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Лекція № 15 

Тема : Кримінальні правопорушення  проти волі, честі та гідності особи.  Кримінальні 

правопорушення  проти статевої свободи та статевої недоторканості особи 

План: 

1. Відповідальність за незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Поняття волі, 

честі, гідності особи. Склад злочину.  

2. Насильницьке зникнення. 

3.Поняття статевої свободи і статевої недоторканності особи. Кримінальна 

відповідальність за зґвалтування, сексуальне насильство, примушування до статевого 

зв’язку, статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку, розбещення 

неповнолітніх. 

Самостійна робота № 15 

1.Відповідальність за захоплення заручників, поняття заручництва та заручників (ст. 147 

ККУ). 

2. Відповідальність за інші злочини проти волі, честі та гідності особи (підміна дитини(ст. 

148 ККУ) , торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини(ст. 149 

ККУ),  експлуатація дітей(ст. 150 ККУ), використання малолітньої дитини для заняття 

жебрацтвом(ст. 150.1 ККУ), незаконне поміщення до психіатричного закладу(ст. 151 

ККУ), примушування до шлюбу(ст. 151.2 ККУ)). 

Література: 

1. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001. 

2. М.І. Мельник, М.І. Хавронюк. -  Науково-практичний коментар Кримінального кодексу 

України.  – К., 2019. 

3. М.І. Мельник, В. А. Клименко – Кримінальне право України Загальна частина. – Київ 

Юридична думка, 2019. 

4.http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI-2010/UgolovPravoZag.pdf 

5. http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/1685/1/Osnovna%20chastyna.pdf 

 

1.   Відповідальність за незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Склад 

злочину. 

Відповідальність за даний злочин передбачена ст. 146 ККУ.  

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI-2010/UgolovPravoZag.pdf
http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/1685/1/Osnovna%20chastyna.pdf
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Безпосередній об’єкт викрадення людини – фізична свобода конкретної особи. 

Додатковим об’єктом можуть виступати безпека життя, здоров’я особи, відносини 

власності та ін. 

Об’єктивна сторона  злочину виражається у таємному або відкритому викраденні 

людини, тобто у вилученні проти її волі з місця перебування (проживання, роботи, 

навчання, відпочинку та ін.) та переміщення в інше місце, визначене викрадачем, 

наприклад, в інший будинок, гараж, підвал, де особа утримується в неволі. 

Викрадення може бути здійснене шляхом обману, коли потерпілий сам йде з викрадачем в те місце, 

де буде згодом примусово утримуватись в майбутньому, не підозрюючи про це. 

Певну складність представляють випадки, коли потерпілого не ізолюють, і він нібито не 

позбавлений можливості пересування на власний розсуд, однак не робить цього через висловлені йому 

погрози вбивством, заподіянням шкоди здоров’ю. Таку заборону під погрозою вбивством також слід 

вважати незаконним позбавленням волі. 

Якщо особа позбавлена волі з її згоди, але в майбутньому утримується проти її волі, то винний 

повинен нести відповідальність за незаконне позбавлення волі. 

Згода потерпілого на його переміщення в інше місце, про що не знають зацікавлені в його звільненні 

особи, не утворює складу даного злочину. 

Випадки викрадення одним з батьків, усиновителем (в тому числі і позбавленими батьківських 

прав) власної дитини у другого з батьків або інших осіб, яким дитина передана в установленому законом 

порядку на виховання, а також викрадення дитини близькими родичами (рідними, усиновителями, 

опікунами, піклувальниками, братом, сестрою, дідом, бабою), якщо ці дії вчиняються в інтересах дитини, 

в тому числі і хибно зрозумілих цими особами, не утворюють складу злочину, передбаченого ст. 146 КК. 

Утримання чужої малолітньої дитини (наприклад такої, що заблукала), відмова повернути її батькам 

чи рідним слід також розглядати як позбавлення її волі. 

Відповідальність виключається у випадках, коли батьки здійснюють примусово-виховні заходи по 

відношенню до своїх неповнолітніх дітей. 

