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Анотація

Доктрина поводження із захопленими особами, документами та майном (далі
– Доктрина) відображає систему поглядів, керівні принципи, умови і шляхи
досягнення мети та визначає діяльність Збройних Сил України під час
виконання ними завдань за призначенням щодо: порядку (процедур, умов)
утримання, обліку та адміністрування захоплених осіб, їх особистих речей;
тактичного опитування та поводження із захопленими особами (відповідно до
вимог Женевських Конвенцій); процедур звітності та поводження із
захопленими матеріальними засобами і документами.   

Доктрина є основою для розроблення нормативно-правових актів щодо
впорядкування питань поводження із захопленими особами.   

Правовою основою Доктрини є Конституція України, закони України, акти
Президента України та акти Верховного Головнокомандувача Збройних Сил
України, Кабінету Міністрів України, нормативні документи Міністерства
оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України з питань
національної безпеки і оборони України, а також міжнародні договори, згода
на обов’язковість виконання яких надана Верховною Радою України.   

Доктрина ґрунтується на досвіді застосування Збройних Сил України, інших
військових формувань, правоохоронних органів України та інших складових
сил оборони, набутому під час проведення операції в Іраку, проведення
антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил на сході України.
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ВСТУП 

 
Ця Доктрина охоплює питання поводження із захопленими особами, 

документами і майном під час ведення збройних конфліктів. Вона може 

застосовуватись для взаємодії з підрозділами збройних сил іншої держави під 

час спільного виконання завдань оборони України, захисту її суверенітету, 

територіальної цілісності і недоторканності. 

Ця Доктрина визначає принципи поводження із захопленими особами, 

документами та майном і допоможе штабам різного рівня сил оборони та 

багатонаціональних сил під час планування застосування, підготовки операцій 

(бойових дій) та їх проведення. 

Доктрина призначена для покращення взаємодії між з’єднаннями, 

військовими частинами, іншими підрозділами Збройних Сил України, інших 

військових формувань, правоохоронних органів України та інших складових 

сил оборони під час виконання завдань оборони. 

Ця Доктрина дасть змогу використовувати переваги та досягнення, які 

були набуті під час проведення операції Об’єднаних сил  

(антитерористичної операції), а також забезпечити сумісність військових 

формувань ЗС України під час проведення операцій під егідою Альянсу. 
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ПОСИЛАННЯ НА ПУБЛІКАЦІЇ ТА 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ 
 

Позначка 

військової 

публікації 

Повне найменування військової публікації 

 

1 2 

 Конституція України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 

1996, № 30, ст. 141) (із змінами) 

 Закон України “Про оборону України” (Відомості Верховної Ради 

України (ВВР), 1992, № 9, ст.106). (із змінами) 

 Закон України “Про Збройні Сили України” (Відомості Верховної 

Ради України (ВВР), 1992, № 9, ст.108) (із змінами) 

 Закон України “Про боротьбу з тероризмом” (Відомості Верховної 

Ради України (ВВР), 2003, № 25, ст.180) (із змінами) 

 Закон України “Про правовий режим воєнного стану” (Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 2015, № 28, ст.250) (із змінами) 

 Закон України “Про правовий режим надзвичайного стану” 

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 23, ст.176) (із 

змінами) 

 Воєнна доктрина України, затверджена Указом Президента 

України від 24.09.2015 № 555/2015 

 Інструкція про порядок виконання норм міжнародного 

гуманітарного права у Збройних Силах України, затверджена 

наказом Міністерства оборони України від 23.07.2017 № 164 (зі 

змінами) 

 Женевська конвенція про поводження з військовополоненими 

(Конвенцію ратифіковано із застереженнями Указом Президії 

Верховної Ради УРСР від 03.07.1954. Підписано – 12.08.1949 (від 

імені України – 12.12.1949). Дата набрання чинності для України – 

03.01.1955) 

 Конвенція про захист цивільного населення під час війни  

(з додатковими протоколами). Конвенцію ратифіковано із 

застереженнями Указом Президії Верховної Ради УРСР від 

03.07.1954. Підписано – 12.08.1949 (від імені України – 

12.12.1949). Дата набрання чинності для України – 03.01.1955) 

 Конвенція про поліпшення долі поранених, хворих  

та осіб, які зазнали корабельної аварії, зі складу збройних сил на 

морі (з додатковими протоколами). Конвенцію ратифіковано із 

застереженнями Указом Президії Верховної Ради УРСР від 

03.07.1954. Підписано – 12.08.1949 (від імені України – 

12.12.1949). Дата набрання чинності для України – 03.01.1955) 
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1 2 

 Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12.08.1949 що 

стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів 

(Протокол I), від 08.06.1977 (Протокол ратифіковано із заявою 

Указом Президії Верховної Ради УРСР від 18.08.1989.  

