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Ів223825 Ва613912 

Румунські військовополонені в Радянському 
Союзі. Документи 1941-1956 



Ва706327 
•   У виданні вперше в Україні на 

підставі аналізу кримінального 
законодавства України, 
законодавства інших держав, а також 
міжнародних договорів дано 
детальний аналіз міжнародних 
воєнних та інших злочинів, 
пов’язаних з порушенням законів та 
звичаїв війни; розглянуто ознаки, за 
якими слід розмежовувати склади 
цих злочинів і зміст складів інших 
злочинів, близьких до цих 
міжнародних злочинів, також 
наведено низку пропозицій щодо 
вдосконалення кримінального 
законодавства України. 



Ва743193 Р86497 



Ва823225,1 
•   Що перетворює цілком притомних та 

цивілізованих людей,які нічим не 
відрізняються від інших у буденному 
житті, на вбивць і ґвалтівників під час 
війни? І чи будь-хтось з нас теж 
потенційно може стати злочинцем у 
відповідних умовах? 
 

•   Шукаючи відповіді на ці питання, 
Славенка Дракуліч спостерігала за 
розглядами справ на засіданнях 
Міжнародного кримінального 
трибуналу в Гаазі щодо воєнних 
злочинів у колишній Югославії. За 
моторошними випадками насильства 
й смертями сотень тисяч людей 
авторка намагається розгледіти суть-
причини конфлікту, що тлів упродовж 
певного часу, та суспільні зрушення й 
політичні жести, що зумовили його 
вибух.  



Коваль В.С. В80.1 
   Вибрані протоколи, документи та 
матеріали взяті з 42-томного офіційного 
видання судових матеріалів Міжнародного 
військового трибуналу(МВТ),виданого в 
Нюренберзі в 1947-1949 роках під назвою: 
 

«Суд над головними 
військовими 

злочинцями перед 
Міжнародним 

військовим 
трибуналом 

Нюренберг, 14 
листопада 1945р. 1 

жовтня 
1946р.(офіційни1й 

текст німецькою 
мовою)» 



Ів216010 

   Видання польською мовою  
Інституту національної 
пам’яті-комісія з 
процесування злочинів проти 
польського державного 
музею Аушвіц – Біркенау під 
назвою «Аушвіц перед 
судом. Процес у Франкфурті 
1963-1965. Документи. 



Вс58244 Ва799193 Коваль В.С. Ва763 
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Ва799939 Ва597607 



Ва662716 

•   Пакт Реріха (відомий ще як 
Червоний Хрест Культури) — 
розроблений відповідно до 
законів міжнародного права й 
опублікований 1929 художником, 
письменником, ученим і 
громадським діячем М. Реріхом 
«Пакт з охорони історичних 
пам'яток і культурних цінностей 
під час збройних конфліктів». 15 
квітня 1935 у Вашингтоні 
представники 21 країни на чолі з 
президентом США Франкліном 
Делано Рузвельтом підписали 
Міжнародний договір про 
охорону Художніх і наукових 
накладів, Місій і Колекцій, 
відомий відтоді як Пакт Реріха. 



Ва720165 Ва748023 



Ва709748 Ва740283 



Табачник Д.В. В18,1-2 
•   Видання знайомить читачів 

з першими кроками на шляху 
опрацювання джерел з 
проблемами «нацистського 
золота», що зберігаються в 
архівах України, Росії, 
Німеччини. Визначаються 
перспективи пошуків 
документів для визначення й 
обґрунтування претензій 
України на частку 
нерозподілених нацистських 
активів, як держави, що 
найбільше постраждала під 
час Другої світової війни. 
 
  Видання проілюстроване 
зразками архівних документів, 
вміщених у додатку. 



Ва817664 Ва799296 



Ва840971 Ва832867 Ва678088 



Ва832041 



Ва578293 Ва578090 

  Глибоке знання 
військовослужбо

вцями норм 
права 

війни,Міжнародн
ого 

гуманітарного 
права сприяє не 

тільки гуманізації 
збройних 

конфліктів, але й 
їх запобіганню, 

стабілізації 
мирних 

взаємовідносин. 
   

   До цих збірників включено матеріали з основних міжнародних угод щодо 
права війни, перш за все Женевських конвенцій; додаткових протоколів до 
них, а також Конвенції про захист культурних цінностей під час збройного 
конфлікту від 14 травня 1954р.(Г.К.(КЦ). 



Ва829779 Ва821120 



Ва846894 Р126164 



Со33741 

•   Дана публікація презентує 
результати роботи зі зібрання 
фактів порушення 
міжнародного права у зв’язку 
з окупацією території 
Автономної Республіки Крим 
та м. Севастополя(Україна) 
військовими Російської 
Федерації, а також порушень 
прав людини на тимчасово 
Окупованій території Криму, у 
період з лютого 2014по 
березень 2015року. 

 



Ва814784 Р132730 



Со36709 Вс68511 



Ж70199/А.2020-2020 

•   Українське видання Щорічника 
СІПРІ підготовлене спільно 
Стокгольмським міжнародним 
інститутом дослідження миру та 
Українським центром економічних 
і політичних досліджень імені 
Олександра Розумкова. 

 

•   СІПРІ – незалежний міжнародний 
інститут з дослідження проблеми 
конфліктів, озброєнь, контролю 
над озброєннями та роззброєння. 
СІПРІ, заснований у 1966р., 
забезпечує політиків, науковців, 
журналістів аналітичними 
матеріалами, що  ґрунтуються на 
відкритих джерелах. 
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