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A. ПРЕАМБУЛА 

1. Приватні охоронні компанії та інші приватні постачальники послуг з охорони та 
безпеки (далі усе разом – ПОК) відіграють важливу роль у забезпеченні захисту 
державних і недержавних замовників, які надають надзвичайну допомогу, 
виконують відновлювальні та відбудовчі роботи, здійснюють комерційну, 
дипломатичну та військову діяльність. Під час постачання цих послуг, діяльність 
ПОК може потенційно мати як позитивні, так й негативні наслідки для своїх 
замовників, місцевого населення в зоні проведення операцій, загальної ситуації 
в плані безпеки, дотримання прав людини та верховенства права. 

2. Документ Монтрé щодо відповідних міжнародно-правових обов’язків і 
передових практичних методах держав щодо функціонування приватних 
військових і охоронних компаній в період збройного конфлікту визнає, що 
встановлені норми міжнародного права застосовуються до держав у їхніх 
відносинах з приватними постачальниками послуг з охорони та безпеки, та 
забезпечує належні практики для ПОК. Рамкова програма під назвою 
«Дотримання прав людини, захист та засоби правового захисту», що була 
розроблена Спеціальним представником Генерального секретаря з питань 
підприємницької діяльності та прав людини та ухвалена Радою з прав людини 
Організації Об’єднаних Націй, передбачає дії з відповідною обережностю для 
уникнення обмеження прав інших осіб. 

3. На основі цих положень, компанії-підписанти цього Міжнародного кодексу 
поведінки приватних постачальників послуг з охорони та безпеки (далі - Кодекс) 
схвалюють принципи документу Монтрé та вищезазначену рамкову програму 
«Дотримання прав людини, захист та засоби правового захисту», оскільки вони 
застосовуються до ПОК. Таким чином, компанії-підписанти зобов'язуються 
забезпечити відповідальне постачання послуг з охорони та безпеки для 
підтримки верховенства права, поваги прав людини всіх осіб та захисту інтересів 
своїх замовників. 

4. Компанії-підписанти стверджують, що несуть відповідальність за дотримання 
прав людини та виконання гуманітарних функцій перед всіма тими, кого 
торкнулася їх підприємницька діяльність, у тому числі персоналом, 
замовниками, постачальниками, акціонерами та населенням регіону, в якому 
надаються послуги. Компанії-підписанти також визнають важливість поваги до 
різних культур, що зустрічаються у їхній роботі, а також осіб, з якими вони 
стикаються внаслідок цієї діяльності. 

5. Метою цього Кодексу є встановлення загальноприйнятого набору принципів для 
ПОК та створення фундаменту для втілення цих принципів у відповідні 
стандарти, а також механізмів управління та нагляду. 

6. Компанії-підписанти зобов'язуються дотримуватися таких умов, як це 
передбачено цим Кодексом: 

a) здійснювати діяльність відповідно до цього Кодексу; 

b) здійснювати діяльність відповідно до чинного законодавства та положень, та 
згідно з відповідними корпоративними стандартами ведення бізнесу; 

c) здійснювати діяльність у спосіб, що визнає та підтримує верховенство права; 
дотримуються прав людини та захищають інтереси своїх замовників; 

d) вживати заходів для створення та підтримки ефективних механізмів  
внутрішнього управління з метою моніторингу,запобігання та ефективного 
вирішення негативних наслідків для прав людини та їх обліку і звітності; 
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e) забезпечувати заходи реагування та спростування заяв щодо діяльності, яка 
порушує будь-які чинні національні чи міжнародні права або цей Кодекс; 

f) добросовісно співпрацювати з національними та міжнародними органами, що 
здійснюють належну юрисдикцію, зокрема щодо національних та 
міжнародних розслідувань порушень національного та міжнародного 
кримінального права, порушень міжнародного гуманітарного права або 
порушень прав людини. 

7. Автори цього Кодексу визнають, що цей Кодекс є основою для більш широкої 
ініціативи щодо створення кращого управління, дотримання та підзвітності. 
Визнаючи, що для ефективної імплементації принципів цього Кодексу необхідні 
подальші зусилля, компанії-підписанти відповідно зобов'язуються співпрацювати 
впродовж 18 місяців з державами, іншими компаніями-підписантами, 
замовниками та іншими відповідними зацікавленими сторонами після першого 
схвалення цього Кодексу: 

a) встановити об'єктивні та вимірні стандарти постачання послуг з охорони 
та безпеки на основі цього Кодексу з метою застосування єдиних та 
визнаних на міжнародному рівні стандартів операційної діяльності та 
ділової практики; 

b) встановити зовнішні незалежні механізми ефективного управління та 
нагляду, що передбачатимуть підтвердження дотримання компаніями-
підписантами принципів Кодексу та стандартів, викладених в Кодексі, 
починаючи з належних правил і процедур, перевірки та моніторингу їх 
робіт на місцях, у тому числі звітність і впровадження механізму розгляду 
заявлених порушень принципів Кодексу чи стандартів, викладених у 
Кодексі;  

 а потім розглянути можливість розробки додаткових принципів і стандартів для 
відповідних послуг, таких як підготовка зовнішніх кадрів, постачання послуг з 
забезпечення безпеки на морі, участь в операціях, зв’язаних з затриманими або 
іншими особами під охороною. 