Підписано – 12.12.1977) Дата набрання чинності для  

України – 25.07.1990) 

 Конвенція про поліпшення долі поранених і хворих у діючих 

арміях. Підписано – 12.08.1949 (від імені України – 12.12.1949). 

Дата набрання чинності для України – 03.01.1955) 

 Загальна декларація прав людини Прийнята і проголошена 

резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 

1948 року 

 IV Конвенція про закони і звичаї війни на суходолі. Положення 

про закони і звичаї війни на суходолі від 18.10.1907. Дата 

набрання чинності для України: 24.08.1991 

 Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 

(Міжнародний пакт ратифіковано Указом Президії Верховної Ради 

Української РСР від 19.10.1973) 

 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 

(Конвенцію ратифіковано Законом України № 475/97-ВР від 

17.07.1997) 

 Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або 

таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання 

(Конвенцію ратифіковано із застереженнями Указом Президії ВР 

від 26.01.1987) 

 Міжнародна Конвенція про захист усіх осіб від насильницьких 

зникнень (Щодо приєднання до Конвенції із заявами див. Закон 

України № 525-VIII від 17.06.2015) 

 Європейські Пенітенціарні Правила (Рекомендація № R (2006) 2 

Комітету Міністрів держав-учасниць) (Прийнято Комітетом 

Міністрів 11 січня 2006 року на 952-й зустрічі Заступників 

Міністрів) 

 Публікація НАТО 2007 року AJP-2.5(A) – захопленні особи, 

матеріальні засоби і документи 

STANAG 

2195 

Публікація Збройних Сил Великої Британії JDP 1-10 Ed  

4 – затримані особи 
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ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

 

Біженці – особи, які через обґрунтовані побоювання стати жертвами 

переслідувань за ознакою расової належності, релігії, громадянства, належності 

до певної соціальної групи чи політичних поглядів перебувають за межами 

країни своєї національної належності і не в змозі користуватися захистом цієї 

країни або не бажають користуватися таким захистом внаслідок таких 

побоювань; або, не маючи визначеного громадянства і перебуваючи за межами 

країни свого колишнього місця проживання в результаті подібних подій, не 

можуть чине бажають повернутися до неї внаслідок таких побоювань. 

Військовополоненими є особи, які потрапили в полон до противника й 

належать до однієї з таких категорій: 

а) особовий склад збройних сил сторони конфлікту, а також члени 

ополчення або добровольчих загонів, які є частиною цих збройних сил; 

б) члени інших ополчень та добровольчих загонів, зокрема члени 

організованих рухів опору, які належать до однієї зі сторін конфлікту й діють 

на своїй території або за її межами, навіть якщо цю територію окуповано, за 

умови, що ці ополчення або добровольчі загони, зокрема організовані рухи 

опору, відповідають таким умовам: 

ними командує особа, яка відповідає за своїх підлеглих; 

вони мають постійний відмітний знак, добре розпізнаваний на відстані; 

вони носять зброю відкрито; 

вони здійснюють свої операції згідно із законами та звичаями війни; 

в) члени особового складу регулярних збройних сил, які заявляють про 

свою відданість урядові або владі, що не визнані державою, яка їх затримує; 

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

складу, наприклад цивільні особи з екіпажів військових літаків, військові 

кореспонденти, постачальники, особовий склад робочих підрозділів або служб 

побутового обслуговування збройних сил за умови, що вони отримали на це 

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

посвідчення особи; 

ґ) члени екіпажів суден торговельного флоту, зокрема капітани, лоцмани 

та юнги, а також екіпажів цивільних повітряних суден сторін конфлікту, які не 

користуються більш сприятливим режимом згідно з будь-якими іншими 

положеннями міжнародного права; 

д) жителі неокупованої території, які під час наближення ворога 

озброюються, щоб чинити опір силам загарбника, не маючи часу сформуватися 

в регулярні війська, за умови, що вони носять зброю відкрито й дотримуються 

законів і звичаїв війни. 

Збройний конфлікт – збройне зіткнення між державами  

(міжнародний збройний конфлікт, збройний конфлікт на державному кордоні) 

або тривалі та інтенсивні збройні зіткнення на території держави між 

урядовими збройними силами і організованими збройними формуваннями або 

між організованими збройними формуваннями  

(внутрішній збройний конфлікт). 
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Захоплені особи – особи, які були захоплені в полон або здалися під час 

війни або збройного конфлікту. 

