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кРиМІнАЛьнО-пРАвОвА хАРАкТеРиСТикА СекСуАЛьнОгО нАСиЛьСТвА  
у кОнТекСТІ внеСення зМІн дО кРиМІнАЛьнОгО зАкОнОдАвСТвА укРАїни

Анотація. У науковій статті досліджено правову природу поняття «сексуальне насильство», проаналізова-
но зміни, внесені до кримінального законодавства України в частині кваліфікації злочину, передбаченого 
статтею 153 Кримінального кодексу України, закцентовано увагу на Конвенції Ради Європи про запобігання 
насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульська конвенція), 
підкреслено її значення у сфері боротьби із сексуальним насильством, з’ясовано причини не визнання Украї-
ною Конвенції як частини національного законодавства на сьогоднішній день та наголошено на необхідності 
ратифікації Стамбульської конвенції нашою державою, проведено кримінально-правову характеристику зло-
чину сексуального насильства, в тому числі, визначено склад вказаного кримінального правопорушення.
ключові слова: сексуальне насильство, Стамбульська конвенція, кримінально-правова характеристика, 
склад злочину.
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cRiMinAL chARAcTeRiSTicS oF SexuAL vioLence in conTexT  
oF AMendMenTS To The cRiMinAL LegiSLATion oF uKRAine

Summary. The present article deals with the study of sexual violence as a criminal offense, on the particu-
lar public danger of sexual violence has been emphasized, statistics on the number of women who have been 
sexually abused and the number of people who have sought help from the competent public authorities has 
been indicated. The legal nature of the concept of «sexual violence» has been explored in scientific article, com-
parative description of the definitions of sexual violence offered in the Criminal Code of Ukraine and the Law 
«On Prevention and Counteraction to Domestic Violence» of 07.12.2017 No. 2229-VIII has been done, these 
definitions differ significantly, so terminological inconsistency in legislation governing sexual violence issues 
has been identified. A key feature of sexual violence in the sense of Article 153 of the Criminal Code of Ukraine, 
which is currently in force, is precisely that it is carried out without penetrating another person's body, so it is 
a complex of sexual acts of violence committed against the will of a person without first obtaining his consent in 
the absence of direct penetration into the human body. This factor distinguishes the said act from rape, which 
is, accordingly, characterized by sexual assault, accompanied by penetration into the body of the victim. Also, 
changes to the criminal legislation of Ukraine as regards the qualification of the crime provided for in Article 
153 of the Criminal Code of Ukraine has been analyzed, the criminal-law characterization of the crime has 
been made, signs of crime, provided for in Article 153 of the Criminal Code, has been established, the composi-
tion of the said criminal offense has been determined, including qualifying circumstances of sexual assault as a 
criminal offense. The attention on the Europe Convention of the Prevention and Combating of Violence against 
Women and Domestic Violence (Istanbul Convention) by the Council of Europe has been focused in scientific 
work, its importance in the field of sexual violence has been emphasized, provisions of the Convention has been 
analyzed, the reasons for not recognizing the Convention as part of the national legislation to date have been 
clarified and the necessity of ratification the Istanbul Convention by our state has been emphasized.
Keywords: sexual violence, Istanbul Convention, criminal characteristics, crime.

Постановка проблеми. Сексуальне на-
сильство одночасно є формою домашнього 

насильства та небезпечним кримінальним право-
порушенням проти статевої свободи та статевої 
недоторканності особи, що тягне за собою нега-
тивні суспільно-небезпечні наслідки та руйнує 
усталений уклад суспільного життя. Жертви сек-
суального насильства далеко не завжди зважу-
ються заявити про це, а тому, незаконні дії по від-
ношенню до них часто залишаються поза увагою 
правоохоронців та не підлягають кваліфікації за 
кримінальним законом. Важливою подією стало 
внесення змін до Кримінального кодексу України 
шляхом його доповнення статтею 153 під назвою 
«сексуальне насильство». Такі зміни призвели 

до появи якісно нової юридичної норми у кримі-
нальному законодавстві, що потребує всебічно-
го дослідження, надання кримінально-правової 
характеристики такому злочину та аналізу його 
складу. Все це зумовлює актуальність досліджу-
ваної тематики в умовах сьогодення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню окремих аспектів сексуального на-
сильства присвятили свої наукові доробки вче-
ні-правники, серед яких О.О. Додуров, Г. Маляр 
та інші. Варто відзначити, що на сьогодні категорія 
сексуального насильства як кримінального злочи-
ну є мало дослідженою у правовій доктрині, тому, 
не применшуючи внеску вказаних науковців у до-
сліджувану сферу все ж зазначимо, що криміналь-
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не правопорушення, передбачене статтею 153 Кри-
мінального кодексу України потребує подальшого 
наукового дослідження та удосконалення.

виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. З огляду на те, що зміни 
внесені до Кримінального кодексу України є но-
велою вітчизняного кримінального законодавства, 
проблематика сексуального насильства як кримі-
нального правопорушення, передбаченого статтею 
153 кодексу є не достатньо дослідженою, зокрема, 
в частині тлумачення та правової природи само-
го поняття «сексуальне насильство», проведення 
комплексної кримінально-правової характеристи-
ки злочину, його складу, кваліфікуючих ознак. Не 
вирішеними є, також, питання щодо доцільності 
ратифікації Україною Стамбульської конвенції, як 
стратегічно важливого міжнародного документа 
у сфері захисту громадян від насильства. 

Метою статті є правовий аналіз поняття сексу-
ального насильства, кримінально-правова характе-
ристика злочину, передбаченого статтею 153 Кри-
мінального кодексу України, а також, дослідження 
даного правового інститут в контексті прийнятих 
змін до чинного законодавства України. 

виклад основного матеріалу. Проблема-
тика сексуального насильства є важливою для 
України з огляду на те, що статистичні дані де-
монструють невтішну ситуацію зокрема, щодо 

сексуального насильства по відношенню до укра-
їнських жінок (див. рис. 1).

Така ситуація говорить про те, що не зважаючи 
на вчинення щодо осіб злочину сексуального на-
сильства потерпілі здебільшого замовчують даний 
факт. На нашу думку, це пояснюється недовірою до 
правоохоронних органів, соціальних служб, страхом 
перед злочинцем і тим, що він не буде покараний, 
а від так, насильницькі дії повторяться знову тощо. 

Законом України «Про внесення змін до Кримі-
нального та Кримінального процесуального кодек-
сів України з метою реалізації положень Конвенції 
Ради Європи про запобігання насильству стосовно 
жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими 
явищами» від 06.12.2017 № 2227-VIII [2] Кримі-
нальний кодекс України (далі – КК) доповнено 
статтею 153 – сексуальне насильство. Злочинні ді-
яння та санкції за їх вчинення відповідно до поло-
жень вказаної статті наведено у таблиці.

Виходячи з положень вказаної статті сексу-
альне насильство – це вчинення будь-яких на-
сильницьких дій сексуального характеру, не 
пов’язаних із проникненням у тіло іншої особи, 
без добровільної згоди потерпілої особи. 

Досліджуючи поняття сексуального насиль-
ства зазначимо, що згідно п.15 ч.1 статті 1 Закону 
«Про запобігання та протидію домашньому на-
сильству» від 07.12.2017 № 2229-VIII сексуальне 

Таблиця 
кримінальна відповідальність за вчинення злочину,  

передбаченого статтею 153 кк україни [3]
№ 
з/п злочинні діяння, передбачені диспозицією статті 153 кк україни Санкції

1.
сексуальне насильство: вчинення будь-яких насильницьких дій 
сексуального характеру, не пов’язаних із проникненням в тіло іншої 
особи, без добровільної згоди потерпілої особи

позбавлення волі на строк до 
п’яти років.

2. сексуальне насильство, вчинене повторно або особою, яка раніше вчинила 
будь-який із злочинів, передбачених статтями 152, 154, 155 КК України

позбавлення волі на строк від 
трьох до семи років.

3.
сексуальне насильство щодо подружжя чи колишнього подружжя 
або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або 
близьких відносинах

позбавлення волі на строк від 
трьох до семи років.

4. сексуальне насильство щодо особи у зв’язку з виконанням цією особою 
службового, професійного або громадського обов’язку

позбавлення волі на строк від 
трьох до семи років.

5. сексуальне насильство щодо жінки, яка завідомо для винного 
перебувала у стані вагітності

позбавлення волі на строк від 
трьох до семи років.

6. сексуальне насильство, вчинене групою осіб позбавлення волі на строк від 
п’яти до семи років.

7. сексуальне насильство щодо неповнолітньої особи позбавлення волі на строк від 
п’яти до семи років.

8. сексуальне насильство щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, 
незалежно від її добровільної згоди

позбавлення волі на строк від 
п’яти до десяти років.

9. сексуальне насильство, що спричинило тяжкі наслідки позбавлення волі на строк від 
десяти до п’ятнадцяти років.

