СЕКСУАЛЬНЕ НАСИЛЬСТВО ПОВ’ЯЗАНЕ З КОНФЛІКТОМ
(В УМОВАХ ВІЙНИ) — будь-яка сексуальна дія, спроба домогтися
сексуального акту або інші дії, спрямовані проти сексуальності особи
з застосуванням примусу, які мають часовий, географічний та причиннонаслідковий зв’язок із збройним конфліктом / воєнними діями:
• зґвалтування;
• сексуальне рабство;
• примушування до зайняття проституцією;
• викрадення та торгівля людьми;
• примусова вагітність чи аборт;
• примусова стерилізація;
• домагання;
• інші форми сексуального насильства, подібні за тяжкістю (наприклад, погрози зґвалтуванням або сексуальним насильством, каліцтво
жіночих або чоловічих статевих органів, тортури сексуального характеру, примусове оголення тіла, інфікування захворюваннями, що передаються статевим шляхом тощо).

ПАМ’ЯТАЙТЕ!
Сексуальне насильство пов’язане з конфліктом (в умовах війни)
застосовується для деморалізації мирного населення. Його наслідки можуть бути жорстокими та полягати у значному фізичному та
психологічному впливі на потерпілих / постраждалих та їх оточення.
Сексуальне насильство в умовах війни — це порушення як міжнародного гуманітарного права, так і брутальне порушення прав
людини, злочин який підпадає під юрисдикцію міжнародного
кримінального суду та не має строку давності.

БАЗОВИЙ ПРИНЦИП ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ: БЕЗПЕКА
ПОСТРАЖДАЛИХ ПОНАД УСЕ, І ВАШЕ БАЗОВЕ ПРАВО —
ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ ТА ПОСЛУГИ, ЯКІ ЗМЕНШАТЬ
ФІЗИЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ РИЗИКИ ПОВЯЗАНІ ІЗ
НАСЛІДКАМИ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА. УКРАЇНА
МАЄ СИСТЕМУ НАДАННЯ ДОПОМОГИ ПОСТРАЖДАЛИМ.
Протягом 72 годин після інциденту зверніться до
медичного закладу (за можливості) для отримання
допомоги, пов’язаної з профілактикою можливих
наслідків
Не бійтеся повідомити інформацію правоохоронним
органам. Злочинці повинні бути покараними.

УКРАЇНА ВЖЕ НАДАЄ ДОПОМОГУ ПОСТРАЖДАЛИМ
Постраждалі особи мають право на відшкодування
на національному та міжнародному рівнях.
Якщо ви або ваші рідні, знайомі, зазнали злочинних дій сексуального
характеру, або вам відомо про такі випадки — НЕ МОВЧІТЬ.

ЯКУ ІНФОРМАЦІЮ ПОТРІБНО НАДАТИ:

• ваші ПІБ, дата народження, номер телефону;
• дата, час та місце скоєння злочину (за можливості — кон-

кретна адреса/геолокація);
• обставини злочину (хто потерпів від насильства, стать, вік,
кількість кривдників, якщо відомі — імена та посади, позивні,
наявність зброї, про що розмовляли між собою, особливі прикмети, до якого підрозділу належали тощо);
• контактні дані можливих очевидців або свідків злочину;
• інформація про схожі випадки у вашій місцевості (якщо ви
впевнені, що вони дійсно мали місце).

ЯКЩО ВИ ГОТОВІ РОЗПОВІСТИ ПРО ТЕ, ЩО
ВІДБУЛОСЯ, ВАШІ СВІДЧЕННЯ ДОПОМОЖУТЬ
ВСТАНОВИТИ СПРАВЕДЛИВІСТЬ, ПОКАРАТИ
КРИВДНИКІВ, ПОПЕРЕДИТИ НАСТУПНІ
ЗЛОЧИНИ ТА УБЕЗПЕЧИТИ ІНШИХ
ПОТЕРПІЛИХ І ПОСТРАЖДАЛИХ.

