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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕЖИМУ ВІЙСЬКОВОГО ПОЛОНУ ЗА 

МІЖНАРОДНИМ ГУМАНІТАРНИМ ПРАВОМ 

В даній науковій статті автором здійснено аналіз правових основ режиму військового 

полону за міжнародним гуманітарним правом. Автор зазначає, що на сучасному етапі 

основними актами міжнародного гуманітарного права, які визначають статус 

військовополонених в умовах міжнародного збройного конфлікту, є IV Гаазька конвенція 

про закони та звичаї сухопутної війни від 18 жовтня 1907 р. та Положення про закони і 

звичаї сухопутної війни, що є додатком до названої конвенції, Женевська конвенція про 

поводження з військовополоненими 1949 р., Додатковий протокол до Женевських конвенцій 

від 12 серпня 1949 p., що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів від 8 

червня 1977 р. На підставі проведеного наукового дослідження автор робить висновок про 

те, що до військовополонених у міжнародному гуманітарному праві віднесено особовий 

склад регулярних збройних формувань, в тому числі члени добровольчих формувань та 

загонів, руху опору, збройних сил, які представлять уряд, невизнаний державою, що взяла 

особу у полон. Крім того, до військовополонених прирівнюються або належать усі 

комбатанти, які взяті в полон, крім найманців та шпигунів, а також особи, які 

супроводжують збройні формування і здійснюють їхнє обслуговування, забезпечення, 

надання медичної допомоги, цивільне населення, якщо воно відкрито носить зброю і 

дотримуються законів і звичаїв війни. Зазначені особи мають певний перелік правових 

гарантій, передбачених нормами Женевської конвенції про захист прав військовополонених, 

в тому числі на утримання на рівні армії супротивника, право переписки, направляти скарги, 

здійснювати релігійні обряди, а також нести відповідальність у випадку вчинення порушення 

законодавства або умов утримання. 

Ключові слова: збройний конфлікт; міжнародне гуманітарне право; військовий полон; 

військовополонений; комбатант. 

 

1. ВСТУП 

Постановка проблеми. Одним із актуальних питань становища 

особистості в суспільстві є питання про юридичні механізми захисту прав і 

свобод людини. Необхідність таких механізмів обмовлена природою правової 

держави, в якій умовою розвитку її демократичних інститутів служить 

пріоритет недоторканості прав людини і обов’язок держави забезпечити ці 
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права. Даний обов`язок пов`язаний з реалізацією комплексу юридичних норм, 

які відносяться до різних систем права: міжнародної і національної. Держава, 

приймаючи на себе міжнародно-правовий обов`язок, повинна забезпечити 

узгодження з ним свого національного законодавства. 

Україна є учасницею низки міжнародних договорів у сфері прав людини. З 

метою виконання Україною зобов’язань щодо забезпечення прав і свобод 

людини і громадянина, в тому числі і під час збройного конфлікту. 

Зa увесь чaс iснувaння людствa мiжнaродне спiвтовaриство розробило тa 

погодило норми мiжнaродного гумaнiтaрного прaвa i сформувaло основнi 

принципи ведення вiйни. Один з нaйiстотнiших серед них – це принцип зaхисту 

жертв вiйни, що вирaжaється у зaбезпеченнi воюючими сторонaми прaвового 

зaхисту жертвaм вiйни: порaненим, хворим, особaм, що потерпiли aвaрiю 

корaбля, вiйськовополоненим, цивiльному нaселенню, тобто нaдaння їм тaкого 

стaтусу, який гaрaнтувaв би гумaнне стaвлення до них тa унеможливлювaв би 

нaсильство, знущaння, приниження гiдностi. 

У зв'язку із цим, виникає необхідність дослідження питання забезпечення 

прав військовополонених під час збройного конфлікту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання наукового 

дослідження правового статусу військовополонених досліджено в працях таких 

учених, як  М. В. Грушко, І. М. Жаровська, В. М. Репецький, С. П. Рудюк, Л. Д. 

Тимченко та інших. Вказаними науковцями розглянуті основні питання 

правового статусу військовополонених, однак на жаль не усі ці дослідження є 

комплексними, а тому виникає необхідність проведення наукового дослідження 

в межах даної наукової статті. 

