
ПАМ’ЯТКА
для жінок-військовослужбовиць 

у випадку сексуального насильства 
під час військової служби

Пам’ятка розроблена для забезпечення жінок-
військовослужбовиць основною інформацією та 
алгоритмом дій на випадок сексуальних домагань 
чи зґвалтування. 

Пам’ятку можна застосовувати і до можливих 
випадків сексуального насильства до чоловіків-
військовослужбовців.

Пам’ятка є загальною рекомендацією та не замінює 
обов’язкову індивідуальну юридичну консультацію 
адвоката/адвокатки у кожному конкретному 
випадку.



  Що таке сексуальне насильство?

Це будь-які дії сексуального характеру без добровільної згоди особи. 
Йдеться не лише про статевий акт (зґвалтування), але й про сексуальні 
домагання без проникнення у тіло особи. 

Зґвалтування — вчинення дій сексуального характеру, пов’язаних із 
вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло іншої особи з 
використанням геніталій або будь-якого іншого предмета, без добровільної 
згоди потерпілої особи. 

Сексуальні домагання — дії сексуального характеру, виражені 
словесно (погрози, залякування, непристойні зауваження) або фізично 
(доторкання, поплескування), що принижують чи ображають осіб, які 
перебувають у відносинах трудового, службового, матеріального чи іншого 
підпорядкування1.

У Законі немає вичерпного переліку прикладів сексуальних домагань.

• мають сексуальний характер (тобто пов’язані з проявом та/або 
задоволенням статевого потягу);

• мають словесний та/або фізичний прояв (незалежно від того, чи 
торкається ця особа твого тіла чи ні);

• принижують та/або ображають тебе;

• ти підпорядковуєшся особі, яка вчиняє такі дії (наприклад, особа є твоїм 
безпосереднім чи прямим начальником).

Сексуальне домагання є підвидом сексуального насильства, яке, як і 
будь-яке насильство, є злочином за Кримінальним кодексом України.

На практиці у тебе можуть виникнути сумніви, чи є дії щодо тебе 
сексуальними домаганнями. 

У таких випадках краще виходити з того, що дії сексуального характеру, які 
вчиняються без твоєї добровільної згоди, за замовчуванням є сексуальними 
домаганнями, та звернутися по юридичну допомогу, зокрема, на лінію 
“ЮрФем: підтримка” за номером +38068-14-55-590 (Telegram/Viber/Signal) 
або заповнивши форму на сайті: http://jurfem.com.ua/jurfem-pidtrymka

1 Пункт 5 частини 1 статті 1 Закону України “Про забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15

З визначення вище можна виокремити такі ознаки: 
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Які прояви можуть мати сексуальні 
домагання під час військової служби?

Неможливо скласти повний та вичерпний перелік прикладів 
сексуальних домагань під час військової служби. З практики це 
можуть бути:

• будь-які обійми чи/та поцілунки без дозволу та згоди;

• будь-які дотики до рук, шиї, обличчя, голови, інших відкритих ділянок 
тіла без дозволу та згоди;

• будь-які поплескування, щипки сідниць, стегон чи/та будь-якої іншої 
частини тіла без дозволу та згоди;

• покладання рук на коліна, стегна чи/та будь-яку іншу частину тіла без 
дозволу та згоди;

• наполегливі пропозиції зробити масаж шиї, ніг, рук, голови, інших 
частин тіла або безпосереднє здійснення такого масажу без дозволу та 
згоди;

• відмова залишити приміщення, де ти переодягаєшся, миєшся або 
перебуваєш оголеною;

• прохання оголити/показати будь-які частини тіла;

• перебування поряд з тобою без дотиків, але на дуже близькій відстані, 
яка тобі не комфортна;

• непристойні жарти на сексуальну тематику, які для тебе некомфортні та 
образливі (особливо ті, в яких предметом жарту є об’єктивація жіночого 
тіла, тобто про жінку жартують як про сексуальний об’єкт);

• вживання лайки з образливими та/або принизливими словами щодо 
жіночих частин тіла;

• сексуалізоване пародіювання тебе та/або сексу з тобою;

• непристойні зауваження щодо форми, вигляду, розмірів твого тіла та 
його окремих частин та звернення на них уваги;



• будь-які образливі та принизливі слова, що мають сексуальний характер;

• будь-які невербальні образливі знаки, жести та/або міміка сексуального 
характеру (наприклад, повітряні поцілунки, зображення руками сексу, 
статевих органів тощо);

• спільне відвідування лазні, душової, туалету з іншими 
військовослужбовцями без врахування твоєї думки щодо цього та 
можливості забезпечити тобі приватність;

• образливе та/або принизливе обговорення твоїх фотографій у 
соціальних мережах, у телефоні;

• образливі сексуалізовані жарти/меми/світлини у групових чатах;

• будь-які погрози, залякування з метою схилити тебе до сексу у будь-
якій формі чи інших сексуальних дій (наприклад, оголення). Погрози, 
залякування можуть мати різноманітний характер: ненадання зброї 
в бойовій обстановці, ненадання медичної допомоги, залишення на 
полі бою при пораненні, загроза кар’єрному просуванню по військовій 
службі, позбавлення бойових виплат чи інших премій, ініціювання 
дисциплінарної, адміністративної та/або кримінальної справи щодо 
тебе тощо;

• використання тебе для “прислужування” військовослужбовцям-
чоловікам;

• інші дії сексуального характеру.

