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Про організацію Equality Now  
 
Equality Now — це міжнародна правозахисна організація, яка займається захистом та сприяє 

реалізації прав жінок та дівчат у всьому світі шляхом поєднання зусиль громадських активістів 

низового рівня з міжнародними, регіональними та національними інструментами правового 

захисту.  

Наша міжнародна мережа юристів, активістів та прихильників добивається правових та системних 

змін шляхом покладання на уряди відповідальності за прийняття та забезпечення дотримання 

законів та політики, які покладуть кінець правовій нерівності, торгівлі людьми з метою сексуальної 

експлуатації, сексуальному насильству та шкідливим практикам, як-от дитячі шлюби, калічення 

жіночих статевих органів.  

Додаткову інформацію про наші останні кампанії можна знайти на сайті: www.equalitynow.org. 

FACEBOOK: facebook.com/equalitynoworg 

TWITTER: @equalitynow 

INSTAGRAM: @equalitynoworg  
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Передмова  
 

Жінки мають право на рівність перед законом та рівний правовий захист без 

дискримінації. Проте, як продемонстровано у цій доповіді, коли жінки стають жертвами 

зґвалтування, законодавство та правова система у багатьох країнах не забезпечують такої 

рівності, ані з точки зору змісту законів, ані з точки зору їх реалізації на практиці. В 

результаті цього жінки часто піддаються подальшій віктимизації з боку системи, яка 

повинна їх захищати. 

У своїй безпрецедентній доповіді «Перешкоди на шляху до правосуддя: 

неспроможність законів країн Євразії захистити потерпілих від сексуального насильства» 

(2019 р.) організація Equality Now викриває масштаби неспроможності держав, про які 

йдеться, виконувати свої функції по відношенню до жінок. Аналіз ситуації у 15 колишніх 

країнах Радянського Союзу доводить, що уряди у цих державах повинні вдатися до рішучих 

дій, щоб змінити свої закони, політику та практику з метою попередження сексуального 

насильства та забезпечення для потерпілих кращого доступу до правосуддя. 

Ця доповідь стане важливим інструментом для усіх урядів, законодавців та тих, хто 

захищає права жінок та дівчат у межах усього пострадянського простору, а також 

слугуватиме інформаційною базою для дискусій, на міжнародному рівні, доступу до 

правосуддя для осіб, постраждалих від сексуального насильства. 

Публікація цієї доповіді співпадає з 70-ю річницею прийняття Загальної декларації 

прав людини ООН.  Для усіх урядів настав час вжити заходів для того, щоб перетворити 

положення багатьох міжнародних та регіональних документів з прав людини, а також Цілі 

сталого розвитку, прийняті у 2015 р., у реальність для жінок та дівчат. Вкрай важливо 

забезпечити їх право на свободу від сексуального насильства.  Як мінімум, країни-члени 

ООН, включаючи 15 держав на пострадянському просторі, які досліджувалися у цій 

доповіді, повинні зробити все можливе, щоб їх закони щодо протидії сексуальному 

насильству не дозволяли винним уникати кримінальної відповідальності або покарання, і 

щоб жінки та дівчата мали ефективні засоби правового захисту у випадках порушення 

їхнього права на свободу від сексуального насильства.  Організації та активісти 

громадянського суспільства, такі як Equality Now та її партнери, готові надати допомогу у 

здійсненні цієї важливої діяльності. 

Необхідно постійно просувати бачення світу, в якому жінки та дівчата 

перебуватимуть у безпеці вдома, у громаді та на вулиці, включаючи безпеку від загрози 

сексуального насильства, щоб вони могли реалізувати свої можливості та у повній мірі 

користатися своїми правами та свободами на рівноправній основі. Ми, усі разом і кожний 

окремо, повинні сприяти якнайскорішій реалізації цього бачення. 

  

Елізабет Еватт AC, 

колишня Голова Комітету КЛДЖ ООН та колишній член Комітету ООН з прав людини 
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Головні результати 

Закони та правозастосувальна практика щодо зґвалтування та насильницьких дії 

сексуального характеру у 15 країнах колишнього Радянського Союзу — Вірменія, Азербайджан, 

Білорусь, Естонія, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Латвія, Литва, Молдова, Росія, Таджикистан, 

Туркменістан, Україна та Узбекистан — по суті відмовляють потерпілим від сексуального насилля 

у доступі до правосуддя.   

