


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.



Міжнародний кримінальний суд та інші 
міжнародні кримінальні трибунали не 
мають жорстких вимог щодо подання 
доказів, і більшість доказів приймається. 
Питання про докази більше сфокусовані 
на їх актуальності та вазі, ніж на критеріях 
прийнятності.

При документуванні злочинів сексуаль-
ного насильства в Україні необхідно до-
тримуватись правил збирання доказів, 
установлених кримінальним процесуаль-
ним законодавством України. 

Обовʼязок збирання доказів покладається 
головним чином на відповідних посадових 
осіб (слідчого, прокурора), і лише в деяких 
випадках – на потерпілого, законодавство не 
забороняє збирати докази й тоді, коли тако-
го обов’язку для відповідної особи не перед-
бачено (ч. 1 ст. 92 КПК України). 

Обов’язок 

Той, хто подає докази, зобов’язаний довести 
їхню належність та допустимість (ч. 2 ст. 92 
КПК України).

Належність доказів – чи підтверджує доказ 
насправді той факт, на доведення якого він 
спрямований («релевантність» чи «доціль-
ність» доказу).

Належність

Допустимість доказів – докази має бути зі-
брано в порядку, передбаченому КПК Украї-
ни (ч. 1 ст. 86 КПК України). 

Допустимість



Усі докази можна умовно розділити 
на декілька груп: 

свідчення 
(показання) свідків

документи речові 
(фізичні) докази

документальні 
докази

електронні
 докази

Між кожним типом доказів існує 
взаємодія, і вони доповнюють чи 

посилюють один одного. 

! Певні типи доказів, такі як фізичні докази, повинні бути 
отримані, оброблені та збережені спеціально навчени-
ми спеціалістами. Якщо ви не маєте необхідних повно-
важень чи освіти, не треба збирати таку інформацію. 
Її можна зіпсувати через неправильне поводження, і 
вона стане неприйнятною в судочинстві. Проте, ви мо-
жете записати або задокументувати таку інформацію, 
наприклад, шляхом фотографування. 

У багатьох ситуаціях може не бути жодних документаль-
них, фізичних чи електронних доказів вчинення злочи-
нів. Часто свідчення — єдина доступна форма доказу 
актів СНПК.
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Свідчення 
як докази

Що таке свідчення?

Свідчення — це повідомлення з боку постраждалих, 
очевидців та підозрюваних про те, що вони відчули за 
допомогою одного з п’яти органів чуття.

Всі свідчення свідків слід оцінювати на правдивість та 
надійність.

Якою є роль свідчень? 

Свідчення постраждалих/свідків часто є найбільш до-
ступним типом інформації, але з ними слід поводитися 
і з найбільшою увагою.

Свідчення є критично важливими для встановлення 
акту сексуального насильства, зокрема: 

• • що акт сексуального насильства був, а також 
його форми 

• • обставин довкола такого акту, включно з 
формою та (або) тривалістю затримання 

• • обставин, що супроводжують напад, трива-
лість та поширеність скоєння таких злочинів, схеми 
руху обвинувачених злочинців чи інша інформація 
щодо контексту  

• • особи обвинувачених злочинців та інші еле-
менти виду відповідальності  

• • організації та командної структури групи 
злочинців 

• • місця знаходження та типу додаткових дока-
зів.



Свідчення («показання») в кримінальному 
процесуальному праві України

Окремо зазначимо, що українське законодавство ви-
магає, щоб суд ґрунтував свої рішення лише на пока-
заннях, сприйнятих «особисто» — тобто від свідка вима-
гається повторити свої свідчення, дані на більш ранніх 
етапах, повторно в приміщенні суду. Самі свідчення 
також мають ґрунтуватися на тому, що свідок сприй-
мав особисто. Висновки і особисті думки свідка можуть 
мати цінність для суду лише якщо такий свідок має спе-
ціальні знання з того або іншого питання (ч. 5-6 ст.95 
КПК України).

Важливо пам’ятати з метою уникнення повторної трав-
матизації потерпілої особи чи свідка, неможливості в 
подальшому давати показання тощо, передбачена мож-
ливість допиту таких осіб у судовому засіданні на етапі 
досудового розслідування справи (ст. 225 КПК України). 

Документальні 
докази 

Що таке документальні докази? 

Документальні докази — це фізичний матеріальний за-
пис інформації у письмовій чи документальній формі 
(власне доказом є інформація, що записана у фізично-
му документі).



