. Veiksmų sąsajos su ginkluotuoju 

konfliktu.

A. Gali būti įvykdomi ir ginkluotojo 
konflikto, ir taikos metu.

B. Sąsajų įrodyti nereikia – nusikalti-
mas gali būti nesusijęs su ginkluo-
tuoju konfliktu.

Saugomi asmenys (karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui 
atvejais)

A. Gali būti įvykdomi ne prieš savo  
piliečius, bet prieš:

– priešo piliečius,
– neutralios valstybės piliečius,
– okupuotosios valstybės piliečius  

(jei valstybė ginasi nuo okupacijos).

A. Vykdomi prieš bet kurios valstybės 
piliečius, įskaitant savus.

B. Vykdomi prieš konvencijų saugomus 
asmenis.

B. Vykdomi prieš civilius.

Labai paplitę ir sistemingi
A. Karo nusikaltimai gali būti pavieniai 

veiksmai.
A. Nusikaltimai žmoniškumui yra dalis 

labai paplitusių ir sistemingų civilių 
užpuldinėjimų.

Nusikaltimai
A. Karo nusikaltimai yra karo įstatymų 

ir papročių pažeidimai, užtraukian-
tys asmeninę atsakomybę.

B. Teisiškai (rašytine ar paprotine tei-
se) karo įstatymai yra labai plačiai 
reglamentuoti.

C. Beveik visi nusikaltimai, įtraukti į 
nusikaltimų žmoniškumui sąrašą 
(jei atitinka kitos sąlygos), galėtų 
būti kvalifikuojami ir kaip karo nu-
sikaltimai.

A. Nusikaltimai žmoniškumui ne vi-
sada yra susiję su karo įstatymų ir 
papročių pažeidimais (nes nebūtinai 
susiję su ginkluotuoju konfliktu).

B. Nusikalstamų veikų apimtis yra labiau 
ribota, nes nusikaltimai žmoniškumui 
dažniausiai būna labai pavojingi, o 
juos draudžianti teisė apima ribotą 
pagrindinių teisių sąrašą.

C. Karo nusikaltimas rečiau bus ir nu-
sikaltimas žmoniškumui.

2.2. Genocidas

Genocidas taip pat būna glaudžiai susijęs su ginkluotaisiais konfliktais. 
Antai armėnų genocidas Osmanų imperijos buvo vykdomas po Pir-
mojo pasaulinio karo priedanga, Holokaustas – Antrojo pasaulinio karo 
metu, Srebrenicos genocidas – Bosnijos ir Hercegovinos karo konteks-
te. Kita vertus, net ir taikos metu gali vykti genocidas; vienas iš baisiau-
sių pavyzdžių – genocidas Ruandoje. 
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Genocidas yra ypatinga, sunkiausia nusikaltimų žmoniškumui forma. 
Genocido nusikaltimo sąvoka buvo sukurta lenkų kilmės JAV teisinin-
ko Raphaelio Lemkino 1944 m.1025, pirmą kartą pavartota teismo proce-
suose Lenkijoje, o tarptautinėje teisėje – Niurnbergo tribunolo doku-
mentuose – jis vartojamas nacistinės Vokietijos vykdytai politikai, nors 
dar ne kaip nusikaltimo rūšiai, apibūdinti. 1946 m. genocidui skiria-
ma JT Generalinės Asamblėjos rezoliucija Nr. 96(1), kurios pagrindu  
1948 m. parengta speciali Konvencija1026. Šiuo metu genocido nusi-
kaltimo draudimas yra ne tik tarptautinės paprotinės teisės dalis, bet ir 
visuotinai pripažinta ius cogens norma1027. 

Visuotinai pripažinta genocido sąvoka įtvirtinta 1948 m. Jungtinių Tau-
tų konvencijoje dėl kelio užkirtimo genocido nusikaltimui ir baudimo 
už jį (toliau – Genocido konvencija), 2 straipsnyje: „genocidu laikoma 
toliau išvardyta veika, kuria siekiama visiškai ar iš dalies sunaikinti ko-
kią nors nacionalinę, etninę, rasinę ar religinę grupę, būtent:

a)  tos grupės narių žudymas;
b)  rimtų fizinių ar psichinių sužalojimų darymas tos grupės na-

riams;
c)  tyčinis sudarymas tai grupei tokių gyvenimo sąlygų, kuriomis 

apgalvotai siekiama fiziškai sunaikinti ją visą ar jos dalį;
d)  priemonių, kuriomis siekiama riboti tai grupei priklausančių 

žmonių gimstamumą, taikymas;
e)  prievartinis vienos tokios grupės vaikų perdavimas kitai“.

Taigi, kaip ir nusikaltimų žmoniškumui atveju, ši sąvoka taip pat apima 
dvi dalis: bendrųjų požymių ir konkrečių nežmoniškų veikų. Taigi ge-
nocidą apibūdina šie bendrieji požymiai: 

1) tikslas (siekis),
2) sunaikinti,
3) visiškai ar iš dalies,
4) nacionalinę, etninę, rasinę ar religinę grupę,
5) vykdant išvardytas veikas.

Tikslas reiškia ketinimą, t. y. tam tikrą tyčios formą. Genocido nusikal-
timas gali būti įvykdomas tik tiesiogine tyčia, todėl neatsargumas prie 
genocido veikos subjektyviųjų požymių nepriskiriamas. Pagal Romos 

1025  lemkin, R. Axis Rule in Occupied Europe. Washington DC, 1944.
1026  Konvencija dėl kelio užkirtimo genocido nusikaltimui ir baudimo už jį. Valstybės žinios, 
2002, Nr. 23-855.
1027  Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of 
Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro). Judgment, I.C.J. Reports, 
2007, p. 43, para. 161.
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statuto 30 straipsnio 2 dalį, tyčia yra tada, kai asmens veika (ketini-
mas) – būtent taip elgtis, o padariniai – kai ketinama sukelti būtent 
tokius padarinius arba žinoma, kad jų kils įvykiams klostantis savai-
me1028. Tikslas yra bene sunkiausiai įrodomas elementas ir gali būti 
nustatomas remiantis įvairiais įrodymais, liudijančiais fizinį kėsinimąsi 
į konkrečią grupę, menkinamaisiais pareiškimais apie grupę, panaudo-
tais ginklais ir žalos sveikatai apimtimi, žudynių sistemingo planavimo 
faktais1029. Taip pat labai svarbus aukų skaičius. Antai Jungtinių Tautų 
ekonomikos ir socialinės tarybos Žmogaus teisių komisijos parengtoje 
ataskaitoje dėl genocido prevencijos ir baudimo už jį teigiama, kad są-
lygiškai didelės grupės dalies sunaikinimas ar pasikėsinimas sunaikinti 
yra rimtas įrodymas nagrinėjant genocido tyčios elementą1030. Tokie 
patys tyčios formos reikalavimai, kaip vykdant genocidą, keliami ir ki-
toms genocido nusikaltimo formoms: kurstymui, įsakymui, vadų atsa-
komybei ir pan.1031

Sąvoka sunaikinti apima ne tik mirties sukėlimą, bet ir veiksmus, ku-
rie nesukeldami mirties lemia grupės nykimą. Antai Ruandos tribuno-
las Akayesu byloje pripažino, kad seksualinis smurtas Tabos komunoje 
prieš tutsių moteris buvo šios grupės naikinimo proceso dalis1032. Juo 
labiau naikinimas nereiškia vien aktyvių veiksmų, nes gali būti vykdo-
mas ir neveikimu (pavyzdžiui, marinant badu). Sunaikinimu taip pat 
nebūtinai įvardijamas ketinimas sunaikinti tam tikrą grupę kurioje nors 
pasaulio dalyje. Genocido nusikaltimas gali būti vykdomas ir tam tikro-
je ribotoje geografinėje vietovėje1033.

Visiškai ar iš dalies. Tarptautinės teisės komisijos teigimu, genocido 
nusikaltimas apima siekį sunaikinti esminę konkrečios žmonių grupės 
dalį, nebūtinai siekį išnaikinti tam tikrą grupę bet kuriame pasaulio 
kampelyje1034. „Esminė dalis“ gali būti tokio dydžio, kad grupė nustotų 
egzistuoti kaip gyvybingas vienetas1035. 

1028   Romos statuto 30 straipsnis.
1029   ICTR, Kayishema et al., Case No. ICTR-95-1-T, Trial Chamber, 21 May, 1999, para. 93.
1030   UN Economic and Social Council. Commission on Human Rights, Sub-Commission 
on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities. Thirty-eight Session. Re-
vised and updated Report on the Question of the Prevention and Punishment of the Crime 
of Genocide prepared by Mr. B. Whitaker. Un. Doc. E/CN.4/Sub.2/1985/6, para. 27.
1031   mettraux, supra note 1020, p. 215.
1032   ICTR, Akayesu, Case No. ICTR-96-4-T, Chamber, 2 September, 1998, para. 731.
1033   ICTY, Jelišič, Case No. IT-95-10-T, Trial Chamber, 14 December, 1999, para. 83.
1034   Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind with Commentar-
ies. International Law Commission, p. 45, para. 8.
1035   morris, V.; sCharp, P. M. The International Criminal Tribunal for Rwanda. New York, 
1998, p. 168.
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Požymiai nacionalinė, etninė, rasinė ar religinė grupė pateikiamas kaip 
baigtinis sąrašas, taigi siekis išnaikinti, pavyzdžiui, socialinę grupę, jei 
esminė jos dalis į šį sąrašą nepatenka, nebūtų laikomas genocido nusi-
kaltimu. Nacionalinė grupė – tai asmenys, kurie turi tą pačią pilietybę 
ir yra saistomi tų pačių teisinių ryšių1036. Etninė grupė yra ta, kurios 
nariai vartoja tą pačią kalbą ir puoselėja tą pačią kultūrą, arba ši grupė 
save tokia laiko (pagal laisvo tautų apsisprendimo principą), arba ją to-
kia laiko kiti (pavyzdžiui, nusikaltimo vykdytojai). Rasinė grupė skiriasi 
fizinėmis savybėmis, neretai identifikuojamomis pagal geografinę vietą, 
nepriklausomai nuo bendros kalbos, kultūros, pilietybės ar religijos po-
žymių1037. Religinė grupė susidaro ne vien pagal įsitvirtinusias pasauli-
nes religijas, bet ir denominacijas (sektas), tam tikro kulto garbintojus 
arba grupes, siejamas bendrų įsitikinimų1038. Svarbu tai, kad priklau-
symas tam tikrai grupei turi būti interpretuojamas plačiai ir nebūtinai 
turi būti faktinis, jis gali priklausyti ir nuo vykdytojo sprendimo. Antai 
Ruandos genocido atveju buvo žudomi ne tik tutsiai, bet ir hutai, prie-
šinęsi hutų vykdomai genocido politikai, arba asmenys, kurie buvo tik 
įtariami esą tutsiai1039, Holokausto metu pati nacistinė Vokietija apibrė-
žė, kas, jos supratimu, yra žydai. Šios kategorijos grupės suprantamos 
labiau kaip papildančios viena kitą, o ne griežtai atskiros.

Išplėstinė genocido sąvoka. Lietuva ir dar per 20 valstybių nacionali-
niuose įstatymuose yra išplėtusios genocido sąvoką socialinėms ir (arba) 
politinėms grupėms, kad ji apimtų ir kitų formų masinius naikinimus1040. 
Šis išplėtimas kelia nuolatinių diskusijų, klausimas dėl jo jau buvo spręs-
tas Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme1041 ir Europos Žmogaus 
Teisių Teismo byloje Vasiliauskas prieš Lietuvą, kurioje konstatuota, kad 
Lietuva pažeidė Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvenciją, nuteisdama asmenį atgaline data už politinės grupės (Lietuvos 
partizanų) genocidą1042.

1036   ICTR, Akayesu, Case No. ICTR-96-4-T, Chamber, 2 September, 1998, para. 512.
1037   Ibid., para. 514.
1038   ICTR, Kayishema et al., Case No. ICTR-95-1-T, Trial Chamber, 21 May, 1999, para. 98.
1039  Genocide in Rwanda [interaktyvus, žiūrėta 2015-04-30], <http://www.unitedhuman-
rights.org/genocide/genocide_in_rwanda.htm>; The Rwanda Genocide: Who Killed the Hu-
tus? [interaktyvus, žiūrėta 2015-04-30], <http://www.globalresearch.ca/the-rwanda-geno-
cide-who-killed-the-hutus/24372>. 
1040  Žilinskas, J. Broadening the Concept of Genocide in Lithuania’s Criminal Law and 
the Principle Nullum Crimen Sine Lege. Jurisprudencija, 2009, 4(118): 333–348.
1041   Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2014 m. kovo 18 d. nutarimas Nr. KT11-
N4/2014.
1042   Vasiliauskas v. Lithuania [Grand Chamber], no. 35343/05, ECHR 2015.
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Požymis „vykdant išvardytas veikas“. Kaip minėta, tarptautiniai nu-
sikaltimai, įskaitant genocidą, yra laikomi nusikaltimo rūšimis, o ne 
veikomis per se. Genocidas apima labai tiksliai įvardytas nežmoniškas 
veikas, sudarančias trijų tipų genocidą: fizinį – kai tiesiogiai ar netie-
siogiai sunaikinami grupės asmenys (žudymas, žalojimas, sąmoningas 
sąlygų išnykti sudarymas, pavyzdžiui, pasmerkimas badui, mirčiai nuo 
ligų, nepakeliamo darbo ir kt.); biologinį – kai grupei fiziškai atimama 
galimybė turėti palikuonių (moterų ar vyrų sterilizavimas, jų separacija 
ir pan.); kultūrinį, iš kurio Konvencijoje liko tik pati žiauriausia for-
ma – vaikų atėmimas1043. Tai lemia istorinės šios konvencijos rengimo 
aplinkybės, – ji buvo rengta remiantis nacistinės Vokietijos vykdomos 
naikinimo politikos pavyzdžiu. Be to, Romos statute genocido kursty-
mas traktuojamas kaip atskiras nusikaltimas1044.

Žinių įtvirtinimo klausimai:

1. Kokie teisės šaltiniai įtvirtina nusikaltimų žmoniškumui sąvoką? 
2. Ar gali būti laikoma nusikaltimu žmoniškumui veika, kurią asmuo 

atliko tik vieną kartą? Jeigu taip, – kokiomis sąlygomis?
3. Kaip suprantama civilių gyventojų užpuldinėjimo (užpuolimo) sąvo-

ka? Ar ji sutampa su I PP vartojama puolimo sąvoka?
4. Ar nusikaltimų žmoniškumui aukomis gali tapti ginkluotųjų pajėgų 

nariai?
5. Kokias grupes, kurių naikinimas laikomas genocidu, numato tarptau-

tinė genocido sąvoka?
6. Ką genocido atveju reiškia teiginys „sunaikinti visą ar iš dalies“?

Praktinė užduotis 
Abepos valstybėje kilo konfliktas tarp ubrų ir mantų genčių. Mantų milicija ir 
įvairios karinės grupuotės, toleruojamos Abepos valstybės vyriausybės, masiš-
kai naikino ubrų kaimus, prievartavo moteris, žudė vyrus, o vaikus išsivesdavo 
ir priversdavo kariauti jų pusėje. Konflikto metu prievartos aukomis tapo apie 
300 000 ubrų. Mantams priešinosi ginkluoti ubrų savigynos būriai. Kartą man-
tų milicija apsupo ubrų savigynos būrį ir pasiūlė sudėti ginklus bei pasiduoti. 
Ubrai pasidavė, bet vėliau visi buvo nužudyti. Mantų milicijos vadas, įvykdęs šį 
nusikaltimą, buvo perduotas Tarptautiniam baudžiamajam teismui.
Klausimas: Kokiais nusikaltimais galėtų būti apkaltintas mantų milicijos va-
das? Ar galėtų jis būti kaltinamas genocidu?

