
     

 

    

 
 

 
 
 

Стала модель для реагування на CНПК в Україні 
 Презентація стратегії Генерального Прокурора України щодо сексуального насильства, пов’язаного з 

конфліктом (СНПК) і обговорення її трансформативного потенціалу для покращення доступу до правосуддя 

Супутній захід при 21й сесії Асамблеї країн-учасниць (АКУ) Римського Статуту 

Концепція 

Подія: Панельна дискусія, супутній захід при 21й сесії АКУ 

Місце: Зала “Europe 1 & 2”, World Forum Convention Centre, Гаага; а також онлайн через Zoom (посилання буде 
надіслано на заході) 

Дата: Середа, 7 грудня 2022  

Час: Обідня сесія (13:15-14:45); буде запропоновано легкий обід. 

Аудиторія: Учасники АКУ, в тому числі представники державних органів і дипломатичного корпусу, 
представники міжнародних організацій і громадянського суспільства 

Переклад: українсько-англійський, через програму Zoom 

Увага: візьміть із собою особистий пристрій (ноутбук, планшет або телефон), з якого ви зможете увійти у Zoom 
і навушники, щоб чути переклад.  

Контекст:  

Напад Росії на Україну після лютого 2014 року відбувався за схемою, подібною до інших конфліктів у світовій 
історії: сексуальне насильство застосовувалося жорстоко і цілеспрямовано, усе більша кількість цивільних осіб 
зазнавала сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом («СНПК»). Уже широко відомі відомості про 
ймовірні епізоди неодноразових зґвалтувань, групових зґвалтувань, зґвалтувань дітей і велику кількість інших 
форм сексуального насильства. Ці правопорушення можливо кваліфікуватимуться як злочини проти людяності 
і воєнні злочини, а також потенційно як акти геноциду.  

З добре описаних причин потерпілі від сексуального насильства в Україні і далі не дуже активно заявляють про 
себе українським органам влади і міжнародним організаціям. Визнаючи потребу в системних змінах для 
забезпечення доступу потерпілих до дієвого правосуддя в безпечному і підтримуючому середовищі, у жовтні 
цього року Офіс Генерального Прокурора України (ОГП) ухвалив розроблену в співпраці багатовекторну 
стратегію забезпечення підходу, орієнтованого на постраждалих та свідків, для ведення справ щодо 
сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом. Ця стратегія прагне стати першим кроком у забезпеченні 
притягнення до відповідальності за СНПК на національному рівні, і вона може по суті перетворити 
розслідування і притягнення до відповідальності в усіх справах сексуального насильства в Україні в 
майбутньому.  



Цей супутній захід сфокусує увагу на врахуванні локального контексту для всіх рішень подолання сексуального 
насильства – де і коли б воно не відбувалося, в часи миру чи конфлікту – і на тому, як міжнародні практики і 
стандарти можуть у цьому допомогти. Дискусії при цьому будуть спрямовані на наступне: 

- Існує потреба в мультидисциплінарних спільних зусиллях із розслідування, притягнення до 
відповідальності і підтримки потерпілих у справах про сексуальне насильство;  

- Важливість залучення громадськості та ефективної комунікації відповідних представників для 
мотивування повідомляти про злочини і для подолання стигми і негативної стереотипізації, які 
супроводжують сексуальне насильство, а також для подолання патріархальних соціальних норм, що 
нормалізують і легітимізують сексуальне насильство; 

- Презентація нової стратегії щодо СНПК від ОГП. Модель ОГП створена як локально впроваджувана і стала, 
і служить ефективним способом вбудовування міжнародних стандартів у національне право, практику і 
підходи застосування.  

- Контекст, у якому вчиняється сексуальне насильство в Україні; 
- Важливість локального розуміння, участі і відповідальності за реалізацію усіх аспектів стратегії щодо 

СНПК, в тому числі шляхом надання спроможності вцілілим-активіст(к)ам і з розумінням провідної ролі 
громадянського суспільства в цих зусиллях; 

- Вцілілі у сексуальному насильстві можуть відмовитися свідчити з багатьох причин, в тому числі через страх 
того, що їм не повірять. Масове навчання правоохоронних органів щодо гендерно-чутливих і орієнтованих 
на потерпілих методів у розслідуванні та проведенні опитувань є вкрай важливі для подолання цих страхів 
і для забезпечення більш ефективних розслідувань;    

- На завершення, всі учасники панельної дискусії поділяться своїми поглядами на те, що означає 
справедливість та відповідальність за сексуальне насильство в українській системі.  

 

Доповідачі: 

13:15 – 13:20 Вступна промова 
 Його Високоповажність Хенк-Кор ван дер Кваст, Посол Королівства Нідерландів  

13:20 – 13:25 Bідеозвернення 
 Ірина Довгань, активістка та координаторка SEMA Ukraine (Мережа жертв та тих, хто пережив 
сексуальне насильство під час війни) 

13:25-13:35 Презентація Стратегії Генерального Прокурора України для ведення справ щодо СНПК, 
орієнтованої на свідків і потерпілих. 

 Ірина Диденко, начальниця Управління процесуального керівництва досудовим 
розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про 
злочини, пов'язані із сексуальним насильством Офісу Генпрокурора 

13:35-14:20 Панельна дискусія 
Христина Кіт, голова Асоціації жінок-юристок України «Юрфем»   
Катерина Черепаха, голова ГО «Ла Страда – Україна»  

Анна Микитенко, країнова менеджерка по Україні у Global Rights Compliance 
Керолін Еджертон, юридичний консультант і ментор, колишня адвокатка при МКТЮ 
Кім Туй Сілінгер, спецрадниця прокурора МКС щодо сексуального насильства в конфлікті  

Модерує Алікс Війма, директорка з адвокації у Women’s Initiatives for Gender Justice 

14:20-14:35 Запитання з аудиторії 
14:35-14:45 Заключні тези  

Ендрю Мердок, директор з правових питань Міністерства Закордонних Справ, Співдружності і 
Розвитку Великої Британії  