Рис. 1. Статистика потерпілих від сексуального насильства
Джерело: складено на основі даних [1]

 

•кількість жінок, що зазнають сексуального насильства   1,1 млн  
•кількість постаждалих, що звертаються за допомогою  
у поліцію 15,9% 

•кількість потерпілих, що звертаються за допомогою до 
медичних та соціальних працівників 1% 
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насильство – це форма домашнього насильства, 
що включає будь-які діяння сексуального харак-
теру, вчинені стосовно повнолітньої особи без її 
згоди або стосовно дитини незалежно від її згоди, 
або в присутності дитини, примушування до акту 
сексуального характеру з третьою особою, а та-
кож інші правопорушення проти статевої свобо-
ди чи статевої недоторканості особи, у тому числі 
вчинені стосовно дитини або в її присутності [4].

Аналізуючи вище наведені дефініції, слід зазна-
чити, що не зважаючи на те, що дані визначення по-
значають одне поняття, вони все ж значно різнять-
ся між собою. Так, визначення, регламентоване ч. 
1 статті 153 КК визначає сутність сексуального на-
сильства шляхом вказівки на насильницькі дії сек-
суального характеру, при цьому, не пов’язані з про-
никненням у тіло особи. У свою чергу, дефініція, 
запропонована Законом від 07.12.2017 № 2229-VIII  
не містить вказівку на те, що такі дії вчиняються без 
проникнення у тіло особи, натомість визначає сек-
суальне насильство як форму домашнього насиль-
ства, що включає будь-які діяння сексуального ха-
рактеру та правопорушення проти статевої свободи 
чи статевої недоторканості особи вцілому.

Отже, можна зробити висновок, що наведені 
поняття співвідносяться між собою як загальне 
(сексуальне насильство у розумінні Закону від 
07.12.2017 № 2229-VIII, адже у цьому докумен-
ті сексуальне насильство охоплює взагалі всю 
систему злочинів у сфері статевої свободи і ста-
тевої недоторканності) і частина (сексуальне на-
сильство у розумінні КК, яке вузько направлено 
визначає статеве насильство як конкретний зло-
чин, одне діяння, спрямоване на протиправні дії 
сексуального характеру, але, що дуже важливо, 
без проникнення і тіло людини). 

У зв’язку з цим, на наша думку, у законодав-
стві України наявна термінологічна невідповід-
ність, адже виходить, що один правовий інститут 
має різне значення, неоднаково трактується різ-
ними нормативно-правовими актами і взагалі, 
очевидно, по-різному сприймається при правозас-
тосуванні. Тому, вважаємо за необхідне привести 
у відповідність юридичне визначення сексуаль-
ного насильства. Наприклад, для позначення 
злочинних діянь у розумінні статті 153 КК, на 
нашу думку, доцільно було застосувати у самій 
назві статті таке словосполучення: «насильниць-
кі дії сексуального характеру без проникнення 
у тіло особи». При цьому, дефініцію пропоновану 
Законом залишити без змін і сприймати відповід-
но сексуальне насильство як форму домашнього 
насильства, поряд з економічним, фізичним, пси-
хологічним та розглядати як загальне явище, що 
позначає всю систему правопорушень проти ста-
тевої свободи чи статевої недоторканості особи.

Потрібно наголосити, що ключовою ознакою сек-
суального насильства у розумінні чинної на тепер 
статті 153 КК є саме те, що воно здійснюється без 
проникнення в тіло іншої особи, тобто, являє собою 
комплекс насильницьких дій сексуального харак-
теру, що здійснюються проти волі особи, без попе-
реднього отримання її згоди за відсутності безпосе-
реднього проникнення в тіло людини. Цей фактор 
відмежовує зазначене діяння від зґвалтування, яке, 
відповідно, характеризується насильницькими ді-
ями сексуального характеру, що супроводжуються 
проникненням в тіло потерпілої особи.

Варто відзначити, що в результаті внесення 
змін до КК із законодавства вилучено поняття 
«задоволення статевої пристрасті неприродним 
шляхом». Так, у доктрині стверджується, що дана 
конструкція є морально застарілою та не від-
повідає реаліям сьогодення, а також, науковим 
здобуткам у сфері сексології. Використання зга-
даного звороту в попередній редакції ст. 153 КК 
змушувало робити застереження про те, що кри-
мінальна караність поведінки, передбаченої цією 
статтею КК, визначається не так званою непри-
родністю способів задоволення статевої пристрас-
ті, можливою гомосексуальною спрямованістю чи 
аморальністю дій, а їхнім насильницьким харак-
тером. Так, український законодавець виходить 
з того, що здійснюваний на добровільних засадах 
гомосексуалізм, тобто сексуальний потяг до осіб 
своєї статі, має розглядатись не як діяння, заборо-
нене під загрозою настання кримінальної відпові-
дальності, а як особливий стан організму людини, 
нетипова сексуальна поведінка [5, c. 63].

