
КОМПЕНСАЦІЙНА КОМІСІЯ ООН – 
перспектива фінансування відновлення
довкілля в Україні після війни із рф



 1 

 

Компенсаційна комісія ООН – перспектива фінансування відновлення довкілля в 

Україні після війни із рф 

Огляд діяльності Компенсаційної комісії ООН  

 

Ситуація із незаконним вторгненням військ рф до України не є новою в історії відносин між 

державами, такі акти агресії вже неодноразово відбувалися в минулому столітті і створені 

міжнародні органи, покликані забезпечувати міжнародну безпеку і мир на планеті, вживали 

різні заходи для покарання держав, винних в незаконній агресії та знеохочення інших 

держав порушувати мир та спокій на планеті, посягати на природні та інші ресурси 

суверенних держав.  

  

У 1991 році Ірак вчинив акт агресії проти свого сусіда Кувейта. Вторгнення Іраку в 

Кувейт почалося 2 серпня 1990 року. Іракська армія захопила Кувейт без довготривалих 

бойових дій за 2 дні. Кувейт було анексовано і приєднано до Іраку на правах 19-ї провінції. 

 

Така агресія супроводжувалася значними збитками для довкілля не тільки Кувейту, але і 

сусідніх держав.  Так, біля 10,8 млн барелів нафти було умисно викинуто в Перській затоці 

іракськими військовими. Це мало наслідком забруднення 600 кілометрів берегової лінії 

Саудівської Аравії. Біля 1 млрд барелів нафти було вилито через підрив іракськими 

військовими близько 600 нафтових свердловин, що призвело до забруднення підземних 

вод і екосистем пустелі.  Інша шкода екосистемам пустелі Кувейту була завдана 

будівництвом військових споруд, фортифікаційних споруд, траншей, бункерів, тощо. Біля 

1,6 млн мін та 109 000 м2 боєприпасів, що не вибухнули, було розкидано по території 

Кувейту, в тому числі на пляжах, вздовж берегових ліній, в пустелі.  

 

Окупант за місяць знищив десятки місць зберігання нафти та нафтопродуктів, 

нафтопереробні підприємства, влучав в газопроводи, цистерни із кислотами, склади 

міндобрив, спричиняючи викиди в повітря небезпечних забруднюючих речовин у великих 

об’ємах, забруднення ґрунтів, підземних вод та водних об’єктів.  

 

У лютому 1991 коаліція держав на чолі з США з санкції ООН почала операцію з витіснення 

іракських військ з території Кувейту (операція «Буря в пустелі») та звільнила  Кувейт від 

іракських військ з відновленням його незалежності. 

 

Для компенсації шкоди довкіллю та інших збитків ООН створила окремий орган – 

компенсаційну комісію - The United Nations Compensation Commission (UNCC)1. Цей орган 

здійснив реєстрацію, оцінку та присудив компенсацію за очищення та відновлення від 

шкоди, що була завдана ґрунтам, водам, прибережним екосистемам, та інші збитки. Рада 

Безпеки ООН засудила дії Іраку як порушення міжнародного миру та безпеки, згідно з 

вимогами статуту ООН, та вказала, що Ірак є відповідальним за шкоду, втрату чи 

травмування.   

 

Компенсаційна комісія Організації Об'єднаних Націй була створена відповідно до резолюції 

Ради Безпеки № 692 (1991) для виплати компенсації заявникам, які виграли. Комісія 

отримувала відсоток від надходжень, отриманих від експортних продажів іракської нафти 

та нафтопродуктів. Цей відсоток спочатку був встановлений Радою Безпеки на рівні 30 % 

відповідно до резолюції № 705 (1991) і фіксувався в резолюції Ради Безпеки № 986 (1995), 

                                                
1 https://uncc.ch/home  

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/2_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1990
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%82
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%82
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://uncc.ch/home
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а також у ряді наступних резолюцій. Рівень фінансування було змінено до 25 відсотків у 

грудні 2000 року відповідно до резолюції № 1330 (2000) Ради Безпеки. Рівень надходжень 

від усіх експортних продажів іракської нафти, нафтопродуктів і природного газу, які були 

внесені в Компенсаційну комісію, був змінений на 5 відсотків відповідно до пункту 21 

резолюції Ради Безпеки № 1483 (2003), прийнятої 22 травня 2003 року.  

Виплата вимог Комісією мала кілька аспектів. Компенсаційна комісія була створена із 

спеціальною функцією отримання коштів від уряду Іраку, які, у свою чергу, були використані 

для врегулювання претензій.  

У своєму рішенні у 1999 році Рада керуючих затвердила механізм другого етапу виплат. 

Значуща компенсація  надавалася заявникам категорій «D», «E» та «F». Загалом близько 

5 мільярдів доларів США було надано майже 900 000 заявникам категорій «A», «C», «D», 

«E» та «F» під час другого етапу виплат.  У своєму рішенні у 2000 році 

 Рада керуючих прийняла механізм третього етапу виплат, який розпочався у жовтні 2000 

р. На третьому етапі кожен успішний заявник категорій «D», «E»” та “F” отримали початкову 

суму до 5 мільйонів доларів США. Понад 9 мільярдів доларів США було надано приблизно 

8000 заявникам категорій «D», «E» та «F» на третьому етапі. 