Офіційні

Неофіційні

військові звіти та інші операційні 
документи (навіть перехоплена 

інформація) 

протоколи засідань уряду, 
командно-контрольні 
документи, внутрішні 

меморандуми влади та 
листування з гуманітарними 

організаціями 

медичні довідки 
 

списки ув’язнених та записи 
поліції  

документи, що посвідчують 
особу та реєстрацію 

 
звіти розвідки 

 
дипломатичні документи  

офіційні архіви та попередні 
судові прецеденти. 

записи щодо здоров’я, включно з 
психіатричними/психологічними 
звітами, записами, фотографіями та 
іншими судово-медичними доказа-
ми; однак такі типи документів не 
можуть бути отримані без інформо-
ваної згоди постраждалих 

звіти та записи міжнародних та 
національних організацій: напри-
клад, реєстраційні записи та профі-
лювання переселеного населення, 
дані механізмів спостереження 
і фіксування, даних інцидентів, а 
також звіти стосовно дотримання 
прав людини, свідчення постраж-
далих і свідків  

звіти про злочини, отримані місце-
вими традиційними та релігійними 
лідерами, а також записи, зроблені 
постраждалими чи іншими свідка-
ми 
 
статті у газетах, включаючи зробле-
ні записи, які не було опубліковано 
 
інтерв’ю на основі доказів, звіти, 
дослідження, програмні дані та 
статистика щодо типу, частоти та 
поширення скоєного сексуального 
насильства, особи обвинувачених 
злочинців та командирів, вплив, 
здійснений на постраждалих/ свід-
ків, а також потреби, визначені 
ними  

щоденники або просто надряпані 
на стіні слова, наприклад, у місці 
ув’язнення 

замальовки, наприклад, місць пра-
вопорушень

документація, що стосується систе-
ми охорони речових доказів при їх 
передачі.

Типові документальні 
докази СНПК можуть 
включати: 



Якою є роль документальних 
доказів? 

• Коли документується СНПК, документи, як офі-
ційні, так і неофіційні, можуть бути джерелом 
надзвичайно важливої релевантної інфор-
мації. Інформація, що міститься у документах, 
може допомогти у встановленні наступного:  

• паттерн, частота й інтенсивність сексуального 
насильства: її можна знайти у записах, які збері-
гаються у медиків, статистика розгляду справ, 
звіти, що базуються на доказах, інтерв’ю та на-
укові роботи щодо сексуального насильства, а 
також записи, що зберігаються журналістами та 
національними і міжнародними організаціями 
 

• особи злочинців та командирів: інформація, що 
знаходиться в офіційних записах армії чи уря-
ду, яка встановлює пересування та присутність 
обвинувачених злочинців, організацію, ко-
мандну структуру та формальні чи неформаль-
ні авторитети; записи свідчень постраждалих/
свідків, що описують зовнішність, одяг та осо-
бливі прикмети ймовірних злочинців; а також 
записи національних та міжнародних організа-
цій, де міститься інформація, особові справи та 
(або) пересування обвинувачених злочинців  

• існування плану чи стратегії та ви-
дів відповідальності: у копіях або на-
даних наказах, планах нападу на певні 
території, а також записи комунікації, що від-
бувалася між підрозділами/відділеннями без-
посередньо перед, під час або після нападу  

• напрямки подальшого розслідування: дані, 
що представлені в офіційних або неофіційних 
документах, не можуть остаточно визначати 
будь-які факти самі по собі, але можуть надати 
інформацію щодо напрямку подальших слід-
чих зусиль.



Документальні докази в кримінальному 
процесуальному праві України

Українським законодавцем також виділено таку катего-
рію доказів як «документи», при цьому до цієї ж кате-
горії відносяться й електронні докази та різного роду 
носії зображення, звуку тощо. Важливим тут є обов’язок 
надати оригінал такого документу (ч. 3 ст. 99 КПК Укра-
їни).

При цьому дублікат суд зобов’язаний визнавати оригі-
налом документа (ч.4 ст. 99 КПК України). Слід, утім, роз-
діляти дублікат та копію документа. Дублікат вирізня-
ється тим, що виготовляється в такий самий спосіб, як і 
його оригінал. Що ж стосується копій, вони можуть бути 
визнані допустимими для встановлення змісту оригі-
нального документу, зокрема у випадку втрати чи зни-
щення оригінального документу – що втім не поширю-
ється на випадки, коли така втрата чи знищення мали 
місце з вини особи, що подає доказ.