1043   Plačiau: Žilinskas, supra note 1009, p. 130–134.
1044   Romos statuto 25 straipsnis.
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XIII skyrius  
Atsakomybės už tarptautinius nusikaltimus ir 
tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus 

formos

Kaip minėta, tarptautinė baudžiamoji teisė suteikia tarptautinei huma-
nitarinei teisei priemonių bausti tarptautinės humanitarinės teisės pa-
žeidėjus. Tačiau, kaip jau irgi minėta, tarptautinis nusikaltimas yra ne 
kiekvienas tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimas, o tik tas, kuris 
užtraukia asmeninę tarptautinę baudžiamąją atsakomybę, t. y. ši atsako-
mybė kyla arba dėl tarptautinio pareigos pobūdžio, nors yra įgyvendi-
nama taikant nacionalinę teisę, arba net ir įgyvendinama tarptautinių 
institucijų (ad hoc tribunolų, Tarptautinio baudžiamojo teismo). 

Tradiciškai įprasta atsakomybę už nusikaltimus sieti su jų vykdytojais, 
bet tarptautinėje baudžiamojoje teisėje, atsižvelgiant į jos saugomų ver-
tybių svarbą ir jas pažeidžiant padaromos žalos apimtį, yra įtvirtintos 
ir kitokios atsakomybės formos. Filosofiškai vertinant privatinės teisės 
pažeidimas padaro žalos vienam subjektui ar jų grupei, nacionalinės 
baudžiamosios teisės pažeidimas žalingas ne tik nukentėjusiajam, bet ir 
visai valstybei – to intereso sergėtojai, o tarptautiniai nusikaltimai būna 
susiję su visa tarptautine bendruomene, nes pažeidžia tarptautinės tei-
sės subjektų susitarimus ar papročius. Galima sakyti, kad kuo gyvybiš-
kai svarbesnis yra interesas, tuo didesnė atsakomybė už jo nepaisymą.

Kaip minėta, nacionalinės baudžiamosios teisės sistemos tradiciškai nu-
sikaltėlį sieja su vykdytoju, t. y. tuo asmeniu, kuris paspaudžia gaiduką; 
kita vertus, yra įvairių bendrininkavimo formų. Panašiai ir tarptautinėje 
baudžiamojoje teisėje, serginčioje tarptautinės bendruomenės intere-
sus, – tokiu asmeniu laikomas nebūtinai vien tas, kuris paleidžia šūvį, 
bet ir tas, kuris įsako, sukursto kitus vykdyti nusikaltimus, dalyvauja 
įgyvendinant aukščiausio lygio nusikalstamus planus. Kitaip tariant, di-
džiausia atsakomybės našta tenka lyderiams, kurių įgaliojimų apimtis 
tokia didelė, kad vien jų sprendimas (ar sprendimo nepriėmimas) gali 
padaryti kur kas rimtesnės žalos, nei žemesniosios grandies kario šūvis.

Atsakomybės už nusikaltimus forma yra priemonė, padedanti nustatyti 
prisidėjusiųjų prie nusikaltimo ar nepaisiusių jo grėsmės asmenų atsa-
komybės lygį. 

Tarptautinėje baudžiamojoje teisėje atsakomybės formas yra įprasta 
skirti į dvi šakas: tiesioginę ir netiesioginę asmeninę atsakomybę. 
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Tiesioginė asmeninė atsakomybė kyla už aktyvų pažeidėjo elgesį, ku-
riuo sudaromos sąlygos nusikaltimui būti įvykdytam. Aktyvus elgesys 
gali pasireikšti tiek vykdant nusikaltimą (ar neveikiant esant pareigai 
veikti), tiek bendrininkaujant, tiek kurstant, raginant, planuojant, orga-
nizuojant ar kitaip tiesiogiai prisidedant prie nusikaltimo įgyvendinimo. 

Netiesioginė atsakomybė, kaip priešprieša tiesioginei, tarptautinėje 
baudžiamojoje teisėje reiškia, kad asmuo tiesiogiai neprisideda prie nu-
sikaltimo, bet nepaiso pareigos padėti išvengti jo padarinių ar atkurti 
teisingumą (pavyzdžiui, nubausti pažeidėjus). Tokia atsakomybės forma 
– tai vadų atsakomybė (žr. toliau). 

1. Tiesioginė asmeninė atsakomybė

Nusikaltimo vykdymas. Asmuo laikomas nusikaltimo vykdytoju, jei 
jis ar ji fiziškai padaro nusikaltimą arba nesiima veiksmų, kai būtina 
jų imtis1045. Kaip minėta, tarptautinį nusikaltimą gali įvykdyti bet kas: 
ir civilis, ir karys, ir žemiausio, ir aukščiausiojo rango asmuo. Gali-
mų tarptautinio nusikaltimo vykdytojų sąrašas yra begalinis, bet kai 
kurių asmenų pareigos ar įtaka gali lemti jo teismo vietą. Mat žemes-
niosios grandies atstovai už tarptautinius nusikaltimus paprastai teisia-
mi nacionalinių teismų, o aukščiausiojo rango lyderiai – tarptautinių 
tribunolų. Pastarųjų buvo teisiami įvairių rangų ir institucijų politiniai 
(pavyzdžiui, Jugoslavijos prezidentas Slobodanas Miloševićius, Ruan-
dos burmistras Jeanas Paulis Akayesu, Serbijos valstybės saugumo tar-
nybos vadovas Jovica Stanišićius ir kt.), kariniai (pavyzdžiui, Kroatijos 
kariuomenės vadas Antė Gotovina, Jugoslavijos kariuomenės personalo 
vadas Momčilo Perišićius), civiliai lyderiai (garsus Ruandos muzikantas 
Simonas Bikindi, Gisovu arbatos fabriko direktorius Alfredas Musema, 
Ruandos radijo stoties direktorius Ferdinandas Nahimana ir kt.). Kaip 
teigė Jugoslavijos tribunolas, jo jurisdikcija apima tuos asmenis, kurių 
pareigos politinėje ar karinėje struktūroje suteikia jiems galimybę įsa-
kyti vykdyti nusikaltimus, o ne tik vykdyti įsakymus1046. Šio tribunolo 
darbo tvarkos taisyklėse netgi nustatyta, kad byla negali būti priimta, jei 
tribunolo jurisdikcijai priskiriamais nusikaltimais kaltinamas ne aukš-
čiausiojo rango asmuo1047. Pabrėžtina ir tai, kad asmens pavaldumas ir 

1045   ICTY, Kunarac et al., Case No. IT-96-23 & IT-96-23/1, Trial Chamber, 22 February, 
2001, para. 390.
1046  Martic decision on rule 61, 8 March, 1996, para. 21.
1047  ICTY Rules of Procedure and Evidence. Rule 28(A) [interaktyvus, žiūrėta 2015-04-30], 
<http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Rules_procedure_evidence/IT032Rev48_en.pdf>.
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einamos pareigos nėra nei atsakomybę už tarptautinį nusikaltimą švel-
ninanti, nei ją šalinanti aplinkybė (priešingai nei nacionalinėse teisės 
sistemose, kur asmens imunitetas nuo baudžiamosios jurisdikcijos gali 
būti panaikintas ar negalioti tik ypatingais atvejais), o kartais gali būti 
laikomos net sunkinančia aplinkybe (jei nusikaltimus vykdė pasinaudo-
damas savo įtaka)1048.

Romos statuto 25 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta: „3. Pagal šį Statutą as-
muo traukiamas baudžiamojon atsakomybėn ir yra baudžiamas už Teis-
mo jurisdikcijai priklausantį nusikaltimą, jeigu jis: a) padaro tokį nusi-
kaltimą vienas, kartu su kitu asmeniu arba per jį nepriklausomai nuo to, 
ar kitas asmuo traukiamas baudžiamojon atsakomybėn; <...>.“

Iš šios nuostatos matyti, kad nusikaltimas gali būti įvykdytas vieno, dvie-
jų ar daugiau asmenų, ir kiekvienas iš jų bus laikomas vykdytoju. Be to, 
matyti, kad vieno asmens „nepakankamas“ prisidėjimas prie nusikaltimo 
ar nepakaltinamumas nedaro įtakos kito vykdytojo atsakomybei.

Nusikaltimo vykdytojo pilietybė beveik neturi reikšmės: valstybės A pi-
lietis, įvykdęs karo nusikaltimą, nusikaltimą žmoniškumui ar genocido 
veiką prieš kitą valstybės A pilietį, atsakys lygiai taip pat, kaip įvykdęs 
šiuos nusikaltimus prieš valstybės B pilietį ar netgi asmenį be pilietybės. 
Auka taip pat nebūtinai turi priklausyti priešo šaliai: nusikaltimo vyk-
dytojas daugeliu atvejų gali būti tos pačios šalies atstovas kaip ir auka. 
Be to, net nėra būtina įrodyti, kad auka (ar nusikaltimo vykdytojas) 
priklausė vienai iš konfliktuojančiųjų šalių. Vienintelė šios bendrosios 
taisyklės išimtis – sunkūs Ženevos konvencijų pažeidimai, kurių atveju 
būtina įrodyti, kad vykdytojo ir aukos pilietybės nesutampa1049. Tarp-
tautiniai nusikaltimai gali būti įvykdyti veikimu ar neveikimu. Pakanka 
vieno nusikaltimo vykdytojo veiksmo (pavyzdžiui, mirtino smūgio), 
kad nusikaltimas galėtų būti kvalifikuotas kaip karo nusikaltimas, nusi-
kaltimas žmoniškumui ar genocido veika. Būtent veiksmas (pavyzdžiui, 
nužudymas) užtraukia atsakomybę, o nužudymo priskyrimas prie ku-
rios nors rūšies tarptautinių nusikaltimų rodo nusikaltimo sunkumą, 
taikomos teisės apimtį, lemia teismingumą ir sankcijų dydį. Neveikimo 
atveju kaltinama priskirtų pareigų nevykdymu, pavyzdžiui, kai sužeis-
taisiais nesirūpinama ir jie paliekami mirti.

Įrodžius, kad kaltinamasis įvykdė nusikaltimą (objektyviuosius nusikal-
timo sudėties požymius), būtina įvertinti kaltinamojo psichinę būklę,  

1048  ICTY, Kunarac et al., Case No. IT-96-23 & IT-96-23/1, Trial Chamber, 22 February, 
2001, para. 494.
1049  mettraux, supra note 1020, p. 275.
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t. y. įrodyti, kad jis suvokė esant didelę tikimybę nusikaltimui būti įvyk-
dytam kaip jo poelgio priežastiniam rezultatui.

Planavimas – tai vieno ar daugiau asmenų veikimo būdo, metodo, pro-
ceso ar susitarimo kūrimas turint tikslą įvykdyti nusikaltimą. Dalyva-
vimas planuojant turi būti pakankamai aktyvus, pavyzdžiui, tiesioginis 
nusikaltimo plano kūrimas arba pritarimas kitų pasiūlytam planui1050. 

Ruandos tribunolas Akaysesu byloje pabrėžė individualios baudžiamo-
sios atsakomybės principą, kuris suponuoja, kad apkaltinti nusikaltimo 
planavimu ar ruošimusi jį vykdyti galima tik kai nusikaltimas jau įvyk-
dytas. Teismas dėstė, kad atsakomybė už pasikėsinimą įvykdyti nusikal-
timą, jo dar neįvykdžius, galima tik genocido atveju, nes pasikėsinimas 
įvykdyti genocidą yra laikomas atskira veika. Visais kitais atvejais bet 
koks dalyvavimas nusikalstamoje veikoje asmeniui užtrauktų atsakomy-
bę tik tada, kai nusikaltimas jau įvykdytas1051. Kai kurie mokslininkai 
kritikavo šį Tribunolo požiūrį, nes, anot jų, planavimas (ir rengimasis) 
yra pirminis nusikaltimas (stadija), nepriklausantis nuo jo įgyvendini-
mo, kurio savaime užtenka atsakomybei kilti1052. Asmuo, planavęs nu-
sikaltimą, kuris vėliau buvo įvykdytas, atsakys kaip nusikaltimo vyk-
dytojas, o planavimas skiriant bausmę galės būti laikomas atsakomybę 
sunkinančia aplinkybe. Įrodžius, kad asmuo planavo nusikaltimą, būti-
na pagrįsti ir jo ketinimą (tyčią), t. y. jo tiesioginį ar netiesioginį siekį, 
kad nusikaltimas būtų įvykdytas1053.

Kurstymas – tai skatinimas, drąsinimas ar raginimas kitą asmenį įvyk-
dyti nusikaltimą tiek planavimo, tiek vykdymo stadijose1054. Nors iš 
pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad kurstymas galimas tik veikiant ak-
tyviai, tačiau, kaip teigė Jugoslavijos tribunolas Blaskič byloje, kurs-
tymo apibrėžimas yra pakankamai platus ir apima net neveikimą1055. 
Pavyzdžiui, kurstymu galima būtų laikyti nebylų vado sutikimą (tyčinį 
nedraudimą, žinant apie galimus padarinius), kad pavaldinys vykdytų 
nusikaltimą. Kurstymas, skirtingai nei genocido atveju, nebūtinai turi 
būti tiesioginis ir viešas1056. Būtina įrodyti buvus priežastinį kurstymo 

1050  ICTR, Semanza, Case No. ICTR-97-20-T, Trial Chamber, 15 May, 2015, para. 380.
1051  ICTR, Akayesu, Case No. ICTR-96-4-T, Trial Chamber, 2 September, 1998, para. 473.
1052  Cryer, R., et al. International Criminal Law and Procedure. Cambridge: Cambridge 
Univesity Press, 2007, p. 316; mettraux, supra note 1020, p. 280.
1053  ICTR, Bagilishema, Case No. ICTR-95-1A-T, Trial Chamber, 7 June, 2001, paras. 
30−31.
1054  ICTR, Semanza, Trial Chamber, para. 381; Akayesu, Trial Chamber, para. 482.
1055  ICTY, Blaskic, Case No. IT-95-14-T, Trial Chamber, 3 March, 2000, para. 280.
1056  ICTR, Akayesu, Case No. ICTR-96-4, Appeal, 1 June, 2001, paras. 478−482.
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ir nusikaltimo įvykdymo ryšį (pavyzdžiui, kad kurstytojo veiksmai pri-
sidėjo prie nusikaltimo įvykdymo), bet nebūtina įrodyti, kad nusikal-
timas nebūtų buvęs įvykdytas, jei kurstytojas nebūtų kurstęs1057. Taigi 
prokurorai turėtų įrodyti, kad vado nebylus sutikimas buvo viena iš 
aplinkybių, lėmusių nusikaltimo įvykdymą, bet nebūtina įrodinėti, kad 
be tokio jo sutikimo nusikaltimas visai nebūtų buvęs įvykdytas.

Įsakymas – tai tokia dalyvavimo nusikalstamoje veikoje forma, kai va-
dovaujantis asmuo pasinaudoja savo padėtimi tam, kad priverstų kitą, 
jam pavaldų, asmenį įvykdyti nusikaltimą1058. Pavaldumo santykiai tarp 
įsakymo davėjo ir įsakymo vykdytojo nebūtinai turi būti formalūs, pa-
kanka fakto, kad įsakymo vykdytojas pakluso įsakymo davėjui1059. Be 
to, nėra jokių įsakymo formos reikalavimų: jis gali būti pateiktas raš-
tu ar žodžiu, būti tikslus ar tik nuspėjamas. Vertinant, ar buvo duotas 
įsakymas, atsižvelgiama į faktines aplinkybes1060. Įsakymas neprivalo 
būti duotas tiesiogiai nusikaltimo vykdytojui, jis gali būti perduotas 
pavaldumo grandine, kol vienas iš pavaldžių asmenų jį įvykdo. Jungti-
nių Tautų ad hoc tribunolai netgi laikėsi nuomonės, kad pats įsakymas 
nebūtinai privalo būti neteisėtas1061. Įsakymų perdavimas taip pat lai-
kytinas įsakymų davimu, t. y. įsakymą duodantis asmuo nebūtinai turi 
būti įsakymo autorius1062. Privalu įrodyti įsakymo subjektyviąją pusę, t. 
y. įsakymo davėjas privalo suvokti, kad jo įsakymas iš esmės padidins 
tikimybę nusikaltimui būti įvykdytam1063.