8. Підписання цього Кодексу є першим кроком на шляху до виконання його 
положень у повній мірі. Компанії-підписанти повинні: (1) впровадити та/або 
продемонструвати внутрішні процеси, щоб відповідати вимогам принципів 
Кодексу та стандартів, викладених у Кодексі; і (2) як тільки механізм управління 
та нагляду буде впроваджено, отримати сертифікацію і піддаватися поточному 
незалежному аудиту та перевірці за цим механізмом. Компанії-підписанти 
зобов'язуються бути прозорими в процесі імплементації принципів Кодексу та 
стандартів, викладених у Кодексі. Компанії не претендуватимуть на те, що вони 
сертифіковані відповідно до цього Кодексу, поки сертифікація не буде надана 
органом управління та нагляду, як зазначено нижче. 

B. ВИЗНАЧЕННЯ 

Ці визначення застосовуються лише виключно в контексті цього Кодексу.  

Аудиторська перевірка – процес, за допомогою якого незалежні аудитори, акредитовані 
органом  управління та нагляду, періодично проводять аудиторські перевірки на місці, 
у тому числі і в цій галузі, збираючи дані, які будуть передані органу управління та 
нагляду, який, у свою чергу, перевірить, чи компанія відповідає вимогам і, якщо ні, то 
які потрібні виправні дії. 

Замовник – це особа, яка наймає, раніше наймала або має намір найняти ПОК для 
постачання послуг з охорони та безпеки від її імені, включаючи, у відповідних випадках, 
де ПОК підписує контракти з іншою компанією. 
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Звітність – це процес, який охоплює необхідні угоди про конфіденційність та 
нерозголошення інформації, за допомогою яких компанії подають органу управління та 
нагляду письмову оцінку своєї діяльності відповідно до прозорого набору критеріїв, 
встановлених цим органом. 

Імплементація – впровадження механізмів політики, управління та нагляду та 
підготовки особового складу та/або субпідрядників компаніями-підписантами, 
необхідних для демонстрації дотримання принципів Кодексу та стандартів, викладених 
у цьому Кодексі. 

Компанії-підписанти – це ПОК, які підписали та погодилися здійснювати свою 
діяльність відповідно до принципів Кодексу та стандартів, викладених у Кодексі. При 
цьому однина цього терміну не змінює його тлумачення. 

Компанія – будь-який вид суб'єкта підприємницької діяльності або форми, наприклад 
фізична особа-підприємець, товариство, компанія (державна або приватна), або 
корпорація. При цьому множина цього терміну не змінює його тлумачення. 

Компетентний орган – будь-яка державна або міжурядова організація, яка має 
юрисдикцію над діяльністю та/або особами, про які йдеться. При цьому множина цього 
терміну не змінює його тлумачення. 

Моніторинг – це процес збору даних про те, чи особовий склад компанії або 
субпідрядники виконують функції відповідно до принципів Кодексу та стандартів, 
викладених у цьому Кодексі. 

Особовий склад - особи, які працюють на ПОК, як в штаті так і за контрактом, 
включаючи працівників, менеджерів та директорів. Для уникнення неоднозначного 
тлумачення, особи вважаються особовим складом, якщо вони мають відношення до 
ПОК через трудовий договір (з фіксованим терміном, постійний або безстроковий), або 
за договором надання персоналу (незалежно від того, поновлюються він чи ні), або 
якщо вони є незалежними підрядниками, або тимчасовими працівниками та/або 
практикантами (незалежно від того, платять їм чи ні), незалежно від конкретного 
визначення, що застосовується відповідною компанією. 

Послуги з охорони та безпеки – охорона та захист осіб та об'єктів, такі як конвої, 
об'єкти, визначені місця, майно чи інші місця (озброєні чи неозброєні), або будь-яка 
інша діяльність, у зв’язку з якою особовий склад компанії вимушений носити або 
застосовувати зброю для виконання своїх функцій. 

Приватні охоронні компанії та інші приватні постачальники послуг з охорони та безпеки 
(далі усе разом - ПОК) – будь-яка компанія (як визначено у цьому Кодексі), діяльність 
якої включає постачання послуг з охорони та безпеки від свого імені чи від імені іншої 
компанії, незалежно від того, як така компанія описує себе. 

Сертифікація – це процес, за допомогою якого орган управління та нагляду засвідчує, 
що системи та політика компанії відповідають принципам Кодексу та стандартам, 
викладених у Кодексі, і що компанія проходить моніторинг, аудит та перевірку, у тому 
числі у цій сфері через механізм управління та нагляду. Сертифікація є одним із 
елементів більшого зусилля, необхідного для забезпечення надійності будь-якої 
ініціативи з імплементації та нагляду. 

Складні умови – будь-які регіони, в яких  відбуваються чи які оговтуються від 
соціальних заворушень або нестабільності внаслідок стихійних лих чи збройних 
конфліктів, в яких суттєво підірвано верховенство права, обмежується або відсутня 
спроможність державної влади владнати ситуацію. 
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C. ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ 

9. Приймаючи до уваги додаткові кроки, яких необхідно вжити для підтримки 
імплементації цього Кодексу, зокрема, розробки стандартів на основі Кодексу 
(далі - стандарти) та створення незалежного органу управління та нагляду (далі - 
орган), як зазначено в преамбулі – компанії-підписанти мають намір, спільно з 
іншими зацікавленими сторонами, регулярно збиратися для перегляду прогресу 
на шляху до цих кроків. 