Це пов'язане з тим, що правова система забезпечує для винних цілу низку можливостей 

уникнути кримінальної відповідальності або покарання, включаючи таке: 

● Те, як сформульовані визначення злочинів, пов'язаних із сексуальним насильством; 

● Те, що закон дозволяє пряме звільнення винного від відповідальності або покарання за 

певних обставин; 

● Те, як проводиться розслідування та судове переслідування злочинів сексуального 

насильства, включаючи по відношенню до дівчат підліткового віку;  

● Те, що деякі насильницькі дії не визначені як злочини; та 

● Як наслідок різних видів дискримінації жінок та дівчат взагалі та у поєднанні з іншими 

формами маргіналізації та вразливості. 

 Через відсутність довіри до системи правосуддя та існування суспільних норм, 

сформованих під впливом патріархальної культури, яка, у свою чергу, впливає на відправлення 

правосуддя та покладає на жінок та дівчат провину за сексуальне насильство, якому вони 

піддаються, про значну кількість випадків сексуального насильства не повідомляється. Навіть 

коли жінки та дівчата повідомляють правоохоронні органи про різні форми насильства, зазвичай 

реєструються факти фізичного насильства, тоді як сексуальне насильство або насильницьке 

примушування до дій сексуального характеру часто ігноруються. Таким чином, у багатьох 

випадках сексуальне насильство не реєструється як таке.   

 Найбільш проблематичні положення законодавства та процесуальні норми,
1
 які 

використовуються для того, щоб відмовляти потерпілим у правосудді, є ті, які передбачають 

порушення кримінального провадження щодо деяких злочинів сексуального насильства 

лише за заявою потерпілого («приватно-публічне обвинувачення») та можливості 

примирення у випадку таких злочинів. Це дозволяє місцевим правоохоронним органам не лише 

відмовляти потерпілих від подання заяв, а й припиняти розслідування, якщо потерпіла особа з 

будь-якої причини відкликає свою заяву або примушується обвинувачуваним до примирення. 

Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок (КЛДЖ) виявив, що це має місце у Киргизстані, 

зокрема, коли проводив розслідування випадків викрадення наречених, і у вересні 2018 р. Комітет 

наполегливо рекомендував забезпечити, щоб обов'язкове судове переслідування за зґвалтування 

здійснювалося органами влади (ex officio).
2
 

 Через обмеження визначень злочинів сексуального насильства, дії сексуального характеру, 

вчинені з примушуванням, або без згоди однієї із сторін, у багатьох випадках залишаються 

безкарними. Навіть більше, обтяжливі вимоги щодо доказів, ґендерні стереотипи та вторинна 

віктимізація упродовж судового провадження дедалі ускладнюють забезпечення правосуддя для 

потерпілих. Дівчат підліткового віку, які були жертвами викрадення наречених, дитячого шлюбу 

або примусового шлюбу, у багатьох країнах, що досліджувалися, часто позбавляють доступу до 

правосуддя у випадках сексуального насильства. Навіть якщо зґвалтування у шлюбі явно не 

виключається як злочин згідно із законодавством, за такі злочини нечасто притягають до судової 

відповідальності або призначають покарання. Жінки з уразливим статусом із меншою ймовірністю 

можуть отримати доступ до правосуддя у випадках сексуального насильства щодо них. 

                                                        
1
 Див. таблицю далі.  У березні 2014 р. Міжнародна комісія юристів оприлюднила Універсальний періодичний огляд 

ситуації в Казахстані, в якому піддала критиці систему приватно-публічного обвинувачення, зазначивши, що ця система 

піддає осіб, потерпілих від сексуального насильства, «значному ризику вторинної віктимізації, оскільки 

правопорушники можуть намагатися «переконати» жертву прийняти відшкодування або взагалі не подавати заяву». 

Див. сайт http://www.refworld.org/docid/55b779ca4.html 

2 Див. Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок CEDAW/C/OP.8/KGZ.1, Розслідування щодо Киргизстану, 

проведене у відповідності до статті 8 Факультативного протоколу до Конвенції про ліквідацію усіх форм щодо жінок. 

http://www.refworld.org/docid/55b779ca4.html
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 15 країн колишнього Радянського Союзу значною мірою, а то й повністю, успадкували 

кримінальні кодекси радянського періоду, включаючи структуру, правові концепції та визначення. 