Всесвітня організація охорони здоров’я не ви-
знає на сьогодні такі прояви сексуальної орієнтації, 
як гомосексуалізм і бісексуальність (сексуальний 
потяг до осіб обох статей) психічними патологіями. 
У рішенні від 22 жовтня 1981 р., постановленому 
у справі «Даджен проти Сполученого королівства» 
[6], ЄСПЛ установив, що кримінально-правова за-
борона добровільних приватних гомосексуальних 
стосунків між дорослими чоловіками, які можуть 
адекватно оцінювати і контролювати свої дії, пору-
шує положення ст. 8 Конвенції про захист прав лю-
дини і основоположних свобод («Право на повагу до 
приватного і сімейного життя» [7]). Певні біологічні 
форми, за допомогою яких відбувається сексуальне 
спілкування між людьми, у суспільстві можуть ви-
знаватися аморальними, але мають ставати пред-
метом кримінально-правового регулювання лише 
у тому разі, коли вони, зачіпаючи соціальний бік 
сексуальних стосунків, посягають на статеву сво-
боду чи статеву недоторканість особи, її честь і гід-
ність, належний розвиток неповнолітніх тощо.

Досліджуючи кримінально-правову характерис-
тику злочину сексуального насильства зазначимо, 
що як визначає А.А. Вознюк кримінально-право-
ва характеристика злочину – це опис, визначення 
істотних, характерних його особливостей та ознак; 
система відомостей про істотні, характерні особли-
вості й ознаки злочину. Головною метою криміналь-
но-правової характеристики злочину є забезпечен-
ня правильної кваліфікації суспільно небезпечного 
діяння. Водночас вона необхідна для повного та все-
бічного вивчення злочину, удосконалення підстав 
кримінальної відповідальності за його вчинення, а 
також правильного тлумачення ознак складу зло-
чину, призначення покарання, застосування заохо-
чувальних кримінально-правових норм [8, c. 156].

Кримінально-правова характеристика зло-
чину охоплює, насамперед, його ознаки. Згідно з  
ч. 1 ст. 11 Кримінального кодексу України, зло-
чином визнається передбачене цим Кодексом 
суспільно небезпечне винне діяння (дія або безді-
яльність), вчинене суб’єктом злочину. Крім цього, 
кримінально-правову характеристику злочину 
розкриває склад злочину, який поєднує в собі чо-
тири елементи: об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт 
та суб’єктивна сторона. Таким чином, до ознак зло-
чину, передбаченого, статтею 153 КК належать:
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1. Суспільна небезпека – сексуальне на-
сильство є діянням, що несе в собі безпосеред-
ню небезпеку для суспільства, адже посягає на 
честь, гідність, недоторканність особи, а також, 
завдає шкоду психологічному та фізіологічному 
здоров’ю потерпілої особи.

2. Винність діяння являє собою повністю усві-
домлений вольовий вчинок особи, що посягає на 
статеву свободу та статеву недоторканність особи.

3. Суб’єкт злочину є фізичною особою, 
обов’язково осудною, тобто такою, що усвідомлює 
значення своїх дій та може керувати ними. Така 
особа має досягти чотирнадцятирічного віку.

4. Кримінальна караність як ознака злочину 
сексуального насильства полягає у невідворот-
ності настання кримінальної відповідності для 
винної у вчиненні злочину особи. Сексуальне на-
сильство карається позбавленням волі на строк до 
п’яти років (ч. 1 статті 153), від трьох до семи років 
(ч. 2 статті 153), від п’яти до семи років (ч. 3 стат- 
ті 153), від п’яти до десяти років. (ч. 4 статті 153), 
від десяти до п’ятнадцяти років (ч. 5 статті 153).

З’ясуємо склад злочину, передбаченого стат-
тею 351 КК. Об’єкт злочину (загальний) – суспіль-
ні відносини у сфері забезпечення статевої свободи 
та статевої недоторканності особи. Безпосереднім 
об’єктом злочину є статева свобода та статева не-
доторканність особи. Додатковими об’єктами да-
ного протиправного діяння слід вважати тілесну 
і психічну недоторканість, честь і гідність особи. 