Pagalba ir raginimas (angl. aiding and abetting) yra bendrininkavimo 
formos. Nors pagalba ir raginimas tribunolų dažniausiai buvo nagrinėti 
kartu ir, galima sakyti, sudaro vieną atsakomybės institutą, bet yra aki-
vaizdus pačių sąvokų turinio nesutapimas. Ruandos tribunolas Ntakiru-
timana byloje pagalbą apibrėžė kaip padėjimą kitam, o raginimą – kaip 
palengvinimą vykdyti nusikaltimą jam prijaučiant1064. Jugoslavijos tri-
bunolas garsiojoje Tadiĉ byloje apibrėžė pagalbos ir raginimo požymius:

1057  ICTY, Blaskic, Trial Chamber, para. 280; ICTY, Kordic and Cerkez, Case No. IT-
95-14/2-T, Trial Chamber, 26 February, 2001, para. 387.
1058  ICTR, Kamuhanda, Case No. ICTR-95-54A-T, Trial Chamber, 22 January, 2004, 
para. 594.
1059  ICTR, Akayesu, Trial Chamber, para. 483.
1060  ICTY, Blaskic, Trial Chamber, para. 281.
1061  Ibid.
1062  ICTY, Kuprekic et al., Trial Chamber, paras. 827, 862.
1063  ICTY, Blaskic, Case. No. IT-95-14-A, Appeal, 29 July, 2004, para. 42.
1064  ICTR, Ntakirutimana, Case No. ICTR-96-10-T & ICTR-96-17-T, Trial Chamber, 21 
February, 2003, para. 787.
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1) pagalbininkas ir ragintojas visada yra nusikaltimo vykdytojo 
bendrininkai;

2) nebūtina įrodyti, kad bendrininkai turėjo bendrą planą ar buvo 
susitarę įvykdyti nusikaltimą – nusikaltimo vykdytojas gali net 
nežinoti apie bendrininkų prisidėjimą;

3) pagalbininkas ir ragintojas veikia turėdami tikslą padėti, pa-
skatinti ar tiesiog pritarti nusikaltimo (žudymo, naikinimo, 
prievartavimo, kankinimo, beprasmio civilių turto naikinimo) 
įvykdymui, ir tokia parama turi esminės įtakos nusikaltimo 
įvykdymui;

4) pagalbininkas ar ragintojas suvokia, kad savo veiksmais priside-
da prie konkretaus nusikaltimo įvykdymo1065.

Paprastai pagalba ar raginimas apima esminį prisidėjimą prie nusikal-
timo įvykdymo, bet, anot Jugoslavijos tribunolo, žodis „esminis“ ne-
būtinai reiškia svarų prisidėjimą. Pavyzdžiui, Vasiljevic sprendime Tri-
bunolas pripažino, kad stovėjimas ginkluotam šalia aukos ir draudimas 
jai pabėgti prilygsta pagalbos nusikaltimui teikimui1066. Vado buvimas 
nusikaltimo vykdymo vietoje Jugoslavijos tribunolo praktikoje laikytas 
raginimu1067. Pagalbininkas ir ragintojas turi suvokti, kad savo elgesiu 
padeda įvykdyti konkretų nusikaltimą1068.

Bene sudėtingiausia ir daugiausia diskusijų kelianti atsakomybės forma 
– bendras nusikalstamas veikimas (angl. joint criminal enterprise). Ben-
druoju požiūriu tai tam tikra kolektyvinės atsakomybės, kuri kyla keliems 
pagal bendrą nusikalstamą planą veikiantiems asmenims, forma. 

Nors Jungtinių Tautų ad hoc tribunolų statutuose bendras nusikalstamas 
veikimas neminimas, bet šie tribunolai gana detaliai aiškino ir taikė šią są-
voką. Tadiĉ byloje buvo apibrėžti pagrindiniai tokios atsakomybės bruo-
žai. Nagrinėdamas pokario (po Antrojo pasaulinio karo) teismų praktiką 
Jugoslavijos tribunolas pripažino, kad tokio pobūdžio kolektyvinė atsako-
mybė jau yra įgijusi paprotinį pobūdį ir taikoma trijų rūšių bylose:

1) kai dalyviai veikdami bendram tikslui turi tokį patį nusikalsta-
mą ketinimą ir veikia siekdami jį įgyvendinti;

2) vadinamosiose koncentracijų stovyklų bylose, kuriose subjek-
tyvieji nusikalstamos veikos požymiai apima žinojimą, kad sto-

1065  ICTY, Tadic, Appeal Chamber, para. 229.
1066  ICTY, Vasiljevic, Case No. IT-98-32-A, Appeal Chamber, 25 February, 2004, para. 134.
1067  ICTY, Aleksovski, Case No. IT-95-14/1-A, Appeal Chamber, 24 March, 2000, para. 
36−37.
1068  ICTY, Vasiljevic, Trial Chamber, para. 71.
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vykloje su asmenimis elgiamasi netinkamai, ir siekį, kad tokie 
veiksmai (paprastai susiję su stovyklų vadų valdžios įgalioji-
mais) toliau tęstųsi. Tai sisteminiai nusikaltimai, įvykdyti susi-
formavus nuolatiniam netinkamam elgesiui su asmenimis;

3) kai nusikaltimus vykdo grupės nariai ir šie nusikaltimai nėra 
bendrojo plano (tikslo) dalis, bet yra numanomi šio plano ša-
lutiniai rezultatai1069.

Be to, Jugoslavijos tribunolas konstatavo, kad objektyvieji bendro nusi-
kalstamo veikimo požymiai (actus reus) yra šie:

1) asmenų daugetas, t. y. asmenys turi būti susiorganizavę, pri-
klausyti karinei, politinei ar administracinei struktūrai;

2) bendras planas, projektas ar tikslas, prilygstantis nusikaltimų 
vykdymui ar jį apimantis. Būtina, kad toks planas būtų iš anks-
to suderintas ar sukurtas. Bendras planas ar tikslas gali būti 
įgyvendinamas be išankstinio pasirengimo ir numanomas vien 
iš asmenų grupės bendrų veiksmų, kuriais siekiama veikti ben-
drai ir nusikalstamai;

3) kaltinamojo dalyvavimas bendrame plane, susijęs su rengimu-
si įvykdyti vieną iš nusikaltimų. Dalyvavimas nebūtinai turi 
reikšti ir nusikaltimo įvykdymą, bet gali apimti bet kokią pa-
galbą ar prisidėjimą vykdant bendrą planą ar siekiant bendro 
tikslo1070.

Jugoslavijos tribunolas Krnojelac byloje bendrą nusikalstamą veikimą 
apibrėžė taip: tai toks veikimas, kuris konstatuojamas egzistuojant dvie-
jų ar daugiau asmenų susitarimui įvykdyti nusikaltimą prilygstančiam 
suvokimui ar veiksmų derinimui. Toks suvokimas ar veiksmų suderini-
mas nebūtinai turi būti tikslus ir įrodinėjamas atsižvelgiant į aplinkybes. 
Aplinkybės, kurioms esant du ar daugiau asmenų kartu dalyvauja vyk-
dydami nusikaltimą, savaime gali liudyti esant susiderinimą, prilygstan-
tį susitarimui įvykdyti nusikaltimą1071.

Bendro nusikalstamo veikimo subjektyvieji požymiai (mens rea) skiriasi 
priklausomai nuo bylos kategorijos (žr. aukščiau). Pirmajai kategorijai 
priskirtinų nusikaltimų dalyviai veikia siekdami įvykdyti nusikaltimą. 
Antrajai kategorijai priskirtini dalyviai ne tik turi žinoti apie žiaurų el-
gesį su asmenimis, bet ir siekti, kad toks elgesys būtų tęsiamas. Trečiajai 
kategorijai priskiriant nusikaltimų dalyvius būtina įrodyti, kad kaltina-

1069  ICTY, Tadic, Appeal Chamber, para. 220.
1070  Ibid., para. 227.
1071  ICTY, Krnojelac, Case No. IT-97-25-T, Trial Chamber, 15 March, 2002, para. 80.

762

763

764



XIII skyrius. Atsakomybės už tarptautinius nusikaltimus ir tarptautinės...

332 

mieji siekė dalyvauti nusikalstamos veikos vykdymo ar nusikalstamo 
tikslo grupėje ir prisidėti prie bendro nusikalstamo veikimo arba kitaip 
dalyvauti nusikalstamos grupės veikloje. Atsakomybė už neplanuotą 
nusikaltimą kyla tik tada, kai buvo galima numatyti, kad nusikaltimą 
įvykdys vienas iš grupės narių ir kaltinamasis tyčia rizikavo1072.

Dalyvavimo nusikalstamoje veikoje objektyvieji (actus reus) ir sub- 
jektyvieji (mens rea) požymiai

Dalyvavimas 
nusikalstamoje 

veikoje
Actus reus Mens rea

Nusikaltimo 
vykdymas

Fiziniai veiksmai ar neveikimas, 
tiesiogiai lemiantys nusikaltimo 
įgyvendinimą

Kaltinamasis suvokė esant didelę 
tikimybę, kad nusikaltimas bus 
įvykdytas

Planavimas Vieno ar daugiau asmenų vei-
kimo būdo, metodo, proceso ar 
susitarimo kūrimas turint tikslą 
įvykdyti nusikaltimą 

Kaltinamasis tiesiogiai ar netie-
siogiai siekė nusikaltimo įvyk-
dymo

Kurstymas Kito asmens skatinimas, drąsini-
mas ar raginimas įvykdyti nusi-
kaltimą

Kaltinamasis žinojo esant didelę 
tikimybę, kad dėl kurstymo nu-
sikaltimas bus įvykdytas

Įsakymas Vadovaujančio asmens pasinau-
dojimas padėtimi siekiant pri-
versti pavaldų asmenį įvykdyti 
nusikaltimą

Kaltinamasis suvokė, kad jo 
duotas įsakymas iš esmės padi-
dins tikimybę nusikaltimui būti 
įvykdytam

Pagalba ir  
raginimas

Padėjimas kitam įvykdyti nusi-
kaltimą arba nusikaltimo vyk-
dymo palengvinimas jam pri-
jaučiant

Kaltinamasis suvokė, kad savo 
elgesiu padeda įvykdyti konkre-
tų nusikaltimą

Bendras 
nusikalstamas 
sumanymas

Dviejų ar daugiau asmenų ben-
dras veikimas siekiant bendro 
nusikalstamo tikslo pagal nusi-
kalstamą planą (ketinimą)

Veikimas paremtas bendru tikslu 
įvykdyti nusikaltimą

Nuolatinis, sistemingas netinka-
mas elgesys su asmenimis turint 
bendrą tikslą

Asmeniškas žinojimas apie nuo-
latinį netinkamą elgesį ir siekis, 
kad toks elgesys tęstųsi

Bendrame nusikalstamame pla-
ne nenumatytas veikimas, kuris 
yra šio plano šalutinis rezultatas

Kaltinamasis siekė dalyvauti 
įgyvendinant grupinę nusikals-
tamą veiką ar tikslą ir prisidėti 
prie bendro nusikalstamo vei-
kimo, arba kitaip prisidėti prie 
nusikalstamos grupės veiklos. 
Numatymas, kad nusikaltimą 
įvykdys vienas iš grupės narių, 
ir tyčinis rizikavimas

1072  ICTY, Tadic, Appeal Chamber, para. 228.
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Žinių įtvirtinimo klausimai: 

1. Kuo skiriasi tiesioginės ir netiesioginės asmeninės atsakomybės for-
mos?

2. Kokia gali būti įsakymo forma? Ar teisėtą įsakymą davęs asmuo gali 
būti laikomas atsakingu už padarinius?

3. Kuo skiriasi pagalba ir raginimas?
4. Ar galima sukurstyti įvykdyti nusikaltimą neveikimu?
5. Kokie yra objektyvieji bendro nusikalstamo veikimo požymiai?

Praktinė užduotis 
Sulaikytųjų asmenų stovykloje padėtis buvo nepavydėtina – vyrams, kurių tikė-
jimas skyrėsi nuo laikančiosios valstybės religijos, ir taip nepakankamas maisto 
davinys buvo sumažintas daugiau nei dvigubai, dėl to paūmėjo ligos, daugiau 
nei ketvirtadalis jų mirė. Moterims buvo uždrausta matytis su vaikais, dauguma 
jų patyrė seksualinę prievartą, o vaikams buvo liepta prižiūrimiems stovyklos 
pareigūnų kasti duobes mirusiems artimiesiems. Patekę į beviltišką padėtį sto-
vyklos belaisviai surengė maištą, kurio metu buvo brutaliai nužudytas vienas 
iš stovyklos komendantų. Stovyklos vyriausiasis vadas davė įsakymą ginkluo-
tiems prižiūrėtojams atkurti tvarką šaudant. Daug maištautojų, tarp jų moterų 
ir vaikų, buvo nušauta. Vienas prižiūrėtojas davė savo ginklą vienam iš admi-
nistracijos darbuotojų, kad šis galėtų „pasismaginti kitatikių kančiomis“. Kiti 
administracijos darbuotojai visa tai tik stebėjo. 
Stovykloje tvarka buvo atkurta, iki maišto taikytos represijos buvo netgi su-
griežtintos – tęsėsi nuolatinė prievarta ir badas. Pasibaigus ginkluotajam konf-
liktui išgyvenusieji belaisviai buvo saugiai repatrijuoti namo, o stovyklos parei-
gūnams pareikšti kaltinimai.
Klausimas: Kokias tiesioginės atsakomybės formas šioje situacijoje galėtų 
taikyti prokuroras?

2. Vadų atsakomybė 

2.1. Vadų atsakomybės samprata ir bendrosios ypatybės

Vadovavimas pavaldiniams ginkluotojo konflikto metu yra labai svarbus 
veiksnys, ne tik palaikantis vidinę karinių struktūrų drausmę, bet ir 
užtikrinantis tarptautinės humanitarinės teisės normų laikymąsi. Apie 
ypatingą vadų vaidmenį dėstė ir senovės Kinijos karo strategas Sun Zi 
veikale „Karo menas“: „Įgudęs vadas ugdo pavaldinių pasitikėjimą, tvir-
tai laikosi tvarkos ir drausmės, todėl būtent jis gali lemti sėkmę.“1073  
1977 m. I PP komentaro autorių nuomone, vadų elgesys vykdant sutarti-

1073  giles, L. The Art of War by Sun Tzu. Special Edition. El Paso Norte Press, 2005,  
p. 16, para. 16.
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nius įsipareigojimus yra esminis. Nesvarbu, ar jie vadovauja karinėms ope-
racijoms, okupuotoms teritorijoms ar sulaikymo centrams, būtina imtis 
priemonių, kad kariai tinkamai taikytų Ženevos konvencijas ir I PP. Taigi 
kone viskas priklauso nuo vadų, ir mažai tikėtina, kad be jų sąmoningos 
priežiūros galėtų būti veiksmingai laikomasi bendrųjų reikalavimų1074. Šis 
teiginys svarbus ne tik dėl to, kad pabrėžia vadų galias ir jų reikšmę vyk-
dant tarptautinius įsipareigojimus, bet ir dėl to, kad vadovavimas traktuo-
jamas kaip santykių grandinė, o ne kaip dviejų asmenų teisinis ryšys.