Злочин вважається закінченим з моменту фактичного вилучення особи та початку її 

примусового утримання. Час, протягом якого утримується особа (година, доба, місяць  і 

т.д.) – конкретний термін  перебування потерпілого в такому стані - значення не має. 

Суб’єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 146 КК, характеризується 

прямим умислом: винний усвідомлює незаконність своїх діянь як викрадення людини чи 

протиправного позбавлення її волі і бажає їх вчинити. 

Суб’єктом злочину є будь-яка фізична особа, яка досягла 16-річного віку. Якщо 

зазначені в ст. 146 діяння вчинила службова особа з використанням влади або службових 

повноважень, вона підлягає відповідальності за статтями 365, 371, 375 та 424 КК. 

 

2.  Насильницьке зникнення. 

    Згідно ст. 146-1 насильницьке зникнення – це арешт, затримання, викрадення або 

позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі, вчинене представником держави, в 
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тому числі іноземної, з подальшою відмовою визнати факт такого арешту, затримання, 

викрадення або позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі або приховуванням 

даних про долю такої людини чи місце перебування.  

Кваліфікуючі ознаки: видання наказу або розпорядження про вчинення дій, зазначених 

у частині першій цієї статті, або невжиття керівником, якому стало відомо про вчинення 

дій, зазначених у частині першій цієї статті, його підлеглими заходів для їх припинення та 

неповідомлення компетентних органів про злочин.  

Під представником держави в цій статті слід розуміти службову особу, а також особу 

або групу осіб, які діють з дозволу, за підтримки чи за згодою держави. 

Під представниками іноземної держави в цій статті слід розуміти осіб, які діють як 

державні службовці іноземної держави або проходять військову службу у збройних силах, 

органах поліції, органах державної безпеки, розвідувальних органах, або осіб, які 

займають посади в зазначених або будь-яких інших державних органах чи органах 

місцевого самоврядування іноземної держави, утворених відповідно до її законодавства, 

або які діють за наказом таких осіб, а також представників іррегулярних незаконних 

збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, 

керованих та фінансованих Російською Федерацією, а також представників окупаційної 

адміністрації Російської Федерації, яку складають її державні органи і структури, 

функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, 

та представників підконтрольних Російській Федерації самопроголошених органів, які 

узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України. 

(Кодекс доповнено статтею 146-1 згідно із Законом № 2505-VIII від 12.07.2018) 

 

3.Поняття статевої свободи і статевої недоторканності особи. Кримінальна 

відповідальність за зґвалтування, сексуальне насильство, примушування до 

статевого зв’язку, статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку, 

розбещення неповнолітніх. 

 Законом України від 06.12.2017 р. №2227-VIII “Про внесення змін до Кримінального та 

Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи 

про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами” було 

внесено істотні зміни до КК України . Зокрема, що стосуються злочинів проти статевої свободи. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2505-19#n239
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2227-19
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Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи становлять собою 

велику суспільну небезпеку, характеризуються виключною аморальністю та цинічністю 

дій винних. Вони, у більшості випадків, пов’язані з посяганням на статеву свободу особи 

або її статеву недоторканість, такі злочини грубо принижують гідність потерпілої від 

злочину особи, заподіюють їй глибоку психічну травму, можуть завдати серйозної шкоди 

її здоров’ю. Ці злочини є надзвичайно небезпечними. 

Суспільна небезпека злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості 

особи визначається не лише посяганням на статеву свободу або статеву недоторканість 

особи, а й заподіянням шкоди іншим  суспільним відносинам та соціальним цінностям – 

нормальному фізичному й психічному розвитку дітей і підлітків, здоров'ю, честі і гідності 

особи тощо.  

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості – це суспільно 

небезпечні діяння, що порушують встановлений у суспільстві порядок статевих відносин 

і основні принципи статевої моральності, і які  виражаються в посяганні на статеву 

свободу та статеву недоторканність  особи. 

Родовим об’єктом злочинів, норми про відповідальність за які об'єднані в розділі 

IV Особливої частини КК, є статева свобода і статева недоторканість особи.  

Під статевою свободою слід розуміти право дорослої і психічно нормальної особи 

самостійно обирати собі партнера для статевих зносин і не допускати у сфері таких зносин 

будь-якого примусу.  