Під статевою свободою слід розуміти право осо-
би самостійно обирати собі партнера для сексу-
ального спілкування, форму такого спілкування 
і не допускати у цій сфері будь-якого примусу. До-
росла (у контексті КК це особа, якій виповнилось 
16 років, а не особа, яка досягла визначеного СК 
шлюбного віку) і психічно здорова людина сама ви-
значає, з ким і в який спосіб вона задовольнятиме 
свої сексуальні потреби. Статева недоторканість 
означає охоронюваний законом стан, за якого за-
бороняється вступати в сексуальні контакти з осо-
бою, яка з певних причин (наприклад, через недо-
сягнення відповідного віку або наявність психічної 
хвороби) не є носієм статевої свободи [9, c. 54].

Об’єктивну сторону злочину утворюють проти-
правні дії насильницького характеру, не пов’язані 
із проникненням в тіло особи. До таких дій нале-
жать: насильницька стимуляція статевих органів 
іншої особи, сім’євприскування на зовнішні гені-
талії жінки (навіть із наступним заплідненням, 
якщо це не поєднується з проникненням статевого 
члена чоловіка у піхву жінки), тертя по зовнішніх 
геніталіях жінки язиком, руками, статевим чле-
ном, штучним фалосом чи іншим предметом (за 
умови, що органи насильника чи предмети навко-
лишнього світу не вводять в піхву, рот чи анальний 
отвір потерпілої особи), мацання геніталій руками, 
анілінгус (оральна стимуляція входу в анальний 
отвір), вестибулярний коїтус (притуляння чолові-
чого статевого члена до входу у піхву жінки), вве-
дення статевого органу чоловіка між молочними 
залозами жінки, міжстегновий коїтус тощо [10].

Суспільно-небезпечні наслідки вказаного ді-
яння полягають у заподіянні шкоди моральному 
та (або) фізичному здоров’ю людини, порушенні 
прав на статеву свободу та статеву недоторканність.

Причинний зв'язок між діянням та його сус-
пільно-небезпечними наслідками полягає у тому, 

що заподіяння шкоди здоров’ю особи, порушення 
її прав на статеву свободу та статеву недоторкан-
ність має бути наслідком безпосередніх дій зло-
чинця (здійснення сексуального насильства). 

Суб’єктом злочину є фізична осудна особа, 
яка досягла чотирнадцятирічного віку. Ознака 
осудності є обов’язковою і полягає у тому, що зло-
чинець може усвідомлювати свої дії та керувати 
ними. Ці факти за необхідності встановлюються 
в рамках відповідної експертизи. 

Осудність – це нормальний психічний стан осо-
би, що характеризується двома критеріями: юри-
дичним і психологічним. Юридичним критерієм 
осудності є факт вчинення суспільно небезпечно-
го діяння (злочину), передбаченого законом про 
кримінальну відповідальність, психічно здоровою 
особою, здатною повною мірою усвідомлювати свої 
дії (бездіяльність) (фактичну сторону та суспільну 
небезпечність свого діяння) та керувати ними під 
час вчинення злочину. Під психологічним крите-
рієм осудності розуміють стан свідомості особи, її 
здатність до усвідомленої діяльності [11, c. 201].

Згідно статті 22 КК [3], особи, що вчинили 
злочини у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти 
років, підлягають кримінальній відповідальнос-
ті за сексуальне насильство. 

Суб’єктивна сторона відображає вину, мотив 
та мету вчинення злочину. Вина – це психічне 
ставлення особи до вчинюваного нею діяння, 
виражене у формі умислу або необережності. 
Обов’язковою ознакою вчинення даного злочи-
ну є відсутність добровільної згоди особи на дії, 
що утворюють об’єктивну сторону кримінального 
правопорушення. Саме ця ознака є системо утво-
рюючою, провідною для кваліфікації дій особи 
відповідно до статті 153 КК.

У примітці до статті 152 КК вказано, що згода 
вважається добровільною, якщо вона є результа-
том вільного волевиявлення особи, з урахуван-
ням супутніх обставин. Очевидним є оцінний 
характер таких супутніх обставин. 

На нашу думку, вина особи при вчиненні сек-
суального насильства відображається у формі 
прямого умислу, тобто, злочинець усвідомлює 
суспільно небезпечний характер свого діяння (дії 
або бездіяльності), передбачає його суспільно не-
безпечні наслідки і бажає їх настання.