У своєму рішенні у 2003 році Рада керуючих встановила тимчасовий механізм виплат. Це 

було зроблено у світлі скорочення доходів Компенсаційної комісії після прийняття резолюції 

1483 (2003) Ради Безпеки. Відповідно до цього механізму тимчасова виплати 

здійснювалась щоквартально після кожної сесії Ради керуючих і на виплату успішних 

претензій надавалося до 200 мільйонів доларів США з Компенсаційної комісії. Позивачі, які 

виграли вимоги, у всіх категоріях отримували початкову суму в 100 000 доларів США. 

На своїй п'ятдесят п'ятій сесії (вересень 2005 р.) Рада керуючих прийняла рішення, яке 

підняло граничну межу в 200 мільйонів доларів США. Після цього механізм тимчасової 

виплати був додатково переглянутий, виплати зросли до 2 мільйонів доларів США 

відповідно до рішення. У 2009 році, коли залишилося сплатити лише дев’ять претензій, 

Рада керуючих збільшила квартальні раунди виплат до 10 мільйонів доларів США. 

Діяльність Компенсаційної комісії була припинена в 2022 році, після 31 року роботи. У 2022 

році також Керуючою радою Компенсаційної комісії було визнано, що уряд Іраку виконав 

свої міжнародні зобов’язання по компенсації всім заявникам прямої шкоди та збитків, 

завданих вторгненням Іраку в Кувейт. І Рада безпеки ООН Резолюцією 2621 (2022)2 

визнала, що Компенсаційна комісія ООН виконала свій мандат.  Також Рада безпеки 

вказала, що в уряду Іраку зник обов’язок по відрахуванню відсотків від доходів від експорту 

нафти, нафтопродуктів та природного газу до Фонду. Отримувачів коштів на екологічне 

відновлення та компенсацію заохочено до продовження реалізації своїх проектів згідно 

взятих зобов’язань та інформування Іраку про результати цих проектів.   

Ірак заплатив біля 52,4  млрд збитків станом на 2022 рік по всім заявам всіх категорій. З 

них, 5,26 млрд виплачено для проведення оцінки, відновлення, та дій у відповідь на збитки 

довкіллю.  

 

Комісія у своїй діяльності керувалася повноваженнями, наданими Генеральним секретарем 

ООН: Комісія не є ні судом, ні арбітражним трибуналом, перед якими з’являються сторони, 

це є політичний орган, який виконує в першу чергу функцію встановлення фактів, оцінюючи 

заяви про компенсацію, підтверджує їхню правдивість та обґрунтованість, оцінку збитків, 

оцінку обсягів перерахунків та вирішуючи спірні справи, що є частково квазі-судовою 

функцією.   

                                                
2 https://uncc.ch/sites/default/files/attachments/documents/SC%20Resolution%202621.pdf  

https://uncc.ch/sites/default/files/attachments/documents/SC%20Resolution%202621.pdf
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Згідно з резолюцією Ради Безпеки ООН № 687 від 1991р., Ірак є відповідальним згідно з 

вимогами міжнародного права за будь-яку пряму шкоду, втрати, включаючи екологічну 

шкоду та знищення природних ресурсів, як наслідок незаконного втручання Іраку та окупації 

Кувейту.  

 

На першому засіданні в серпні 1991 р. Компенсаційна комісія ООН (UNCC) виокремила 6 

категорій претензій: 

1 - від фізичних осіб, які були змушені залишити Кувейт через військове вторгнення Іраку; 

2 - з боку осіб чи їхніх сімей, які зазнали тілесних ушкоджень або смерті внаслідок агресії; 

3 - від осіб, які зазнали комерційних збитків, пошкодження приватної власності на суму не 

більше 100 тис. дол.; 

4 - з боку осіб, які зазнали комерційних збитків, пошкодження приватної власності на суму 

понад 100 тис. дол.; 

5 - з боку корпорацій та інших суб'єктів підприємництва (в т.ч. нафтового сектора) щодо 

покриття їхніх збитків; 

6 - урядові претензії та позови міжнародних організацій щодо покриття вартості 

переселення і надання допомоги громадянам, а також заподіяння шкоди державному 

майну та довкіллю (категорії E і F). 

 

Шкода довкіллю 

У повноваження Компенсаційної комісії входило розгляд заяв про завдання прямої  

довкіллєвої шкоди та  виснаження природних ресурсів, включаючи шкоду чи видатки на:  

1. Пом’якшення та попередження завдання шкоди довкіллю, включаючи видатки на 

боротьбу із нафтовими пожежами і очищення прибережних та міжнародних вод від нафти. 

2. Адекватні заходи вже вжиті для очищення та відновлення довкілля чи майбутні заходи, 

які мають документальне підтвердження їхньої необхідності для очищення і відновлення 

довкілля.  