Статева недоторканість – це абсолютна заборона вступати у сексуальні контакти 

з особою, яка не є носієм статевої свободи, всупереч справжньому волевиявленню такої 

особи або ігноруючи його. 

Додатковим безпосереднім об’єктом цієї категорії злочинів виступає честь, 

гідність, здоров’я, життя, моральність. Як правило це факультативний додатковий 

безпосередній об’єкт. 

Обов'язковою ознакою складів злочинів проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи є потерпілий від злочину, який може виділятись за певними 

ознаками, зокрема, за залежністю від винного, недосягненням певного стану або віку.  

З’ясовуючи ознаки об’єктивної сторони розглядуваних злочинів, потрібно мати на 

увазі, що вона характеризується активною поведінкою винної особи – це фізичні та (або) 

інтелектуальні дії сексуальної спрямованості. За законодавчою конструкцією ці злочини 

здебільшого побудовані як формальні склади.  

Суб’єктом даної категорії злочинів є осудна особа, яка досягла 14-річного (за 

статтями 152, 153 КК) або 16-річного віку (за статтями 154-156 КК). 

Із суб’єктивної сторони всі злочини проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи характеризуються  прямим умислом.   

                            Кримінальна відповідальність за згвалтування. 

        Згідно ст. 152 ККУ згвалтування -  це вчинення дій сексуального характеру, 

пов’язаних із вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло іншої особи з 
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використанням геніталій або будь-якого іншого предмета, без добровільної згоди 

потерпілої особи. 

Основним безпосереднім об’єктом зґвалтування (ст. 152 КК) залежно від того, хто 

є потерпілим від цього злочину, слід визнавати статеву свободу чи статеву недоторканість 

особи, а додатковими об’єктами – зокрема, належний фізичний і психічний розвиток 

неповнолітніх, тілесну і психічну недоторканість, честь і гідність особи.  

Потерпілою від зґвалтування може бути особа як жіночої, так і чоловічої статі. У 

період чинності КК 1960 р. [3]  насильницькі статеві посягання жінок на чоловіків у судовій практиці 

розцінювались як злочини проти особи (заподіяння тілесних ушкоджень, незаконне позбавлення волі, 

образа тощо) або як хуліганство. Вказівка на чоловіка як на потерпілого від зґвалтування є новелою 

чинного КК, зумовленою прагненням забезпечити однакову кримінально-правову охорону сфери 

сексуального життя осіб будь-якої статі. Стосунки ґвалтівника і жертви для засудження за цей злочин 

значення не мають. Відмова від неприйнятної ідеї подружнього імунітету проти судового переслідування 

за зґвалтування своєї дружини відповідає не лише цивілізованій концепції шлюбу, а й меті Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод, суттю якої є повага до гідності і свободи людини.  

Для кваліфікації вчиненого за ст. 152 КК не мають значення, зокрема, моральний аспект 

характеристики потерпілої особи (наприклад, вона веде безладне статеве життя), наявність попереднього 

сексуального спілкування з тим, хто скоїв зґвалтування, досягнення потерпілою особою шлюбного віку 

чи статевої зрілості. При цьому зґвалтування неповнолітньої або малолітньої особи має кваліфікуватись, 

відповідно, за ч. 3 або ч. 4 аналізованої статті КК.  

З об’єктивної сторони зґвалтування полягає у вчиненні 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.  

Некоректність законодавчого формулювання «з використанням геніталій або будь-якого іншого 

предмета», яка, однак, навряд чи перешкоджатиме застосуванню оновленої ст. 152 КК[2], вбачається в 

тому, що: 

 а) використовувати можна певний предмет (знаряддя), відділений (-е) від цілого, а не частину тіла 

або людський орган на кшталт статевого члена; 

 б) геніталії людини фактично визнано предметом навколишнього світу; 

 в) здійснювати сексуальне проникнення в тіло іншої особи можна за допомогою не лише 

геніталій, а й іншої частини тіла людини (про проникнення в тіло іншої людини з використанням будь-

яких органів, а не лише геніталій ідеться і в ч. 1 ст. 36 Стамбульської конвенції). 