10. Після підписання Кодексу компанії-підписанти та інші зацікавлені сторони 
зобов'язуються співпрацювати в окремих випадках з національними органами 
стандартизації з метою розробки стандартів, розуміючи, що в кінцевому 
результаті будь-які національні стандарти відповідатимуть міжнародному набору 
стандартів на основі цього Кодексу. 

11. Після підписання Кодексу компанії-підписанти та інші зацікавлені сторони 
створюють координаційний комітет з кількох зацікавлених сторін у складі 6-9 
членів, який діє як "тимчасова рада". Цей координаційний комітет відповідає за 
розробку та документування початкових механізмів для незалежного органу 
управління та нагляду, включаючи внутрішні положення чи статут, які 
регламентують мандат та політику управління органу. Координаційний комітет 
прикладе всіх зусиль, щоб розробити план робіт зі створення органу до кінця 
березня 2011 року, а потім розробить внутрішні положення/статут до кінця липня 
2011 року та оперативний план до кінця листопада 2011 року. 

12. Після створення незалежного органу управління та нагляду (шляхом ухвалення 
внутрішніх положень/статуту), орган управління та нагляду бере на себе 
відповідальність за дотримання та виконання Кодексу, визначає потребу і 
доцільність відображення органу та стандартів у тексті самого Кодексу. 

D.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

13. У цьому Кодексі викладені принципи, що застосовуються до діяльності компаній-
підписантів при постачанні послуг з охорони та безпеки в складних умовах. 

14. Цей Кодекс доповнює і не замінює нагляд, що здійснюється компетентними 
органами, не обмежує чи змінює діюче міжнародне право чи відповідне 
національне законодавство. Сам Кодекс не створює жодних юридичних 
зобов'язань і юридичної відповідальності перед компаніями-підписантами, окрім 
тих, які вже існують в рамках національного або міжнародного права. Ніщо в 
цьому Кодексі не тлумачиться як таке, що обмежує або порушує будь-яким чином 
діючі або розроблені норми міжнародного права.  

15. Зміни до цього Кодексу вносяться у відповідності до процедур, які 
встановлюються органом управління та нагляду. 

E. ЗАГАЛЬНІ ЗОБОВЯЗАННЯ 

16. Компанії-підписанти погоджуються діяти відповідно до принципів, що містяться у 
цьому Кодексі. Компанії-підписанти вимагають від особового складу, а також усіх 
субпідрядників чи інших сторін, що постачають послуги з охорони та безпеки  за 
контрактами компаній-підписантів, діяти відповідно до принципів, що містяться у 
цьому Кодексі. 

17. Компанії-підписанти впроваджують відповідні правила та нагляд в прагненні 
постійної відповідності дій їх особового складу принципам, що містяться в цьому 
документі. 

18. Компанії-підписанти зобов'язуються дотримуватися цього Кодексу як невід'ємної 
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частини контрактних умов з особовим складом і субпідрядниками, або іншими 
сторонами, що постачають послуги з охорони та безпеки за їх контрактами. 

19. Компанії-підписанти дотримуються цього Кодексу, навіть якщо Кодекс не 
внесений до контрактних умов з замовником. 

20. Компанії-підписанти свідомо не укладають контракти, якщо їх виконання 
безпосередньо та суттєво суперечить принципам цього Кодексу, чинному 
національному чи міжнародному праву, або чинному місцевому, регіональному 
та міжнародному праву з прав людини, і не звільняються від дотримання цього 
Кодексу будь-яким контрактним зобов'язанням. У максимально можливій мірі, 
компанії-підписанти тлумачать та виконують контракти у порядку, який 
відповідає цьому Кодексу. 

21. Компанії-підписанти дотримуються та вимагають від свого особового складу 
дотримуватися чинного законодавства, яке може включати міжнародне 
гуманітарне право та право з прав людини, передбачене чинним національним 
законодавством та усім іншим чинним міжнародним та національним 
законодавством. Компанії-підписанти проводять належну перевірку для 
забезпечення дотримання законів та принципів, що містяться в цьому Кодексі, та 
поважають права людини осіб, з якими вони стикаються, включаючи права на 
вільне волевиявлення, об'єднання та мирні зібрання, проти свавільного або 
незаконного втручання у приватне життя чи позбавлення майна. 

22. Компанії-підписанти погоджуються не вступати в договірні відносини з будь-яким 
урядом, особою чи органом, не надавати їм допомогу та послуги, якщо це 
суперечить санкціям Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Компанії-
підписанти не будуть приймати участь, спонукати чи намагатися отримувати 
вигоду та вимагатимуть від особового складу не приймати участь, спонукати чи 
намагатися отримувати вигоду від будь-яких національних чи міжнародних 
злочинів, включаючи, але не обмежуючись, військових злочинів, злочинів проти 
людства, геноциду, тортур, насильницького зникнення, насильницьких чи 
примусових робіт, захоплення заручників, насильства у сексуальному чи 
гендерному відношенні, торгівлі людьми, торгівлі зброєю чи наркотиками, 
дитячої праці, або позазаконних, масових чи свавільних страт. 