3. Адекватний моніторинг та оцінка шкоди довкіллю з ціллю  обрахунку та пом’якшення 

шкоди та відновлення довкілля. 

4. Адекватний моніторинг громадського здоров’я  та виконання медичного скрінінгу з метою 

розслідування та подолання підвищених ризиків для здоров’я, що викликані шкодою для 

довкілля, і 

5. Виснаження чи шкода природним ресурсам, тощо.  

Перший транш виплат по претензіям в групі “F4" складався з компенсації вимог щодо 
моніторингу та оцінки. Заявники прагнули отримати компенсацію видатків, які сплачені за 
моніторинг та оціночну діяльність, що були проведені чи будуть проводитися для 
визначення і оцінки шкоди чи втрат, що ними понесені, як результат втручання Іраку на 
територію та окупацію Кувейту. Ці види діяльності стосуються: 
 

 забруднення повітря,  
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 виснаження водних ресурсів,  

 шкоди підземним водам,  

 шкоди ресурсам культурної спадщини,  

 забруднення Перської затоки нафтою,  

 шкоди береговим територіям,  

 шкоди рибальству, шкоди водно-болотним угіддям та пасовищам, шкоди лісам, 
сільському господарству, тваринництву,  

 шкоди чи ризику шкоди публічному здоров’ю.  

Заявники вважали, що довкіллєва шкода, виснаження природних ресурсів і підвищені 

ризики для громадського здоров’я були спричинені, в першу чергу:  

(a) випуском та переміщенням повітряними масами забруднюючих речовин, що спричинені 

горінням сотень нафтових свердловин в Кувейті через дії бійців Іраку;  

(b) численними ріками та озерами нафти, утворені знищенням нафтових свердловин, що 

не були підпалені;  

(c) випуском іракськими військовими мільйонів барелів нафти в море з нафтопроводів, 

офшорних терміналів та нафтових танкерів;  

(d) втручанням в крихку екосистему пустелі та узбережжя, в результаті переміщення 

військової техніки, солдатів,  підсилене будівництвом тисячі кілометрів військових траншей, 

замінування, розміщення складів зброї та інших фортифікаційних споруд; і  

(e) негативним впливом на довкілля через переміщення та поселення тисяч біженців, які 

покидали Ірак і Кувейт в результаті вторгнення Іраку до Кувейту.  

Заяви "F4" були клопотаннями про шкоду, завдану довкіллю. Таких заяв поступило біля 170 

на загальну суму US $85 млрд. Заяви групи "F4" можна поділити умовно на 2 категорії: 1 – 

заяви щодо шкоди довкіллю та знищенню природних ресурсів в Перській затоці, в тому 

числі, які виникли від пожеж на нафтових свердловинах та скидах нафти в море.  

2 - заяви щодо виплати збитків, що понесли уряди поза регіоном через надання допомоги  

країнам, довкілля яких зазнало прямої шкоди.  Така допомога полягала в пом’якшенні 

шкоди, спричиненої пожежами на нафтових свердловинах, попередження та очищення 

забруднення та забезпечення людськими ресурсами та припасами.  

Комісія  у своїх звітах вказувала на важливість документування базового стану довкілля, чи 

умов чи тенденцій щодо природних ресурсів до вторгнення Іраку. У випадку, якщо немає 

даних, що шкода повністю завдана окупацією Іраку, а є фактори впливу, які не пов’язані із 

діями Іраку, чи частково пов’язані із діями Іраку, в таких випадках шкода не може бути 

відшкодована. Адже відшкодуванню підлягає лише шкода, яка є прямим наслідком 

втручання Іраку та окупації території Кувейту.  Також моніторинг та оцінка будуть 

необґрунтовані через те, що заявнику буде важко довести та виокремити саме шкоду, що 

завдана діями Іраку серед іншої шкоди, яка не викликана діями Іраку.  

При вирішенні  питання, чи шкода підлягає компенсації Комісією, бралися до уваги фактичні 

обставити справи, природа шкоди та її місце розташування, а також ціль моніторингу та 

оцінки (якщо про такі просить заявник) та відповідність цій діяльності загально прийнятим 

науковим критеріям та методикам.   Члени комісії також мають право вимагати додаткову 

точку зору, наприклад експертну у випадку великих і складних заяв.  При вирішенні  питання 



 5 

щодо доцільності моніторингу та оцінки, члени Комісії можуть користуватися допомогою 

консультанта, що утримується Комісією. Також комісія може користуватися допомогою 

мульти-дисциплінарної панелі експертів, у таких сферах: хімія, токсикологія, біологія 

(мікробіологія, морська біологія та зоологія, біологічна океанографія, рослинна патологія), 

медицина, епідеміологія, екологія, екологічна та природноресурсова економіка, геологія, 

атмосферні науки, бухгалтерія, сфера оцінки розливів нафти та реакції на них, управління 

пасовищами. Члени комісії також запитували інформацію від різних міжнародних 

організацій, агенцій, окремих експертів щодо питання екологічної шкоди та виснаження 

природних ресурсів, моніторингу та моделювання якості повітря, гідроекології та 

забруднення підземних вод, технік  рекультивації ґрунту, громадського здоров’я та 

епідеміології, екологічної економіки.  