Viena iš kertinių ir veiksmingiausių tarptautinės humanitarinės teisės 
nuostatų laikymosi užtikrinimo priemonių yra atsakingo vadovavi-
mo principas. Pagal šį principą, vadai privalo gebėti užtikrinti tinkamą 
karinių pajėgų organizuotumą, pavaldinių žinojimą ir laikymąsi gink- 
luotojo konflikto taisyklių, užkirsti kelią galimiems tokių taisyklių pa-
žeidimams arba, jei tokie pažeidimai jau įvykdyti, imtis adekvačių prie-
monių bausti prasižengusius1075. Vadų atsakomybė kildinama iš atsakin-
go vadovavimo principo ir, kaip teigė G. Mettraux, yra baudžiamasis 
šio principo elementas1076. Jugoslavijos tribunolas Hadzihasanovic bylos 
viename iš sprendimų taip pat įžvelgė nepaprastai svarbų vadų vaidme-
nį nurodydamas, kad vadų atsakomybė yra pati veiksmingiausia tarp-
tautinės baudžiamosios teisės priemonė, kurią taikant galima priversti 
laikytis atsakingo vadovavimo principo1077.

Atsakomybė vadams gali kilti dviem pagrindais. Pirma, kai jie aktyviai 
veikia vykdant nusikaltimus, t. y. patys juos vykdo, įsako pavaldiniams 
vykdyti, kursto, padeda ar kitaip bendrininkauja, be to, aktyvus vadų 
elgesys gali pasireikšti ir neveikimu (pavyzdžiui, marinant badu karo 
belaisvį). Šias jau aptartas atsakomybės formas įprasta vadinti tiesiogine 
asmenine atsakomybe (angl. direct individual responsibility)1078. 

Tačiau tarptautinių tribunolų praktikoje ir tarptautinėse sutartyse buvo 
įvardyta kita – pasyvaus  vadų elgesio – atsakomybės forma, kuri ir va-
dinama vadų atsakomybe (angl. command responsibility, superior respon-
siblity). Kitaip tariant, tokia atsakomybė kyla tiems vadams, kurie tyčia 
ar dėl itin didelio neapdairumo nekreipia dėmesio į pavaldinių daromus 
pažeidimus, nors eidami vadovų pareigas turi galimybę užkirsti jiems ke-

1074  AP 1, Commentary, Art. 87, para. 3550, p. 1018. 
1075  ICTY, Hadžihasanovic et al., Case No. IT-01-47-PT, Trial Chamber, 12 November 
2002, para. 66.
1076  mettraux, supra note 1020, p. 55.
1077  ICTY, Hadžihasanovic et al., Decision on Interlocutory Appeal Challenging Jurisdic-
tion in Relation to Command Responsibility, para. 16.
1078  Taip pat: Romos statuto 25 straipsnis, Jugoslavijos tribunolo statuto 7 straipsnis.
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lią ar sudrausminti pavaldinius. Taigi galima teigti, kad atsakomybė kyla 
ne dėl aktyvaus prisidėjimo prie nusikaltimo, o dėl pasyvaus reagavimo 
į pavaldinių elgesį. Kaip teigė Jugoslavijos tribunolas, vertindamas vadų 
atsakomybę bene svarbiausioje Celebici stovyklos byloje, kurioje ir buvo 
numatyti šiuolaikinės vadų atsakomybės doktrinos pagrindai, – vadų atsa-
komybė yra paremta vado galiomis kontroliuoti pavaldinių veiksmus1079.

Prieš pradedant smulkiau nagrinėti vadų atsakomybę, būtina apibrėžti 
bendrąsias jos ypatybes. Pirmiausia vadų atsakomybė yra ne inkrimi-
nuotinas nusikaltimas per se, o atsakomybės forma. Bet kurios teisės 
šakos numatomos atsakomybės kilimo pagrindas yra teisės pažeidimas 
arba, kitaip tariant, nustatytai ar pageidaujamai elgesio taisyklei prie-
šingas elgesys. Taigi bet kuris asmuo, prisidėjęs prie nusikaltimo įvyk-
dymo, atsakys ne savaime už bendrininkavimą, o už patį nusikaltimą. 
Bendrininkavimas šiuo atveju yra tik nusikaltimo įgyvendinimo forma, 
o ne pats nusikaltimas. Tokia pati yra ir vadų atsakomybės forma. 

Tarptautiniuose teismuose teisiami vadai kaltinami ne nesugebėjimu 
vadovauti, o dėl konkretaus pavaldinio įvykdyto nusikaltimo, neperžen-
giant vadų atsakomybės ribų. Pavyzdžiui, minėtos Celebici stovyklos by-
los kaltinamajame akte1080 13 ir 14 kaltinimai (angl. counts) įvardyti taip:

Ištrauka iš Jugoslavijos tribunolo Celebici stovyklos bylos  
kaltinamojo akto (1996 m. gegužės 19 d.)

13 ir 14 kaltinimai (vadų atsakomybė už nužudymus)
Apie nužudymus, 1992 m. vykdytus Celebici stovykloje, įskaitant: Milorad 
Kuljanin, nušautą stovyklos apsaugininkų, iš kurių vienas norėjo aukos 
musulmonų Bairaimo festivaliui; Zeljko Cezez, mirtinai sumuštą birželį 
ar liepą; Slobodan Babic, mirtinai sumuštą birželį; Petko Gligorevic, mirti-
nai sumuštą gegužės gale; Gojko Miljanic, mirtinai sumuštą gegužės gale; 
Zeljko Klimenta, nušautą ir užmuštą liepos gale; Miroslav Vujicic, nušautą 
apytiksliai gegužės 27 d.; Pero Mrkajic, mirtinai sumuštą liepą; taip pat 
įskaitant visus nužudymus, paminėtus ankstesniuose 16–21 (kaltinamojo 
akto, – aut. past.) paragrafuose, Zejnil Delalic, Zdrako Mucic ir Hazim De-
lic žinojo arba turėjo pagrindą žinoti, kad pavaldiniai ketina įvykdyti šias 
veikas ar jas įvykdė ir arba nesiėmė būtinų ir tinkamų priemonių užkirsti 
joms kelią, arba nebaudė jų vykdytojų. Pagal šiuos kaltinimus Hazim De-
lic kaltinamas kaip tiesioginis dalyvis ir kaip vadas. Už savo veiksmus ir 
neveikimą Zejnil Delalic, Zdravko Mucic ir Hazim Delic kaltinami:
13 kaltinimas: sunkiu nusikaltimu pagal Tribunolo statuto 2 straipsnio  
a) punktą (tyčiniai nužudymai); ir
14 kaltinimas: karo įstatymų ir papročių nesilaikymu pagal Tribunolo sta-
tuto 3 straipsnį, atitinkantį Ženevos konvencijų bendrojo 3-iojo straipsnio 
1 dalies a) punktą (nužudymai).

1079  Mucić et al., Case No. IT-96-21, Trial Chamber, 16 November, 1998, para 377.
1080  Mucić et al., Indictment, 19 March, 1996, para. 22.
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Iš šio pavyzdžio matyti, kad vadai kaltinami konkrečiais nusikaltimais, 
o atsakomybės kilimo pagrindas yra nulemtas netinkamo pareigų vyk-
dymo. Svarbu paminėti ir tai, kad vadų atsakomybė nelaikytina bendri-
ninkavimu, nes kyla dėl pareigų nevykdymo, o ne prisidėjimo prie nu-
sikaltimo. Be to, vertinant pagal subjektyviuosius nusikaltimo sudėties 
požymius, bendrininkai suvokia savo veiksmų pobūdį ir tai, kad šiais 
veiksmais prisideda prie nusikaltimo įgyvendinimo, o vadams atsako-
mybė kyla iš pareigų suvokimo, t. y. supratimo, kad nusikaltimai nėra 
(tinkamai) užkardomi ar nusikaltimo vykdytojai nėra baudžiami. Taigi 
vadų atsakomybė nėra nei atskiras nusikaltimas, nei bendrininkavimo 
forma, o yra specifinė (tam tikros rūšies, lot. sui generis) atsakomybės už 
neveikimą forma.

Doktrina yra istoriškai giliai įsišaknijusi baudžiamosios teisės tradicijoje, 
bet pirmąsyk tarptautiniu lygiu pripažinta ir taikyta tik Antrojo pasauli-
nio karo lyderius teisusių teisminių institucijų. Japonų generolo Tomoyki 
Yamashita byloje JAV Aukščiausiasis Teismas sukūrė vadų atsakomybės 
precedentą. Teismas konstatavo, kad generolas Yamashita neatliko parei-
gos suvaldyti pavaldinius ir leido įvykdyti didelio masto žudynes Batan-
go provincijoje Filipinuose, − buvo išžudyta 25 000 neginkluotų civilių 
vyrų, moterų ir vaikų, be to, nesant karinės būtinybės nusiaubta ir sunai-
kinta didelė dalis privataus ir religinio valstybės turto1081. 

Tarptautinio Tolimųjų Rytų karinio tribunolo (dar vadinamo Tokijo tri-
bunolu) kolegija generolo Toyoda byloje vaizdžiai pasisakė apie vadų atsa-
komybę: „Jei kuris nors iš karo dalyvių, kad ir kokias pareigas – aukštas ar 
žemas – einantis, pažeidžia padorumo, garbės, garbingos kovos ir huma-
niškumo principus, kurie visuotinai pripažįstami civilizuotais, jis turi būti 
baudžiamas. Mechanizmas naujas, bet principai amžini. Kai kurie nusikal-
timai, įvykdyti pastarojo karo metu, buvo tokie pasibjaurėtini, kad jei jų 
vykdytojams būtų leista išvengti bausmės vien dėl mechanizmo (teisinio 
reguliavimo – aut. past.) stokos, žodis „civilizacija“ būtų niekinis ir sulauk-
tų pelnytos paniekos.“1082

Sutartiniuose šaltiniuose vadų atsakomybė įtvirtinta 1977 m. Ženevos 
konvencijų I PP teiginiu, kad net jei „Konvenciją ar šį protokolą pažei-
dė pavaldinys, tai neatleidžia jo vadovų nuo baudžiamosios ar drausmi-
nės atsakomybės, jei jie žinojo ar turėjo informacijos, kuria remdamiesi 

1081  U.S. Supreme Court. yamashita, R., p. 327 U.S. 1, p. 327 U.S. 14 [interaktyvus, žiū-
rėta 2015-04-30], <http://supreme.justia.com/cases/federal/us/327/1/case.html>.
1082  United States of America v. Soemu Toyoda. War Crimes Tribunal Courthouse. To-
kyo, Honsu, Japan. Tuesday, 6 September 1949. Transcript, p. 5004 [interaktyvus, žiūrėta 
2015-04-30], <http://digital.lib.usu.edu/sup_pages/SpeCol/CollMss0195/CollMss195Box-
13Vol38.pdf>.
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esamomis aplinkybėmis galėjo padaryti išvadą, kad pavaldinys daro ar 
ketina padaryti pažeidimą, ir nesiėmė pagal savo galimybes visų įma-
nomų priemonių užkirsti kelią pažeidimui ar jį pašalinti“1083. I PP 87 
straipsnis, kuris turi būti skaitomas kartu su 86 straipsniu, įtvirtina vadų 
pareigas: vadai privalo užkirsti kelią pavaldinių vykdomiems Ženevos 
konvencijų ir I PP pažeidimams, prireikus pašalinti jiems pavaldžių as-
menų daromus konvencijų ir protokolo pažeidimus, pranešti apie juos 
kompetentingoms institucijoms, kai reikia inicijuoti drausmės ar bau-
džiamosios bylos iškėlimą pažeidėjams. Be to, vadai privalo supažindinti 
pavaldinius su humanitarinės teisės nuostatomis. Jugoslavijos tribunolo 
statuto 7 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta panaši nuostata: „faktas, kad nusi-
kaltimas, priklausantis Tribunolo jurisdikcijai, buvo įvykdytas pavaldi-
nių, neatleidžia jų vado nuo baudžiamosios atsakomybės, jei pastarasis 
žinojo ar turėjo pagrindą žinoti, kad pavaldiniai ketino įvykdyti tokias 
veikas ar įvykdė, ir nesiėmė būtinų ir tinkamų priemonių užkirsti kelią 
nusikaltimams ar bausti nusikaltimo vykdytojus“1084. Visuotinai pripa-
žįstama, kad „vadų atsakomybė yra įgijusi paprotinės teisės pobūdį“1085. 
Vadinasi, nei I PP neratifikavusios valstybės, nei netarptautinio gink- 
luotojo konflikto disidentų vadai neturi teisės suteikti pavaldiniams vi-
siškos laisvės, taigi vadų atsakomybės doktrina taikoma visų konflikto 
šalių vadams, netgi ir tiems, kurių pareigos tiesiogiai su ginkluotą jėgą 
naudojančiais asmenimis nėra susijusios.

2.2. Vadų atsakomybės sąlygos (elementai)

Iš jau cituotųjų vadų atsakomybę reguliuojančių normų matyti, kad 
vadams atsakomybė kiltų tik tada, kai kaltinimą palaikančioji pusė bau-
džiamajame procese sugebėtų įrodyti mažiausiai tris atsakomybės kili-
mo sąlygas, vadinamas vadų atsakomybės elementais: 

1) tarp vado ir pavaldinio egzistavo pavaldumo santykiai;
2) vadas žinojo arba galėjo žinoti, kad pavaldinys ketina įvykdyti 

arba įvykdė nusikaltimą; ir
3) vadas nesiėmė būtinų ir tinkamų priemonių užkirsti kelią nusi-

kaltimui arba nubausti kaltus pavaldinius.

Pirmasis elementas: pavaldumo santykiai
Pavaldumo santykių tarp vado ir pavaldinių nustatymas yra vienas iš 
pagrindinių prokurorų uždavinių rengiant kaltinimą. Vadai gali įgy-

1083  I PP 86 straipsnis.
1084  Beveik identiška nuostata yra įtvirtinta ir Tarptautinio baudžiamojo Ruandos tribunolo 
statuto 6 straipsnio 3 dalyje.
1085  Mucić et al., Trial Chamber, para. 343.
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vendinti pareigas tik gebėdami kontroliuoti pavaldinius, o negebėjimas 
to tinkamai padaryti gali lemti jų atsakomybę pagal šią doktriną. Iš to 
išplaukia, kad tais atvejais, kai vadai nebeturi galių kontroliuoti nepa-
klusnius pavaldinius, jie tarsi teisiškai nebegali būti laikomi vadais, o 
nusikaltimo vykdytojai – jų pavaldiniais. Rengiant I PP buvo pateiktas 
bendrasis „vado“ terminas, suponuojantis, kad 87 straipsnis taikytinas 
visiems vadams – nuo aukščiausio rango iki turinčių vos kelis pavaldi-
nius1086. 

Pavaldumo santykiai gali būti teisiniai (de iure), t. y. kylantys iš teisės 
aktų, arba faktiniai (de facto), susiklostantys esant faktinėms aplinky-
bėms. 

Teisiniai pavaldumo santykiai atsiranda, kai vadas paskiriamas, išren-
kamas ar jam kitokiu būdu pavedama užduotis vadovauti kitiems as-
menims. Neretai gali atsitikti ir taip, kad oficialaus paskyrimo įsakymo 
negalima gauti arba iš įsakymo sunku spręsti, ar vadui buvo pavesta va-
dovauti konkretiems nusikaltimo vykdytojams. Jugoslavijos tribunolas 
Kordič byloje tvirtino, kad tokiais atvejais vadovavimo faktas de iure gali 
būti nustatomas ir iš kitų aplinkybių visumos, pavyzdžiui, atliekamų 
faktinių užduočių ar viešų pareiškimų1087. 

Faktiniai pavaldumo santykiai susiklosto, kai asmuo eina vadovo pa- 
reigas ne vien gavęs oficialų paskyrimą, įtvirtintą juridinę galią turin-
čiu dokumentu, bet ir dėl susiklosčiusių faktinių aplinkybių, net jei 
valdžios galios buvo įgytos neteisėtai pagal nacionalinę teisę. De facto 
pavaldumo santykiai yra tokie, kai viena santykio šalis (asmuo) ne teisi-
niu būdu kitos šalies atžvilgiu įgyja pakankamai galių tam, kad jo duoti 
įsakymai ar nurodymai būtų vykdomi, ir dėl to gali užkirsti kelią vyk-
dyti nusikaltimus ar bausti jų vykdytojus. Vadų atsakomybės de facto pa-
valdumo santykių pusė buvo įtvirtinta Jungtinių Tautų ad hoc buvusios 
Jugoslavijos ir Ruandos tribunolų praktikoje kaip priemonė patraukti 
atsakomybėn nevalstybinių karinių grupuočių lyderius (pavyzdžiui, In-
terahamwe Ruandoje ar serbų „Baltuosius erelius“). 