23. Компанії-підписанти не посилаються та вимагають від особового складу не 
посилатися на контрактні зобов'язання, накази вищих осіб або виняткові 
обставини, такі як збройний конфлікт або неминучий збройний конфлікт, загроза 
національній або міжнародній безпеці, внутрішньополітична нестабільність чи 
будь-який інший надзвичайний стан, як основу для обґрунтування участі в будь-
якій діяльності, зазначеній у параграфі 22 цього Кодексу. 

24. Компанії-підписанти доповідають і вимагають від свого особового складу 
доповідати про очевидну чи небезпідставну підозру у вчиненні будь-яких дій, 
зазначених у параграфі 22 цього Кодексу, замовнику та в один або кілька 
компетентних органів країни, в якій це діяння відбулося, країни громадянства 
жертви або країни громадянства винуватця.  

25. Компанії-підписанти вживають належних заходів для гарантії того, що товари та 
послуги, які вони постачають, не застосовувалися для порушення прав людини 
або міжнародного гуманітарного права, і що такі товари та послуги не отримані 
внаслідок такого порушення. 

26. Компанії-підписанти зобов’язуються та вимагають від особового складу, 
відповідно до чинного національного та міжнародного права, не обіцяти, 
пропонувати чи давати будь-якому державному чиновнику, безпосередньо чи 
опосередковано, будь-що цінне безпосередньо для самого державного 
чиновника, іншої особи або суб'єкта господарювання для того, щоб державний 



8  

чиновник діяв чи утримувався від дій у виконанні своїх службових обов'язків, 
якщо така винагорода є незаконною. Компанії-підписанти зобов’язуються та 
вимагають від особового складу не вимагати чи приймати, безпосередньо чи 
опосередковано, нічого цінного в обмін на недотримання національного та 
міжнародного законодавства та/або стандартів чи принципів, які викладені в 
цьому Кодексі. 

27. Компанії-підписанти несуть відповідальність за впровадження корпоративної 
культури, яка сприятиме підвищенню кваліфікації та дотримання принципів 
цього Кодексу всім особовим складом. Компанії-підписанти вимагають від 
особового складу дотримуватися цього Кодексу, який передбачає забезпечення 
достатньої підготовки особового складу для виконання цього.. 

F. КОНКРЕТНІ ПРИНЦИПИ ПОВЕДІНКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ 

Загальна поведінка 

28. Компанії-підписанти зобов'язуються та вимагають від особового складу 
поводитися з усіма людьми гуманно, поважаючи їх гідність та конфіденційність, і 
доповідати про будь-яке порушення цього Кодексу. 

Правила застосування сили 

29. Компанії-підписанти приймають правила застосування сили згідно з чинним 
законодавством та мінімальними вимогами, що містяться у розділі про 
застосування сили у цьому Кодексі, і узгоджують ці правила з замовником. 

Застосування сили 

30. Компанії-підписанти вимагають від особового складу вживати усіх розумних 
заходів для уникнення застосування сили. Якщо застосовується сила, то у 
порядку, що відповідає чинному законодавству. У жодному разі рівень 
застосування сили не повинен перевищувати строгу необхідність та має бути 
пропорційним загрозі та відповідати ситуації. 

31. Компанії-підписанти вимагають від особового складу не застосовувати 
вогнепальну зброю проти осіб, крім випадків самооборони або захисту інших 
людей від неминучої загрози смерті чи серйозної травми, або запобігання 
вчиненню особливо тяжкого злочину, що становить серйозну загрозу для життя. 

32. Оскільки особовий склад офіційно має дозвіл на надання допомоги у діяльності 
державних правоохоронних органів, компанії-підписанти вимагають, щоб 
застосування сили чи зброї особовим складом відповідало усім національним та 
міжнародним зобов'язанням, що застосовуються до звичайних працівників 
правоохоронних органів цієї держави і, щонайменше, стандартам, викладених в 
Основних принципах Організації Об'єднаних Націй із застосування сили та 
вогнепальної зброї працівниками правоохоронних органів (1990). 

Затримання осіб 

33. Компанії-підписанти зобов’язуються і вимагають від особового складу лише 
конвоювати, перевозити чи допитувати затриманих лише в тих випадках, якщо: (a) 
з компанією держава спеціально уклала контракт на такі завдання; (b) її особовий 
склад пройшов підготовку відповідно до чинного національного та міжнародного 
права. Компанії-підписанти зобов'язуються і вимагають від особового складу 
поводитися з усіма затриманими гуманно, відповідно до їх статусу та необхідного 
захисту відповідно до чинного законодавства з прав людини або міжнародного 
гуманітарного права, включаючи, зокрема, заборону тортур та іншого жорстокого, 
нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. 
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Утримання осіб 

34. Компанії-підписанти зобов’язуються та вимагають від особового складу не 
затримувати та утримувати осіб, крім випадків самооборони чи захисту інших 
осіб від неминучої загрози насильства, або після нападу чи злочину, вчиненого 
такими особами проти особового складу, чи проти замовників або майна під їх 
захистом до моменту передачі затриманих осіб компетентним органам при 
виникненні такої можливості. Будь-яке таке затримання та утримання має 
відповідати чинному національному чи міжнародному праву та доповідається 
негайно замовнику. Компанії-підписанти зобов'язуються та вимагають від 
особового складу поводитися з усіма утримуваними гуманно, відповідно до їх 
статусу та необхідного захисту відповідно до чинного законодавства з прав 
людини або міжнародного гуманітарного права, включаючи, зокрема, заборону 
тортур та іншого жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, 
поводження чи покарання. 