Наприклад у заявці 5000347 Іран просив компенсацію коштів в розмірі 822 400 дол. на 

реалізацію проєкту з дослідження можливостей відновлення природної рослинності 

мангрових дерев та біоакумуляції токсичних важких металів та пов’язаних із нафтою 

вуглеводнів  у мангрових  зарослях в північній частині Перської затоки, яка могла 

постраждати від забруднюючих речовин, випущених армією Іраку під час окупації Кувейту. 

Заяви групи “F” мусять бути підкріплені документами та іншими достатніми доказами, що 

підтверджують обставини та обсяг відшкодування заявленої шкоди, тому короткий опис 

шкоди заявником не може стати підставою для відшкодування. Заявники повинні надати 

достатні докази щодо обставин справи та суми збитків чи видатків. Компенсація 

присуджувалася за наявності достатніх доказів для підтвердження того, що шкода чи втрати 

були прямим наслідком вторгнення Іраку та окупації Кувейту.    

Другий транш виплат по претензіям зацікавлених сторін стосувався видатків, понесених у 

зв’язку із зменшенням та попередженням довкіллєвої шкоди,  очищенням та відновленням 

довкілля, моніторингом та оцінкою довкіллєвої шкоди, моніторингом ризиків для 

громадського здоров’я.  Іран, Кувейт і Саудівська Аравія просили компенсацію за заходи, 

проведені для реагування на екологічну шкоду  та ризики для громадського здоров’я від:  

1) мін, боєприпасів що не вибухнули та інших залишків війни; 
2) нафтових озер, сформованих витоком нафти із пошкоджених нафтових свердловин 

в Кувейті; 
3) нафтових плям в Перській затоці, спричинених витоком нафти із нафтових 

трубопроводів, офшорних терміналів і танкерів; 
4) забруднюючих речовин, випущених від пожеж на нафтових свердловин у Кувейті.   

Претензії подавали й інші країни (Австралія, Канада, Нідерланди, США) для компенсації 

своїх витрат на надання допомоги країнам Перської затоки у реагування на ризики для 

довкілля та ризики для громадського здоров’я через дії Іраку.   

У третьому транші виплат Компенсаційною комісією  заявники намагалися отримати 

компенсацію  витрат, понесених на очищення чи відновлення для зменшення шкоди від: 

нафти, випущеної із пошкоджених свердловин, забруднюючих речовин, випущених через 

пожежі на нафтових родовищах та в процесі боротьби із вогнем в Кувейті, витоків нафти в 

Перській затоці з нафтопроводів, офшорних терміналів та нафтових танкерів, укладання та 

очищення від мін, переміщень військових машин та персоналу, спорудження військових 

фортифікаційних споруд. Заявники доповнювали свої претензії на основі даних моніторингу 

та оцінки збитків довкіллю. При вирішенні претензій бралися до уваги такі питання:  
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(a) чи шкода, яку заявник хоче компенсувати, виникла внаслідок прямого вторгнення Іраку 

до Кувейту?  

(b) чи заходи, які вживалися для зменшення шкоди довкіллю були “розумні”,  

(c) чи заходи, які хоче здійснити заявник, відповідають такому: майбутні заходи, які можуть 

бути задокументовані як “обґрунтовано необхідні  для очищення та відновлення довкілля”.  

Ірак не може  бути звільнений від відповідальності за шкоду, завдану вторгненням та 

окупацією Кувейту через інші фактори, які могли вплинути на таку шкоду. Тому, наявність 

необхідних доказів є важливою. Ціллю відновлення є відновлення пошкодженого довкілля 

чи ресурсу до того стану, який би існував за відсутності вторгнення Іраку та окупації Кувейту.  

Через складність поданих претензій до комісії, було залучено до роботи експертів, що 

проводили візити на місце в Кувейті і Саудівській Аравії. Ціллю таких візитів було отримання 

експертами інформації про:  

(a) оцінку природи та обсягу екологічної шкоди, завданої вторгненням Іраку в Кувейт;  

(b) оцінку технічної можливості, доцільності та економічності заходів відновлення, що 

пропонуються заявниками, та   

(c) визначення можливих альтернатив відновлення. 