Vienas iš būdų nustatyti, ar asmuo eina vadovo pareigas, buvo aptartas  
Nikolič bylos sprendime dėl kaltinimo. Kaltinamojo Nikoličiaus vadova-
vimas buvo nustatytas nagrinėjant liudininkų parodymus apie užduočių 
stovykloje skirstymą. Buvo nustatyta, kad visos užduotys buvo vykdomos 

1086  IPP Commentary, para. 3553 [interaktyvus, žiūrėta 2015-04-30], <https://www.icrc.
org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?viewComments=LookUpCOMART&articleUNID=C2
03555D5F233D81C12563CD0051E1FE>.
1087  Kordic and Cerkez, Trial Chamber, para. 424. 
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tik su Nikoličiaus leidimu, atitinkamai Nikoličius buvo laikomas vadu pa-
gal vadų atsakomybės doktriną1088. Užduočių skirstymo nagrinėjimas netgi 
vadinamas Nikolič principu1089.

Vien pareigų pavadinimo ar narystės organizacijoje nepakanka tam, kad 
būtų tinkamai nustatytas vadovavimo faktas – būtina įrodyti, kad vadas 
veiksmingai naudojosi jam pavestomis galiomis ir įgyvendino jas paval-
dinių atžvilgiu. Taigi vadovavimas turi būti turiningas, o ne „tuščias“. 
Tai nustatyti padeda tarptautinių tribunolų praktikoje sudarytas veiks-
mingo (efektyvaus) vadovavimo (kontrolės) testas, padedantis nustatyti 
pavaldinių kontroliavimo lygį. 

Veiksmingą vadovavimą Delalic byloje tribunolas yra apibūdinęs kaip 
materialią galimybę užkirsti kelią nusikaltimams ar bausti jų vykdyto-
jus1090. Tai reiškia, kad vienos pavaldumo santykių pusės teikiami įsa-
kymai kitai santykių pusei yra faktiškai vykdomi, nes įsakymo adresa-
tai jiems paklūsta. Taigi veiksminga pavaldinių kontrole nebus laikomi 
atvejai, kai įsakymų nepaisoma, nors juos duodančio subjekto pareigos 
akivaizdžiai liudija vadovaujamąjį pobūdį. Veiksmingą pavaldinių kon-
troliavimą gali padėti nustatyti tiek vado einamos pareigos, tiek jo ga-
limybė duoti įsakymus ir priversti jų laikytis, tiek galimybė paaukštinti 
(nušalinti) bet kurį žemesnės pavaldumo grandies ginkluotųjų pajėgų 
narį ir kiti požymiai, liudijantys pareigų „turiningumą“. Svarbus ir laiko 
momentas – veiksminga kontrolė turi būti įgyvendinama nusikaltimų 
vykdymo ar pareigos bausti kilimo metu. Naujai paskirtas vadas negalės 
būti laikomas atsakingu už pavaldinių nusikaltimus, įvykdytus iki jo va-
dovavimo pradžios momento. Lygiai taip pat vadas nebus atsakingas, jei 
po nusikaltimo įvykdymo nebeturėjo galių bausti prasižengėlius. 

Minėtoje Delalic byloje teismas nustatė, kad nors kaltinamajam Zejnilui 
Delaliciui Bosnijos ir Hercegovinos gynybos ministras įsakymu ir suteikė 
kompetenciją sudaryti didelės svarbos sutartis valstybės vardu, tai nereiš-
kė, kad tokių galių suteikimas automatiškai sukūrė pavaldumo santykius 
Čelebiči stovykloje. Įsakymas suteikė Zejnilui Delaliciui įtakos ir galių, bet 
nesukūrė pavaldumo santykių1091. 

Taigi jei vadas turėjo galimybę suvaldyti pavaldinius, tai gali būti laiko-
ma teisiniu jo atsakomybės pagrindu, bet jei tokios galimybės neturėjo 

1088  ICTY, Nikolic, Case No. IT-94-2-R61, Trial Chamber, Review of Indictment Pursu-
ant to Rule 61 of the Rules of Procedure and Evidence, 20 October, 1995.
1089  Bantekas, I. The Contemporary Law of Superior Responsibility. The American Journal 
of International Law, 1999, 93(3), p. 583.
1090  Mucić et al., Trial Chamber, para. 378.
1091  Ibid., para. 656−658. 
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ar negalėjo daryti įtakos pavaldinių veiksmams, veiksmingos kontrolės 
lygis nebus pakankamas atsakomybei kilti. Vado ir pavaldinių santykiai 
gali atsirasti tik esant pavaldumo grandinei. Natūralu, kad kiekviena 
karinė struktūra remiasi pakopiniu vadovavimu, t. y. vieni vadai priima 
politinius sprendimus, kiti kuria juos įgyvendinančias strategijas, treti 
vadovauja operacijoms, o ketvirti – tiesiogiai žemiausioms grandims. 
Vadų atsakomybė taikoma ne tik tiesiogiai vadovaujantiems, bet ir pa-
valdumo grandinėje einantiems aukštesnes pareigas vadams. Kad ir ant 
kurio hierarchijos laiptelio būtų vadas, atsakomybė jam galėtų kilti tik 
tokiu atveju, jei jis turėtų galių imtis veiksmų pavaldiniams suvaldyti.

De iure paskirtųjų vadų veiksmingas vadovavimas pavaldiniams baudžia-
mojo proceso metu gali būti preziumuojamas, t. y. prokurorai nepriva-
lo įrodyti vadovavimo turiningumo, o paneigti veiksmingos kontrolės 
galimybę privalo besiginančioji pusė. De facto vadovavimas, atvirkš-
čiai, – negali būti preziumuojamas ir jį įrodinėti visada yra prokurorų  
pareiga1092.

Atsakomybės taikymo vadams ribas apibrėžia ne vadų funkcijų pri-
gimtis (karinės, civilinės ar kitos oficialios pareigos), o valdžios galių 
kitų asmenų atžvilgiu lygmuo. Kitaip tariant, bet kuris asmuo, kuris 
veiksmingai kontroliuoja pavaldinius ir užima tam tikrą vietą pavaldu-
mo grandinėje kartu su nusikaltimo vykdytojais gali būti laikomas vadu 
pagal šią doktriną ir atitinkamai jam gali kilti baudžiamoji atsakomybė 
už pavaldinių įvykdytus nusikaltimus. Vadinasi, vadų atsakomybė gali 
būti taikoma ne tik karinių, bet ir sukarintųjų grupuočių lyderiams 
ar net civiliams, kaip antai valstybių prezidentams, ministrams, miestų 
merams, politiniams lyderiams, policijos vadams, netgi verslo subjektų 
vadovams1093. 

Puikus pavyzdys yra Ruandos tribunolo nagrinėta Nahimana byla. Fer-
dinandas Nahimana buvo įkūrėjas ir direktorius Ruandos radijo stoties 
RTLM, iš kurios hutai buvo kurstomi vykdyti tutsių genocidą. Apeliacinės 
instancijos teismo rūmai nuteisė F. Nahimaną už negebėjimą užkirsti kelio 
pavaldinių nusikalstamoms kalboms ir jų nebaudimą1094. Teismas, skaityda-
mas nuosprendį F. Nahimanai, paskelbė: „Be šaunamojo ginklo, be mačetės 
ar kito fizinio ginklo jūs nužudėte tūkstančius nekaltų civilių.“1095 Kito-
je, Musema byloje, kaltinamasis buvo Gisovu arbatos fabriko direktorius 

1092  Mucić et al., Case No. IT-96-21, Appeal Chamber, 20 February, 2001, para. 197.
1093  mettraux, supra note 1020, p. 104.
1094  ICTR, Nahimana et al., Case No. ICTR-99-52, Appeals Chamber, 28 November, 
2007, para. 346.
1095  Media Trial: Ferdinand Nahimana. Part I [interaktyvus, žiūrėta 2015-04-30], <https://
www.youtube.com/watch?v=JkVCfd1jybU>. 
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ir įvairių valstybinių institucijų narys. Jis ne tik įsakydavo ginkluotiems 
fabriko darbuotojams žudyti tutsius, bet ir pats prie to prisidėdavo. Teismas 
taikė vado atsakomybės doktriną remdamasis tuo, kad ginkluoti arbatos 
fabriko darbuotojai, vykdę nusikaltimus prieš tutsius, prilygo pavaldiniams, 
kuriuos Musema veiksmingai kontroliavo1096.

Antrasis elementas: subjektyvioji atsakomybės dalis (mens rea)
Nustačius vado ir pavaldinių santykių turiningumą, pereinama prie ant- 
rojo doktrinos elemento – vado sąmoningumo pavaldinių nusikaltimų 
atžvilgiu. Subjektyvioji vadų atsakomybės dalis apima aplinkybes, liu-
dijančias jų sąmoningumą ir ketinimus. Subjektyvieji vadų atsakomy-
bės požymiai pirmiausia atsispindi vertinant žinojimo kontekstą. Rei-
kalaujama, kad vadai domėtųsi pavaldinių veiksmais ir tinkamai į juos 
reaguotų. Vadams atsakomybė kyla tada, kai jie žino arba turėtų žinoti, 
kad pavaldiniai pažeidinėja tarptautinės humanitarinės teisės nuostatas, 
ir deramai į tai nereaguoja. Žinojimas apibūdinamas vertinant du alter-
natyvius elementus:

1) vadas iš tikrųjų žinojo apie pavaldinių daromas veikas (vadina-
masis faktinis žinojimas); arba

2) vadas turėjo galimybę numatyti nusikaltimų atsiradimo grėsmę 
(vadinamasis numanomasis žinojimas).

Faktinis žinojimas nustatomas pagal galimybę iš visų bylai reikšmin-
gų aplinkybių daryti išvadą, jog vado sąmonėje realiai egzistavo faktų 
visuma, liudijanti, kad jis negalėjo nežinoti apie pavaldinių daromus 
nusikaltimus. Faktinį žinojimą gali padėti nustatyti tokios aplinkybės: 
neteisėtų veiksmų skaičius ir rūšis, paplitimas ir trukmė, į juos įsitrau-
kusių karių skaičius ir tipas, taikytos logistikos priemonės, veiksmų geo- 
grafinė vieta, neteisėtų veikų apimtys. Jei vadavietei pateiktas raportas 
bylotų, kad buvo subombarduota civilių gyvenvietė priešo teritorijoje 
ir civilių aukų yra keleriopai daugiau nei karių, arba jei buvo sunaikinti 
strategiškai nereikšmingi civiliniai objektai, tai abejonių dėl vado mens 
rea nekiltų, ypač jei toks raportas būtų vizuotas susipažinti aukštes-
niems pavaldumo grandinės pareigūnams. Tačiau tokie įrodymai proce-
se būna labai reti, tikriausiai dėl to, kad artėjant priešui neretai puolama 
naikinti svarbius dokumentus ar net visas jų saugyklas, ką jau kalbėti 
apie atsitiktinį dokumentų sunaikinimą. Dėl šios priežasties vadų atsa-
komybės doktrinoje ilgainiui įsitvirtino labai svarbus antrasis žinojimo 
elementas.

1096  ICTR, Musema, Case No. ICTR-96-13-T, Trial Chamber, 27 January, 2000, paras. 
12−16, 895, 898−899, 900, 905−906, 915, 920, 925.
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Numanomasis žinojimas – tai tokia žinojimo forma, kuriai nustatyti 
pakanka įrodyti, kad vadai turėjo bendrojo pobūdžio informacijos apie 
galbūt daromus nusikaltimus, arba jų turima informacija liudijo esant 
labai didelę tikimybę, kad nusikaltimai buvo, yra ar bus įvykdyti. To-
kios bendrojo, bet grėsmingo pobūdžio informacijos turėjimas vadui 
yra prielaida imtis veiksmų: tikrinti informacijos pagrįstumą, o pasitvir-
tinus įtarimams – imtis priemonių užkirsti kelią nusikaltimams ar bausti 
nusikaltusius pavaldinius.

Ne bet kokios informacijos turėjimas gali būti pagrindas įrodinėti kalti-
namojo mens rea byloje. Jugoslavijos tribunolas Krnojelac apeliaciniame 
nuosprendyje aiškino, kad vado turima informacija nebūtinai turi atskleisti 
specifines neteisėtų veiksmų detales. Teismas pateikė kankinimo nusikalti-
mo pavyzdį. Spręsdamas klausimą, ar kaltinamasis „turėjo pagrindą žinoti“ 
apie pavaldinių galbūt vykdomą kankinimo nusikaltimą, teismas turi įver-
tinti turimos informacijos grėsmingumą, kuris vadui patvirtintų kankini-
mo nusikaltimo tikėtinumą, bet nebūtinai atskleistų to kankinimo tikslą1097. 
Naletelic byloje teigiama, kad kaltinamasis neprivalo teisiškai kvalifikuoti 
veiksmų, – tai teisėjo darbas, o jis teturi suvokti faktines aplinkybes. Tribu-
nolas šioje byloje pabrėžė, kad prokurorams kaltinant vadą sunkiais Žene-
vos konvencijų pažeidimais būtina įrodyti, jog pastarasis suvokė ginkluotąjį 
konfliktą esant tarptautinį1098. Taigi vadas turi suvokti, kad pavaldiniai gal-
būt vykdo sunkų Ženevos konvencijų pažeidimą ir kad tokie pažeidimai 
galimi tik tarptautinių ginkluotųjų konfliktų atveju, bet jam nebūtina tiks-
liai žinoti nei teisinių konfliktų kvalifikavimo ypatumų, nei paties vykdo-
mo nusikaltimo sudėtinių elementų, – pakanka turėti informacijos, kad 
vykdomas konkrečios rūšies nusikaltimas.

Mens rea gali padėti nustatyti šios aplinkybės: vado padėtis pavaldu-
mo grandinėje; pavaldinių nusikaltimų skaičius ir dažnumas; pavaldinių 
įvykdyto nusikaltimo rūšis; nusikaltimų apimtis; laikotarpis, per kurį 
buvo įvykdyti nusikaltimai; operacijai, kurios metu buvo įvykdyti nusi-
kaltimai, panaudotų ginkluotųjų pajėgų skaičius ir tipas; taikytos logis-
tinės priemonės; vado turimų galių prigimtis; žinojimas, kad pavaldiniai 
praneša apie operacijų eigą; pranešimų sistemos egzistavimas ir funkcio- 
navimas; galiojantys vado įsakymai; geografinė įvykdytų nusikaltimų 
apimtis; pavaldinių vykdytų nusikaltimų paplitimas ir sistemiškumas; 
tam tikru metu vykusi tiesioginė kova su priešu; operacijos sparta ir 
taktinių veiksmų apimtis; neteisėtų veikimo būdų apimtis; į operaciją 
ir nusikaltimus įsitraukę pareigūnai ir darbuotojai; vado buvimas vyk-

1097  ICTY, Krnojelac, Case No. IT-97-25-A, Appeals Chamber, 17 September, 2003, para. 
155, p. 62−63.
1098  ICTY, Naletilic and Martinovic, Case No. IT-98-34-A, Appeals Chamber, 3 May, 
2006, para. 120, p. 40. 
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domų nusikaltimų darymo vietoje; kaltinamojo pareigų prigimtis ir ap-
imtis; nusikaltusių pavaldinių asmenybės bruožų žinojimas; faktas, kad 
nusikaltimai buvo vykdomi tik laikinai nesant vado; pavaldinių paren-
gimas ir instruktavimas (ar jo stoka); pranešimų prieinamumas; geogra-
finis atstumas tarp vado buvimo ir nusikaltimų vykdymo vietų; faktas, 
kad nusikaltimai buvo slepiami nuo vadų1099. Vienos kurios aplinky-
bės įvertinimas vargu ar galėtų būti pakankamas pagrindas įrodyti vado 
mens rea, taigi tokios ir panašios aplinkybės turi būti nagrinėjamos ne 
pavieniui, o sistemiškai.