Мета статті. Метою наукової статті є розкриття правового статусу осіб, 

які потрапили у військовий полон відповідно до положень міжнародного 

гуманітарного права, а також категорії осіб, які відносяться до 

військовополонених. 
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2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

На сучасному етапі основними актами міжнародного гуманітарного права, 

які визначають статус військовополонених в умовах міжнародного збройного 

конфлікту, є IV Гаазька конвенція про закони та звичаї сухопутної війни від 

18 жовтня 1907 р. та Положення про закони і звичаї сухопутної війни, що є 

додатком до названої конвенції, Женевська конвенція про поводження з 

військовополоненими 1949 р., Додатковий протокол до Женевських конвенцій 

від 12 серпня 1949 p., що стосується захисту жертв міжнародних збройних 

конфліктів від 8 червня 1977 р. [1, с. 377] 

Основним міжнародно-правовим документом, що визначає режим 

військового полону, є Женевська конвенція про ставлення до 

військовополонених 1949 року, згідно ст. 4 якої військовополоненими є наступні 

категорії осіб, що попали в полон до супротивника під час збройного 

конфлікту, зокрема:  

а) особи, які входять до складу збройних сил сторони конфлікту, як 

офіційних збройних формувань, так і добровольчих загонів, за умови, якщо 

вони є частиною збройних сил, навіть, якщо збройні сили підпорядковуються 

уряду, що не визнаний державою, що тримає в полоні; 

б) особи, які здійснюють опір у складі ополчень, добровольчих загонів, 

організованих рухів опору, за умови, якщо ними командує особа, яка відповідає 

за своїх підлеглих; вони мають постійний відмітний знак, добре розпізнаваний 

на відстані; відкрито носять зброю і вони дотримується законів і звичаїв війни, 

в тому числі: особовий склад партизанських загонів;  

в) особи, які супроводжують збройні сили, але фактично не входять до 

їхнього складу, зокрема воєнні кореспонденти, постачальники, інші особи, які 

слідують за збройними силами, за умови, що вони отримали на це дозвіл тих 

збройних сил, які вони супроводжують, для чого останні видають їм 

посвідчення особи за зразком; 

г) члени екіпажу торгового флоту і цивільної авіації; 
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д) населення неокупованої території, що взялося за зброю, якщо воно 

відкрито носить зброю і дотримується законів і звичаїв війни.  

Не є військовополоненими, але мають переважну більшість прав 

військовополонених такі особи: 

а) особи, які наразі не входять до складу збройних сил, однак їхнє 

інтернування потребується у зв'язку із безуспішною спробою приєднатися до 

збройних сил, до яких вони належать і які ведуть бойові дії,  або неявки за 

викликом, зробленим з метою їхнього інтернування.  

б) особи, які належать до однієї з категорій військовополонених, але 

інтерновані нейтральною державою [2]. 

До сфери застосування Женевських конвенцій і Протоколу І вже 

включаються не тільки міжнародні збройні конфлікти та збройні конфлікти 

неміжнародного характер, але й «збройні конфлікти, в яких народи ведуть 

боротьбу проти колоніального панування та іноземної окупації і проти 

расистських режимів в здійсненні свого права на самовизначення» [1, с. 378]. 

Крім того, в ст. 44 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 

серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних 

конфліктів (Протоколу І) до військовополонених віднесені усі комбатанти, що 

потрапляють під владу супротивної сторони, в тому числі учасники 

партизанських загонів, якщо вони відкрито носять зброю для відрізнення їх від 

цивільного населення [3]. 

З іншого боку, не відносяться до військовополонених, хоча мають схожий 

перелік прав: особа, що бере безпосередню участь у бойових діях, не маючи на 

це права, а також медико-санітарний персонал і священнослужителі (вони, 

опинившись під владою ворога, можуть бути затримані лише в тому випадку, 

якщо цього вимагають санітарний стан та духовні потреби 

військовополонених). Вони можуть продовжувати здійснювати свої медичні та 

духовні обов'язки на користь військовополонених із складу тих збройних сил, 

до яких належать самі, проте при цьому вони військовополоненими не 
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вважаються (ст. 33 Женевської конвенції про статус військовополонених) 

[1, с. 381; 2]. 

Не користуються «сприятливим поводженням відповідно до конвенцій 

згідно зі ст. ст. 46 і 47 Протоколу І» особи зі складу збройних сил сторони, що 

беруть участь у конфлікті, що потрапляють у владу противної сторони у той 

час, коли вони займаються шпигунством, а також найманці (при цьому, члени 

добровольчих загонів є військовополоненими і користуються відповідними 

правами). 

