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Цей матеріал розроблений на 
основі Міжнародного протоколу із 
документування та розслідування 

сексуального насильства в конфлікті 
та Кримінального процесуального 

кодексу України у рамках діяльності 
Асоціації 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.



Проведення розширеного аналізу доказів — 
це робота фахівця. Проте спеціалісти-практи-
ки, які збирають інформацію, повинні розуміти 
та вміти використовувати на практиці базові 
навички аналізу доказів.

Перелік дій для аналізу інформації 
про сексуальне насильство

Оцінити інформацію1
Перевірте інформацію та розслідування щодо 
такого:

Надійність чи достовірне джерело?

Вірогідність чи є інформація точною?

Визначити елементи2
Складіть «карту» зі всіх частин зібраної інформації

Ідентифікуйте інформацію, яка за своєю сутністю є 
відповідною

Переконайтеся, що не існує прогалин, і жодних 
елементів не було пропущено

Знайдіть зв’язок між окремими частинами інфор-
мації та їх потенціалом щодо підтримки інших 
напрямів дослідження



Посилити інформацію 3
Шукайте додаткові докази, які зможуть підкріпити 
зібраний матеріал

Створити паттерни 4
Знаходьте загальні риси між постраждалими осо-
бами, правопорушеннями та злочинцями та кла-
сифікуйте правопорушення

Шукайте додаткові докази, які можуть посилити 
справу, над якою ви працюєте, додати деталі, кон-
текст та додаткову інформацію. 

ОЦІНКА ІНФОРМАЦІЇ
1

Загальні принципи оцінки 
інформації

Уся зібрана інформація повинна бути оцінена щодо на-
дійності та дійсності.

Надійність стосується джерела інформації і чи є це дже-
рело по суті вірогідним. Дійсність стосується того, чи сама 
інформація точна та відбиває правду. 



Краще проводити оцінку надійності джерела і вірогід-
ності інформації окремо, щоб уникнути автоматичного 
пов’язування надійного джерела з вірогідною інформа-
цією та навпаки.

Після проведення оцінювання всі свідчення та  фізичні, 
документальні та цифрові докази можуть бути класифіко-
вані відповідно до критеріїв, встановлених у системі ана-
лізу доказів.

Система аналізу доказів

Невизначені Усереднені Важливі Ненадійні Підкріплювальні

Ви також можете 
визначити, чи є 
зібрані докази 

потенційно:

обвинувальними чи 
виправдувальними

такими, що підтримують 
або суперечать іншій 
зібраній інформації.

Оцінка свідчень про 
сексуальне насильство



Надійність джерел1
Під час оцінки надійності свого джерела зверніть 
увагу на наступне:

Хто надав свідчення?

Як вони надають свідчення? У якій ролі 
вони виступають: чи вони самі постражда-
лі, чи вони дають свідчення щодо чогось, 
що побачили чи почули безпосередньо?

Чому було надано докази? Чи є мотивація 
виправданою?

Категоризація джерел показань

Ці критерії можуть допомогти вам класифікувати 
та оцінити надійність джерел:

Тип свідчення прямі докази від очевидця нападу на 
постраждалу особу

від свідка підготовки до злочину щодо наслідків злочинів

щодо загальної інформації інформація, отримана через 
специфічну компетенцію

інформація, отримана в 
якості посадової особи

свідчення з чужих слів (зокрема 
юристів, що представляють 

потерпілу особу)

висновок експерта

Роль та приналежністьгромадськість

лідер громади (вчителі, юристи, 
лікарі, священики тощо) персонал збройних сил

представник місцевих\національних 
політичних сил, або органів безпеки

представник місцевого 
самоврядування

представник державної влади



Вірогідність інформації2
Ви повинні оцінювати інформацію, що міститься у по-
казанні, та перевіряти максимально можливу кількість 
фактів. Чим більш детальною і точною є інформація, 
тим більш імовірно, що вона вважатиметься вірогідною 
та надійною як доказ.