З одного боку, непрямий умисел та необереж-
ність не можуть мати місця в умовах вчинення 
досліджуваного нами протиправного діяння. Це 
пояснюється тим, що при вчиненні сексуального 
насильства особа не може легковажно розрахову-
вати на відвернення суспільно-небезпечних на-
слідків свого діяння, адже здійснюючи дії сексуаль-
ного характеру, що утворюють об’єктивну сторону 
даного злочину (сім’євприскування на зовнішні ге-
ніталії жінки, тертя по зовнішніх геніталіях жінки 
язиком, руками, статевим членом, насильницька 
стимуляція статевих органів тощо) шкода, зокре-
ма, психологічному здоров’ю особи вже заподіюєть-
ся безпосередньо, під час вчинення злочину, адже 
принижується честь, гідність особи, порушується 
право на недоторканність. Все це призводить до 
психологічного тиску та дискомфорту.

Необережність також не може мати місця, 
оскільки здійснюючи сексуальне насильство без 
проникнення в тіло людина злочинець не може не 
передбачати можливості настання суспільно небез-
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печних наслідків свого діяння, адже вони вже на-
стали з моменту початку здійснення дій що скла-
дають об’єктивну сторону. Наприклад, як тільки 
злочинець почав здійснювати насильницьку сти-
муляцію статевих органів іншої особи він вже за-
подіяв шкоду потерпілій особі (психологічну, зокре-
ма), посягнувши на статеву недоторканність особи.

Для порівняння, якщо особа вчиняє вбивство 
без умислу, без попереднього планування зло-
чинних дій, то вона може не передбачати мож-
ливості настання суспільно небезпечних наслід-
ків свого діяння, може не бажати, але свідомо 
припускати їх настання. По відношенню до дій, 
передбачених статтею 153 КК таке твердження 
ставиться під сумнів.

З іншого боку, ч. 2 ст. 153 Кримінального зако-
ну Республіки Хорватія [12] передбачає покаран-
ня, зокрема, за статеві зносини або прирівняну до 
них сексуальну дію за наявності помилки особи 
щодо згоди жертви, якщо цієї помилки можна було 
уникнути. Про сексуальне насильство, вчинюване 
з необережності, говорять і шведські дослідники, 
коментуючи зміни до КК Швеції, побудовані за 
принципом: секс має бути добровільним – якщо ні, 
то він є протиправним. Необережність вбачається 
тут у тому, що один з учасників сексуальних від-
носин припускає відсутність в іншого добровільної 
згоди, тобто він вчиняє сексуальний акт, не пере-
конавшись у наявності доброї волі [13].

Виходячи із таких положень, слід констату-
вати факт того, що сексуальне насильство може 
вчинятися і з необережності, коли особа помилко-
во сприйняла наявність згоди потерпілої сторони. 

Кваліфікуючими (обтяжуючими) ознаками 
злочину є: 

– сексуальне насильство, вчинене повторно 
або особою, яка раніше вчинила будь-який із зло-
чинів, передбачених статтями 152, 154, 155 КК;

– вчинення сексуального насильства щодо по-
дружжя чи колишнього подружжя або іншої осо-
би, з якою винний перебуває (перебував) у сімей-
них або близьких відносинах;

– вчинення сексуального насильства щодо 
особи у зв’язку з виконанням цією особою служ-
бового, професійного або громадського обов’язку;

– вчинення сексуального насильства щодо 
жінки, яка завідомо для винного перебувала 
у стані вагітності;

– вчинення сексуального насильства групою осіб;
– вчинення сексуального насильства щодо не-

повнолітньої особи;
– вчинення сексуального насильства щодо 

особи, яка не досягла чотирнадцяти років, неза-
лежно від її добровільної згоди;

– вчинення сексуального насильства, що 
спричинило тяжкі наслідки [3].

Доцільно наголосити, що зміни, внесені до КК 
є наслідком імплементації Україною положень 
важливого міжнародного документу – Конвенції 
Ради Європи про запобігання насильству стосов-
но жінок і домашньому насильству та боротьбу 
з цими явищами (Стамбульська Конвенція) [14].

Рада Європи (далі – РЄ) – найбільша політич-
на організація на європейському континенті, яка 
своєю багаторічною, клопіткою, безперервною ді-
яльністю довела свій могутній потенціал, дієздат-
ну політику та сформувала міцну правову систему. 
Україна є членом РЄ та як держава, що обрала 

проєвропейський напрямок розвитку має на меті 
адаптувати національне законодавство до законо-
давства даної міжнародної організації. Отже, ло-
гічним є відповідна ратифікація і Стамбульської 
конвенції, зокрема. Проте, на сьогодні наша дер-
жава хоч і підписала Стамбульську конвенцію, але 
не визнала даний документ як частину національ-
ного законодавства, тобто не ратифікувала її.