Інтернування – прийняття та примусове поселення нейтральною 

державою або іншою державою, що не є стороною міжнародного збройного 

конфлікту, осіб, які належать до збройних сил держав, що воюють  

(війська сторін, у тому числі військові кораблі та літаки, військовополонені, які 

втекли, хворі та поранені), та змушені були увійти на її територію. Особи, 

піддані інтернуванню, роззброюються і розміщуються на розсуд держави, яка їх 

прийняла. 

Інтернування також означає примусове поселення у спеціальних місцях 

цивільних осіб однієї із сторін, що воює, які опинилися на території противника 

у зв’язку з міжнародним збройним конфліктом.  

Корабельна аварія – будь-яка аварія корабля (судна), що виникла з  

будь-якої причини, у тому числі вимушені посадки літаків або висадки з 

літаків.  

Комбатанти – особи, які можуть брати безпосередню участь у воєнних 

діях та входять до складу збройних сил сторін. Термін “комбатант” 

застосовується під час міжнародного збройного конфлікту і поширюється на: 

1) особовий склад ополчень і добровільних загонів, якщо вони 

відповідають таким умовам: 

знаходяться під командуванням особи, відповідальної за своїх підлеглих; 

мають закріплену відмітну емблему, яка може бути розпізнана на 

відстані; 

відкрито носять зброю; 

ведуть бойові дії відповідно до законів і звичаїв війни; 

2) жителів території, що не була окупована, які при наближенні ворога 

добровільно взялися за зброю для того, щоб чинити опір військам, що 

вторглися, але не мали часу самоорганізуватися (якщо вони відкрито носять 

зброю і дотримуються законів і звичаїв війни). 

Міжнародне гуманітарне право (право збройних конфліктів) – 

система міжнародно визнаних правових норм і принципів, що застосовуються 

під час збройних конфліктів, встановлюють права і обов’язки суб’єктів 

міжнародного права щодо заборони чи обмеження використання певних засобів 

і методів ведення збройної боротьби, забезпечення захисту жертв конфлікту та 

визначають відповідальність за порушення цих норм. 

Медичний персонал (як військовий, так і цивільний) – особи, які 

входять до складу медичних формувань і призначені (постійно або тимчасово) 

для виконання винятково медичних функцій - розшуку, евакуації, 

транспортування, встановлення діагнозу чи лікування, включаючи надання 

першої допомоги та допомоги пораненим, хворим і особам, які зазнали 

корабельної аварії (аварії літального апарата), а також для здійснення 

профілактики захворювань або для здійснення адміністративно-господарського 

забезпечення медичних формувань та роботи на санітарному транспорті. 
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Парламентери – особи, призначені військовим командуванням для 

ведення переговорів з командуванням противника. 

Поранені та хворі – військовослужбовці і цивільні особи, які внаслідок 

травми, хвороби чи іншого фізичного або психічного розладу (інвалідності) 

потребують медичної допомоги або догляду та утримуються від будь-яких 

ворожих дій. Це стосується також породіль, новонароджених та інших осіб, які 

потребують в даний час медичної допомоги чи догляду, наприклад вагітні 

жінки чи немічні, та які утримуються від будь-яких ворожих дій. 

Репатріація – повернення в державу громадянства, постійного 

проживання чи походження осіб, які опинилися через різні обставини на 

території інших держав. 

Цивільна особа – будь-яка особа, яка не входить до складу збройних сил 

та не є членом збройної групи. Цивільні особи користуються захистом, за 

винятком окремих випадків і періоду, коли вони беруть безпосередню участь у 

воєнних діях. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

Скорочення 

та умовні 

позначення 

Повне словосполучення та поняття, що скорочуються 

 

1 2 

ЗС України Збройні Сили України 

НАТО Організація Північноатлантичного договору 

ООС операція Об’єднаних сил 

ІВФ та ПрО 

інші військові формування, правоохоронні та розвідувальні 

органи, органи спеціального призначення з правоохоронними 

функціями 

ВСП Військова служба правопорядку у Збройних Силах України 

МГП Міжнародне гуманітарне право 

ЖК Женевська конвенція. 

ЖК2 

Конвенція про поліпшення стану поранених, хворих  

та тих, що зазнали аварії корабля на морі службовців збройних 

сил від 12.08.1949. 