Trečiasis elementas: vadų pareigos
Trečiasis vadų atsakomybės elementas įpareigoja juos sužinojus apie ga-
limą nusikalstamą pavaldinių elgesį imtis veiksmų. Šie veiksmai apima 
dvi atskiras vadų pareigas – pareigą užkirsti kelią nusikaltimams ir pa- 
reigą bausti nusižengusius. Pareigų dichotomija, arba atskirumas, svar-
bus dėl to, kad atsakomybė gali kilti už vienos pareigos, arba už kitos, 
arba už abiejų pareigų nevykdymą. Todėl vadai gali atsakyti už tai, kad 
sužinoję apie galbūt vykdomus nusikaltimus nesiėmė priemonių už-
kirsti jiems kelio, arba sužinoję apie jau įvykdytus nusikaltimus nesiė-
mė priemonių bausti pavaldžių pažeidėjų, arba nevykdė abiejų pareigų.

Natūralu, kad pareiga užkirsti kelią nusikaltimams yra susijusi su jų 
grėsme. Nusikaltimų tikėtinumą gali liudyti įvairios aplinkybės: paval-
dinių drausmė, jų padarytų pažeidimų istorija, parengimas (įskaitant 
tarptautinės humanitarinės teisės žinias), amžius, netgi būdo bruožai. 
Pareigos užkirsti kelią nusikaltimams privalu laikytis nuo to momento, 
kai vadas gauna pakankamai informacijos, liudijančios, kad jo pavaldi-
nys rengiasi ar planuoja įvykdyti nusikaltimą, arba kai turi pakankamą 
pagrindą įtarti, jog tokius nusikaltimus rengiamasi netrukus įvykdy-
ti1100. Privalu ne tik užkirsti kelią nusikaltimams, bet ir neleisti provo-
kuoti, kurstyti, raginti kitus asmenis dalyvauti juos vykdant1101. Vadai 
gali užkirsti kelią nusikaltimams ne tik patys duodami įsakymus, bet ir 
pavesdami tai padaryti kitoms institucijoms ar asmenims, priklausomai 
nuo jų padėties pavaldumo grandinėje1102.

Pareiga bausti reiškia, jog vadai turi imtis būtinų ir tinkamų priemonių 
užtikrinti, kad nusikaltimus vykdžiusių pavaldinių veiksmai bus tiria-
mi, o pažeidėjai išaiškinami ir nubaudžiami. Kaip ir pareigą užkirsti 

1099  mettraux, supra note 1020, p. 215.
1100  ICTY, Kordic and Cerkez, Trial Chamber, para. 445.
1101  ICTY, Oric, Case No. IT-03-68, Trial Chamber, 30 June, 2006, para. 301.
1102  ICTY, Delic, Case No. IT-04-83-T, Trial Chamber, 15 September, 2008, para. 543.
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kelią nusikaltimams, pareigą bausti galima įgyvendinti ir pasitelkiant 
kitus subjektus (pavyzdžiui, pavedant ištirti įvykį karo policijai). Pa- 
reiga bausti, skirtingai nei pareiga užkirsti kelią nusikaltimams, kyla po 
nusikaltimų įvykdymo.

Vadų pareigos turi būti įgyvendinamos imantis būtinų ir tinkamų prie-
monių. Ši nuostata reiškia, kad iš vadų negalima reikalauti daryti to, 
kas neįmanoma (lot. ultra posse nemo obligatur). Jugoslavijos tribuno-
las Halilovic byloje būtinas priemones įvardijo kaip tokias, kurios yra 
tinkamiausios pareigoms įvykdyti, ir rodo nuoširdžias vado pastangas 
užkirsti kelią nusikaltimams ar bausti atsakingus pavaldinius. Tinka-
mas priemones Tribunolas taip pat įvardijo kaip tokias, kurias galima 
įgyvendinti neviršijant vado kompetencijos, kartu pabrėždamas, kad 
tinkamos ir pagrįstos priemonės kiekvieną kartą turi būti vertinamos 
įrodymų kontekste, o ne apibrėžiamos teisės normomis1103.

2.3. Vadų atsakomybės įgyvendinimas

Iki šiol buvo kalbėta apie klasikinį, arba paprotinį, vadų atsakomybės 
turinį. Šią atsakomybės formą sudarančius tris elementus ne kartą įvar-
dijo Jungtinių Tautų ad hoc tribunolai, stengdamiesi pabrėžti, kad jų 
aiškinama ir plėtojama doktrina jau yra įgijusi paprotinės teisės pobū-
dį1104. Nors gali susidaryti įspūdis, kad vadų atsakomybę taikyti nėra 
sudėtinga, nes ši atsakomybės forma gali būti taikoma tiek civiliams, 
tiek kariniams lyderiams, bet iš tikrųjų procesas yra komplikuotas ir 
prokurorai turi itin kruopščiai rengti palaikyti kaltinimą. Kiekvienas 
elementas turi būti įrodomas ir tik jų visuma gali lemti atsakomybę. 
Toliau pateikiama vadų atsakomybės įgyvendinimo schema (žr. toliau 
Schemą Nr. 1), parengta pagal paprotinę ad hoc tribunolų plėtotą tarp-
tautinę baudžiamąją teisę.

1103   ICTY, Halilovic, Case No. IT-01-48-A, Appeals Chamber, 16 October, 2007, para. 63.
1104  ICTY, Mucić et al., Trial Chamber, para. 346; ICTY, Aleksovski, Trial Chamber, 
para. 69; ICTY, Halilovic, Trial Chamber, 16 November, 2005, para. 56; ICTY, Blagoje-
vic and Jokic, Case No. IT-02-60-T, Trial Chamber, 17 January, 2005, para. 790; ICTY, 
Blaskic, Trial Chamber, para. 294; ICTY, Brdanin, Case No. IT-99-36-T, Trial Cham-
ber, 1 September, 2004, para. 275; ICTY, Galic, Trial Chamber, para. 173; ICTY, Kordic 
and Cerkez, Trial Chamber, para. 401; ICTY, Krnojelac, Trial Chamber, para. 92; ICTY, 
Krstic, Case No. IT-98-33-T, Trial Chamber, 2 August, 2001, para. 604; ICTY, Kunarac, 
Kovac and Vukovic, Trial Chamber, para. 395; ICTY, Kvocka et al, Case No. IT-98-30/1-T, 
Trial Chamber, 2 November, 2001, para. 314; ICTY, Naletilic and Martinovic, Case No. 
IT-98-34-T, Trial Chamber, 31 March, 2003, para. 65; ICTY, Stakic, Case No. IT-97-
24-T, Trial Chamber, 31 July, 2003, para. 457; ICTY, Strugar, Trial Chamber, para. 358; 
ICTY, Bagilishema, Trial Chamber, para. 38; ICTR, Kayishema and Ruzindana, Case No. 
ICTR-95-1-T, Trial Chamber, 1 June, 2001, paras. 217−231; ICTR, Kajelijeli, Case No. 
ICTR-98-44A-T, Trial Chamber, 1 December, 2003, para. 772; ICTR, Kamuhanda, Trial 
Chamber, para. 603; ICTR, Ntagerura, Bagambiki and Imanishimwe, Case No. ICTR-
99-46-T, Trial Chamber, 25 February, 2004, para. 627.
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2002 m. įsigaliojusiame Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos sta-
tute (28 straipsnyje) vadų atsakomybės turinys buvo išplėstas: ji padalyta 
į atsakomybę, taikomą kariniams lyderiams (ir jiems prilygstantiems), ir 
taikomą ne kariniams lyderiams (pavyzdžiui, civiliams):

28 straipsnis. Kariuomenės vadų ir kitų vadovų atsakomybė
Be kitų šiame statute numatytų baudžiamosios atsakomybės pagrindų, 
už Teismo jurisdikcijai priklausančius nusikaltimus:
a)  kariuomenės vadas arba asmuo, atliekantis kariuomenės vado funk-

cijas, traukiamas baudžiamojon atsakomybėn už Teismo jurisdikcijai 
priklausančius nusikaltimus, padarytus jo vadovaujamų ir kontroliuo-
jamų karinių pajėgų, arba kai jam vadovaujant toms pajėgoms ar jas 
kontroliuojant nusikaltimai buvo padaryti dėl jo nesugebėjimo reikia-
mai kontroliuoti tas pajėgas, jei:
i) tas kariuomenės vadas ar tas asmuo žinojo arba dėl tuometinių 

aplinkybių turėjo žinoti, kad tos pajėgos darė arba ketino da-
ryti tokius nusikaltimus; ir

ii) tas karo vadas ar tas asmuo nesiėmė visų būtinų ir pagrįstų, 
nuo jo priklausančių priemonių, kad užkirstų kelią nusikalti-
mams arba juos sustabdytų, arba perduotų šį reikalą kompe-
tentingoms institucijoms ištirti ir pradėti baudžiamąjį perse-
kiojimą;

b) dėl a) punkte neapibūdintų vado ir jam pavaldžių karių santykių va-
das traukiamas baudžiamojon atsakomybėn už Teismo jurisdikcijai 
priklausančius nusikaltimus, kuriuos jo vadovaujami ir kontroliuo-
jami jam pavaldūs kariai padarė dėl jo nesugebėjimo juos tinkamai 
kontroliuoti, jei:
i) vadas arba žinojo, arba sąmoningai ignoravo informaciją, aki-

vaizdžiai liudijančią, kad pavaldiniai darė arba ketino daryti to-
kius nusikaltimus;

ii) nusikaltimai buvo susiję su veiksmais, už kuriuos atsakė ir ku-
riuos kontroliavo vadas; ir

iii) vadas nesiėmė visų būtinų ir pagrįstų nuo jo priklausančių 
priemonių, kad užkirstų kelią nusikaltimams arba juos sustab-
dytų, arba perduotų šį reikalą kompetentingoms institucijoms 
ištirti ir pradėti baudžiamąjį persekiojimą.

Romos statute įvardytas vadų atsakomybės apibrėžimas skiriasi nuo kitų 
tribunolų ir teismų statutų tuo, kad pirmąsyk atsakomybės elementai 
yra minimi atskirai ir nebevardijami vienoje pastraipoje. Be to, ši atsa-
komybės forma aprašoma kur kas smulkiau, paliekant Teismui mažiau 
galių šią normą interpretuoti, kartu išlaikant vientisą doktrinos aiškini-
mą (pavyzdžiui, Jugoslavijos tribunolo praktikoje yra pasitaikę atvejų, 
kai tą patį klausimą nagrinėjusios teisėjų kolegijos skirtingose bylose jį 
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interpretavo skirtingai)1105. Kita svarbi naujovė – pirmąkart sutartiniu 
pagrindu pripažinta, kad vadų atsakomybė gali būti taikoma ir civiliams 
lyderiams. Be to, civilių vadų atsakomybė, kuriai taikoma straipsnio  
b) dalis, buvo liberalizuota, − įtvirtinti kur kas griežtesni mens rea reika-
lavimai nei karo vadams: civiliai vadai, skirtingai nei karo vadai, neprivalo 
nuolat domėtis savo pavaldinių veiksmais, o atsakomybė jiems kyla tik už 
„sąmoningą ignoravimą“ informacijos, akivaizdžiai liudijančios nusikal-
timų grėsmę. Nors toks apibrėžimas ir yra sulaukęs kritikos, bet tenka 
pripažinti, kad civilinėje aplinkoje drausmės ir pareigų vykdymo impe-
ratyvai skiriasi nuo karinės aplinkos, todėl iš civilių vadų vargu ar galima 
visada tikėtis analogiško pareigų vykdymo, kaip iš karo vadų. Romos 
statute vadų atsakomybę padalijus į dvi šakas ir doktrinos turinį išplėtus, 
palyginti su nusistovėjusiu paprotinėje teisėje, vadų atsakomybės įgy-
vendinimo schema tampa dar sudėtingesnė (žr. toliau Schemą Nr. 2).

Žinių įtvirtinimo klausimai: 

1. Apibūdinkite atsakingo vadovavimo principą.
2. Ar galima laikyti vadų atsakomybę bendrininkavimu?
3. Kokie yra vadų atsakomybės elementai?
4. Apibūdinkite veiksmingo vadovavimo testą. Kokia jo paskirtis?
5. Kokios teisinės vadų atsakomybės reglamentavimo naujovės buvo 

įdiegtos Romos statute palyginti su ad hoc tribunolų statutais?

Praktinė užduotis 
A. B., visuomenei gerai žinomas dėl savo itin radikalių pažiūrų, vadovavo ka-
riuomenės kibernetinio saugumo centrui, kuriame dirbo vos dvylika informati-
kų. Jis neretai žiniasklaidoje pasisakydavo prieš kitą religiją išpažinusius kaimy-
ninės valstybės piliečius, netgi leisdamas sau teigti, kad pastarieji „turėtų būti 
sunaikinti, nes tikėjimas pasaulyje gali būti tik vienas“. Priimdamas į tarnybą 
specialistus, A. B. kruopščiai atsirinkdavo tik tuos, kurie išpažino tą patį tikėji-
mą ir buvo panašių radikalių pažiūrų. Netrukus, atėjus žiemai, tarp kaimyninių 
valstybių prasidėjo karas.
Kibernetinio saugumo centro informatikai nusprendė sukurti kompiuterinį vi-
rusą, kurio tikslas – prasiskverbti į kaimyninės valstybės suskystintųjų gamtinių 
dujų terminalo kompiuterinę sistemą, išjungti dujų šaldymo prietaisus, sukelti 
sprogimą ir didelę dalį šalies gyventojų žiemą palikti be šildymo. Specialistai 
apie rengiamus planus prasitarė A. B., bet jis niekaip į tai nereagavo, mat manė, 
kad tai yra neįmanoma. Sukurtas virusas sėkmingai pasiekė tikslą ir sukėlė 

1105  leVine, E. The Mens Rea Requirement, 2005 [interaktyvus, žiūrėta 2015-04-30], 
<https://www.globalpolicy.org/component/content/article/163/28306.html>.



2. Vadų atsakomybė 

347 

didžiulį sprogimą, – žuvo visi terminale dirbę darbuotojai, buvo apgadinti ne-
toliese uoste stovėję karo laivai, o pusė šalies teritorijos palikta šalti. Sužavėtas 
viruso sėkmės A. B. pradėjo kurti planus, kaip prasiskverbti į kaimyninės šalies 
civilinės aviacijos sistemas ir sutrikdyti oro eismą.

Klausimai: Ar gali A. B. atsakyti už savo veiksmus, jei prie viruso kūrimo ne-
prisidėjo? Kokiais nusikaltimais kaltintumėte kompiuterinio viruso kūrėjus? Ar 
pasikeistų A. B. atsakomybės pagrindas, jei būtų buvęs sukurtas antrasis virusas 
ir padaryta panašios apimties žala?
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Schema Nr. 1. Vado atsakomybės įgyvendinimas  
pagal ad hoc tribunolų statutus (TBTJ 7 straipsnio 3 dalį ir 

TBTR 6 straipsnio 3 dalį)

Pavaldinys įvykdė nusikaltimą,  
priskirtiną teismo jurisdikcijai

Ar vadas turėjo valdžią de iure?

Ne Taip

Ar vadas turėjo valdžią  
de facto?

Ar vadas veiksmingai  
kontroliavo pavaldinius?
1) vado einamos pareigos;
2) galimybė duoti įsakymus ir 

priversti jų laikytis;
3) galimybė paaukštinti (nuša-

linti) bet kurį pajėgų narį.