Висновки експертів як документальні 
докази

Кожна сторона кримінального провадження має пра-
во надати суду висновок експерта, який ґрунтується на 
його наукових, технічних або інших спеціальних знан-
нях (ч.2 ст. 101 КПК України). При цьому експерт має 
обов’язково бути атестований відповідно до Закону 
України «Про судову експертизу». Реєстр таких експер-
тів доступний на офіційній веб-сторінці Міністерства 
юстиції України. 



Електронні 
докази 

Що таке електронні докази? 

Електронні, або цифрові докази — це будь-яка доказо-
ва інформація або дані, що зберігаються, отримуються 
чи передаються за допомогою електронних пристроїв. 
Такі докази, зокрема, можуть бути отриманими шляхом 
перегляду мережі Інтернет. 

Електронні докази інколи розглядаються як особлива 
форма документальних доказів та зазвичай підпоряд-
ковуються тим самим правилам, що застосовуються до 
документальних доказів. Якщо електронні докази отри-
муються з вилучених електронних пристроїв, такі при-
строї буде збережено як фізичний доказ, а експерт із 
цифрових технологій, який отримав дані, може підготу-
вати звіт, який може використовуватися в суді. 

Типові електронні докази можуть включати:

• електронні записи щодо здоров’я 

• фотографії та відео, наприклад, місць правопорушення 
та ушкоджень, зроблені мобільними пристроями + 
інформація із соціальних мереж 

• геолокація, що зберігається у мобільних телефонах чи 
соціальних мережах  

• інформація, що зберігається на жорстких дисках та 
периферійному обладнанні комп’ютерів, таких як карти 
пам’яті, USB-накопичувачі та CD-ROM 

• відправлення) 

• електронні листи, текстові та миттєві повідомлення 
 



• супутникові знімки, наприклад, переміщень 
військовослужбовців чи цивільного населення, або 
рівня руйнування поселень протягом часу  

• метадані (метадані про фотографію можуть надати 
інформацію про час та місце зйомки, а метадані 
текстового повідомлення - про його походження, 
часфотографії та відео, наприклад, місць 
правопорушення та ушкоджень, зроблені мобільними 
пристроями + інформація із соціальних мереж

Якою є роль електронних доказів? 

У зв’язку з природою електронних доказів від судових 
цифрових експертів часто вимагається забезпечити на-
лежний збір та зберігання електронних доказів, а також 
їх інтерпретацію. Інтерпретація від судового електро-
нного експерта зазвичай вимагається для чіткого вста-
новлення доказової ваги отриманих електронних дока-
зів. Наприклад, інформація з відкритих джерел, така як 
фото та відео, опубліковані в Інтернеті, потребує ретель-
ної перевірки, щоб упевнитися, що вона не сфальсифі-
кована.

Аналіз електронних доказів може допомогти встанови-
ти практично всі елементи злочинів.

Якою є роль електронних доказів? 

У відповідності до пункту 2 статті 264 КПК, лише здо-
буття електронних доказів (відомостей з електронних 
інформаційних систем), доступ до яких не обмежуєть-
ся її власником, володільцем або утримувачем або не 
пов’язаний з подоланням системи логічного захисту, не 
потребує дозволу слідчого судді. В усіх інших випадках 
дозвіл слідчого судді – необхідний. 



Відповідно, недотримання цього правила автоматично 
тягне недопустимість отриманого доказу, а отже й забо-
рону для суду брати його до уваги.

Крім того, у відповідності до статті 266 КПК, досліджен-
ня інформації, отриманої при застосуванні технічних 
засобів, у разі необхідності повинно здійснюватися за 
участю спеціаліста. Однак, особа, що не є спеціалістом, 
при виявленні відомостей, що мають значення для роз-
слідування злочину і судового розгляду, повинна вжи-
ти заходів для збереження отриманої інформації. Носії 
інформації, на яких зафіксовані такі відомості, повинні 
зберігатися у стані, придатному для їх дослідження, до 
набрання законної сили вироком суду.

Зазначимо, що «відображенню електронного докумен-
та» надається за українським законодавством «таке ж 
значення, як і оригіналу документа» (ч. 3 ст. 99 КПК Укра-
їни). Більше того, наприклад, копії інформації, знятої з 
різного роду електронних систем слідчим чи прокуро-
ром із залученням відповідного спеціаліста, обов’язко-
во визнаються судом як оригінали документів (ч. 4 ст. 99 
КПК України).