Заборона тортур та іншого жорстокого, нелюдського або такого, що принижує 
гідність, поводження чи покарання  

35. Компанії-підписанти зобов'язуються та вимагають від особового складу не 
застосовувати тортури та інше жорстоке, нелюдське або таке, що принижує 
гідність, поводження чи покарання. Для уникнення неоднозначного тлумачення 
тортури та інші жорстокі, нелюдські або такі, що принижують гідність, 
поводження чи покарання визначаються у цьому документі як скоєні дії 
приватною особою, які являють собою тортури або інші жорстокі, нелюдські або 
такі, що принижують гідність, поводження чи покарання, якщо би це було 
вчинено державною посадовою особою. 

36. Контрактні зобов'язання, накази вищих осіб або виняткові обставини, такі як 
збройний конфлікт або неминучий збройний конфлікт, загроза національній чи 
міжнародній безпеці, внутрішньополітична нестабільність, чи будь-який інший 
надзвичайний стан, ніколи не можуть служити підставою для застосування 
тортур або інших жорстоких, нелюдських чи таких, що принижують гідність, 
поводжень чи покарань. 

37. Компанії-підписанти зобов'язуються та вимагають від особового складу 
доповідати про будь-яке застосування тортур або інше жорстоке, нелюдське або 
таке, що принижує гідність, поводження чи покарання, які їм відомі або у яких у 
них є небезпідставні підозри. Такі факти повинні надаватися замовнику та в один 
або кілька компетентних органів країни, в якій це діяння відбулося, країни 
громадянства жертви або країни громадянства винуватця. 

Сексуальна експлуатація та наруга або гендерне насильство 

38. Компанії-підписанти не отримують вигоду та вимагають від особового складу не 
займатися чи отримувати вигоду від сексуальної експлуатації (включаючи, з цією 
метою, проституцію), наруги або гендерного насильства чи злочинів як 
всередині компанії, так і за її межами, включаючи зґвалтування, сексуальне 
домагання або будь-яку іншу форму сексуальної наруги чи насильства. Компанії-
підписанти зобов’язуються та вимагають від особового складу бути пильними 
щодо всіх випадків сексуального або гендерного насильства, та, якщо вони 
виявлені, доповісти про такі випадки компетентним органам. 

Торгівля людьми 

39. Компанії-підписанти зобов’язуються та вимагають від особового складу не 
приймати участі у торгівлі людьми. Компанії-підписанти зобов’язуються та 
вимагають від особового складу бути пильними щодо всіх випадків торгівлі 
людьми та де вони були виявлені доповідати про такі випадки в компетентні 
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органи. У рамках цього Кодексу, торгівля людьми – це вербування, 
приховування, перевезення, передача чи отримання особи для (1) торгівлі 
сексуальними послугами через застосування сили, обман чи примус або де 
особа, яка була схилена до надання таких послуг не досягла 18-річного віку; або 
(2) праці чи послуг через застосування сили, обман чи примус з метою 
підневільної праці, боргової кабали або рабства. 

Заборона рабства та примусової праці 

40. Компанії-підписанти не використовують працю людей, які знаходяться в рабстві, 
примусову або обов'язкову працю та не є співучасниками використання такої 
праці будь-якою іншою структурою. 

Заборона найгірших форм дитячої праці 

41. Компанії-підписанти поважають права дітей (осіб у віці до 18 років) на захист від 
найгірших форм дитячої праці, у тому числі: 

a) всі форми рабства чи практики, що є подібними до рабства, такі як 
продаж дітей та торгівля ними, боргова кабала та кріпосна залежність, 
примусова та обов’язкова праця, у тому числі примусове та обов’язкове 
вербування дітей для використання їх в збройних конфліктах; 

b) використання, придбання чи пропонування дитини для проституції, для 
виробництва порнографічної продукції чи для порнографічних сцен; 

c) використання, придбання чи пропонування дитини для незаконної 
діяльності, зокрема для виготовлення та незаконного збуту наркотиків; 

d) робота, яка за своїм характером або обставинами, в яких вона 
виконується, може завдати шкоди фізичному та психічному здоров’ю 
дитини. 

Компанії-підписанти зобов'язуються і вимагають від особового складу 
доповідати  компетентним органам про будь-які випадки діяльності, про яку 
йдеться вище, про які їм стало відомо або щодо яких у них є обґрунтовані 
підозри. 

Дискримінація 

42. Компанії-підписанти зобов’язуються та вимагають від особового складу уникати 
дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри, статі, релігії, соціального 
походження, соціального статусу, статусу корінного населення, інвалідності чи 
сексуальної орієнтації при прийнятті на роботу особового складу та відбирають 
особовий склад на основі вимог контракту. 