Ne Taip

Ar buvo žinomi faktai?
Neteisėtų veiksmų skaičius, 
rūšis; paplitimas ir trukmė; 
įsitraukusių karių skaičius ir 
tipas; taikytos logistikos prie-
monės; veiksmų geografinė 
vieta; neteisėtų veikų apimtis; 
operacijų strategija ir sparta.

Ne Taip

Atsakomybė nekyla

Ne Taip

Ar turėjo pagrindą žinoti?
1) pavaldinio būdo bruožai, 

įpročiai, parengimo lygis;
2) vadui prieinama  

informacija;
3) informacijos pakanka  

nuspręsti, ar turi būti  
atliekamas tolesnis tyrimas.

Atsakomybė nekyla

Ne Taip Ar vadas ėmėsi būtinų ir 
tinkamų priemonių užkirs-
ti kelią ar bausti?
Ar buvo duoti specialūs įsaky-
mai, draudžiantys ar stabdantys 
nusikalstamas pavaldinių veikas; 
kokių priemonių buvo imtasi 
užtikrinant įsakymų įgyven-
dinimą; kokių kitų priemo-
nių buvo imtasi neteisėtiems 
veiksmams nutraukti, ar tomis 
aplinkybėmis tos priemonės 
buvo pakankamos?

Taip Ne

Atsakomybė kyla
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Schema Nr. 2. Vado atsakomybės įgyvendinimas  
pagal Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą  

(28 straipsnis)

Pavaldinys įvykdė nusikaltimą,  
priskirtiną teismo jurisdikcijai

Ar asmuo buvo karo vadas?

Taip Ne

Veiksmingas karinis vadova-
vimas ir kontrolė?
1. Valdžia karinių pajėgų atžvilgiu.
2. Reali galimybė užkirsti kelią 

pavaldinių nusikaltimams ar už 
juos bausti.

3. Faktoriai: galimybė įsakyti 
pavaldiniams įsitraukti į karinius 
veiksmus; perorganizuoti dalinių 
struktūrą; priversti laikytis įsaky-
mų ir pan.

Ar veiksmingai atliko karo vado 
funkcijas?

Teisiškai nepaskirtas, bet vadovauja de 
facto (karo policijos grupėms, sukilėliams, 
ginkluotojo pasipriešinimo judėjimams, 
atsargos kariuomenei ir pan.)

Taip Ne

Veiksminga valdžia ir kontrolė?
1. Teisė duoti įsakymus ir priversti 

jų laikytis.
2. Reali galimybė užkirsti kelią pavaldi-

nių nusikaltimams ar už juos bausti.
3. Faktoriai: galimybė įsakyti pavaldi-

niams įsitraukti į karinius veiksmus; 
perorganizuoti dalinių struktūrą; 
skirti drausmines sankcijas ir pan.

Ar buvo faktinis 
žinojimas?

Neteisėtų veiksmų 
skaičius, apimtis, 
paplitimas, trukmė, 
įsitraukusių pajėgų tipas 
ir skaičius, komunikavi-
mo priemonės ir t. t.

Ne Taip

Įvykdyti nusikaltimai buvo vado 
netinkamo vadovavimo rezultatas 
(priežastinis ryšys)
(vado neveikimas padidino riziką 
nusikaltimams būti įvykdytiems?)

Atsakomybė kyla

Atsakomybė nekyla

Ne Taip

Atsakomybė nekyla

Taip NeAtsakomybė nekyla

Taip

Atsakomybė nekyla

Ne

Turėjo žinoti?
Vadas elgėsi neatsar-
giai (nerūpestingai), 
dėl to nesužinojo 
(turėjo bendros in-
formacijos, kuri rodė 
esant tikimybę, kad 
bus įvykdyti neteisėti 
veiksmai, ir buvo 
pakankama tolesniam 
tyrimui pradėti). 

Ne Taip

Įtariamasis nesiėmė bent vienos iš būtinų 
ir tinkamų priemonių (pareigų) veiklai 

užkardyti (numalšinti, pranešti  
kompetentingoms institucijoms).  

Ar realiai galėjo imtis tokių priemonių?

Taip Ne

Atsakomybė nekyla

Civilinis vadas?

NeTaip

Atsako-
mybė 
nekyla

Veiks-
minga 

valdžia ir 
kontro-

lė?

NeTaip

Taip Ne

Priežastinis ryšys?

Ar buvo faktinis 
žinojimas?

Taip Ne

Sąmoningai 
ignoravo 

informaciją, 
akivaizdžiai 
liudijančią, 
kad pavaldi-
niai darė arba 
ketino daryti 
nusikaltimus?

Taip Ne
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Kaip spręsti praktines užduotis

Šiame vadovėlyje – daug praktinių užduočių, kurios padės įsisavinti 
jame pateiktą medžiagą ir dirbant kartu su dėstytoju, ir savarankiškai. 
Užduotys yra įvairios, kai kurios – kompleksinės, ilgos ir sudėtingos. 
Čia pateikiama keletas svarbių patarimų, kaip jas reikėtų spręsti, ir 
sprendimo pavyzdžių. 
I.  Sprendžiant bet kurią praktinę užduotį (raštu ar žodžiu) labai svar-

bu tinkamai suformuluoti teisinį argumentą. Paprastai jį sudaro 
keli elementai: 1) teiginys; 2) taisyklė (teisės norma) ir jos šaltinis; 
3) taisyklės pritaikymas užduoties faktams; 4) galutinė išvada. Šie 
elementai prireikus gali būti išplečiami atliekant papildomą teisės 
normos ir faktų analizę (patvirtinanti ar prieštaraujanti praktika, 
doktrinos analizė), aptariant ginčo šalių pozicijas, o galutinė išvada 
gali apimti kelis teiginius ar taisykles. 

1 PAVYZDYS 

Užduotis: tarptautinio ginkluotojo konflikto metu vienos iš kovojančiųjų 
šalių karys nušovė civilį. 

Teiginys: karys pažeidė tarptautinę humanitarinę teisę

Taisyklė: civiliai gyventojai, taip pat ir individualūs civiliai, neturi tapti puo-
limo objektu (I PP, 51 str. 2 d.)

Taisyklės taikymas: karys nušovė civilį; neturime informacijos, kad civilis 
neteko gyvybės dėl šalutinės žalos ir kad jis tiesiogiai dalyvavo ginkluotoje 
kovoje, vadinasi, civilis buvo tiesioginio puolimo auka.  (NB! Sprendžiant 
užduotis negalima sugalvoti naujų faktų, o visas prezumpcijas būtina pagrįsti.)

Galutinė išvada: karys pažeidė I PP 51 straipsnio 2 dalį. 

II. Sprendžiant tarptautinės humanitarinės teisės užduotį reikia atlikti 
nuoseklią situacijos analizę (nuoseklumą diktuoja pati tarptautinės 
humanitarinės teisės prigimtis). 

Pirmiausia būtina nustatyti, ar konkrečiu atveju vyksta ginkluotasis 
konfliktas (žr. IV skyrių), nes tik įrodžius ginkluotojo konflikto fak-
tą galima taikyti tarptautinę humanitarinę teisę. Antra, reikia nustatyti 
ginkluotojo konflikto rūšį – tarptautinis ar netarptautinis, nes skiriasi 
jiems taikoma teisė. Tik tada taps aišku, kurie teisės šaltiniai taikytini, 
atitinkamai paaiškės konflikte dalyvaujančių asmenų teisinis statusas ir 
kiti klausimai (pvz., netarptautinio ginkluotojo konflikto atveju netai-
kytinas karo belaisvio statusas; žr. IX skyrių). Konflikto rūšies nustati-
nėti nereikia tik jei ji nurodoma užduotyje (žr. I pavyzdį). 
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2 PAVYZDYS

Užduotis: 

1. Lemurijos Respublikoje susikūrusi politinė grupė, pasivadinusi Lemurijos 
išvadavimo frontu (LIF), siekė atstatydinti tuometinį Lemurijos prezidentą. 
Nuo 2014 m. birželio Lemurijoje prasidėjo tūkstantinės demonstracijos, 
reikalaujančios prezidento atsistatydinimo. Protestuotojai užblokavo pre-
zidento rūmų ir kitų valstybinių pastatų prieigas, prasidėjo susirėmimai su 
policija ir riaušių malšinimo daliniais. Jų metu žuvo 40 protestuotojų, keli 
šimtai buvo sužeista, įvairių sužeidimų patyrė 20 policinkų, du iš jų dėl to 
mirė ligoninėse. 

2. Protestai sostinėje buvo numalšinti ir prezidentas išsaugojo valdžią, bet la-
biausiai LIF rėmęs Lemurijos Bataklijos regiono parlamentas 2014 m. liepos 
1 d. paskelbė Bataklijos nepriklausomybės deklaraciją. Lemurijos centrinė 
vyriausybė, atsakydama į šį žingsnį, pasiuntė į regioną Lemurijos ginkluotąsias 
pajėgas su užduotimi „atkurti Lemurijos Konstitucijos veikimą ir valstybės 
teritorinį vientisumą“. 2014 m. rugsėjo 15 d. Human Rights Watch ataskai-
toje padėtis buvo apibūdinta taip: „Nuolatiniai LIF kovotojų ir Lemurijos 
ginkluotųjų pajėgų (LGP) susirėmai prasidėjo 2014 m. liepos viduryje. LIF 
kovotojus labai palaiko visa Bataklija, be to, į LIF pusę perėjo ir generolo 
G. R. vadovaujama 2-oji Lemurijos kariuomenės brigada, tad sukilėliai tapo 
pajėgūs veiksmingai priešintis, o Lemurijos ginkluotųjų pajėgų puolimas nuo 
2014 m. liepos menkai pasistūmėjo. Šiuo metu sudėtingiausia civilių padėtis 
yra LGP apsuptame Romso mieste. Mažiausiai 100 000 žmonių iš Bataklijos 
pabėgo į gretimą Moranijos valstybę.“ Be to, BBC reportaže apie įvykius 
Bataklijoje buvo pateikta informacijos ir paviešinti dokumentai, įrodantys, 
kad 2014 m. rugpjūtį Moranija pasiuntė LIF sukilėliams paramą ginklais kar-
tu su ginkluotės technologijas išmanančiais instruktoriais.

3. 2014 m. rugsėjo 20 d. LGP artilerijos apšaudymo metu į Romso turgų 
pataikė kasetinis šaudmuo. 40 žmonių žuvo, apie 200 buvo sužeista. Be to, 
buvo sunaikinta šalia turgaus buvusi LIF kovotojų sprogmenų gamybos labo-
ratorija.

PASTABA: Lemurija yra 1949 m. Ženevos konvencijų ir jų 1977 m. papildomųjų 
protokolų dalyvė.  

Klausimai:

1. Nustatykite, ar Lemurijoje vyksta ginkluotasis konfliktas, jeigu 
taip – nuo kada ir kokios rūšies, apibrėžkite šiam konfliktui 
taikytiną teisę.
2. LGP kariai sulaikė LIF kovotoją. Ar jam bus suteiktas karo be-
laisvio statusas?
3. Įvertinkite, ar 2014 m. rugsėjo 20 d. incidento metu buvo pažeista 
tarptautinė humanitarinė teisė? 
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Sprendimas (nuosekliai, pagal klausimus):

(Teiginys) Lemurijoje vyksta netarptautinis ginkluotasis konfliktas. 
(Taisyklė (-ės) Paprotinis netarptautinio ginkluotojo konflikto apibrėžimas 
yra įtvirtintas Jugoslavijos tribunolo Tadič byloje, kurioje nurodyta, kad ne-
tarptautinio ginkluotojo konflikto atveju valstybė kovoja su disidentais arba 
disidentai kovoja tarpusavyje, be to, nevalstybinei konflikto šaliai keliamas 
organizuotumo reikalavimas, o konflikto intensyvumas turi atitikti ilgai trun-
kančios ginkluotos prievartos pobūdį. Netarptautinio ginkluotojo konflikto 
aukų apsaugai skirtas II PP (Lemurija yra jo dalyvė) gali būti taikomas, jeigu 
disidentai turi vadovybę, kontroliuoja dalį teritorijos ir dėl to gali vykdyti 
suderintus kovos veiksmus (žr. IV skyriaus 2 poskyrį1106).

(Taisyklės taikymas faktams) Pagal uždavinio sąlygą matyti, kad nuo 2014 m. 
liepos LIF, faktinė Bataklijos regiono valdžia (disidentai), pradėjo ginkluotąją 
kovą su LGP (Lemurijos valstybinėmis pajėgomis), be to, į LIF pusę perė-
jo maištaujantis dalinys, vadovaujamas generolo G. R. LIF ginklu sugebėjo 
sustabdyti LGP puolimą ir toliau kontroliuoja Bataklijos regioną (mažiausiai 
2014 m. liepą–rugsėjį), konflikto šalys naudoja įvairią ginkluotę, įskaitant ar-
tileriją, dėl konflikto atsirado daug pabėgėlių. Taigi disidentų padėtis atitinka 
ir Tadič byloje, ir II PP nustatytus reikalavimus: ginkluotą prievartą vykdo 
organizuotas subjektas (LIF), ji tęsiasi ilgai, vyksta teritorijos kontrolė ir su-
derinti ginkluotosios kovos veiksmai. 

(Teiginys) Bataklijos nepriklausomybės deklaracija ir Moranijos parama gin-
klais nepakeičia konflikto pobūdžio

(Taisyklė) I PP  1 straipsnio 4 dalyje nurodoma, kad prie tarptautinių konf-
liktų turi būti priskiriami ir konfliktai, kylantys tautoms įgyvendinant tautų 
apsisprendimo teisę pagal JT Chartiją – kovojant su kolonijine priespauda, 
svetimšalių okupacija ar rasistiniu režimu (žr. IV skyriaus 1.1. skirsnį). Tarp-
tautinis Teisingumo Teismas Nikaragvos byloje ir Jugoslavijos tribunolas Ta-
dič byloje taip pat nurodė, kad ginkluotojo konflikto pobūdis gali pasikeisti 
dėl trečiosios šalies įsikišimo, jeigu šis įsikišimas atitinka veiksmingos arba 
bendrosios kontrolės nuostatas, bet paprastas disidentų rėmimas ginklais, lo-
gistinės ir kitos pagalbos teikimas yra nepakankama priežastis pasikeisti konf-
likto pobūdžiui (žr. IV skyriaus 1.2. skirsnį).

(Taisyklės taikymas) Uždavinio sąlygoje nepateikiama informacijos, pagal ku-
rią būtų galima taikyti I PP 1 straipsnio 4 dalį, todėl Bataklijos negalima 
vertinti kaip tautos, ginkluota jėga įgyvendinančios tautų apsisprendimo teisę 
pagal JT Chartiją. Kita vertus, nurodoma, kad Moravija pasiuntė ginklų ir 
instruktorių, bet tokia parama nelaikytina pakankamai atitinkančia veiksmin-
gos ar bendrosios kontrolės reikalavimus.

(Galutinė išvada) Lemurijos Respublikoje vyksta intensyvus organizuotas ne-
tarptautinis ginkluotasis konfliktas tarp Lemurijos vyriausybės ir Lemurijos 
išlaisvinimo fronto (LIF). Netarptautiniam ginkluotajam konfliktui taikytinas 

1106  Čia pateikiamos nuorodos į vadovėlio dalis, kuriose pateikiama susijusi medžiaga.  
Iš tikrųjų sprendžiant užduotį, be abejo, turėtų būti teikiamos nuorodos į pirminius šaltinius 
(pvz., bylas, sutartis ir kt.).
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bendrasis ŽK 3-iasis straipsnis, II PP (nes Lemurija yra jo dalyvė), tarptautinė 
paprotinė humanitarinė teisė, tarptautinė žmogaus teisių teisė, kiek jos nepa-
keičia tarptautinė humanitarinė teisė. 

PASTABA: (Tik nustačius konflikto rūšį ir taikytiną teisę, galima atsakyti į 2 ir  
3 klausimus).