ЖК3 
Женевська Конвенція щодо поводження з військовополоненими  

від 12.08.1949. 

ЖК4 
Конвенція щодо захисту цивільних осіб під час війни  

від 12.08.1949. 

ЖК5 
Конвенція про поліпшення долі поранених і хворих у діючих 

арміях від 12.08.1949. 
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1. ПРОЦЕДУРИ ПОВОДЖЕННЯ ІЗ ЗАХОПЛЕНИМИ ОСОБАМИ, 

ДОКУМЕНТАМИ ТА МАТЕРІАЛЬНИМИ ЗАСОБАМИ 

 

1.1.  Загальні положення. 
 

Під час ведення операцій (бойових дій) з високою вірогідністю ЗС 
України будуть мати справу із захопленням осіб, матеріальних цінностей 
(матеріалів) та документів. 

Захоплених осіб можна розділити на три основні категорії: 
військовополонені, інтерновані та особи, стосовно яких була обмежена свобода. 

Слід зауважити, що у цій Доктрині термін “захоплені особи” не включає в 
себе біженців, переміщених осіб та інших осіб, які були затримані за для їх 
власного захисту.  

Окремо слід зауважити, що військовополонені, яких було захоплено чи 
взято у полон, перебувають у руках України як держави – “Сторони 
Захоплення”, а не окремих осіб чи військових частин, які безпосередньо їх 
захоплювали чи брали в полон. Незалежно від відповідальності окремих осіб, 
відповідальність за поводження із військовополоненими несе сторона 
захоплення. 

Обов'язки сторони захоплення викладені у Женевській конвенції про 
поводження з військовополоненими ЖК3, решта питань визначається 
відповідно до чинного законодавства України. 

Якщо в судовому порядку визначено, що захоплена особа не має права на 
статус військовополоненого, то сторона захоплення повинна визначити, чи 
відповідає затримана особа ознакам “особи, що перебуває під захистом 
Конвенції про захист цивільного населення під час війни (з додатковими 
протоколами) (ЖК4)”, і отримати необхідну юридичну консультацію щодо 
законного поводження такою захопленою особою. 

Слід чітко розуміти, що захоплення осіб (військовополонених) завжди 
буде мати неочікуваний вплив на ведення операції (бойових дій), оскільки 
залежно від реальної кількості захоплених осіб (військовополонених) 
командирам будь-яких рівнів необхідно виділяти відповідну кількість 
особового складу для охорони захоплених осіб (військовополонених), 
здійснювати їх матеріально-технічне забезпечення, евакуацію 
(транспортування) і медичне забезпечення. 

Тому під час здійснення відповідних розрахунків щодо прогнозованої 
кількості захоплених осіб (військовополонених) та їх можливих категорій слід 
брати до уваги найгірший сценарій і заздалегідь підготуватися до виділення 
достатньої кількості необхідних ресурсів для вирішення завдання щодо роботи 
із захопленими особами, матеріальними цінностями (матеріалами) та 
документами. 

Захоплені особи, матеріальні цінності (матеріали) та документи є 
джерелами первинної інформації та повинні якнайшвидше використовуватись 
для розвідувальних цілей. Діяльність щодо збору інформації не повинна 
суперечити вимогам МГП та здійснюватися з урахуванням дозволених методів 
її збору. 
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З метою забезпечення цих цілей із захопленими особами 

(військовополоненими) необхідно за будь-яких обставин поводитись гуманно, 

без будь-якої дискримінації за ознаками раси, кольору шкіри, релігії чи 

віросповідання, політичних переконань, статі, походження або майнового 

становища та вчасно звітувати щодо отриманої інформації від захоплених осіб 

(військовополонених), матеріальних цінностей (матеріалів) та документів. 

Під час поводження із захопленими особами (військовополоненими) 

категорично заборонено вчиняти: 

насилля над життям та особистістю, зокрема всі види вбивств, завдання 

каліцтва, жорстоке поводження й тортури і катування; 

захоплення заручників;  

наругу над людською гідністю, зокрема образливе та принизливе 

поводження; 

засудження та застосування покарання без проведення слідчих дій, 

досудового розслідування та попереднього судового рішення, винесеного 

судом з дотриманням усіх правових процедур. 

Застосувати до захоплених осіб (військовополонених) фізичну силу, 

зброю та спеціальні засоби необхідно у відповідно до встановлених принципів 

необхідної самооборони та ведення бойових дій. 