Якщо називати права осіб, які потрапили в полон, можна визначити 

наступні міжнародні стандарти. 

Зокрема, відповідно до ст. 12 Женевської конвенції про статус 

військовополонених, будь-який незаконний акт або бездіяльність з боку 

держави, яка тримає в полоні, котрі привели до смерті військовополоненого, що 

перебуває під її владою, або поставили здоров’я військовополоненого під 

серйозну загрозу, забороняється і будуть розглядатися як серйозне 

порушення [2]. 

Забороняється фізичне погіршення здоров’я, ушкодження 

військовополоненого, здійснення над ним різного роду дослідів та 

експериментів, як наукових, так і медичних, якщо це не викликане інтересами і 

лікуванням самого військовополоненого, застосування до військовополонених 

репресій. 

Військовополонені мають бути захищеними від всяких актів насильства і 

залякування, від зневаги і допитливості юрби (ст. 13), на повагу до їх особи і 

честі, їм має бути надано відповідний захист з боку держави, яка утримує їх у 

полоні. До жінок треба відноситися зі всією належною статі повагою і 

поводитися з ними у всіх випадках не гірше, ніж з чоловіками (ст. 14) [4, с. 61]. 

Кожний військовополонений при його допиті зобов'язаний повідомити 

тільки своє прізвище, ім'я, звання, дату народження й особистий номер. Інші 

обставини та інформацію особа, яка потрапила в полон повідомляти не 

повинна.  
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Держава, що захопила в полон, може інтернувати військовополонених у 

спеціальних таборах, начальниками яких повинні бути офіцери держави, що 

тримає в полоні, а самі табори повинні забезпечити повну гарантію таким 

особам щодо гігієни, збереження здоров'я і попередження епідемій (ст. 21). 

Табори повинні розташовуватися вдалині від районів бойових дій і мати чітко 

розрізнювані з повітря позначення з латинських букв PW або PG. При цьому, 

військовополоненим може бути заборонено виходити за встановлену межу 

табору.  Умови утримання військовополонених в таборах повинні бути не менш 

сприятливі, ніж умови, якими користується армія противника, що розташована 

в цій місцевості. Табір військовополонених знаходиться під відповідальністю 

офіцера регулярних збройних сил держави, що утримує полон. 

Військовополонені забезпечуються необхідним харчуванням, одягом, 

медичною допомогою.  

Держава, яка тримає в полоні, може використовувати працездатних 

військовополонених в якості робочої сили лише з врахуванням їх віку, статті, 

звання, а також фізичних здібностей. Військовополонених можна притягати до 

робіт, не пов`язаних з військовими діями, зокрема таких, як: сільське 

господарство, торгівля, добувні або обробні галузі промисловості (за винятком 

металургійної, машинобудівної і хімічної промисловості, а також громадських 

робіт і будівництва, що мають воєнний характер або мають воєнні цілі), роботи 

на транспорті, ремесло, мистецтво, комунальні послуги, що не мають воєнного 

характеру або призначення, роботи по домашньому господарству (ст. 50). До 

зазначених робіт може залучатися лише рядовий склад, унтер-офіцери можуть 

залучатися лише для нагляду за ведення робіт, офіцерський склад взагалі до 

робіт не залучається, крім випадків, коли вони самі просять про надання їм 

роботи (ст. 49). Заборонено використовувати військовополонених на 

небезпечних (наприклад, видалення мін, снарядів, інших небезпечних 

предметів) або принизливих роботах (ст. 52). У процесі роботи повинні 

дотримуватися вимоги техніки безпеки та охорони праці. Виконання вище 

викладених робіт військовополоненими повинна здійснюватися за справедливу 
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оплату, хоча остаточний розрахунок з видачею належних військовополоненому 

сум, відбувається після закінчення полону (ст. 64–68). 

Військовополонені зобов'язані підпорядковуватися законам держави, що 

тримає в полоні, що має право застосовувати судові і дисциплінарні стягнення 

за проступки, якими можуть бути штраф у розмірі до 50 % від авансу в рахунок 

грошового постачання і плати за роботу за час до 30 днів, що належать 

військовополоненим; позбавлення пільг або арешт до 30 днів. При цьому, за 

одне правопорушення допускається накладення тільки одного стягнення, а 

колективні стягнення та покарання заборонені. Якщо військовополонений 

зробив невдалу спробу втечі, що несе тільки дисциплінарне покарання, як і інші 

військовополонені, які надавали йому допомогу (ст. 91). 