     Зґвалтування визнається закінченим з моменту проникнення статевого члена 

чоловіка, іншого органу людини (наприклад, руки чи пальця) або певного предмета в один 

із природних отворів потерпілої особи незалежно від того, чи вдалося винуватому збудити 

та (чи) задовольнити свою статеву пристрасть. 

     Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 152 КК[2], є осудна (зокрема обмежено осудна) 

особа чоловічої або жіночої статі, яка досягла 14-річного віку. 

За результатами соціологічного дослідження більшість злочинців, засуджених за зґвалтування, є 

мешканцями великих міст, а не сільської місцевості, до того ж вони є не корінними жителями, а 

мігрантами, тобто, дуже рідко людина зчиняє зґвалтування в своєму дворі, де прожила все своє життя. 

Майже половина повнолітніх ґвалтівників мають родину, до того ж,  у кожного третього з них є діти. 
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Члени їх родин - батьки, дружини - за рідкими виключеннями взагалі ніколи не помічають у них 

схильність до насильства [22].  

Але треба сказати, що сексуальні маніяки, за ствердженням психологів, є продуктом соціальних 

умов, тобто ті ж самі батьки дуже часто стають витоками насильства майбутнього гвалтівника. 

Наприклад, усім відомий маніяк Чикатило був філологом за освітою, навіть, дипломну роботу писав за 

Радищевим. Викладав в училищі, був членом КПРС. Але його соціальний розвиток зупиняли два факти : 

по-перше, він у багатьох викликав страшенну антипатію, по-друге, в армії він був гомосексуалістом, до 

тогож пасивним. Він був дуже боягузливим ще з дитинства, бо його батько часто бив матір. Самого 

Чикатило батьки не панькували, загальна атмосфера в родині була мовчазна та неприязна. Свідомість 

цього чоловіка все життя пригнічувало знання того, що його старший брат у 1933 році був з'їдений. Своїх 

жертв Чикатило не гвалтував, бо був імпотентом, а вбивав, розрізав та намагався їсти[18]. 

 

Суб’єктивна сторона зґвалтування характеризується прямим умислом. Мотиви, не 

впливаючи на кваліфікацію за ст. 152 КК, можуть бути різними. Це і задоволення статевої 

пристрасті, й автономні відносно сексуального мотиву спонукання – помста, бажання 

принизити потерпілу особу або копіювати поведінку інших учасників групи, прагнення 

сексуального самоствердження, хуліганські спонукання, ревнощі, бажання примусити 

потерпілу особу одружитись, національна, релігійна ненависть чи ворожнеча тощо.  

Кваліфікуючі ознаки: зґвалтування, вчинене повторно або особою, яка раніше вчинила 

будь-яке із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 153-155 цього Кодексу, 

або вчинення таких діянь щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з 

якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах, або щодо особи 

у зв’язку з виконанням цією особою службового, професійного чи громадського обов’язку, 

або щодо жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності. 

Особливо кваліфікуючі ознаки:  

 зґвалтування, вчинене групою осіб, або зґвалтування неповнолітньої особи; 

 дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо особи, яка не 

досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди; 

 дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, що 

спричинили тяжкі наслідки; 

 дії, передбачені частиною четвертою цієї статті, вчинені повторно або особою, 

яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених частинами 

четвертою або п’ятою статті 153, статтею 155 або частиною другою статті 156 

цього Кодексу. 

Згода вважається добровільною, якщо вона є результатом вільного волевиявлення 

особи, з урахуванням супутніх обставин. 

 

Сексуальне насильство 

Згідно ст. 153 ККУ  - сексуальне насильство – це вчинення будь-яких насильницьких 

дій сексуального характеру, не пов’язаних із проникненням в тіло іншої особи, без 

добровільної згоди потерпілої особи (сексуальне насильство). 