Тому позитивна реформа в одній країні може надихнути законодавців на подальші реформи у 

сусідній країні, як ми бачили у випадку скасування подібних законів щодо звільнення від 

відповідальності за зґвалтування у декількох країнах Близького Сходу у 2017 та 2018 рр. — Тунісі, 

Йорданії, Лівані та Палестині. 

 Ми сподіваємось, що узагальнення та огляд існуючих правових структур, здійснені у 

співробітництві з організаціями та активістами в масштабах усього регіону, запровадять доказову 

базу, необхідну для розробки інформаційно-просвітницьких стратегій разом із партнерами, які 

закликають до правової реформи на основі міжнародних та регіональних правозахисних законів та 

стандартів та для планування спільних кампаній у майбутньому. 

 

Методологія 

Ця доповідь містить загальний огляд законів щодо сексуального насильства у 15 країнах 

колишнього Радянського Союзу та аналіз прогалин у законодавстві, які допускають потенційну 

безкарність осіб, винних у вчиненні злочинів сексуального насильства. У доповіді також 

представлені детальні огляди країн, включаючи витяги з відповідного чинного законодавства.
3
 За 

можливості ми також включали інформацію щодо практичного застосування цих законів. 

Дослідження проводилися з метою вивчення таких трьох питань: 

1. Звільнення від кримінальної відповідальності/покарання, передбачене конкретними 

статтями щодо насильницьких дій сексуального характеру у кримінальних кодексах; 

2. Звільнення від кримінальної відповідальності/покарання, передбачене загальними 

положеннями кримінальних кодексів стосовно усіх злочинів, включаючи насильницькі дії 

сексуального характеру;
4
 

3. Застосування законодавства на практиці. 

 

 Щоб дослідити та краще зрозуміти, чи забезпечує законодавство належний доступ до 

правосуддя для осіб, потерпілих від сексуального насильства взагалі, у рамках цієї доповіді також 

були розглянуті загальні правові визначення цих злочинів та деякі прогалини у доступі до 

правосуддя для потерпілих від зґвалтування/сексуального насильства. Далі у доповіді 

розглядаються злочини, пов'язані з сексуальним насильством, такі як викрадення нареченої та 

примусовий шлюб, щоб зрозуміти, яким чином вони сприяють безкарності винних. Організація 

Equality Now продовжить вивчення цих проблем у своїй подальшій роботі.    

Методологія складалася з проведення кабінетних досліджень щодо законів, які стосуються 

сексуального насильства, протягом лютого – липня 2018 р. з використанням офіційних 

кримінальних кодексів, кримінально-процесуальних кодексів різних держав та інших офіційних 

законодавчих джерел мовою оригіналу, а також, де можливо, російською та англійською мовою, 

офіційних документів ООН, звітів міжнародних правозахисних організацій та інших авторитетних 

джерел. Організація Equality Now також займалася пошуком даних для визначення ступеню, до 

якого загальні статті кримінальних кодексів фактично застосовуються на практиці для звільнення 

винних від кримінальної відповідальності та/або покарання у зв'язку із сексуальним насильством 

та злочинами, пов'язаними з ним. Місцеві правозахисні організації підтвердили, що їхні уряди 

загалом не забезпечують збирання дезагрегованих статистичних даних з цих питань. Проте надана 

                                                        
3
 Киргизстан та Україна ухвалили нові законодавчі положення, які набули чинності відповідно 1 січня 2019 р. та 11 

січня 2019 р.  У таблицях, включених у цю доповідь, є посилання на нові положення законодавства, хоча практика, що 

піддається аналізу у доповіді, стосується законодавства, яке було чинним до січня 2019 р.   

4  Проте законодавство кожної країни на пострадянському просторі взагалі передбачає звільнення від відповідальності 

практично за будь-який вид злочину, як правило, залежно від тяжкості злочину, а також звільнення від покарання.  

