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Курс складається із 4-ох тематичних сесій, присвячених темі 
сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом (СНПК). Протягом 
курсу міжнародні та національні експертки розкажуть про наступне:

що таке СНПК, його ознаки, 
ідентифікація СНПК та його форм;

практичні поради, як комунікувати 
із потерпілими від СНПК, як 
будувати справу та вести захист 
потерпілих;

як міжнародне право регулює та 
визначає СНПК, як відбувається 
притягнення до відповідальності за 
СНПК на міжнародному рівні;

регулювання СНПК за українським 
законодавством, як 
відбуватиметься кримінальне 
провадження по СНПК в Україні;

міжнародна практика щодо СНПК, 
зокрема справи Міжнародного 
кримінального суду



Україна вже більше чотирьох місяців протистоїть росії у повномасштабному 
вторгненні останньої на територію України. За цей період часу, як українськими, 

так і міжнародними організаціями та правоохоронним органами були зафіксовані 
докази здійснення росією воєнних злочинів, злочинів проти людяності та ознаки 

злочину геноциду. Одним із таких злочинів є зґвалтування, домагання, сексуальна 
експлуатація та інші види сексуального насильства пов'язаного з конфліктом, 

вчинені російськими військовослужбовцями. 



– дати розуміння українським правозахисникам/цям, представникам/цям
правоохоронних органів, суддям, адвокатам/кам що таке СНПК, як захищати
потерпілих, окреслити практику притягнення до відповідальності осіб, визнаних
винними у здійснені СНПК, у збройних конфліктах, які мали місце в історії. 

Усі хто візьмуть участь у цьому курсі отримають необхідну базу знань та навичок
для роботи із справами СНПК та потерпілими. Вони зможуть ефективніше 
документувати, розслідувати злочини, будувати лінію захисту 
потерпілих, а відтак успішно відстоювати їхні інтереси та інтереси 
України як на міжнародному, так і на національному рівні для досягнення 
як мінімум справедливості для тих, хто потерпіли від злочинів росії.

МЕТА КУРСУ



для правозахисників/ць, що працюють із темою СНПК, зокрема, залучені 
до робочих груп із розслідування та документування СНПК, висвітлюють
тему СНПК у своїй громадській діяльності, співпрацюють із міжнародними 
організаціями чи українською владою та потребують додаткової компетенції
та експертизи

ДЛЯ КОГО КУРС

для юристів/ок, які представляють інтереси потерпілих від СНПК або 
залученні до документування та розслідування сексуального насильства

для працівників/ць правоохоронних органів, зокрема, поліції, прокуратури, 
а також суддів, які ведуть розслідування, здійснюють обвинувачення чи 
судочинство у провадженнях щодо сексуального насильства, 
пов’язаного з конфліктом



ЯК
ВЗЯТИ
УЧАСТЬ

заповнити реєстраційну форму 
до 19 липня 2022 року

очікувати повідомлення на електронну пошту з 
підтвердженням реєстрації

долучитись до курсу за покликанням на Zoom
у електронному листі від нас

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegWV3C4kMC4mS0eL0dIBAH7GZWYybjymRHRhQXYlAk017TVA/viewform?usp=sf_link


ПРОГРАМА



Відкриття
курсу.

21
липня
16:00

радниця Віце-прем’єр-міністерки з питань європейської 
та євроатлантичної інтеграції, правозахисниця

Олена Сотник

Урядова уповноважена з питань гендерної політики

Катерина Левченко

Еріка Квапілова

Голова Офісу ООН Жінки в України

Ребекка Козіомціс

випускниця PhD програми юридичного факультету 
Національного університету Сінгапуру, дослідниця 
сексуального насильства в міжнародному праві.



Сесія 1: 
Ознаки сексуального насильства,
пов’язаного з конфліктом

Розетт 
Музіго-Моррісон

У червні 2022 року ввійшла до списку 12 фіналістів на посаду 
голови Секретаріату Міжнародного кримінального суду (МКС). 
Донедавна працювала юридичним радником у відділі юридичної 
консультації в Офісі Прокурора Міжнародного кримінального суду, 
де також координувала впровадження політики щодо 
сексуальних та гендерно-обумовлених злочинів і навчання 
офіцерів НАТО вищого рангу щодо розслідування, обвинувачення 
та запобігання сексуальним чи гендерно-обумовленим злочинам 
у кризових ситуаціях. До МКС працювала у Міжнародному 
трибуналі щодо Руанди, Спеціальному суді щодо Сьєрра-Леоне, 
Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини.

Спікерка: Розетт Музіго-Моррісон

21
липня
16:15



ПРО ЩО СЕСІЯ?

Сексуальне насильство, пов’язане з 
конфліктом (далі - СНПК) – визначення, 
основні ознаки, форми: проти кого 
здійснюють СНПК, теорії, чому СНПК 
відбувається і чому безкарно, що було 
зроблено для вирішення проблеми.

Основні моменти, на які слід звернути 
увагу під час роботи з потерпілими від 
СНПК: миротворчі місії, резолюції ООН, 
практичний досвід.