НАДАТИ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА
ЗА НАСТУПНИМИ КОНТАКТАМИ:
• Національна поліція України —
102 або
0 800 500 202 (кол-центр поліції);
• Урядова гаряча лінія —

1547;

• Офіс Генерального прокурора — надсилайте інформацію
office@gp.gov.ua (в листі зазначте свої ПІБ,
на адресу
контакти та деталі злочину).
Якщо ви перебуваєте на тимчасово окупованій території, повідомте про злочин онлайн на сайті warcrimes.gov.ua, aбо відправте
зібрану інформацію на адресу
otp.informationdesk@icc-cpi.int
Якщо зробити таке онлайн повідомлення про злочин одразу після його вчинення неможливо, за першої можливості,
і за наявності згоди особи, яка пережила насильство, передайте інформацію за вказаними вище номерами телефонів
або на зазначені вище електронні ресурси.

ПРАВОВА ДОПОМОГА ПОСТРАЖДАЛИМ ВІД
СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА. ЯК ОТРИМАТИ
БЕЗОПЛАТНУ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ
Система надання безоплатної правової допомоги надає консультації та
роз’яснення з будь-яких правових питань. У кримінальних провадженнях, розпочатих за фактом вчинення сексуального насильства, для
постраждалих забезпечується безоплатна вторинна правова допомога:
• представництво інтересів у судах;
• складення документів процесуального характеру, зокрема: позовних заяв, клопотань, заяв до суду.

0 800 213 103 — контактний центр системи надання безоплатної правової допомоги. Контактні дані бюро правової допомоги, офіційний сайт та інші
сервіси доступу до безоплатної правової допомоги — linktr.ee/legalaid.gov.ua

ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ТА
ПІДТРИМКА МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я
ЯК ВІДНОВИТИ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН
У скоєнні акту насильства винен лише кривдник. Це повністю його
відповідальність і провина. Якщо це сталося з вами — зверніться по
допомогу за контактами, наведеними нижче.
Якщо це трапилося з кимось із ваших знайомих, пам’ятайте, що психологічно людина яка зазнала/могла зазнати сексуального насильства, переживає сильні почуття: шок, який супроводжується відчуттям провини та
сорому, злість, почуття невизначеності, безпорадності, горювання тощо.
В такому випадку важливо підказати контакти спеціалістів (психологів
чи психотерапевтіав), які підтримають, нададуть професійну допомогу.

БЕЗКОШТОВНА ДОПОМОГА ПСИХОЛОГІВ

• Національна лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі
людьми та гендерної дискримінації —
116 123 або
0 800 500 335;
1500 зі стаціонарного
• Цілодобові безкоштовні телефони довіри —
телефону або
044 272 15 00 з мобільного;

• Психотерапевтична допомога — онлайн платформа «Аврора»,

rozirvykolo.org/mental-support;

Допомога спеціалізованих служб підтримки для осіб,
постраждалих від насильства за ознакою статі:
nssu.gov.ua/domashnye-nasilstvo/specializovani-sluzhbi-pidtrimki;
За потреби зверніться за медичною допомогою
Навіть, якщо ситуація сталася давно, потрібно запобігти тяжким наслідкам
для вашого здоров’я. Втім, за можливості, звертайтеся якомога швидше.

У РОЗМОВІ З ОСОБОЮ, ЯКА ЗАЗНАЛА/МОГЛА
ЗАЗНАТИ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА:

• Не змушуйте розповідати її про пережите;
• Запитайте, чи не хоче вона поділитися з

фахівцем, зокрема з психологом, лікарем;
• Уважно вислухайте, якщо людина все
ж захоче поговорити про те, що
сталося, і спробуйте її заспокоїти;
• Звертайтеся з повагою і відповідно до культурних норм;
• Запитайте, чи потребує
вона допомоги, якої саме;
• По можливості, знайдіть безпечне і тихе місце для розмови;
• Створіть елементарні комфортні умови (наприклад, дайте води);
• Переконайтеся, що вона не буде перебувати на самоті;
• Підтримуйте зоровий контакт з людиною під час розмови;
• Не повідомляйте нікому інформацію про особу, яка пережила
насильство, або її історію без попередньої згоди цієї особи;
• Не записуйте подробиці інциденту або особисту інформацію особи,
яка пережила насильство, за винятком встановлених протоколів.
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