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Матеріал до уроку 

Спеціальний захист окремих категорій цивільного населення: 

захист жінок у випадку збройного конфлікту. Виокремлюють два напрями 

міжнародно-правового захисту жінок в умовах війни: як частини цивільного 

населення; як жінок-учасниць бойових дій. 

Перший напрям, залежно від періоду початку й розв'язання 

збройного конфлікту, можна диференціювати на захист жінок від:  

а) жорстокого поводження під час конфлікту стороною, у владі якої вони 

опинилися;  

б) наслідків воєнних дій. 

У другому напрямі виокремлюють:  

а) дотримання статусу жінок-комбатантів;  

б) поводження з жінками-комбатантами як з військовополоненими. 

Жінкам приділено особливу увагу: їм забезпечують захист, зокрема від 

згвалтування, примушення до проституції та будь-яких інших форм 

непристойних домагань. 

Справи вагітних жінок і матерів малолітніх дітей, яких заарештовано, 

затримано чи інтерновано з причин, пов'язаних зі збройним конфліктом, 

розглядають першочергово. Особливе місце в Протоколі І посідає питання про 

смертну кару для вагітної жінки і матері малолітніх дітей у випадку 

міжнародного та неміжнародного збройного конфлікту. Ст. 76 рекомендує 

сторонам, що в конфлікті, прагнути уникати виголошення смертних вироків за 

правопорушення, пов'язані зі збройним конфліктом, щодо них. Навіть уже 



підписані смертні вироки за такі правопорушення щодо цих жінок не мають 

виконувати. 

Ст. 16 Конвенції III і ст. 75 Протоколу І, а також ст. 4 Протоколу II 

передбачають однакове ставлення до будь-якої особи, незалежно від статі, і 

захищають жінок, які все частіше беруть участь у збройних конфліктах. У цих 

документах урегульовано правове становище жінок-комбатантів щодо 

надання їм статусу військовополонених у випадку потрапляння в полон. 

Неодноразово в Конвенції III закріплено принцип поважного ставлення до 

жінок, регламентовано правила щодо ситуацій, із якими можуть зіткнутися 

жінки-комбатанти та військовополонені. Особливо підкреслюють можливість 

застосування до жінок полегшеного режиму в разі притягнення їх до робіт і 

призначення їм дисциплінарних і кримінальних покарань. 

Військовополонених та інтернованих жінок можуть затримувати, обшукувати, 

арештовувати; їм можуть бути пред'явлені обвинувачення, проте за будь-яких 

обставин заборонено проведення обшуку особою іншої статі (ст. 97 Конвенції 

IV), розміщення в загальних приміщеннях разом із чоловіками (якщо вони не 

одна сім'я), позбавлення засобів гігієни та санітарії (ст. 85 Конвенції IV). 

Безпосередньо наглядати за жінками мають жінки-охоронниці. 

Правові підстави для позачергового звільнення вагітних жінок і матерів з 

малолітніми дітьми викладені в статті 76-ій Протоколу І. У Конвенції III є 

вказівка на типову угоду, за якою мають відбуватися репатріація й 

госпіталізація до нейтральних країн поранених і хворих жінок (ст. 113). Ст. 8-

ма Протоколу I прирівнює породіль і вагітних до хворих і поранених, 

ураховуючи, що їм може знадобитися медична допомога, а під час 

транспортування їм належить виявляти повагу та захищати (ст. 232). 

Слід підкреслити проблему порушення статевої недоторканості й насильства 

щодо жінок під час збройних конфліктів. Хоч статті Конвенції IV і Додаткових 

протоколів захищають жінок від зазіхань на честь, зокрема від згвалтувань, 

примушування до проституції та інших форм посягання на їхню гідність, ця 

проблема є на сьогодні актуальною. 



Заходи щодо захисту дітей. Дітям приділяють особливу увагу, 

забезпечують захист від будь-яких непристойних зазіхань. Усі сторони, що 

перебувають у конфлікті, повинні надавати дітям необхідну допомогу. Дітей 

до 15 років, осиротілих або розлучених із сім'єю, треба забезпечити 

утриманням і вихованням. 
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