Оцінка суперечностей3
Під час проведення оцінки індивідуальних свідчень 
необхідно оцінити таке:

Чи існують розбіжності в індивідуальних звітах 
про те, що сталося? (зокрема, з точки зору міс-
ця розташування, методів, хто був залучений, 
скільки людей були присутні?)

Суперечності у свідченнях 

Чи має сенс послідовність і час, коли відбува-
ються події? Чи існують великі невраховані у 
звіті періоди часу?

Прогалини в хронології. 

Чи співпадає свідчення з іншим свідченням, зі-
браним щодо тих самих фактів та обставин? Чи 
відповідає свідчення іншим частинам інформа-
ції, що містять потенційні докази про акт, обста-
вини чи контекст, у якому він відбувався?

Суперечності між свідченнями +  
між показанням та іншими доказами

• відмінності в деталях чи перспективах (можуть кон-
фліктувати прямо\опосередковано) 

• нечіткі деталі, які можуть змінюватися залежно від 
обставин або викладення фактів

Типи суперечностей можуть включати:



• явна помилка у факті 

• конфлікт прямих свідчень свідка та вторинної ін-
формації (отримана від інших осіб) 

• очевидне перебільшення 

• потенційна неправда, брехня або напівправда (опу-
скання інформації).

Пояснення суперечностей4
Суперечності та протиріччя не є рідкістю, і не 
обов’язково свідчать про ненадійність свідків, їх 
нечесність або недобросовісність. Деякі суперечності 
є прийнятними, але вони мають бути належним чином 
ідентифіковані, розглянуті та пояснені. 

Ви не завжди можете виявляти суперечність під 
час самого інтерв’ю, коли можна негайно отримати 
пояснення. Проте ви повинні залучати свідків до 
з’ясування найбільш суттєвих суперечностей. 

Такі суперечності можуть бути результатом багатьох 
різних чинників:

Постраждалі, які не розказали про те, що тра-
пилося з ними, членам своєї сім’ї чи громади, 
можуть виявити, що інші свідчення суперечать 
їхнім (особливо якщо постраждалі раніше на-
давали альтернативні факти для пояснення 
своїх фізичних та психологічних симптомів, або, 
наприклад, вагітності).

Мовчання. 

Суперечності та упущення часто можуть бути 
результатом непорозумінь між опитуваною 
особою та інтерв’юером. Те, як людина згадує 
про події та виражає певні почуття, спостере-
ження, дії та конкретні слова, обумовлено куль-
турними особливостями. 

Культура.



Політичні цілі опитуваних осіб здатні спричи-
нити те, що свідчення можуть бути перебільше-
ними, сфальсифікованими або суперечливими. 

Політика.

У ситуаціях, коли розкриття сексуального на-
сильства сприяє покращенню доступу до до-
помоги, захисту, переселення, або фінансової 
підтримки, можуть бути зроблені хибні заяви.

Доступ до допомоги.

Травмовані особи не завжди можуть точно 
і повною мірою згадати, що з ними сталося. 
Вони можуть мати прогалини у пам’яті, або 
просто на них занадто сильно вплинули події, і 
вони не можуть повністю розкрити інформацію 
про те, що сталося, тощо.

Травма.

Суперечності у свідченнях можуть виникнути, 
якщо свідки бояться відплати (помсти) з боку 
злочинців, якщо стає відомо про їх особистість 
та про факт того, що вони здійснювали чи були 
свідками сексуального насильства. Вони мо-
жуть надавати інформацію лише частково; 
спробувати неправильно спрямувати розслі-
дування; уникати згадки про присутність інших 
постраждалих, свідків або нападників.

Страх відплати.

Постраждалі особи та інші свідки можуть про-
сто плутати факти: дати, час, місцезнаходжен-
ня.

Помилка та неточне відтворення. 

Зокрема, щодо розповіді про питання особи-
стого характеру публічно, викриваючи важливі 
деталі, які вони вважають занадто ганебними.

Сором, збентеження. 

Наприклад, обговорення між свідками можуть 
впливати на їхні розповіді; попередня заява, 
написана іншою особою, може вплинути на 
інтерпретування того, що говорить свідок.

Вплив.