Ідентифікація та реєстрація 

43. Компанії-підписанти, наскільки це відповідає обґрунтованим вимогам безпеки та 
безпеці цивільного населення, їх особового складу та замовників, 
зобов’язуються: 

a) вимагати від усього особового складу носити особисті розпізнавальні 
знаки  кожного разу при виконанні своїх контрактних обов'язків; 

b) забезпечувати реєстрацію та отримання дозволів від відповідних 
національних органів на експлуатацію транспортних засобів при 
виконанні своїх контрактних обов'язків; 
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c) забезпечувати реєстрацію та дозволи від відповідних національних 
органів на всі небезпечні матеріали. 

G. КОНКРЕТНІ ЗОБОВЯЗАННЯ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ТА КЕРІВНИЦТВА   

Впровадження Кодексу в політику компанії   

44. Компанії-підписанти впроваджують цей Кодекс в політику компанії, системи 
внутрішнього контролю та нагляду, інтегрують його у всі відповідні аспекти своєї 
діяльності. 

Відбір та перевірка особового складу 

45. Компанії-підписанти проявляють належну обачність під час відбору особового 
складу, включаючи об’єктивні перевірки та постійний контроль за діяльністю 
особового складу. Компанії-підписанти наймають лише осіб з необхідною 
кваліфікацією, яка визначається відповідним контрактом, чинним національним 
законодавством та галузевими стандартами, а також принципами, що містяться 
у цьому Кодексі. 

46. Компанії-підписанти не наймають осіб віком до 18 років для постачання послуг з 
охорони та безпеки. 

47. Компанії-підписанти оцінюють та забезпечують на постійній основі здатність 
особового складу виконувати свої завдання відповідно до принципів цього 
Кодексу та проводять регулярні перевірки фізичного та психологічного стану 
особового складу на здатність виконання своїх контрактних обов'язків. 

48. Компанії-підписанти розробляють і застосовують внутрішні правила та 
процедури для визначення придатності кандидатів чи особового складу для 
використання зброї як частини своїх обов'язків. Щонайменше, такі перевірки 
включатимуть те, що: 

a) вони не були засуджені за вчинення злочину, що означало б, що така 
особа не володіє моральними якостями чи здібностями для постачання 
служб з охорони та безпеки відповідно до принципів цього Кодексу; 

b) вони не були звільнені з позбавленням прав і привілей; 

c) з ними не були розірвані інші постійні та тимчасові  контракти через 
задокументовані порушення одного або кількох принципів, що містяться в 
цьому Кодексі; 

d) немає даних щодо іншої поведінки, яка, згідно з об'єктивно 
обґрунтованим стандартом, ставить під сумнів їх придатність носити 
зброю. 

У рамках цього параграфу, дискваліфіковані злочини можуть включати, але не 
обмежуючись ними, нанесення побоїв, вбивство, підпал, шахрайство, 
зґвалтування, сексуальне насильство, організована злочинність, хабарництво, 
корупція, неправдиві свідчення, тортури, викрадення людей, торгівля 
наркотиками чи торгівля людьми. Це положення не відміняє будь-який закон, 
який обмежує можливість розгляду злочину при оцінці кандидата. Ніщо в цьому 
розділі не забороняє компанії застосовувати більш жорсткі критерії.  

49. Компанії-підписанти вимагають від усіх кандидатів надавати дозвіл на доступ до 
даних про їх попередню трудову діяльність та наявних державних архівів як 
умови для працевлаштування чи співпраці. Це включає реєстри про займані 
посади в армії, поліції, державних або приватних компаніях постачання послуг з 
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охорони та безпеки. Окрім того, компанії-підписанти, відповідно до чинного 
національного законодавства, вимагають від усього особового складу згоди на 
участь у внутрішніх розслідуваннях та дисциплінарних процедурах, а також у 
будь-яких державних розслідуваннях, які проводяться компетентними органами, 
за винятком випадків, коли це заборонено законом. 

Відбір та перевірка субпідрядників  

50. Компанії-підписанти проявляють належну обачність під час відбору, перевірки та 
постійного контролю за діяльністю всіх субпідрядників, які постачають послуги з 
охорони та безпеки. 

51. Відповідно до принципів згідно з параграфом 13 цього Кодексу, компанії-
підписанти вимагають від усього особового складу, усіх субпідрядників та інших 
сторін, які постачають послуги з охорони та безпеки за контрактом, діяти 
відповідно до принципів, що містяться в цьому Кодексі та стандартів, що 
випливають з Кодексу. Якщо компанія укладає контракти з фізичною особою або 
будь-якою іншою групою чи юридичною особою на постачання послуг з охорони 
та безпеки, і ця особа або група не можуть задовольнити принципи відбору, 
перевірки та підготовки, що містяться в цьому Кодексі, та стандарти, викладені у 
Кодексі, компанія-підрядник вживає обґрунтованих та належних заходів для 
забезпечення процесу відбору, перевірки та підготовки особового складу 
субпідрядника відповідно до принципів, що містяться у цьому Кодексі, та 
стандартів, що випливають з цього Кодексу. 

Політика компанії та контракти з особовим складом  

52. Компанії-підписанти гарантують, що їхня політика щодо характеру та обсягу 
послуг, які вони постачають, наймання особового складу та інших відповідних 
довідкових матеріалів про особовий склад, наприклад контракти з персоналом, 
включає належне впровадження цього Кодексу та відповідних і чинних трудових 
прав. Загальні умови та положення контракту чітко роз’яснені та доступні для 
всього особового складу в письмовій формі у зрозумілому для них форматі та 
мові. 