У науковій доктрині, а також, у політичних 
колах це питання стало предметом численних 
дискусій з огляду на наступне. Стамбульська 
конвенція по-різному трактується вітчизняними 
науковцями, політиками, а також, релігійними 
діячами. Зокрема, значний вплив на негативне 
сприйняття положень конвенції здійснює Всеу-
країнська рада церков і релігійних організацій. 
На думку ради церков Стамбульська конвенція – 
це пропаганда нетрадиційних та непритаманних 
Україні цінностей, що охоплюють одностатеві 
шлюби та підтримку лесбійок, геїв, бісексуалів, 
трансгендерів та їх спільноти. У статті 3дано-
го міжнародного документу визначено: гендер 
означає соціально закріплені ролі, поведінку, ді-
яльність і характерні ознаки, які певне суспіль-
ство вважає належними для жінок та чоловіків».

На думку Всеукраїнської ради церков і релі-
гійних організацій Конвенція гарантує захист 
від дискримінації за ознакою «гендерної іден-
тичності» та «сексуальної орієнтації», що робить 
поняття гендер залежним не від природних ста-
тевих ознак, а від самоідентифікації особи. Та-
кий викривлений підхід, на думку Ради церков, 
може зробити Стамбульську конвенцію інстру-
ментом для популяризації в українських школах 
і університетах нових «гендерних ролей» та одно-
статевих стосунків.

Ми не погоджуємось із такою позицією та вважа-
ємо, що основна ідея Конвенції – це захист від на-
сильства. Конвенція містить механізми захисту лю-
дини, щодо якої здійснене насильство. Крім цього, 
у Конвенції закріплено засади захисту від насиль-
ства не лише щодо жінок, але й щодо інших катего-
рій осіб, в тому числі, чоловіків, осіб, які змінюють 
стать, осіб з різною сексуальною орієнтацією. 

На підтвердження зазначеного вище, наведе-
мо положення, проголошені у преамбулі до Кон-
венції. «…осуджуючи всі форми насильства сто-
совно жінок і домашнього насильства; визнаючи 
те, що реалізація de jure та de facto рівності між 
жінками та чоловіками є ключовим елементом 
у запобіганні насильству стосовно жінок; визна-
ючи те, що насильство стосовно жінок є проявом 
історично нерівного співвідношення сил між жін-
ками та чоловіками, яке призвело до домінування 
над жінками та дискримінації жінок чоловіками 
та до недопущення повноцінної емансипації жі-
нок; визнаючи структурний характер насильства 
стосовно жінок як насильства за гендерною озна-
кою, а також те, що насильство стосовно жінок 
є одним з головних соціальних механізмів, яким 
жінок змушують зайняти підпорядковане по-
ложення порівняно із чоловіками; визнаючи із 
серйозним занепокоєнням те, що жінки й дівча-
та часто піддаються тяжким формам насильства, 
як-от: домашньому насильству, сексуальним до-
маганням, зґвалтуванню, примусовому шлюбо-
ві, злочинам, учиненим в ім’я так званої «честі», 
та каліцтву геніталій, що становить тяжке пору-
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шення прав людини стосовно жінок і дівчат і є го-
ловною перешкодою для досягнення рівності між 
жінками та чоловіками; визнаючи триваючі по-
рушення прав людини під час збройних конфлік-
тів, які зачіпають цивільне населення, особливо 
жінок, у формі поширеного або систематичного 
зґвалтування та сексуального насильства, а та-
кож можливість збільшення насильства за ген-
дерною ознакою як під час конфліктів, так і після 
них; визнаючи те, що жінки й дівчата піддаються 
більшому ризикові насильства за гендерною озна-
кою, ніж чоловіки … домовилися про таке…» [14]. 

Як бачимо, вже з перших сторінок Конвенції спо-
стерігається чітка орієнтація на захист, перш за все, 
жінок від насильства, в тому числі, сексуального.

На нашу думку, не визнання Україною по-
ложень Стамбульської конвенції є негативним 
фактором для загального становлення нашої 
держави як європейської, прогресивної країни. 
Вважаємо за доцільне говорити про необхідність 
ратифікації конвенції з тим, щоб зокрема, захис-
тити громадян України від злочину сексуально-
го насильства, а також, забезпечити належний 
механізм притягнення винних осіб до відпові-
дальності. Ратифікація Стамбульської конвен-
ції є одним із необхідних елементів повноцінно-
го членства України у європейській спільноти, 
відповідності правової системи нашої держави 
європейським правовим засадам та цінностям. 
Факт визнання даного документу частиною на-
ціонального законодавства України надав би 
право експертам РЄ контролювати виконання 
Україною взятих на себе зобов’язань в рамках 
асоціації з Європейським союзом та адаптації на-
ціонального законодавства до права Союзу. 