Поводження з військовополоненими, а також їхніми особистими речами, 

включаючи особисті документи, має відповідати вимогам і нормам ЖК3 та 

міжнародного гуманітарного права (МГП) упродовж всього часу перебування в 

полоні. 

Військовополонені можуть бути передані стороною захоплення тільки 

відповідно до умов, викладених у статті 12 ЖК3. 

Поводження з іншими захопленими особами, їх особистими речами і 

особистими документами має відповідати вимогам і нормам ЖК4 та МГП 

упродовж усього часу перебування в полоні. 

Захоплені діти, які брали участь у ворожих діях, затримуються та з ними 

поводяться у відповідності до норм МГП. Діти мають бути відокремлені від 

дорослих захоплених осіб. 

Якщо судом визначено, що захоплена особа не відповідає вимогам 

статусу військовополоненого або статусу “особи, що перебуває під захистом 

ЖК4”, то така особа має бути передана компетентним цивільним органам влади 

або адміністраціям (національним, Організації Об’єднаних Націй або органам 

інших міжнародних організацій). 

Крім того, коли з’єднання, військові частини, інші підрозділи ЗС України, 

інші військові формування, правоохоронні органи України (ІВФ та ПрО) та 

інші складові сил оборони беруть участь в операціях, включаючи 

антитерористичні операції, ратифікований меморандум на їх проведення 

повинен містити конкретні вказівки щодо того, які особи будуть мати статус 

військовополонених відповідно до норм МГП. 

Меморандум для кожної конкретної операції або місії повинен також 

містити вказівки щодо того, як поводитись з іншими захопленими особами, 

статус яких був визначений відповідними компетентними органами, у тому 
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числі, стосовно осіб, які підозрюються в тероризмі, скоєнні злочинів проти 

людяності, воєнних злочинів або інших злочинів. 

ЖК вимагають від країн підписантів якомога ширшого їх 

розповсюдження в межах цих країн як у мирний, так і військовий час. Знання 

вимог ЖК необхідні для забезпечення чіткого розуміння положень і змісту 

конвенцій особовим складом їх збройних сил та цивільними особами, 

причетними до них. Це особливо важливо для тих, хто може мати справу із 

захопленими особами.  

Вимогами ЖК передбачено, що будь-які військові чи інші органи влади, 

які вірогідно матимуть справу з військовополоненими під час війни або 

збройного конфлікту, повинні бути забезпечені текстом ЖК, а також весь 

особовий склад повинен пройти відповідний інструктаж з приводу знань вимог 

і норм ЖК щодо поводження з військовополоненими. 

Особливої уваги з боку командирів усіх рівнів повинні заслуговувати 

особи категорії “парламентер”, а також особи, які його супроводжують 

(сигналіст-барабанщик, перекладач та особа, яка несе білий прапор). 

Парламентери користуються правом недоторканності, їх заборонено 

захоплювати (брати в полон), а також їм має надаватись можливість 

повернутись до своїх військ (сил). 

Парламентер і особи, які його супроводжують, можуть бути тимчасово 

затримані виключно у випадках зловживання ними своїм статусом (якщо вони 

ведуть розвідку або принижують честь і гідність сторони, що їх приймає), але в 

усіх випадках командири військових частин ЗС України усіх рівнів повинні 

забезпечити недоторканність парламентера і осіб, які його супроводжують. 

Право та повноваження проводити допит захоплених (затриманих) осіб 

відповідно до положень ЖК3 є правами і повноваженнями представників 

розвідувального органу України, органів військового управління розвідки і 

військових частин розвідки ЗС України та органів військового управління 

(військових частин) ВСП (військової поліції). 

Поводження із захопленими особами, відібраними для проведення 

тактичних опитувань, повинно відповідати вимогам та нормам ЖК. 

Тактичне опитування проводиться кваліфікованим, підготовленим та 

навченим особовим складом органу управління розвідки (розвідувального 

підрозділу, військової частини розвідки) або представників ВСП (військової 

поліції), у тому числі і з достатнім рівнем володіння мови захоплених осіб. 

У разі необхідності для проведення тактичних опитувань органом 

військового управління розвідки використовується порядок передачі 

захоплених осіб, наведений в пункті 2.1. Тактичне опитування. 

Основним завданням проведення тактичного опитування є своєчасне 

отримання від захоплених осіб (військовополонених) необхідної інформації і 

вчасного її доведення до відповідних командувань у вигляді розвідувальних 

донесень. Така отримана інформація повинна якнайшвидше використовуватись 

для оцінювання обстановки і прийняття відповідних рішень в інтересах ЗС 

України. 
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