
СНПК - сексуальне насильство пов’язане з конфліктом 
(етичні аспекти контактування з потерпілими) 

 
Сексуальне насильство є особливо огидною формою насильства. Це 
зґвалтування та будь-який інший напад сексуального характеру, 
вчинений стосовно жінок і дівчат, чоловіків і хлопців. Воно тягне важкі 
фізичні та психологічні наслідки для постраждалих, свідків, а також 
справляє глибокий дестабілізуючий вплив на громади та населення в 
цілому. Жінки та дівчата більше за інших страждають від сексуального 
насильства в умовах конфлікту.  
 
Коли масові звірства здійснюють члени озброєних угрупувань по 
відношенню до цивільних осіб як стратегію досягнення військових 
цілей, сексуальне насильство є частиною поширених систематичних 
нападів на цивільне населення. Його використовують для покарання і 
знищення, для помсти і залякування, контролю та послаблення громади.  
 
Коли українська влада (структури сектору безпеки і оборони і органи 
державної влади) і волонтери повертаються на звільнені від ворога 
території, люди, які перебували на тимчасово окупованих територіях, 
повні радості, піднесення і надії. Це надія в очікуванні захисту, і цей 
захист нарешті приходить до людей. 
Люди починають розповідати про те, що коїли загарбники на цих 
землях. Серед таких історій зустрічаються і випадки сексуального 
насильства.  
Документування злочинів дуже важливе. Воно формує масив даних для 
відновлення справедливості на національному і на міжнародному рівнях. 
Документування - дуже відповідальна функція і дуже тяжка робота, 
насамперед, емоційно. Фіксація розповідей, особливо коли вони 
стосуються сексуального насильства, має свої правила. 
 

ПАМ’ЯТАЙТЕ! 
Поширення інформації про свідчення - потерпілих чи свідків - про 
випадки сексуального насильства (відео, аудіо, фактів з указанням 
імен, місця та інших деталей) неприпустиме.  
Такий розголос несе множинну травматизацію потерпілим та ризик 
помсти з боку кривдників. 
 
 

  



СНПК МОВОЮ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА (КОРОТКО) 
 

 
ЗЛОЧИНИ 

 
 
ХТО СКОЮЮТЬ 

 

 
ДЛЯ ЧОГО 

 
 
Озброєні угрупування 
Окремі особи озброєних угрупувань 

 

 
Досягнення військових цілей 
Послаблення і контроль громад 
Покарання, помста, жах 
Наслідок розпаду структури безпеки 

 
 

 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 
 
КОЛИ НАСТАЄ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 
ЗЛОЧИНИ 

 

 
КВАЛІФІКАЦІЯ ЗГІДНО 
РИМСЬКОГО СТАТУТУ 

 

 
Спільне вчинення злочину 
Опосередковане вчинення (сприяння, 
незупинення) 
Наказ 
Підбурювання 
Відповідальність командирів 
Пособництво 
 

 
Злочин проти людяності 
Воєнний злочин 
Геноцид 
 

 

  
 

ПОТЕРПІЛІ 
 

 
НАСЛІДКИ ДЛЯ ПОТЕРПІЛИХ 

 

 
ПОТРЕБИ ПОСТРАЖДАЛИХ 

 
 
Фізичні 
Психологічні 
Соціальні 
Економічні 
Правові 
 

 
Підтримка 
Правовий захист 
Правосуддя 

 

 