Труднощі в доказуванні причинового зв’язку між забрудненням підземних вод в Кувейті 

виникали через відсутність даних довоєнного моніторингу, а також виникали сумніви щодо 

якості зроблених аналізів, їх трактування та порівняння даних.   Наприклад, аргументами 

Іраку було те, що деяка шкода, яку заявники хотіли компенсувати, виникала чи була 

пов’язана із бездіяльністю по пом’якшенню шкоди, що виникала через вторгнення Іраку або 

була посилена через дії чи бездіяльність заявників після вторгнення. Тому члени комісії 

вказали, що кожен заявник має обов’язок пом’якшення екологічної шкоди наскільки це є 

можливим або шляхом активних дій по зменшенню такої шкоди або шляхом невчинення 

дій, що можуть підсилити шкоду довкіллю чи збільшити ризики майбутньої шкоди. Тому, 

така поведінка заявників може стати підставою для відмови в наданні компенсації в цілому 

чи в частині. Також у випадку, коли дії заявників виявляються необґрунтованими, 

недоречними чи халатними в відповідних обставинах і такими, що збільшують ризик 

настання шкоди чи підсилюють саму шкоду, заявники можуть понести за це 

відповідальність та залишитися без компенсації за ту шкоду, яка спричинена такими їхніми 

діями.  

Ціллю відновлювальних заходів є відновлення пошкодженого довкілля чи природного 

ресурсу до того стану, який би існував за відсутності вторгнення Іраку до Кувейту. 

Трактуючи цю ціль в конкретних обставинах та в кожній претензії, слід взяти до уваги  

місцезнаходження пошкодженого елемента довкілля чи ресурсу, вид його фактичного та 

потенційного користування, природу та обсяг шкоди, можливість майбутньої шкоди, 

обґрунтованість запропонованих заходів із відновлення, потребу в уникненні додаткової 

шкоди під час та після впровадження запропонованих заходів. При визначенні, які 

відновлювальні заходи є необхідними, слід в першу чергу зосередитися на відновленні 

елементів довкілля до стану, який існував до вторгнення  з точки зору загального 

екологічного функціонування, а не видалення всіх особливих забруднюючих речовин чи 
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відновлення довкілля до певного фізичного стану.  Навіть якщо наявна інформація про 

базовий стан довкілля до вторгнення Іраку, може бути неможливим чи недоцільним 

повністю відтворити той фізичний стан довкілля, який існував до вторгнення чи таке 

відновлення, за певних умов, може не принести екологічних переваг і може створити 

неприйнятні ризики подальшого завдання екологічної шкоди. Також у випадку, якщо 

пропозиції щодо повного вилучення забруднювачів із довкілля, ймовірно будуть мати 

наслідком негативні, а не позитивні результати для довкілля, такі запропоновані заходи не 

можуть вважатися обґрунтованими, а, відповідно, і не отримають фінансування.    

Екологічні втрати є складним питання, оскільки з одного боку шкода не може бути повністю 

виправлена, а з іншого боку вона вимагає спеціальних технік її монетизації. Заявники в 

більшості просили відшкодування на заходи у відповідь, моніторинг, оцінювання, діяльність 

по відновленню ремедіації. Коли відновлення чи ремедіація були неможливими, - до 

прикладу, забруднена нафтою берегова екосистема є надто крихкою для активної 

ремедіації – заявники використовували альтернативний підхід – вираховування цінності 

екосистемних послуг для фінансової компенсації.       

Зазвичай, представники комісії мали широкий набір доказів для прийняття рішень, а саме: 

докази, що надаються самими заявниками, результати моніторингу та оцінювання, відповіді 

на додаткові запити, письмові відповіді, надані Іраком, інформація, отримана під час візитів 

на місце, погляди висловлені Іраком та заявниками під час усних засідань, звіти 

консультантів-експертів.  

В останньому, п’ятому транші виплат заявники доповнили свої претензії щодо  компенсації 

шкоди ще однією вимогою, яка стосувалася шкоди через контактування жителів держав-

заявників із забруднюючими речовинами, що утворювалися внаслідок горіння нафтових 

свердловин та розливів нафти в Кувейті, воєнних дій та різноманітних актів насильства. 

Члени комісії дійшли до висновку, що держави-заявники можуть претендувати на 

компенсацію своїх видатків через підвищення рівня захворюваності населення чи ризиків 

для здоров’я населення, що спричинені екологічною шкодою, спричиненою вторгненням 

Іраку до Кувейту. Такі видатки підлягають компенсації у відповідності із резолюцією Ради 

безпеки ООН № 687 (1991).  Лише слід було довести, чи видатки чи втрати, компенсацію 

яких просить заявник,  вже сталися і наявні докази того, що вони є прямим наслідком 

вторгнення Іраку. Було відзначено, що загальне міжнародне право визнає право держави 

подати вимоги на міжнародну рівні проти іншої держави за шкоду, завдану громадянину 

держави-заявника. В такому випадку держава не діє від імені свого потерпілого 

громадянина, але стверджує своє право вимагати дотримання норм міжнародного права по 

відношенню до своїх громадян. Подання потерпілим громадянином індивідуального позову 

про специфічну шкоду чи ушкодження не впливає на право держави подати позов на 

національному рівні, за умови що не буде присуджено компенсацію за одну і ту ж шкоду 

двічі. Проте певні види позовів про відшкодування можуть бути подані лише громадянами і 

держави не можуть вимагати відшкодування за фізичний біль та муки своїх громадян. 