Наведений перелік лише орієнтовний і не є вичерпним, на 
практиці сексуальні домагання можуть мати й інші форми.

Ти можеш орієнтуватися не тільки на загальноприйняті уявлення у 
підрозділі, а й на свої власні відчуття. Усі наведені можливі випадки 
об’єднує те, що кривдник/кривдниця порушують твої особисті кордони, 
недоторканість та автономію тіла незалежно від того, чи це робиться 
словами, мімікою чи діями. 

У кожному випадку постав собі запитання, чи хотіла б ти, щоб особа, перед 
тим як це зробити або сказати, запитала твого дозволу? Чи проігнорували 
твої почуття, прохання, відмову? Чи ображають та/або принижують 
тебе такі дії? Ці орієнтовні питання допоможуть краще визначити твоє 
ставлення до події.



Ми радимо завжди проконсультуватися з юристкою/юристом, зокрема, 
звернувшись на лінію “ЮрФем: підтримка” за номером +38068-14-55-590 
або заповнивши форму на сайті: http://jurfem.com.ua/jurfem-pidtrymka.

Які першочергові кроки необхідно зробити, 
якщо ти зазнала сексуального насильства?

Крок 1: Потурбуйся про власну безпеку

Спробуй оцінити ситуацію та умови, в яких перебуваєш. Чи є можливість 
покликати когось на допомогу? Чи знає хтось про твоє місце перебування? 
Чи є зброя у кривдника? Чи перебуває ця особа в стані наркотичного/
алкогольного сп’яніння? Чи зможеш чинити фізичний опір без реального 
ризику для свого життя та здоров’я? 

Спробуй максимально убезпечити себе: перейти у приміщення, де 
перебувають інші люди (свідки), приховано повідомити когось про 
ситуацію та твоє місцеперебування тощо.

Крок 2: Зафіксуй наступну інформацію: 

• дата та час події;
• місце події (адреса, що саме за приміщення, орієнтири тощо);
• очевидці домагання та інші докази (подивись навколо, можливо ти 

перебуваєш у зоні камер відеонагляду, запиши посади, ПІБ та контакти 
можливих свідків тощо);

• посада, ПІБ та інші дані щодо кривдника/кривдниці. 

Якщо для тебе це безпечно і ти можеш зробити це непомітно, увімкни 
диктофон на телефоні, щоб записати розмову з кривдником/кривдницею. 

Крок 3: Звернись по психологічну та/або медичну допомогу 

Якщо не знаєш, як отримати належну психологічну допомогу, можеш 
звернутися на лінію “ЮрФем: підтримка” за номером: +38068-14-55-590 
(Telegram, Viber, Signal) або заповнивши форму на сайті: http://jurfem.com.
ua/jurfem-pidtrymka.
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Крок 4: Звернись по юридичну допомогу

Ми вважаємо, що цей крок є  обов’язковим перед тим, як повідомляти 
про сексуальне насильство командування та/або правоохоронні органи. 
Звернись до свого адвоката/адвокатки, щоб правильно оцінити та 
юридично кваліфікувати те, що відбулося, розробити стратегію та план 
твого захисту, підготувати письмову заяву та подати її. 

З огляду на значні ризики військової служби, ми радимо мати укладений 
договір з адвокатом/адвокаткою. Адвокат/адвокатка як твій/твоя 
представник/представниця може від твого імені готувати та подавати 
документи, а також вести комунікацію (зокрема онлайн) з командуванням 
та/або правоохоронними органами.

Якщо ти не маєш адвоката/адвокатки, можеш звернутися по юридичну 
допомогу на лінію “ЮрФем: підтримка” за номером: +38068-14-55-590 
(Telegram, Viber чи Signal) або заповнивши форму на сайті: http://jurfem.
com.ua/jurfem-pidtrymka.

Крок 5: Подбай про заходи безпеки

Якщо розумієш, що повідомляти про сексуальне насильство небезпечно, 
перебуваючи у підрозділі, порадься з адвокатом/адвокаткою, яким чином 
тебе можна витягнути звідти. Ми не рекомендуємо самовільно залишати 
підрозділ, оскільки це може бути розцінено як злочин: самовільне 
залишення місця служби (ст. 407 КК України) або дезертирство (ст. 408 КК 
України).

Відсторонення тебе як потерпілої на період розслідування законодавством 
не передбачено, а відсторонення кривдника може бути здійснено лише 
після початку розслідування (в межах кримінального провадження лише 
на підставі рішення слідчого судді за клопотанням слідчого/прокурора). 