Свідки можуть, наприклад, піддаватися впливу 
щодо надання додаткових деталей або під-
тримки тверджень на користь громади.

Вплив інших осіб та залякування. 



Неправильна інтерпретація.

Оцінка документальних, 
фізичних та цифрових доказів

Оцінка надійності та дійсності документальних, 
фізичних та цифрових доказів передбачає визначення їх 

автентичності та вірогідності.

Автентичність.1
Автентифікація доказів — перший крок у оцінці їх-
ньої дійсності. Визначення фактів фальсифікації до-
казів може бути складним процесом, але ви можете 
щонайменше:

впевнитись у засобах, за допомогою яких 
були отримані докази (чи були вони від на-
дійного джерела, чи були дотримані вимоги 
щодо системи охорони речових доказів при 
їх передачі, тощо)

визначити аналогічну або подібну інформа-
цію (наприклад, порівняти документи ана-
логічного типу)

використати експертний аналіз.

Вірогідність.2
Частина доказу може бути автентичною, але невіро-
гідною, тобто надійність джерела доказів може під-
даватися сумніву. Наприклад, клініка може передати 
автентичний судово-медичний звіт, який включати-
ме неправдиві відомості про виявлення ушкоджень, 
тощо.



Ви повинні оцінити надійність джерела доказів та 
визначити:

Хто надав свідчення?

Чому було надано докази? Чи є мотивація 
виправданою?

Де був розташований доказ?

Як доказ вписується в решту зібраної інфор-
мації?

Визначення елементів
2

Після того як інформацію зібрано та оцінено, ви зможете 
визначити, для встановлення якого злочину сексуально-
го насильства ви маєте достатньо доказів і яких, якщо такі 
є, додаткових доказів ви можете вимагати.

Наприклад

Ви можете оцінити зібрані докази та визначати, що вони 
здатні констатувати зґвалтування як потенційний зло-
чин проти людяності. Якщо так, то ви повинні запитати 
себе:

Зґвалтування + злочин проти людяності



Особливості злочину зґвалтування:1
Які докази було зібрано, щоб довести, що «право-
порушник напав на особу, у результаті чого від-
булося проникнення, хоча і неглибоке, у будь-яку 
частину тіла постраждалої особи або злочинця 
статевим органом, або будь-яким предметом чи 
частиною тіла в анальний чи генітальний отвір по-
страждалої особи»?

Які докази було зібрано, щоб показати застосуван-
ня сили або примусові обставини?

Категорія злочину проти людяності:2
Яка інформація була зібрана, щоб підтвердити 
висновок, що така поведінка є частиною широко-
масштабного або систематичного нападу?

Яка інформація підтверджує висновок про те, що 
напад був спрямований проти цивільного населен-
ня?

Яка інформація підтверджує висновок про те, що 
правопорушник знав, що його поведінка є части-
ною або може бути частиною нападу на цивільне 
населення?

Яка інформація підтверджує висновок, що напад 
здійснювався відповідно до, або на виконання, 
державної або організаційної політики щодо здійс-
нення такого нападу? 

Приклад



Як тільки ви зібрали достатню інформацію для встанов-
лення мінімальних складових, необхідних для будь-якого 
конкретного злочину, ви можете підвищити їхню надій-
ність шляхом збору додаткової, супровідної інформації.

Збір додаткової інформації може посилити розсліду-
вання як підкріплюючи свідчення, так і надаючи до-
даткову інформацію для опису контексту або надання 
авторитетних пояснень.

! Підтвердження додатковими фактами свід-
чень не є юридичною вимогою для доведення 
злочинів сексуального насильства відповідно 
до міжнародного права. Однак на практиці під-
твердження фактами може посилити справу.

Підтвердження додатковими фактами може робитися як 
у формі свідчень, так і в інших формах доказів. Ви можете 
шукати додаткові докази, такі як доповіді або свідчення 
сторонніх спостерігачів, для підтвердження додатковими 
фактами послідовності подій зі слів постраждалої особи. 
Це може певним чином сприяти встановленню загальної 
довіри до свідка.