Для обґрунтування вимог щодо тимчасової втрати природних ресурсів, заявники 

використовували методологію “Аналіз еквівалентності оселищ” (“Habitat Equivalency 

Analysis” (“HEA”) для визначення природи та обсягу компенсаційного відновлення для 

покриття втрат в екологічних послугах, які надавалися природних ресурсів до його 

пошкодження. Так, було оцінено втрати як бюджет екологічного проєкту, спрямованого на 

заміну екосистемних послуг, що надавалися безповоротно пошкодженими природними 

ресурсами. Тому, для компенсації втрат екосистемних послуг, що не піддавалися 
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оцінюванню  в фінансовому еквіваленті, Саудівська Аравія запропонувала створити 10 

морських і берегових заповідників, проте Комісія визнала, що створення двох заповідників 

буде достатньо для компенсації шкоди, яка не піддається відновленню, окрім фінансової 

компенсації.  Міжнародне право не визначає, які особливі чи ексклюзивні методики 

оцінювання присуджених збитків мають застосовуватися щодо правопорушень держав, 

тому застосування даної методики «HEA» було підтримано.     

Однією із претензій в п’ятому транші була претензія Ірану щодо зменшення врожайності 

деяких культур через «чорний дощ», спричинений випаровуванням розливів нафти та 

горінням сирої нафти. Втрати врожайності мали місце через (a) прямий вплив 

забруднюючих речовин (SO2),  (NOX,), озону і поліциклічних ароматичних вуглеводнів (b) 

заховрювань листків через “чорний дощ”; і (c) “інфікування” грунтів через попадання важких 

металів і токсичних вуглеводнів. Було також зменшено обсяг компенсації, яку просив Іран, 

через неврахування зменшення видатків на транспортування, через фактор гризунів та 

шкідників, що впливає на врохайність та моделей допустимих змін в сільськогосподарській 

продуктивності протягом тривалого часу. 

Отже, Компенсаційна комісія Організації Об’єднаних Націй виплатила 52,4 мільярди 

доларів компенсацій більш ніж 1,5 мільйонам успішних заявників. Задоволені претензії були 

оплачені з Компенсаційного фонду Організації Об'єднаних Націй, створеного Разолюцією 

Ради безпеки ООН № 1483 (2003р.),3 який до 2017 року отримував 5 % від надходжень, 

отриманих від експортних продажів іракської нафти та нафтопродуктів. У 2018 році відсоток 

надходжень до фонду зменшено до 0,5 %, у 2019 – він становив 1,5 % та 3 % у 2020 році. 

На початках Ірак відмовлявся співпрацювати і існували сумніви, чи буде фінансування для 

діяльності самої Комісії та виплати компенсацій по всіх заявлених претензіях, проте згодом 

кошти почали надходити і їх було достатньо для виплати компенсацій по всім претензіям в 

групі “F4".   

Досвід роботи Компенсаційної комісії ООН свідчить про деякі важливі напрямки роботи 

зараз в Україні на міжнародному та національному рівні. Так, на міжнародному рівні 

українські дипломати мають домагатися від ООН та Ради безпеки відповідних резолюцій, 

що засуджують збройну агресію рф в Україні та створюють допоміжний орган для 

відшкодування шкоди, завданої Україні. Також дипломати повинні домагатися створення 

спеціального фонду для виплат відшкодування Україні та іншим державам, юридичним та 

фізичним особам, що постраждали від агресії рф. Наш сусід-агресор також багатий на 

природні ресурси, частина від експорту за які може фінансувати компенсаційний фодн для 

України.  

На національному рівні Україна, її державні органи, фізичні та юрдичні особи повинні 

займатися активним збором доказів, ретельно зберігати дані моніторингу стану довкілля, 

стану здоров’я, проведенням аналізу впливів на довкілля, документуванням таких впливів, 

оцінюванням шкоди у відповідності із загальноприйнятими методиками, вжиттям заходів до 

мінімізації чи повного усунення шкоди, завданої елементам довкілля чи природним 

ресурсам та збором доказів щодо виконання таких заходів, розробкою заходів до 

відновлення елементів довкілля, відноволення екосистемних послуг, які надає довкілля, що 

зазнало прямої шкоди від збройної агресії рф, та інші необхідні заходи, що дозволяють в 

                                                
3 http://unscr.com/en/resolutions/1483 
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майбутньому бути готовими до обгрунтування претензій до держави-агресора на 

міжнародному рівні.  
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Додаток 1 

Претензії 

Комісія приймала до подання позови фізичних осіб, корпорацій та урядів, подані, які були 

урядами та міжнародними організаціями. 

Комісія отримала приблизно 2,69 мільйона претензій на загальну суму приблизно 352,5 

мільярда доларів США, з яких 1,5 мільйона було присуджено на загальну суму 52,4 

мільярда доларів США. 

