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2 Л Е К Ц І Ї

3 Ю Р И С Т К И

Формат
ZOOM вебінари,  участь 
безкоштовна  за  умови 
попередньо ї  реєстрац і ї

Захід проводиться 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



ДЛЯ КОГО
СЕРІЯ ЛЕКЦІЙ?

Юристів та юристок, 
правозахисників та пра-
возахисниць, а також фа-
хівців та фахівчинь ор-
ганів державної влади, 
представників і пред-
ставниць громадських 
організацій, що надають 
допомогу потерпілим 
від сексуального на-
сильства під час війни;

Студентів та студенток 
юридичних факульте-
тів, які хочуть поглибити 
знання про злочини сек-
суального насильства, 
повʼязаного з конфлік-
том, зокрема особли-
вості документування і 
розслідування випадків 
насильства. 

Усіх бажаючих, які праг-
нуть поглибити знання 
щодо надання правового 
захисту потерпілим осо-
бам від сексуального на-
сильства.

ТЕМИ
ЛЕКЦІЙ

«Попередження та подолання безкарності за 
сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом 
(СНПК): світовий досвід та Україна»

«Документування та розслідування 
сексуального насильства, пов`язаного з 
конфліктом»

*СНПК – сексуальне насильство, повʼязане з конфліктом



«Попередження та подолання 
безкарності за сексуальне 
насильство, пов’язане з 
конфліктом (СНПК): світовий 
досвід та Україна»

• Поняття СНПК. 

• Потерпілі від СНПК. Правовий захист потерпілих осіб. 

• Особливості віктимізації жінок, чоловіків та інших 
груп населення. 

• Притягнення до відповідальності за СНПК: 
міжнародне право та практика держав. 

• Попередження як ключовий елемент подолання 
безкарності за СНПК. 

• Форми СНПК, попередження та покарання за нього 
в Україні.

Катерина Бусол01.07
16:30

Лекція 1. 

ПРОГРАМА

«Документування та 
розслідування сексуального 
насильства, пов`язаного з 
конфліктом»

• “Не нашкодь” та інші ключові принципи роботи з 
потерпілими від СНПК. 

• Особливості документування та проведення слідчих 
дій із потерпілими від СНПК різних статей і вікових 
груп. 

• СНПК у мирний час: відмінності у доказах і 
доказуванні.

Катерина Бусол, Данае 
ван дер Стратен Понтоз, 

Амаль Нассар
07.07
16:30

Лекція 2. 



СПІКЕРКИ
членкиня “ЮрФем”, юристка зі спеціалізацією у між-
народному гуманітарному та кримінальному праві, 
сексуальному насильстві, пов’язаному з конфліктом 
(СНПК), і перехідному правосудді, старша викладачка 
Факультету правничих наук Національного універси-
тету “Києво-Могилянська академія”, наукова співробіт-
ниця Інституту досліджень Східної та Південно-Схід-
ної Європи ім. Ляйбніца, аналітикиня Chatham House. 
У минулому - національна консультантка ООН Жінки 
та Global Survivors Fund з перехідного правосуддя та 
СНПК, запрошена фахівчиня Офісу прокурора Міжна-
родного кримінального суду та юристка Global Rights 
Compliance.

Катерина Бусол

керівниця відділу адвокації та політики у Global Survivors 
Fund; співавторка Міжнародного протоколу про доку-
ментування та розслідування сексуального насильства 
під час конфлікту. 

Данае є міжнародною кримінальною юристкою, що 
консультувала Великобританію з Ініціативи про запо-
бігання сексуальному насильству в конфлікті (PSVI), а 
також керувала проєктами підзвітності та дослідження 
для міжнародних установ та громадських організацій 
(Інститутом міжнародних кримінальних розслідувань, 
TRIAL International, Civitas Maxima та Human Rights 
Watch). Проводила розслідування та підтримувала су-
дові процеси щодо жертв міжнародних злочинів у Бос-
нії та Герцеговині, Бурунді, Центральноафриканській 
Республіці, Чаді, Демократичній Республіці Конго та 
Кот-д’Івуарі.

Данае ван дер Стратен 
Понтоз



є експерткою з міжнародного кримінального право-
суддя з великим досвідом документування злочинів, 
пов’язаних із конфліктом, включаючи сексуальне та 
гендерно-обумовлене насильство, а також доступ до 
правосуддя та відшкодування. Вона є провідною екс-
перткою у Justice Rapid Response (JRR), мережі професі-
оналів/ок у сфері кримінального правосуддя, які можуть 
бути залучені для розслідування, аналізу та звітування 
щодо міжнародних злочинів та грубих порушень прав 
людини. Зараз Амаль працює консультанткою в уста-
новах ООН та у міжнародних організаціях, включаючи 
ООН Жінки, Independent and Impartial Mechanism for 
Syria та Global Survivors Fund. Раніше Амаль працюва-
ла з низкою організацій громадянського суспільства, 
включаючи Коаліцію Міжнародного кримінального 
суду та Міжнародну федерацію з прав людини, уважно 
спостерігаючи за роботою МКС.

Амаль Нассар



ЯК ВЗЯТИ 
УЧАСТЬ?

Заповнити аплікаційну форму

Отримати підтвердження від Центру 
“ЮрФем: освіта” на пошті або по 

номеру телефону, яку Ви залишили у 
формі; 

Очікувати старту лекцій;

Якщо у Вас виникнуть організаційні 
питання, звертайтесь, будь ласка за 

номером телефону 
(067) 109 05 45 

або на електронну скриньку 
viktoriakarpa@jurfem.com.ua

https://forms.gle/K6yoVwzkQE5oGvMU7