Окремо зазначимо, що, наприклад, представляючи в яко-
сті доказу «показання з чужих слів» в українському суді, 
слід обов’язково мати на увазі, що такий доказ має підкрі-
плюватися іншими допустимими доказами, інакше сам 
вважається недопустимим (ч. 6 ст. 7 КПК України).

Посилення інформації
3



Створення патернів
4

Разом із збиранням достатньої кількості інформації для 
задоволення всіх відповідних складових окремих злочи-
нів, докази сексуального насильства посилюються, якщо 
вони можуть продемонструвати, що окремі інциденти є 
складовою частиною паттерну злочину, а це означає, що 
існують численні пов’язані інциденти зі спільними риса-
ми.

Відповідно, при оцінці доказів ви повинні встановити, чи 
були злочини окремими інцидентами, чи вони мали схо-
жості, пов’язані з: 

(а) характеристикою постраждалих; 

(б) характеристикою злочинців; 

(в) методом, яким скоєно злочин; і 

(г) географічним(-ми) регіоном(-ами) та періодом часу, 
коли вони були скоєні.

Визначення подібності між інцидентами може сприяти 
розробці типологій злочинів як основи для класифікації 
та визначення паттернів. 

Корисні запитання для 
створення паттернів



Постраждалі

є членами чи пов’язаними з 
членами однієї і тієї ж етнічної 

групи?

Один і той самий тип постраждалої особи 
стає мішенню

Чи багато хто з постраждалих:

є членами, або пов’язаними з 
членами конкретної групи гро-

мадянського суспільства?

із конкретних районів, сіл, пере-
міщених поселень?

є особами однакового віку або 
статі?

публічні заяви, зроблені лідера-
ми, ЗМІ, політичними чи релігій-

ними групами, орієнтовані на 
конкретних осіб або групи осіб?

мали місце попередні напади та 
(або) вбивства окремих осіб?

Чи є доказ того, що:

Запитання

Можливі критерії 
для оцінки

роль та приналежність 
постраждалих

особлива вразливість

місце народження чи 
проживання

визначення фізичних 
характеристик 
постраждалих

вікова категорія стать

національність/ 
громадянство

етнічна приналежність

релігія освіта

рід діяльності

сімейний стан тощо



Правопорушення Той самий «порядок дій» видно у кількох 
інцидентах

Чи є численні випадки одного 
й того ж типу дій (наприклад, 
зґвалтування, групове зґвал-

тування, примусове оголення, 
тощо)?

Чи є подібність між іншими дета-
лями нападу (викрадення лю-

дей, збривання волосся, довго-
тривалий допит, тощо)?

Чи використовувалися раніше 
певні методи відомими групами 

чи силами?

Запитання

Можливі критерії 
для оцінки

фактори, що слугують 
приводом нападу 

час та місце інциденту

обставини нападу 

права та свободи 
порушені інкримінованим 

злочином

тип правопорушення

обтяжуючі обставини

пом’якшувальні обставини

Правопорушник Той самий тип злочинця несе відпові-
дальність

Чи знаходилися конкретні війсь-
ка в безпосередній близькості 

до місця нападів?

Чи мають злочинці у різних 
справах однакові характеристи-
ки (мова, зброя, транспорт, одяг, 

етнічна приналежність, націо-
нальність)?

Запитання

Можливі критерії 
для оцінки

роль та приналежність 
злочинця

ранг чи посада в межах 
організації або підрозділу

визначення фізичних 
характеристик злочинця

стать



Географія та час Той самий тип злочинця несе відпові-
дальність

Чи відбуваються напади в міс-
цях, які пов’язані з районами, що 

підконтрольні конкретним си-
лам/групам?

Чи відбуваються напади в райо-
нах, де проживають члени пев-

них груп?

Запитання

Можливі критерії 
для оцінки

Чи є конкретні акти насильства, 
що відбуваються під час скоєння 

інших злочинів (наприклад, під 
час нападу на будь-яке цивільне 
населення або в період розгор-

тання конфлікту)

національність/ 
громадянство

етнічна приналежність

релігія