Речові
докази 

Що таке речові докази? 

Речові докази — це будь-які фізичні об’єкти чи речови-
ни, які можуть надати релевантну інформацію, яка до-
помагає встановити, що сексуальне насильство мало 
місце, чи встановленню зв’язку між злочином та по-
страждалою особою або між злочином і злочинцем.



Типові фізичні докази СНПК можуть включати:  

• фізичний матеріал: одяг, включно з уніформою чи 
частками форми та одягу, які могли носити постраждалі/
свідки чи злочинці, пов’язки на очі, постіль, рушники, 
презервативи, лігатури, мотузки/ клейка стрічка  

• зброя та її складові 

• біологічний/судово-медичний матеріал: тіла або частини 
тіл, шкіра, волосся, зішкреби нігтів, кістки, зуби, плями, 
сперма, слина, кров, блювота, піт, вагінальні рідини та 
фекалії  

• фізичні ушкодження: синці, опіки, порізи, шрами, 
внутрішні чи зовнішні травми  

• електронні/цифрові об’єкти: телефони, комп’ютери, інше 
обладнання для комунікації  

• токсикологічний аналіз: вказує на наявність наркотиків, 
отрут чи алкоголю  

• залишки: волокна, волосся, скло, ґрунт, фарба, метал, 
гіпс  

• відбитки: відбитки пальців, ніг, відмітки інструментів, 
сліди шин  

• місця правопорушень: існування/розташування місця 
та фізичне описання приміщень, які можуть відповідати 
свідченням свідка, будь-які докази, що вказують на те, 
що об’єкт був зайнятий чи обжитий людьми  

• документи для аналізу: почерк, друкований текст, зміни 
в тексті, папір, аналіз чорнил тощо. Інформація, записана 
в самому документі, може складати документальний 
доказ.



Чи можу я збирати 
речові докази? 

Рішення про збір фізичних доказів слід приймати із 
серйозністю та обережністю, а також ретельно його 
продумати. Якщо ви розглядаєте питання про взяття 
предмета як фізичного доказу, ви повинні поставити 
собі такі запитання: 

Повноваження

Здатність

Ресурси

Чи є в мене потрібні 
законні повноваження? 

Чи пройшов я необхідне 
спеціалізоване навчання, 
щоб зібрати та зберегти 
відповідні фізичні докази? 
ТАК/НІ 

Чи можу я належним 
чином та безпечно 
зберігати, транспортувати 
й охороняти відповідні 
фізичні докази? ТАК/НІ

ТАК/НІ 

ТАК/НІ 

ТАК/НІ 

Якщо на будь-яке з цих запитань відповідь — «ні», ви 
не повинні збирати фізичні докази. Замість цього ви 
маєте задокументувати доказ якомога краще (напри-
клад, робити записи, фотографії, відеозаписи) і встано-
вити контакт з особою, що є уповноваженою та квалі-
фікованою, яка має потрібне обладнання, щоб зібрати 
фізичні докази.



Якою є роль речових доказів? 

Фізичні докази можуть допомогти у 
встановленні: 

• вторгнення до тіла постраждалих  

• обставини довкола акту  

• особи обвинувачених злочинців, наприклад, 
через аналіз зразків, знайдених на постільній 
білизні чи шматках одягу, а також елементи 
видів відповідальності  

• особи постраждалих, якщо вони невідомі, 
наприклад, через аналіз ДНК чи біологічних 
зразків, взятих із тіл постраждалих  

• розташування та факт існування місця пра-
вопорушення можуть самі по собі допомогти 
встановленню присутності обвинувачених 
злочинців у регіоні, а також бути проаналізо-
ваним як частина схеми пересування / того, 
що було здійснено напад на цивільне насе-
лення, чи іншої контекстної інформації під час 
сукупного розгляду окремих фізичних доказів  

• підтвердження свідчень постраждалої особи 
/ свідка або використання замість свідчень 
постраждалої особи / свідка, якщо це необхід-
но 

• фізичний вплив сексуальних нападів через 
документування травм 

Хоча речові докази можуть допомогти встанови-
ти або підтвердити певні факти, щоб вони були 
корисними, їх збір завжди повинен супроводжу-
ватися збором інших підтверджувальних та по-
яснювальних доказів. Фізичні докази зазвичай 
супроводжуються свідченнями, включно зі свід-
ченнями експертних свідків. 