Важливо відзначити, що допомогу у боротьбі 
з сексуальним насильством, а також, забезпечен-
ні надання комплексної допомого жертвам цього 
злочину надає Україні ООН та деякі іноземні 
країни. Фонд ООН запровадив спеціальну про-
граму в Україні під назвою «Комплексний підхід 
до вирішення проблеми насильства щодо жінок 
та дівчат в Україні». Фінансову підтримку нада-
ють уряди Канади та Естонії. В Україні працює 
цілодобова гаряча лінія, куди можуть звертати-
ся за допомогою жертви домашнього насильства, 
в тому числі сексуального. 

Варто відзначити, що попри старання міжна-
родної спільноти та іноземних держав у напрям-
ку захисту потерпілих від насильства в Україні, 
національні органи демонструють неготовність 
забезпечити належний механізм запобігання 
злочинам у сфері насильства, в тому числі, сек-
суального, всебічного, комплексного захисту по-
терпілих від таких діянь.

Так, проблемним аспектом, на нашу думку, ви-
дається не належне реагування правоохоронних 
органів на подібні злочини. Судова практика під-
тверджує цю тезу. У рішенні Європейського суду 
з прав людини у справі «М.С. проти України» було 

встановлено порушення Україною статті 8 Конвен-
ції про захист прав людини та основоположних сво-
бод, яка гарантує право на повагу до приватного 
та сімейного життя і яка охоплює як кримінальну 
сферу (проведення належного розслідування щодо 
застосування насильства до дитини), так і цивіль-
ну сферу щодо визначення місця проживання ди-
тини. Суть вказаної справи полягала у тому, що 
попри заяви батька дитини про підозру у сексу-
альному насильстві над його дитиною з боку спів-
мешканця його колишньої дружини, національні 
правоохоронні органи не реагували на правопо-
рушення та не вчиняли належних процесуальних 
дій у напрямку відкриття кримінального прова-
дження та розслідування справи. Приймаючи до 
уваги значні недоліки та неналежний характер, 
в яких влада розслідувала цю справу, а також за-
гальну тривалість розгляду, Суд вказав, що влада 
не виконала своїх позитивних зобов'язань щодо 
проведення ефективного кримінального розсліду-
вання і не забезпечила належний захист приват-
ного життя дитини заявника.

Стаття 5 [14] Стамбульської конвенції про-
голошує, що сторони утримуються від вчинення 
будь-яких актів насильства стосовно жінок і за-
безпечують, щоб державні органи, посадові осо-
би, представники, установи та інші учасники, які 
діють від імені держави, діяли відповідно до цьо-
го зобов’язання. Це важливе положення, яке б за 
умови ратифікації документу справило б вплив 
на ефективність роботи державних органів, по-
кликаних захищати громадян від злочинів, реа-
гувати на порушення та забезпечувати механізм 
притягнення винних до відповідальності.

висновки. Отже, у рамках цього дослідження 
ми дійшли висновку, що сексуальне насильство 
як кримінальний злочин потрібно відмежовувати 
від сексуального насильства як форми домашньо-
го насильства, адже цей термін має різні сутнісні 
характеристики. Для цього, на нашу думку, до-
цільно для позначення злочинних діянь у розу-
мінні статті 153 КК застосувати словосполучення: 
«насильницькі дії сексуального характеру без 
проникнення у тіло особи». При цьому, дефініцію 
пропоновану Законом залишити без змін і сприй-
мати відповідно сексуальне насильство як форму 
домашнього насильства, поряд з економічним, фі-
зичним, психологічним та розглядати як загальне 
явище, що позначає всю систему правопорушень 
проти статевої свободи чи статевої недоторканос-
ті особи. Крім цього, важливим та необхідним 
для України кроком має стати імплементація 
європейського законодавства у сфері боротьби 
з насильством, у тому числі, сексуальним шляхом 
ратифікації Стамбульської конвенції, яка, на сьо-
годнішній день, не визнана нашою державою як 
частина національного законодавства. Для Укра-
їни, як для проєвропейсько налаштованої держа-
ви це завдання має стати пріоритетним напрям-
ком подальшої адаптації до права Європи. 
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