Кваліфікуючі ознаки: сексуальне насильство, вчинене повторно або особою, яка 

раніше вчинила будь-яке із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 

152, 154, 155 цього Кодексу, або вчинення таких діянь щодо подружжя чи колишнього 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n986
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n977
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n977
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n979
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n981
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n983
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3449
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3449
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3451
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n999
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1010
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n976
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n976
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n994
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n999
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подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких 

відносинах, або щодо особи у зв’язку з виконанням цією особою службового, 

професійного або громадського обов’язку, або щодо жінки, яка завідомо для винного 

перебувала у стані вагітності, - 

Особливо кваліфікуючі ознаки: 

 сексуальне насильство, вчинене групою осіб, або сексуальне насильство щодо 

неповнолітньої особи  

 дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо особи, яка не досягла 

чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди  

 дії, передбачені частинами першою, другою, третьою або четвертою цієї статті, що 

спричинили тяжкі наслідки 

 дії, передбачені частиною четвертою цієї статті, вчинені повторно або особою, яка 

раніше вчинила будь-який із кримінальних правопорушень, передбачених частиною 

четвертою статті 152, статтею 155 або частиною другою статті 156 цього Кодексу. 

Примушування до статевого зв’язку 

      Згідно ст. 154 ККУ   примушування особи без її добровільної згоди до здійснення 

акту сексуального характеру з іншою особою - карається штрафом до п'ятдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців. 

Основний безпосередній об'єкт злочину - статева свобода особи. Його додатковим 

факультативним об'єктом можуть бути право власності, честь і гідність особи. 

 Потерпілим від цього злочину є особа жіночої або чоловічої статі. У разі, коли до 

вступу в статевий зв'язок примушувалась особа, яка не досягла статевої зрілості, дії 

винного, крім ст. 154, кваліфікуються за ст. ст. 14 і 155 як готування до статевих зносин з 

особою, яка не досягла статевої зрілості. 

 З об'єктивної сторони злочин виражається у примушуванні соби жіночої або 

чоловічої статі до вступу у статевий зв'язок. 

 Суб'єктом злочину є особа жіночої або чоловічої статі, якій виповнилось 16 років. 

Суб'єкт злочину є спеціальним: це особа, від якої жінка або чоловік матеріально чи 

службове залежні. 

Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. 

Кваліфікуючі ознаки: примушування особи без її добровільної згоди до здійснення 

акту сексуального характеру з особою, від якої потерпіла особа матеріально або службово 

залежна. 

Особливо кваліфікуючі ознаки: дії, передбачені частиною першою або другою цієї 

статті, поєднані з погрозою знищення, пошкодження або вилучення майна потерпілої 

особи чи її близьких родичів, або з погрозою розголошення відомостей, що ганьблять її чи 

близьких родичів. 

 

Статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку 

      Згідно ст. 155 ККУ   природні або неприродні статеві зносини з особою, яка не досягла 

шістнадцятирічного віку, вчинені повнолітньою особою, - караються обмеженням волі на 

строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк. 

Кваліфікуючі ознаки: 

 ті самі дії, вчинені близькими родичами або членами сім’ї, особою, на яку 

покладено обов’язки щодо виховання потерпілого або піклування про нього; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3449
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n983
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n983
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n999
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1010
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 або якщо вони спричинили безплідність чи інші тяжкі наслідки. 

 Основний безпосередній об'єкт злочину - нормальний фізичний, психічний і 

соціальний розвиток неповнолітніх. Додатковим факультативним об'єктом може 

виступати здоров'я особи, 

Потерпілим від злочину є особа жіночої або чоловічої статі, яка не досягла статевої 

зрілості. Статева зрілість є виключно біологічним поняттям, яке не стосується соціальних факторів, 

зокрема здатності виховувати дитину і матеріальної спроможності утримувати її. Питання про 

досягнення потерпілим від злочину, передбаченого ст. 155, статевої зрілості вирішується у кожному 

конкретному випадку на підставі висновку судово-медичної експертизи, яка за таких обставин є 

обов'язковою. 

