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НАША БЕЗПОСЕРЕДНЯ ДІЯ
МКЧХ діє безпосередньо, щоб задовольнити потреби 
осіб, яких затримали у зв’язку з міжнародним 
збройним конфліктом. Ми співпрацюємо з органами 
влади, щоб допомогти їм вжити необхідних заходів 
для забезпечення гуманного поводження та гідних 
умов утримання й для виконання ними їхніх 
зобов’язань згідно з міжнародним гуманітарним 
правом. Ми ведемо двосторонній та конфіденційний 
діалог з органами затримання, обговорюючи 
результати нашої роботи та нагадуючи їм про 
національні та міжнародні стандарти, які необхідно 
застосовувати. Також ми співпрацьовуємо з ними з 
метою реалізації заходів та ресурсів, необхідних для 
покращення становища людей, позбавлених волі.



ЗАХИЩЕНІ ОСОБИ 
З 1870 року Міжнародний Комітет Червоного Хреста 
(МКЧХ) намагається покращити гуманітарне 
становище людей, позбавлених свободи.

Наша робота задля осіб, затриманих через 
міжнародний збройний конфлікт, передбачена 
Третьою та Четвертою Женевськими Конвенціями, 
а також звичаєвим міжнародним гуманітарним 
правом. Відповідно до міжнародного гуманітарного 
права певним категоріям інтернованих осіб може 
бути наданий спеціальний захист, включаючи 
військовополонених та цивільних інтернованих осіб. 
У цих випадках їх інтернування не є покаранням; 
полонені – це в першу чергу учасники бойових дій, 
яких затримали, щоб запобігти їх участі у бойових 
діях, тоді як для цивільних інтернованих осіб 
затримання -  це запобіжний захід, якщо задля 
безпеки держави, яка їх затримала, це є абсолютно 
необхідним.

НАША МЕТА
МКЧХ прагне забезпечити гуманне ставлення та гідні 
умови інтернування та тримання під вартою для всіх 
затриманих у зв’язку зі збройним конфліктом, як 
того вимагає міжнародне гуманітарне право.

Крім того, нашими пріоритетами є запобігання 
кат у ванню та інши м форма м жорстокого 
поводження, а також запобігання зникненням та 
вирішення цього питання. Ми також працюємо 
над тим, щоб органи затримання дотримувалися 
правових гарантій. З метою полегшення страждань 
захищених осіб та їхніх сімей, МКЧХ також відновлює 
та підтримує контакти між затриманими та членами 
їхніх сімей.

НАШ ПІДХІД
Коли ми відвідуємо місця інтернування та 
затримання, ми допомагаємо забезпечити повагу 
до життя та гідності всіх затриманих у зв’язку зі 
збройним конфліктом, безпосередньо оцінюючи 
їхню ситуацію та надаючи гуманітарні послуги. 
Згідно з Женевськими Конвенціями та нашими 
робочими процедурами, орган затримання повинен 
надати МКЧХ:
• доступ до всіх осіб, затриманих у зв’язку з 

конфліктом;
• доступ до всіх місць інтернування чи 

затримання, а також до всіх приміщень, які 
використовуються особами, яких затримано у 
зв’язку з конфліктом;

• право опитувати захищених осіб за своїм 
вибором без свідків протягом необмеженого 
періоду часу;

• запевнення, що органи влади нададуть МКЧХ 
список усіх осіб, затриманих у зв’язку з 
конфліктом, або дозволять скласти такий список;

• можливість відновлення або збереження 
родинних зв’язків між особами, позбавленими 
волі, та членами їхніх родин;

• право повторювати свої візити настільки часто, 
наскільки це необхідно.
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