Дисциплінарний статут Збройних Сил України також передбачає усунення 
кривдника від виконання службових обов’язків за наказом командира. 
Однак для такого усунення за ст. 47 цього статуту мають бути наявні “тяжкі 
наслідки”, що є оціночним поняттям.

Ми не рекомендуємо очікувати початку будь-якого розслідування. 
На практиці єдиним дієвим варіантом витягти тебе з підрозділу є 
переміщення/відрядження до іншої військової частини/установи на період 
розслідування за постановою слідчого та/або прокурора про застосування 
до тебе заходів безпеки. Про необхідність вжиття таких заходів необхідно 
просити слідчого/прокурора з допомогою адвоката/адвокатки до початку 
розслідування.
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Крок 6: Повідом про сексуальне насильство

За статтею 110 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України ти маєш 
право подавати заяву у випадку порушення своїх прав як до командування, 
так і до правоохоронних органів. При цьому ти маєш право звертатися у 
правоохоронні органи незалежно від того, чи давали тобі команду робити 
це чи ні. 

Внутрішня комунікація: повідом командира кривдника. Тобто якщо 
кривдником є командир взводу, повідом про це його командира роти. 
Якщо безпосередній командир кривдника не вживає заходів за твоїм 
повідомленням, звертайся до командування вищого рівня (включаючи 
командира частини та Генеральний штаб ЗСУ), допоки не буде належних 
реагування на порушення та захисту твоїх прав. За твоїм повідомленням 
має бути призначено службове розслідування, яке проводиться в порядку 
наказу Міністерства оборони України 21.11.2017 № 608 “Про затвердження 
Порядку проведення службового розслідування у Збройних Силах 
України”.

Зовнішня комунікація: разом зі своїм/своєю адвокатом/адвокаткою 
повідом правоохоронні органи, якщо внутрішня комунікація є 
недостатньою, небезпечною та/або недієвою. Сексуальне насильство 
стосовно військовослужбовців/иць є військовим злочином і кваліфікується 
за такими статтями КК України:

• якщо вчинене командиром — ст. 426-1 КК України (“Перевищення 
військовою службовою особою влади чи службових повноважень”);

• якщо вчинене рівними з тобою побратимами — ст. 406 КК 
України (“Порушення статутних правил взаємовідносин між 
військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості”);

• якщо вчинене твоїм підлеглим — ст. 405 КК України (“Погроза або 
насильство щодо начальника”).

Також звертаємо увагу, що якщо командування твого підрозділу не 
припиняє  сексуальне насильство та не повідомляє про це правоохоронні 
органи, ти можеш подати на них заяву за ст. 426 КК України (“Бездіяльність 
військової влади”).

Ти не маєш перейматися питанням правильної кваліфікації. Адвокат/
адвокатка має визначити правильну кваліфікацію події та підготувати 
заяву про злочин.
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Заяву про злочин необхідно подавати одночасно до двох адресатів:

• Державного бюро розслідувань (“ДБР”). За цим посиланням можна 
дізнатися, яке управління ДБР відповідає за ту чи іншу територію: 
https://dbr.gov.ua/ter, а також його контакти;

• Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері (колишні 
військові прокуратури) у відповідному регіоні.

Також варто подати заяву і до Військової служби правопорядку 
Збройних Сил України (“ВСП”). ВСП хоч і не розслідує злочини, однак 
може провести перевірку фактів, які ти повідомила/ив, зокрема, провести 
опитування у підрозділі, відібрати пояснення у свідків тощо. Інформація 
про територіальні підрозділи ВСП та їхні контакти є за цим посиланням: 
https://www.mil.gov.ua/kontakti/telefoni-doviri.html.

Які ризики для тебе від повідомлення про домагання? 

За статтею 113 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України ніхто не 
може бути скривджений на службі чи притягнутий до відповідальності за 
те, що він подав пропозицію, заяву чи скаргу.

Однак варто пам’ятати, що повідомлення не звільняє тебе від виконання 
службових обов’язків і наказів командирів (начальників).

Кожна ситуація є індивідуальною, і для оцінки ризиків необхідно 
враховувати особу кривдника, підтримку його дій командуванням вищого 
рівня та колективом. Не виключено, що у відповідь на твоє повідомлення 
кривдник, його командування, та/або побратими можуть чинити на тебе 
незаконний тиск. Тобі можуть навмисно віддавати сумнівні та навіть явно 
незаконні накази, за невиконання яких будуть погрожувати кримінальною 
відповідальністю за ст. 402 КК України (“Непокора”). У цьому випадку 
першочерговим кроком є твоє переміщення/відрядження до іншої 
військової частини/установи для забезпечення безпеки.

https://dbr.gov.ua/ter
https://www.mil.gov.ua/kontakti/telefoni-doviri.html