Стратегія спілкування з потерпілими – 
як проводити інтерв’ю (зокрема, 
інтерв’ю юрист(ка)-клієнт(ка)), уникнути 
«другої травми», як налагодити 
спілкування з дітьми, які потерпіли від 
СНПК. Огляд основних принципів: 
уникнення шкоди, конфіденційність.

Робота із потерпілими, що не бажають 
повідомити про злочин. Політика 
безпеки, програми захисту свідків. 

21
липня
16:00



Сесія 2: 
Міжнародне право і сексуальне 
насильство, пов’язане з конфліктом

Суддя Верховного Суду Белізу, кримінальний відділ, із фокусом, 
в тому числі, на сексуальних злочинах. Міжнародно-визнана 
експертка у міжнародному кримінальному та гуманітарному 
праві з досвідом роботи у розслідуванні, обвинуваченні, 
судівстві, адвокації та дипломатії, зокрема, у таких інститутах 
при ООН як Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії, 
Міжнародний трибунал щодо Руанди. У травні 2022 року 
приєдналась до Юридичної робочої групи щодо 
Відповідальності за злочини, вчинені в Україні.

Спікерка: Сьюзен Лемб

23
липня
16:00

Сьюзен Лемб



ПРО ЩО СЕСІЯ?

Заборона сексуального насильства під 
час збройного конфлікту в 
міжнародно-правових документах 
(Женевська конвенція, Римський статут 
тощо).

Відповідальність держави (Суд ООН, 
ЄСПЛ) та індивідуальна відповідальність 
за СНПК (МКС, спеціальні трибунали): 
можливості та мотивація потерпілих 
добиватися правосуддя, в тому числі в 
межах міжнародного провадження.

Диференціація міжнародної, іноземної 
та національної юрисдикцій щодо 
сексуального насильства, пов’язаного з 
повномасштабною війною росії проти 
України. Співпраця та координація 
різних ініціатив, які розслідують СНПК.

Проблеми, пов’язані з розслідуваннями 
СНПК, і стратегії побудови справ для 
міжнародних проваджень (із чим слід 
бути обережними, уникнення 
ретравматизації, комунікація зі ЗМІ 
тощо). 23

липня
16:00



Сесія 3: 
Національне законодавство та практика
щодо сексуального насильства в Україні

суддя Дніпровського районного суду м. Києва, суддя-спікерка, 
тренерка Національної школи суддів України, членкиня Асо-
ціації жінок-юристок «Юрфем».

Спікерка: Віра Левко

28
липня
16:00

Віра Левко



ПРО ЩО СЕСІЯ?

Національне законодавство щодо СНПК.

Особливості збору доказів та 
досудового розслідування СНПК

Наявні виклики в національному 
законодавстві: кореляція з 
міжнародним правом та прогалини у 
законодавстві (відсутність ратифікації 
Римського статуту тощо)Компенсації, доступні потерпілим 

відповідно до національного 
законодавства. 

28
липня
16:00



Сесія 4: 
Сексуальне насильство, пов’язане з
конфліктом; побудова справи

З 2009 року працювала у чотирьох міжнародних кримінальних 
судах - Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії, 
Надзвичайні палати в судах Камбоджі, Спеціалізована 
прокуратура щодо Косово, Спеціальний трибунал по Лівану. 
Працювала над аспектами гендерно-обумовленого насильства 
в рішеннях МКТЮ та Надзвичайних палат, які охоплюють 
злочини зґвалтування, сексуального насильства, сексуальних 
домагань та злочинів проти гендерної ідентичності, а також 
примусового шлюбу. Також здійснювала розслідування 
гендерно-обумовленого насильства працюючи із слідчими 
суддями в Камбоджі та прокурорські розслідування в Косово.

Спікерка: Емма Пантні

31
липня
16:00

Емма Пантні



ПРО ЩО СЕСІЯ?

Дослідження справ національних судів 
та міжнародних трибуналів: найкращі 
практики, побудова справи у період 
конфлікту та в пост-конфліктних 
ситуаціях

Провадження щодо СНПК, яке було 
здійснене під час Югославських війн, у 
Африканських країнах та на Близькому 
Сході

Справи МКС, пов’язані із СНПК 
(наприклад, Прокурор проти Онгвена 
(Ongwen))

Документування та розслідування СНПК 
(практичний підхід)

Провадження щодо СНПК, яке було 
здійснене під час повномасштабної 
війни росії проти України. Приклади 
міжнародної компенсації для 
потерпілих від СНПК

31
липня
16:00



*Захід проводиться Асоціацією жінок-юристок України «ЮрФем», 
за підтримки проєкту ООН Жінки «Трансформаційні підходи для досягнення 
ґендерної рівності в Україні», що фінансується Урядом Швеції, та в співпраці з 

Офісом віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції
та Урядовою уповноваженою з питань ґендерної політики.

А також у співпраці з Фондом Future for Ukraine, юридичним факультетом 
Вільнюського університету, Центром протидії торгівлі людьми та експлуатації KOPZI.