(Teiginys) Karo belaisvio statusas nebus suteiktas.

(Taisyklė) Karo belaisvio statusas numatomas III ŽK, konkrečiai – jos  
4 straipsnyje, kur išvardijamos kategorijos asmenų, kuriems suteikiamas karo 
belaisvio statusas tarptautinio ginkluotojo konflikto ar jam prilygintų situaci-
jų (pvz., okupacijos) metu, taip pat I PP 43 ir 44 straipsniuose (žr. IX skyrių).  

(Taisyklės taikymas) LIF kovotojas sulaikytas netarptautinio ginkluotojo konf-
likto tarp Lemurijos ir LIF (disidentų) metu. Nei III ŽK, nei I PP normos 
nėra taikomos netarptautiniam ginkluotajam konfliktui,  taigi LIF kovotojui 
negali būti taikomas karo belaisvio statusas, kurį numato minėtieji šaltiniai. 

(Galutinė išvada) LIF kovotojui nebus suteiktas karo belaisvio statusas, nes 
Lemurijoje vyksta netarptautinis ginkluotasis konfliktas, o jo teisinis regulia-
vimas karo nelaisvės instituto nenumato. 

(Teiginys) 2014 m. rugsėjo 20 d. incidento metu galėjo būti pažeista tarptau-
tinė humanitarinė teisė.

(Taisyklė) Civilių apsaugos netarptautinio ginkluotojo konflikto metu pa-
grindus numato II PP (kaip minėta, Lemurija yra jo dalyvė) 13 straipsnis. Šio 
straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad civilių kolektyvas ar pavieniai civiliai neturi 
tapti puolimo objektais (atskiriamumo principas). Tačiau civiliai gali tapti 
puolimo šalutinės žalos aukomis, jeigu toks puolimas atitinka proporcingumo 
principą ir nėra puolimas be atrankos (žr. X skyrių).

(Taisyklės taikymas) Pagal turimą informaciją galima teigti, kad pagrindinis 
puolimo objektas buvo LIF kovotojų sprogmenų gamybos laboratorija (kuri 
laikytina teisėtu karinio puolimo objektu; žr. X skyriaus 4 poskyrį), kuri ir 
buvo sunaikinta, o į turgų pataikė tik vienas šaudmuo, taigi tai gali būti ver-
tinama kaip šalutinė žala.

(Taisyklė) 2008 m. konvencija dėl kasetinių šaudmenų (Dublino konvencija) 
draudžia kasetinių šaudmenų naudojimą, kūrimą, gamybą ir kt.

(Taisyklės taikymas) Sąlygoje nepateikta informacijos, kad Lemurija yra Du-
blino konvencijos dalyvė, vadinasi, konvencijoje įtvirtinti įsipareigojimai jai 
netaikytini.

(Taisyklė) Puolimai be atrankos draudžiami netarptautinio ginkluotojo konf-
likto metu (kaip nurodoma Tarptautinės humanitarinės teisės paprotinėje 
studijoje, taisyklė Nr. 11 ir 12), o kasetinių šaudmenų panaudojimas civilių 
gyvenamosiose teritorijose laikomas puolimo be atrankos rūšimi (kaip nuro-
dyta Jugoslavijos tribunolo Martič byloje1107).

1107  ICTY, Martič, Case No. IT-95-11-A, 2008 October 8, Appeals Judgement, para. 252–253.
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(Taisyklės taikymas) Pagal užduotyje pateiktą informaciją matyti, kad neto-
li turgaus esanti sprogmenų gamybos laboratorija buvo puolama kasetiniais 
šaudmenimis, vienas šaudmuo pataikė į turgų ir sukėlė daug civilių mir-
čių ir sužalojimų. Atsižvelgiant į tai, kad puolimas kasetiniais šaudmenimis  
civilių gyvenamojoje teritorijoje laikomas puolimu be atrankos, galima teigti, 
kad Lemurijos ginkluotosios pajėgos pažeidė draudimą vykdyti puolimus be 
atrankos. 

(Taisyklė) Konflikto šalys privalo imtis visų įmanomų priemonių, kad apsau-
gotų savo kontroliuojamus civilius gyventojus ir objektus nuo puolimų pada-
rinių, kaip nurodoma Paprotinėje tarptautinės humanitarinės teisės studijoje 
(taisyklė Nr. 24). 

(Taisyklės taikymas) Sprogmenų gamybos laboratorija buvo įrengta šalia tur-
gaus, į kurį ir pataikė vienas iš sprogmenų, todėl galima būtų daryti išvadą, 
kad įrengdama karinį objektą šalia civilio LIF nesilaikė minėtosios pareigos, 
bet nepakanka informacijos įvertinti, ar buvo imtasi kokių nors priemonių.

(Galutinė išvada) Pagal turimą informaciją galima teigti, kad Lemurijos gin-
kluotosios pajėgos, vykdydamos puolimą kasetiniais šaudmenimis civilių gy-
venamojoje teritorijoje,  pažeidė tarptautinę humanitarinę teisę, nes tokie 
puolimai laikytini puolimais be atrankos ir yra draudžiami. Taip pat darytina 
prielaida, kad LIF kovotojai, įrengdami sprogmenų gamybos laboratoriją šalia 
turgaus (civilinio objekto), nesilaikė pareigos visomis įmanomomis priemo-
nėmis apsaugoti kontroliuojamus civilius.

Šis sprendimas yra gana lakoniškas. Kiekvieną iš pavyzdyje aptartųjų 
problemų galima analizuoti ir giliau, pasitelkti daugiau šaltinių, teis-
mų praktikos, aiškinamųjų dokumentų, doktrinos atstovų nuomonių, 
prieštaraujančių argumentų (pvz., galbūt LIF kovotojai sąmoningai 
įrengė laboratoriją šalia turgaus? Tokiu atveju kiltų dar ir papildomas 
„gyvųjų skydų“ klausimas, ir kt.). 

Praktines užduotis galima spręsti skirtingomis formomis: ne tik atsaki-
nėjant į teorinius klausimus, bet ir atliekant skirtingų šalių ar personažų 
vaidmenis, įtraukiant į situacijas liudytojų ir nukentėjusiųjų, kaltina-
mųjų (ir jų asmeninių istorijų), stojant į teisėjų, gynėjų, prokurorų po-
zicijas. Sėkmės!
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humanitarinės teisės terminų ir sąvokų  
anglų–lietuvių kalbų Žodynėlis*

Adversary, adverse party Priešininkas, konflikto priešo šalis (pusė) 
Aggression Agresija
Aircraft 

- medical aircraft
Orlaivis (lėktuvas, sraigtasparnis) 

- medicininis orlaivis
Aliens Priešo valstybės piliečiai
Annexation Aneksija
Arm(-s) Ginklas (-ai)
Armed conflict

- international 
- non-international, internal
- internationalized

Ginkluotasis konfliktas
- tarptautinis
- netarptautinis, vidaus
- internacionalizuotasis

Armed forces Ginkluotosios pajėgos
Armistice Paliaubos
Assault Puolimas (pvz., miesto)
Attack

- in offence, defence
- indiscriminate attack
- precautions in attack

Puolimas (bendrąja prasme)
- puolant, ginantis
- puolimas be atrankos
- puolimų atsargumo priemonės

Belligerent, belligerents, belligerency Kovojanti (šalis, valstybė), kovotojai,  
kovojimas (kaip teisinė būklė)

Blockade
- effective

Blokada 
- veiksminga blokada

Booby traps Minos-spąstai
Breach

- grave breach
Pažeidimas

- sunkus pažeidimas

Capital punishment Mirties bausmė
Capitulation

- unconditional capitulation
Kapituliacija

- besąlygiška kapituliacija
Capture Sugavimas, sulaikymas, paėmimas 

(veiksmas)
Causal link Priežastinis ryšys
Chain of command Pavaldumo seka, struktūra
Child soldiers Vaikai kariai
Chivalry Riterystė
Civil defence Civilinė gynyba
Civilian Civilis
Civilian assistance Civilių teikiama pagalba
Civilian population Civiliai gyventojai
Collateral damage Šalutinė žala
Combatant Kombatantas
Command responsibility Vado atsakomybė
_________________
* Šis žodynėlis turėtų padėti savarankiškai gilintis į anglų kalba parašytus tarptautinės hu-
manitarinės teisės šaltinius ir mokslo darbus.
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Commander (military) Karo vadas
Commander‘s justice Karo vado teisingumo teisė (istorinė)
Common article Bendrasis straipsnis  

(1949 m. Ženevos konvencijų)
Conventional weapons Įprastiniai ginklai
Crime

- war crime
- crimes against humanity

Nusikaltimas
- karo nusikaltimas
- nusikaltimai žmoniškumui

Cultural 
- object
- property
- heritage

Kultūros
- objektas
- turtas, nuosavybė 
- paveldas

Custom (of war) Karo paprotys
Customary law Papročių teisė
Cyberwar Kibernetinis karas

Dangerous forces (objects containing) Pavojinga galia (slypinti objektuose)
Death penalty Mirties bausmė
Demilitarised zone Demilitarizuota zona
Denunciation Denonsavimas
Deployment Dislokavimas (ginkluotųjų pajėgų)
Deserter Dezertyras
Detaining power Laikančioji šalis (karo belaisvį)
Detention

- place of detention
Sulaikymas (laisvės apribojimas, būsena)

- laikymo vieta
Direct participation Tiesoginis dalyvavimas (ginkluotosios 

kovos veiksmuose)
Dissemination (of IHL) Sklaida (tarptautinės humanitarinės teisės)
Distinction (principle of) Atskiriamumo principas

Effective control Veiksminga (efektyvi) kontrolė
Emblems

- fixed
- distinctive
- protected
- enemy
- Red Cross

Emblemos
- nuolatos nešiojamos
- skiriamosios
- apsaugos
- priešo
- Raudonojo Kryžiaus

Enemy
- citizens
- civilians

Priešas
- priešo valstybės piliečiai
- priešo pusės civiliai

Enlistment
- forced enlistment

Paėmimas tarnauti į ginkluotąsias pajėgas
- prievartinė tarnyba

Environment Gamtinė aplinka
Escape (prisoners of war)

- good escape
Pabėgimas (karo belaisvio)

- pavykęs pabėgimas
Espionage Šnipinėjimas
Ethnic cleansing Etninis valymas
Execution Egzekucija, susidorojimas

Fact-finding Faktų nustatymas
Flag Vėliava
Fundamental guarantees Pagrindinės garantijos
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Gas Dujos
Genocide Genocidas
Guerillas, guerilla war Partizanai, partizanų karas

Hague Regulations Hagos sąvadas (prie 1899 m. ir  
1907 m. Hagos konvencijų dėl sausumos 
karo įstatymų ir papročių)

Hospital
- field hospital

Ligoninė
- karo lauko ligoninė

Hospital ships Laivai-ligoninės
Hostages Įkaitai
Hostile Priešiškas
Hostilities Ginkluotosios kovos veiksmai
Hot pursuit Persekiojimas karštais pėdsakais
Humanitarian assistance Humanitarinė pagalba
Humanitarian intervention Humanitarinė intervencija
Humanitarian law Humanitarinė teisė

Identification Tapatybės nustatymas
Incendiaries Padegamieji (ginklai)
Incorporation Įtraukimas į ginkluotąsias pajėgas  

(teisinio ryšio požiūriu)
Innocent passage Taikus plaukimas (per teritorinę jūrą)
Insurgency, insurgent Sukilimas, sukilėlis
Intelligence Žvalgyba
International Committee of the Red 
Cross

Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus 
komitetas

International Criminal Court Tarptautinis baudžiamasis teismas
International Criminal Law Tarptautinė baudžiamoji teisė
Internment, internee

- place of internment
Internavimas, internuotasis

- internavimo vieta
Irregular (armed forces) Nenuolatinės ginkluotosios pajėgos

Judicial guarantees Teisinės garantijos
Just war Teisingasis karas (Bellum iustum)

Knight Riteris

Law of armed conflict Ginkluotojo konflikto teisė
Law of war Karo teisė
Laws of war Karo įstatymai
League of Nations Tautų Sąjunga
Legal advisers Teisės patarėjai

Marten’s Clause Martenso išlyga
Mass-destruction (weapons of) Masinio naikinimo ginklai
Medical assistance Medicinos pagalba
Medical equipment Medicinos įranga
Medical establishments Medicinos įstaigos
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Medical personnel
- permanent
- auxiliary
- neutral

Medicinos personalas
- nuolatinis
- pagalbinis
- neutralių valstybių

Medical supplies Medicinos medžiagos, reikmenys
Medical units Medicinos vienetai
Medical, biological experiments Medicininiai, biologiniai eksperimentai
Mercenaries Samdiniai
Merchant ships Prekybos laivai
Military manuals Karo vadovai (valstybių kariuomenių 

dokumentai)
Military necessity Karinė būtinybė
Military objectives Kariniai objektai
Military operation Karinė operacija
Militia Milicija (savanoriški,  

nereguliarūs kariuomenės daliniai) 
Mine

- anti-personnel 
Mina

- priešpėstinė mina
Mobilisation Mobilizacija

National liberation movement Nacionalinio išsivadavimo judėjimas
Neutrality, neutrals Neutralitetas, neutralios šalys (valstybės)
Non-discrimination (principle of) Nediskriminavimo principas
Non-renunciation (of rights) Draudimas atsisakyti teisių
Non-state actor Nevalstybinis subjektas
Nuclear weapons Branduoliniai (atominiai) ginklai

Occupation Okupacija
Occupying power Okupavusioji valstybė
Organised armed groups Organizuotos ginkluotosios grupės
Overall control Bendrasis kontroliavimas

Parole (on parole) Garbės žodis, davus garbės žodį
Peace enforcement Taikos užtikrinimas
Peace keeping Taikos palaikymas
Peace Treaty Taikos sutartis
Perfidy Apgaulė 
Personal liability (responsibility) Asmeninė atsakomybė
Piracy Piratavimas
Poison Nuodai
Prisoner of war Karo belaisvis
Private Military/Security Companies Privačios karinės arba saugos kompanijos 

(įmonės)
Private property Privačioji nuosavybė
Prize Prizas (karo metu užgrobtas priešo laivas)
Protecting power Valstybė globėja
PSYOP Psichologinio poveikio operacijos

Quarter Pasigailėjimas
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Rape Išžaginimas
Rebellion, rebel Sukilimas, sukilėlis
Reciprocity Abipusiškumas
Reconnaissance Žvalgyba (karo lauko, vietovės)
Refugee Pabėgėlis
Religious personnel Religinis personalas, kapelionai
Reprisals Represalijos
Requisition Rekvizicija (nuosavybės nusavinimas  

ginkluotojo konflikto metu)
Resistance movement Pasipriešinimo (partizanų) judėjimas
Ruses Karo gudrybės (spąstai)

Sabotage Sabotažas
Sanctions Sankcijos
Seizure Užgrobimas
Self-defence Savigyna
Self-determination (right to) Tautų apsisprendimo teisė
Shipwrecked (person) Sudužėlis, išsigelbėjęs iš sudužusio laivo
Sick Ligonis
Sickbay Laivo ligoninė 
Siege Apgultis
Sniper Snaiperis
Soldier Kareivis
Special agreements Specialieji susitarimai
Starvation Marinimas badu
State of war Karo būklė
Stratagem Karo gudrybė
Submarine Povandeninis laivas
Superior Viršininkas, vadas
Superior orders Viršininko, vado įsakymai
Surrender

- unconditional
Pasidavimas

- besąlygiškas pasidavimas

Treshold of harm Žalos lygis (riba)
Truce Ugnies nutraukimas, paliaubos

Ultimatum Ultimatumas
Undefended locality, place Neginama vietovė
Unit (military) Dalinys, vienetas (kariuomenės)
United Nations Jungtinės Tautos

Volunteer Savanoris

War Karas
Weapon Ginklas
Weaponry Ginkluotė
Wounded Sužeistieji
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