Рада керуючих визначила шість категорій претензій, наведених нижче: 

Претензії категорії "А" - фіксована сума для тих, кому довелося покинути Кувейт чи Ірак під 

час вторгнення; 

Претензії категорії "В" - позови про серйозні тілесні ушкодження та/або смерть найближчого 

члена сім'ї; 

Позови категорії "C" - індивідуальні позови на суму менше 100 000 доларів США за різні 

збитки; 

Позови категорії "D" - індивідуальні позови на суму понад 100 000 доларів США за різні 

збитки; 

Позови категорії "Е" - позови корпорацій, інших приватних юридичних осіб та підприємств 

державного сектору; 

Претензії категорії "F" - претензії, подані урядами та міжнародними організаціями, у тому 

числі щодо збитків, нанесених навколишньому середовищу; 

Встановлено було строки для подання позовів різних категорій. Кінцевий термін для 

подання претензій категорій "A", "B", "C" і "D" був встановлений до 1 січня 1995 року, а для 

подання претензій категорій "E" і "F" - до 1 січня 1996 року, за винятком екологічних 

претензій категорії "F", які мали бути подані до 1 лютого 1997 року. У 2004 році Рада 

керуючих прийняла рішення, в якому вирішила, що Рада не розглядатиме і не прийматиме 

жодних подальших запитів у разі несвоєчасного подання претензій будь-якої категорії. 

 

Обробка претензій 

Комісія була створена для розгляду претензій та виплати компенсації за збитки та збитки, 

завдані окремим особам, корпораціям, урядам та міжнародним організаціям у результаті 

незаконного вторгнення Іраку та окупації Кувейту. Відповідальність Іраку за ці втрати та 

збитки були встановлені Радою Безпеки та чітко прийняті урядом Іраку. Таким чином, 

Комісія не є ні судом, ні трибуналом зі складним змагальним процесом. Скоріше, Комісія 

була створена як засіб розгляду претензій, який міг приймати рішення щодо великої 

кількості претензій у розумний строк 

На ранньому етапі Рада керуючих встановила конкретні параметри для вирішення 

претензій. На своїй першій сесії, що проходила з 23 липня по 2 серпня 1991 року,  визначила 

типи претензій, які пізніше були розбиті на шість категорій претензій. Зокрема, Рада 

вирішила пришвидшити та розглянути на терміновій основі розгляд претензій осіб, які були 

змушені покинути Ірак чи Кувейт (категорія «А»); позови тих, хто зазнав тяжких тілесних 

ушкоджень або чиї дружина, дитина чи батько загинули (категорія «В»); і претензії тих, хто 

зазнав особистих збитків на суму до 100 000 доларів США (категорія «C»). 
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Для ефективного, справедливого та неупередженого розгляду цих претензій Комісія 

використовувала, окрім індивідуального розгляду претензій, де це необхідно, різноманітні 

міжнародно визнані методи обробки претензій, включаючи комп’ютеризоване зіставлення 

претензій та інформацію про перевірку та для категорії «C», статистичне моделювання. З 

іншого боку, кількість претензій категорії «В» була відносно невеликою, що дозволило 

вирішувати їх переважно шляхом розгляду кожної претензії. 

Тим не менш, подібність типів збитків і проблем у значній кількості претензій дозволила 

Комісії застосувати прецедентні процедури, які забезпечили ефективність, справедливість 

під час розгляду наступних та подібних претензій. Оскільки претензії певної категорії чи 

підкатегорії мали подібні юридичні та фактичні характеристики, Комісія намагалася 

вирішити такі загальні проблеми та розробити стандартні методи оцінки під час розгляду 

групою першої партії таких претензій. Після встановлення відповідних юридичних та 

фактичних прецедентів їх застосовували  належним чином при розгляді наступних партій 

претензій, таким чином обмежуючи свою роботу перевіркою та оцінкою претензій та 

розрахунком будь-якої допустимої компенсації. 

Процедура, що вела до розгляду претензій Колегією уповноважених, була такою: 

По-перше, була реєстрація кожної претензії та комп’ютерне кодування файлів претензій. 

Там, де це було можливо, слідувало групування претензій за типами збитків та подібністю 

фактичних, правових та оціночних факторів. Далі відбувався офіційний розгляд претензій, 

проведений Секретаріатом.  

Претензії, які підлягали офіційному розгляду, були включені до квартальних звітів 

Виконавчого секретаря перед Радою керуючих. У цих звітах перелічено загальну кількість 

охоплених претензій, а також для кожної країни відповідну категорію та загальну суму 

компенсації, що вимагалось. У звітах також було зазначено суттєві фактичні та юридичні 

питання, порушені позовами. Звіти надавались Раді керуючих, уряду Іраку та всім урядам і 

міжнародним організаціям, які подали претензії (від свого імені або для інших позивачів), із 

запрошенням подати протягом 90 днів (для претензій у категоріях «D», «E» та «F») будь-

яку додаткову інформацію та погляди, які вони мали щодо порушених питань. Надана таким 

чином інформація була згодом прийнята до уваги Колегією уповноважених. 