53. Компанії-підписанти зберігають записи про наймання, посадові інструкції 
особового складу, а також звіти про весь минулий та поточний особовий склад 
упродовж 7 (семи) років. Компанії-підписанти вимагають від усього особового 
складу надавати дозвіл на доступ до та отримання відомостей про 
працевлаштування та наявних державних архівів, за винятком випадків, коли це 
заборонено законом. Такі записи будуть доступні для будь-якого механізму з 
дотримання, встановленого відповідно до цього Кодексу або компетентного 
органу за запитом, крім випадків, коли це заборонено законом. 

54. Компанії-підписанти зберігають копії паспортів, проїзних або інших 
ідентифікаційних документів свого особового складу протягом встановленного 
законодавством періоду часу для адміністративної обробки або інших законних 
цілей. Цей параграф не перешкоджає співпраці компанії з компетентними 
органами відносно особового складу, якщо він знаходиться під слідством. 

Підготовка особового складу 

55. Компанії-підписанти гарантують, що весь особовий склад, який постачає послуги з 
охорони та безпеки проходить первинну та періодичну професійну підготовку, а 
також повністю проінформований про існування цього Кодексу, всіх чинних 
міжнародних та національних норм, включаючи міжнародні норми з прав людини, 
міжнародне гуманітарне право, міжнародне кримінальне право та інші чинні норми 
кримінального права. Компанії-підписанти ведуть записи щодо проходження 
професійної підготовки та її результатів, в тому числі результатів практичних завдань. 
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Поводження зі зброєю  

56. Компанії-підписанти отримують та обновляють по мірі необхідності дозволи на 
зберігання та використання будь-яких видів зброї та боєприпасів у відповідності 
до чинного законодавства. 

57. Компанії-підписанти зобов’язуються та вимагають від особового складу  не 
зберігати та не використовувати зброю чи боєприпаси, які є незаконними 
відповідно до чинного законодавства. Компанії-підписанти зобов’язуються та 
вимагають від особового складу не займатися незаконною передачею зброї та 
проводять будь-які операції, що пов’язані зі зброєю, відповідно до чинного 
законодавства та вимог Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, включаючи 
санкції. Зброя та боєприпаси не піддаються ніяким змінам, які суперечать 
чинному національному законодавству чи міжнародному праву. 

58. До політики та процедури управління зброєю та боєприпасами компанії-
підписанта належать: 

a) безпечне зберігання; 

b) контроль за видачою; 

c) записи кому та коли зброя була видана; 

d) ідентифікація та облік всіх боєприпасів; 

e) контроль та належна утилізація. 

Курс поводження з вогнепальною зброєю  

59. Компанії-підписанти вимагають, що: 

a) особовий склад, який носитиме зброю, отримує на це дозвіл лише після 
проходження чи перевірки відповідної підготовки володіння тим чи іншим 
типом або моделлю зброї, яку вони носитимуть. Особовий склад не 
працює зі зброєю, поки успішно не пройде спеціальний курс з підготовки 
володіння зброєю. 

b) особовий склад, який носить зброю, повинен проходити спеціальну 
регулярну контрольовану перепідготовку володіння зброєю, яку вони 
носять та курс з правил застосування сили. 

c) особовий склад, який носить зброю, повинен пройти належну підготовку з 
правил застосування сили. Ця підготовка може базуватися на різних 
відповідних стандартах, але, щонайменше, на принципах, що містяться в 
цьому Кодексі та Основних принципах Організації Об’єднаних Націй щодо 
застосування сили та вогнепальної зброї посадовими особами з 
підтримки правопорядку (1990), національних законах або положеннях, 
що діють в регіонах, в яких надаються послуги. 

Поводження з військовим майном 

60. Компанії-підписанти зобов’язуються та вимагають від особового складу 
отримувати та обновлювати всі дозволи на зберігання та використання будь-
яких військових засобів, наприклад, небезпечних матеріалів і озброєння у 
відповідності до чинного законодавства.  

61. Компанії-підписанти зобов’язуються та вимагають від особового складу не 
зберігати та не використовувати військові засоби, наприклад, небезпечні 
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матеріали та озброєння, які є незаконними відповідно до чинного законодавства. 
Компанії-підписанти зобов’язуються та вимагають від особового складу не 
займатися незаконною передачею військових засобів та проводять будь-які 
операції, що пов’язані з військовими засобами, відповідно до чинного 
законодавства та вимог Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, включаючи 
санкції.  

62. До політики та процедури управління військовими засобами компанії-підписанта 
належать: 

a) безпечне зберігання; 

b) контроль за видачою; 

c) записи кому та коли засоби були видані; 

d) належні процедури утилізації. 

Звітність по інцидентам 

63. Компанії-підписанти готують звіт щодо будь-якого інциденту із участю їх 
особового складу та застосуванням будь-якої зброї, включаючи відкриття вогню 
за будь-яких обставин (за винятком дозволених тренувань), будь-який рівень 
застосування сили, пошкодження техніки чи травмування людей, атаки, злочинні 
дії, дорожньо-транспортні пригоди, інциденти, пов'язані з іншими силами з 
забезпечення безпеки або звіти, що вимагаються замовником, а також 
проводити внутрішнє розслідування для з’ясування наступного: 

a) часу та місця інциденту; 

b) встановлення особи та громадянства осіб, які були задіяні у інциденті, 
включаючи їхні адреси та інші контактні дані; 

c) нанесених травм/пошкоджень; 

d) обставин, які призвели до інциденту; 

e) вжитих компанією-підписантом заходів для реагування на події інциденту. 

