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ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ ФАКТІВ СЕКСУАЛЬНОГО 

НАСИЛЬСТВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

Виявлення та розслідування проявів сексуального насильства завжди 
відзначається складністю для уповноважених осіб. З одного боку жертви, 
не бажають виносити на суд громадськості пережиті події, що призводить 
до їх латентності, з іншого – оприлюднені факти знаходять найжорсткішу 
реакцію з боку суспільства і відповідних правоохоронних органів. Так, 
прикладом може бути справа про тортури, побиття та ґвалтування у 
поліцейському відділку Кагарлика, що на Київщині, за результатами якої 
на лаві підсудних опинились п’ятеро поліцейських, серед яких і начальник 
Кагарлицької поліції [1]. 

Водночас, явища сексуального насильства в умовах воєнного стану в 
Україні набули суттєвих масштабів,  виявлення яких викликало труднощі 
державного рівня. Це обумовлює необхідність напрацювання державними 
інституціями механізму розв’язання в умовах воєнного стану проблеми 
виявлення розглядуваних фактів з правовою їх оцінкою й наданням 
необхідної допомоги постраждалим. 

Варто відзначити факт, що людина зі зброєю має завжди більший 
вплив на жертву, тому для кваліфікації зґвалтування на війні необов’язкове 
безпосереднє застосування фізичної сили. Достатньо створення умов, за 
яких відмовитися від сексу небезпечно для життя чи здоров’я або це 
призведе до негативних наслідків для людини чи її близьких [2]. 
Негативні наслідки жертви одразу асоціюють із можливістю травмування 
(фізичного, психічного) або знищення. 

За час збройної агресії РФ проти України жертвами сексуального 
насильства кожного дня стають дедалі більше осіб, у першу чергу ті, які 
знаходяться на окупованих територіях, де не можуть бути гарантовані 
Конституцією України права людей. 

Офіс генерального прокурора передав до суду перше провадження  
про зґвалтування вчинене російським військовим в березні 2022 р. в 
Броварському районі Київської області [3]. 
Водночас відомості про сексуальне насильство, що відображували б 
реальний його стан на сьогодні в Україні відсутні, про що наголошують 
більшість дослідників. 

Так у статті Бетана Маккернана «Згвалтування як зброя: виявлено 
величезні масштаби сексуального насильства в Україні» в таблоїді The 
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Guardian акцентується на складності усвідомлення масштабів здійснених 
фактів сексуального насильства [4]. Варто згадати й про попередні 
дослідження, проведені ООН згідно яких понад 20% жінок з-поміж 
біженців та внутрішньо переміщених осіб зазнавали сексуального 
насильства [5]. Водночас ці відомості не відображують реальної картини 
вчинених військовими РФ на території нашої держави сексуальних 
злочинів. Варто наголосити, що розглядувані суспільно-небезпечні діяння 
визначаються проблемою глибоко стигматизованою, що накладає свій 
вплив на дії постраждалих й тих, кому стала відома інформація про 
вчинене. Більшість потерпілих не готові повідомляти уповноваженим 
особам про факт сексуального насильства. Внаслідок цього значна частина 
цих фактів залишаються латентною, винуватці уникають справедливого 
покарання, держава не володіє інформацією та не приймає необхідних 
заходів.  
Зміна ситуації нам вбачається в необхідності приділення належної уваги 
питанням як надання допомоги (психологічної, матеріальної, медичної та 
ін) постраждалих, так і правової оцінки діям злочинців. Тільки у 
сукупності можна розв’язати проблему виявлення й подолання  фактів 
сексуального насильства в умовах воєнного стану в нашій державі.  
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