Для Колегії уповноважених було встановлено суворий термін для розгляду кожної партії 

претензій. Претензії, як правило, вирішувалися протягом шести місяців. Термін міг бути 

продовжений і до дванадцяти місяців у випадку «надзвичайно великих або складних» 

претензій і до 18 місяців, якщо Рада керуючих вирішила це. 

Після завершення розгляду конкретної партії претензій кожна Колегія уповноважених 

подавала письмовий звіт через Виконавчого секретаря до Ради керуючих про отримані 

претензії та про рекомендовану суму компенсації для кожної претензії. У звітах також 

надавались короткі пояснення. 

Суми, рекомендовані Колегіями уповноважених, підлягали затвердженню Радою керуючих, 

і Рада керуючих могла збільшити або зменшити суми, якщо визначить, що цього вимагають 

обставини.  Рішення, прийняті Радою керуючих щодо присудження компенсацій, були 

остаточними і не підлягали оскарженню чи перегляду. Розгляд усіх претензій було 

завершено у 2005 році. 
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Додаток 2 

Розподіл компенсаційних виплат поданих суб’єктами 

Відповідно до рішення Ради керуючих, уряди та міжнародні організації зобов’язані були 

розподілити кошти, надані Комісією, серед претендентів, які виграли вимоги, протягом 

шести місяців після отримання платежу та звітувати про виплати, здійснені заявникам не 

пізніше ніж через три місяці. Крім того, уряди або міжнародні організації, які отримали 

компенсаційні виплати від імені позивачів, повинні були протягом певного часу подавати 

Раді керуючих звіти про «розповсюдження», в яких описувались механізми здійснення 

виплати позивачам та детально вказувалась сума та дата виплати. Ці звіти дозволяли 

Комісії контролювати розподіл компенсацій. Крім того, на своїй сорок дев'ятій сесії у вересні 

2003 року Рада керуючих визначила, що суб'єкти, які подають документи, повинні також 

надавати аудиторський сертифікат разом із поданням кожного звіту про розподіл платежів 

або щорічно протягом трьох місяців після закінчення календарного року, щоб посилити 

прозорість розподілу майбутніх платежів. 

Відповідно до рішення Ради керуючих, гроші, які не були  розподілені протягом дванадцяти 

місяців, наприклад, якщо уряд не може знайти позивача протягом дванадцяти місяців з 

моменту отримання грошових коштів, повинні бути повернуті Комісії. Згодом Рада керуючих 

вирішила, що подальші виплати урядам та міжнародним організаціям слід призупинити, 

якщо уряди та міжнародні організації не звітують про розподіл коштів або не повертають 

нерозподілені кошти вчасно. У разі повернення коштів Комісії Комісія утримувала 

повернену суму, доки позивача не було знайдено, після чого гроші були повернуті Уряду 

для розподілу між позивачем. На своїй п'ятдесят шостій сесії (червень 2005 р.) Рада 

керуючих встановила 30 вересня 2006 р. як остаточну дату для виплати заявникам, яких 

місцезнаходження не відоме.  
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Додаток 3 

 

Підсумок виплат та поточний стан виплат 

Протягом багатьох років, виконуючи свій мандат, Компенсаційна Комісія ООН здійснювала 

виплати позивачам за різними категоріями претензій. У таблиці нижче наведено 

компенсації, які вимагалася та були присуджені, поточний стан виплат, а також невиплачені 

суми винагород. 

 

 

 

 

           

 

 

 

Sub- 

Category 

Number of 

claims 

submitted 

Compensation 

sought (US$) 

Number of 

claims awarded 

compensation 1 

Compensation 

awarded (US$) 1 

Percentage of 

awarded amount 

against claimed 

amount 

Net 

compensation 

paid (US$) 2 

Outstanding 

award 

amounts  (US$) 

A 923,158 3,455,092,500 852,499 3,149,692,000 91.16 3,115,269,873 0 

B 5,734 20,100,000 3,935 13,435,000 66.84 13,374,888 0 

C 1,738,237 11,503,877,999  672,452 3, 4 5,185,716,912 45.08 5,177,884,637 0 

D 11,915 16,539,501,201 10,343 3,348,902,861 20.25 3,346,306,483 0 

E1 105 44,740,422,417 67 21,522,047,546 48.1 21,519,116,513 0 

E2 2,445 13,661,076,541 954 916,054,517 6.71 915,480,192 0 

E3 398 8,538,543,367 159 402,562,327 4.71 402,563,804 0 

E4 3,623 11,796,336,671 2,868 3,456,889,662 29.3 3,457,054,041 0 

E/F 123 6,148,493,927 57 311,282,668 5.06 311,282,668 0 

F1 100 18,902,591,737 70 291,171,423 1.54 291,171,423 0 

F2 63 18,417,163,597 46 264,422,123 1.44 264,099,732 0 

F3 62 113,905,394,877 60 8,259,433,226 7.25 8,259,433,226 0 

F4 168 84,904,244,069 109 5,261,746,450 6.2 5,260,112,735 0 

Total 2,686,131 352,532,838,903 1,543,619 52,383,356,715 14.86% 52,333,150,2145 0 