Після завершення розслідування компанія-підписант складає звіт про інцидент в 
письмовій формі, включаючи зазначену вище інформацію, копії якого надає 
замовнику та, у межах передбачених законодавством, компетентним органам. 

Охорона та безпека праці 

64. Компанії-підписанти прагнуть забезпечити охорону й безпеку праці, визнаючи 
можливі небезпеки та обмеження, яких неможливо уникнути та які трапляються у 
місцевих умовах праці. Компанії-підписанти гарантують приймати запобіжні 
заходи для захисту особового складу, який бере участь у ризикованих або 
небезпечних для життя операціях. Це включатиме: 

a) оцінку ризиків завдання шкоди здоров’ю особовому складу та ризиків для 
місцевого населення у результаті діяльності компаній-підписантів та/або 
особового складу; 

b) підготовку до операцій в надскладних умовах; 

c) забезпечення належним індивідуальним захисним спорядженням, зброєю 
та боєприпасами, медичне обслуговування; 
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d) прийняття політики, що передбачає охорону й безпеку служби всередині 
компанії, наприклад політики, що стосується психологічного здоров'я, 
запобігання насильству на робочому місці, порушення поведінки, 
зловживання алкоголем і наркотиками, сексуальних домагань та іншої 
неналежної поведінки. 

Сексуальні домагання   

65. Компанії-підписанти не допускають сексуальних домагань та зловживань з боку 
особового складу по відношенню до співробітників. 

Порядок подачі скарг  

66. Компанії-підписанти впроваджують порядок подачі скарг, що стосуються 
невиконання компанією принципів, що містяться у цьому Кодексі, поданих 
особовим складом або третьою стороною. 

67. Компанії-підписанти зобов’язуються: 

a) впровадити для свого особового складу та третіх сторін порядок подачі 
скарг відповідальному співробітнику про неприйнятну та/або незаконну 
поведінку, включаючи дії чи бездіяльність, які суперечать принципам, що 
містяться у цьому Кодексі. Порядок подачі скарг повинен бути прозорим, 
доступним та забезпечувати ефективні засоби правового захисту, 
включаючи рекомендації щодо запобігання повторюванню цього. Він 
також повинен передбачати те, щоб будь-яка особа, яка має підстави для 
підозрювання у неприйнятній чи незаконній поведінці, або порушенні 
цього Кодексу, що мали місце чи будуть мати місце, доповідала 
відповідальному співробітнику компанії та, у відповідних випадках, 
компетентним органам; 

b) публікувати інформацію про порядок подачі скарг на загальнодоступному 
веб-сайті; 

c) розслідувати такі заяви оперативно, об’єктивно та з належним 
урахуванням конфіденційності; 

d) вести журнал реєстрації заяв, висновків або дисциплінарних заходів. 
Якщо не заборонено чи не захищено чинним законодавством, такі 
журнали, за запитом, надаються компетентним органам; 

e) співпрацювати з офіційним слідством, не приймати участі та вимагати від 
особового складу не чинити тиск на свідків, перешкоджати дачі свідчень 
чи проведенню розслідувань; 

f) вживати відповідних дисциплінарних стягнень, які можуть включати 
розірвання контракту в разі виявлення таких порушень або незаконної 
поведінки; 

g) гарантувати особовому складу, який добросовісно доповідає про 
правопорушення, безпеку від дій у відповідь за такі заяви, наприклад, 
захищаючи їх від несанкціонованих або, в іншому випадку, неприйнятних 
дисциплінарних стягнень, та те, що порушені питання розслідуються та 
вирішуються без невиправданої затримки. 

68. Жодне положення цього Кодексу не повинно тлумачитися як заміна будь-яких 
контрактних вимог або конкретних правил чи порядку компанії щодо подачі заяв 
про правопорушення. 
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69. Компанії-підписанти гарантують, що у них завжди є достатні фінансові 
можливості для виконання розумно передбачуваних комерційних зобов’язань у 
зв'язку зі шкодою, що може бути заподіяна особі в результаті травми, смерті чи 
пошкодження майна. Достатні фінансові можливості можуть забезпечуватися за 
рахунок гарантій замовника, належного страхового покриття (що охоплює 
відповідальність компанії по відношенню до її особового складу та громадянську 
відповідальність на суму, що є пропорційною масштабу та обсягу дій компанії-
підписанта) або за рахунок власних резервних фондів. Якщо неможливо 
отримати належне страхове покриття, для виконання цих зобов’язань компанія-
підписант має вишукати альтернативні варіанти. 

H.  КОМЕНТАР  

70. Уряд Швейцарії веде публічний перелік компаній-підписантів і скликає первинну 
конференцію з розгляду Кодексу після того, як будуть розроблені механізми 
управління та нагляду (як зазначено в преамбулі та розділі C "Імплементація" до 
цього Кодексу). 