Статева зрілість полягає у завершенні формування організму чоловіка чи жінки, коли статеве 

життя, а для жінок, крім того, запліднення, вагітність, пологи та годування дитини е фізіологічне 

нормальною функцією і не завдає шкоди подальшому розвиткові організму. При встановленні статевої 

зрілості враховується сукупність таких ознак: а) загальний фізичний розвиток; б) розвиток зовнішніх і 

внутрішніх статевих органів; в) для особи жіночої статі - здатність до статевих зносин, запліднення, 

виношування плоду, Розродження (пологів) і годування дитини, а для особи чоловічої статі - здатність 

до статевих зносин та запліднення. 

Об'єктивна сторона злочину полягає у вчиненні природного чи неприродного 

статевого акту з особою, яка не досягла статевої зрілості. Статеві зносини у даному разі 

не поєднуються із застосуванням фізичного насильства, погрозою його застосування або 

з використанням безпорадного стану потерпілої особи. 

Злочин визнається закінченим з початку вчинення хоча б одного статевого акту. 

Суб'єкт злочину - особа чоловічої або жіночої статі, якій виповнилось 16 років.    

Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Психічне ставлення 

до стану статевої зрілості потерпілої особи може бути і необережним - коли винний знав або допускав, 

що потерпіла особа не досягла статевої зрілості, або коли він міг і повинен був це передбачати. Це 

питання вирішується у кожному конкретному випадку з урахуванням обізнаності винного про вік 

потерпілої особи, її зовнішнього вигляду і поведінки, інших факторів. Сумлінна помилка щодо 

досягнення статевої зрілості особою, з якою мали місце статеві зносини, відповідальність за ст. 155 

виключає. 

Розбещення неповнолітніх 

Згідно ст. 156 ККУ розбещенням неповнолітніх є  вчинення розпусних дій щодо 

особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку. 
Ст. 156 відображає вирішення на законодавчому рівні проблеми педофілії статевого відхилення, 

яке проявляється у прагненні вчинювати дії сексуального характеру з дітьми. 

  Об'єкт злочину - статева недоторканість і нормальний фізичний, психічний і 

соціальний розвиток неповнолітніх. 

 Потерпілим виступає особа чоловічої або жіночої статі, яка не досягла 16-річного 

віку. Для кваліфікації діяння за ст. 156 не має значення, чи досягла потерпіла особа статевої зрілості, хто 

був ініціатором вчинення розпусних дій, а також характеристика потерпілої особи (попереднє ведення 

статевого життя, наявність сексуального досвіду тощо). 

 З об'єктивної сторони злочин виражається у вчиненні розпусних дій сексуального 

характеру, здатних викликати фізичне і моральне розбещення неповнолітніх. Розпусні дії 

можуть бути як фізичними, так і інтелектуальними. 
Фізичне розбещення - це, зокрема, оголення статевих органів винної або потерпілої особи, мацання 

їх, інші непристойні дотики, які викликають статеве збудження, навчання онанізму, вчинення у 

присутності потерпілого статевого акту, акту онанізму, задоволення статевої пристрасті неприродним 

способом, схилення або примушення потерпілих до вчинення певних сексуальних дій між собою або 

щодо винного тощо.  
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Інтелектуальне розбещення може полягати, наприклад, у цинічних розмовах з потерпілим на 

сексуальні теми, розповіді відвертих, натуралістичних сексуальних історій, фотографуванні потерпілих 

в різних сексуальних позах, демонстрації порнографічних предметів. Використання в процесі вчинення 

розпусних дій творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, а також примушування 

до участі у їх створенні потребує додаткової кваліфікації за відповідною частиною ст. 301. 

Розбещення неповнолітніх є закінченим злочином з моменту вчинення розпусних 

дій. Згода потерпілого на вчинення щодо нього таких дій на кваліфікацію за ст, 156 не 

впливає. 

Суб'єктом злочину виступає особа чоловічої або жіночої статі, яка досягла 16-

річного віку. Винний і потерпілий можуть бути особами як однієї, так і різної статі. 

Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. При цьому 

ставлення винного щодо віку потерпілої особи може бути як умисним, так і необережним.  

 
Кваліфікуючі ознаки злочину: ті самі дії, вчинені щодо малолітньої особи або вчинені 

членами сім’ї чи близькими родичами, особою, на яку покладено обов’язки щодо 

виховання потерпілого або піклування про нього. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