У науковій літературі виникало питання щодо застосування смертної кари 

стосовно військовополонених в Конвенціях. Згідно зі ст. 76 Додаткового 

протоколу I максимально можливою мірою сторони, які перебувають в 

конфлікті, повинні уникати винесення смертного вироку за правопорушення, 

пов’язані зі збройним конфліктом, стосовно вагітних жінок або матерів 

малолітніх дітей, від яких такі діти залежать. Смертний вирок за такі 

правопорушення не приводиться у виконання відносно таких жінок [5, с. 297]. 

Військовополоненим дозволено відправляти релігійні обряди, включаючи 

відвідування богослужінь за умови дотримання ними відповідного 

дисциплінарного порядку. 

Військовополоненим можуть одержувати листи і листівки, індивідуальні і 

колективні посилки, звертатися з проханнями до військової влади, під 

контролем яких вони знаходяться, направляти скарги представникам держави-

покровительниці. 

Не пізніше тижня після прибуття в табір військовополоненому повинно 

бути надане право послати лист родині й у Центральне довідкове агентство у 

справах військовополонених. При цьому, для концентрації усіх повідомлень 

про військовополонених, передбачається створення центрального довідкового 

бюро в нейтральній державі. 
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Військовий полон закінчується: при репатріації військовополонених, якій 

підлягають невиліковні поранені і хворі (ст. 110), після припинення воєнних дій 

(ст. 118) або у випадку втечі військовополоненого. Однак, положення про 

повернення військовополонених не поширюється на тих військовополонених, 

проти яких порушення кримінальна справа, а також на тих 

військовополонених, які засуджені за законами держави, що утримувала полон 

[2; 4, с. 61–62; 6, с. 352–354].  

 

3. ВИСНОВКИ 

На підставі вище викладеного наукового дослідження правового статусу 

військовополонених, можемо визначити, що до них віднесено особовий склад 

регулярних збройних формувань, в тому числі члени добровольчих формувань 

та загонів. Крім того, до військовополонених прирівнюються або належать усі 

комбатанти, які взяті в полон, крім найманців та шпигунів, а також особи, які 

супроводжують збройні формування і здійснюють їхнє обслуговування, 

забезпечення, надання медичної допомоги. Зазначені особи мають певний 

перелік правових гарантій, передбачених нормами Женевської конвенції про 

захист прав військовополонених, в тому числі на утримання на рівні армії 

супротивника, право переписки, направляти скарги, здійснювати релігійні 

обряди, а також нести відповідальність у випадку вчинення порушення 

законодавства або умов утримання. 
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Katerina Gorda and Yaroslav Minyauluk. Legal Regulation of the Military Protection 

Model under International Humanitarian Law 

In this scientific article, the author analyzed the legal foundations of the regime of military 

captivity under international humanitarian law. The author notes that at present, the main acts of 

international humanitarian law that define the status of prisoners of war in conditions of 

international armed conflict are the IV Hague Convention on the Laws and Customs of the Land 

War of October 18, 1907, and the Regulations on the Laws and Customs of the Land War that is the 

annex to the convention, the Geneva Convention on the Treatment of Prisoners of War, 1949, the 

Additional Protocol to the Geneva Conventions of August 12, 1949, concerning the Protection of 

Victims of International Armed Conflict of June 8, 1977 On the basis of the research carried out, 

the author concludes that prisoners of war in international humanitarian law include the personnel 

of regular armed formations, including members of volunteer units and troops, resistance 

movement, armed forces, representing a government not recognized by the state that took the 

person is captive In addition, all prisoners of war other than mercenaries and spies, or persons 

accompanying armed groups and servicing, providing, providing medical care, or civilian 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_199
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population, if they are openly carrying weapons and complying with them, are considered equal to 

or equivalent to prisoners of war laws and customs of war. The abovementioned persons have a 

certain list of legal guarantees provided for in the norms of the Geneva Convention on the Rights of 

the Prisoners of War, including the maintenance of the enemy's army, the right to correspondence, 

file complaints, conduct religious rites, and also be liable in the event of a violation of the law or 

conditions of detention. 

Key words: armed conflict; international humanitarian law; military captivity; prisoners of 

war; combatant. 