Звільнення від кримінальної відповідальності може застосовуватися на різних етапах, зокрема, під час розслідування, 

але завжди до винесення судового рішення.  Звільнення від покарання, з іншого боку, вказує на те, що правопорушник 

підлягає кримінальній відповідальності, і що суд виніс обвинувальний вирок. Лише після цього суд на певних підставах 

може звільнити засудженого від відбування покарання. 
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ними інформація, що базується на їхньому досвіду, мала вирішальне значення для розуміння того, 

як ці закони застосовуються на практиці — під час подання заяв, розслідування, судового 

переслідування та покарання за злочини сексуального насильства. 

19–21 лютого 2018 року організація Equality Now провела конференцію у Тбілісі, Грузія, у 

якій взяли участь практикуючі юристи та захисники прав жінок 13 з 15 країн колишнього 

Радянського Союзу (за винятком Узбекистану та Туркменістану). Під час конференції 

обговорювались та аналізувались питання, про які йдеться у цій доповіді, з огляду на їх 

актуальність для відповідних країн. До того ж, у цю доповідь також увійшли результати 

обговорення та інформація щодо практики застосування законів, які стосуються сексуального 

насильства, надана місцевими організаціями під час конференції.  

 

Загальна основа дослідження 

Від сексуального насильства страждають переважно жінки та дівчата, але йому піддаються 

також чоловіки та хлопчики. Усі повинні мати рівний доступ до правосуддя.  Оскільки багато 

законів містять явну дискримінацію щодо жінок та дівчат і оскільки зґвалтування вчинюють 

майже виключно чоловіки, а переважна більшість постраждалих від сексуального насильства є 

жінки та дівчата, цей звіт у значній мірі написаний з урахуванням цього. Проте організація 

Equality Now визнає, що у значній мірі факти сексуального насильства щодо чоловіків та 

хлопчиків замовчуються, і ця проблема залишається недостатньо вивченою, що, разом із 

переважно патріархальним ставленням до зґвалтування чоловіків, часто обмежує їхнє право на 

ефективний правовий захист.  

 

Ґендерно-нейтральні закони та політика іноді мають дискримінаційний вплив на жінок та 

дівчат, зокрема, якщо держава не забезпечує надання послуг, потрібних виключно або переважно 

для жінок, і не в останню чергу — репродуктивних послуг. До того ж, ґендерно-обумовлене 

насильство, наприклад зґвалтування в шлюбі, про яке йдеться далі, не завжди конкретно 

визнається у законодавстві, що може означати — й часто означає, — що конкретні порушення 

прав жінок та дівчат не розглядаються належним чином або із залученням належних ресурсів, і, 

отже, регулярно залишаються безкарними.  На глобальному рівні це включає такі питання, як 

калічення жіночих статевих органів, зґвалтування у шлюбі, дитячі шлюби, сексуальне домагання, 

примусовий шлюб, примусова стерилізація, тощо.   

 

Життя, вільне від сексуального насильства, не тільки є одним з фундаментальних прав 

людини, а й потребується для досягнення Цілі 5 щодо Забезпечення ґендерної рівності, 

розширення прав і можливостей усіх жінок та дівчат у межах Порядку денного в області сталого 

розвитку на період до 2030 року (ЦСР), щодо якого усі країни-члени ООН взяли на себе 

зобов'язання і яке включає у себе такі завдання: 

  5.1 Повсюдно ліквідувати всі форми дискримінації щодо всіх жінок і дівчат 

  5.2 Ліквідувати всі форми насильства щодо всіх жінок і дівчат у публічній і приватній 

 сферах, включаючи торгівлю людьми, сексуальну та інші форми експлуатації 

 5.3 Ліквідувати всі шкідливі види практики, такі як дитячі, ранні та примусові шлюби 

й операції, що калічать, на жіночих статевих органах 

До того ж, Ціль 16 ЦСР також має актуальні завдання: 

  16.1 Значно скоротити поширеність усіх форм насильства та зменшити показники 

смертності від цього явища в усьому світі 

  16.2 Покласти край наругам, експлуатації, торгівлі й усім формам насильства і тортур 

щодо дітей 

  16.3 Сприяти верховенству права на національному та міжнародному рівнях і забезпечити 

всім рівний доступ до правосуддя 
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Зокрема, регіональні та міжнародні закони та експертні керівні принципи, розроблені під егідою 

структури «ООН-жінки»
5
, встановлюють більш детальні стандарти, досягнення яких повинні 

прагнути законодавчі органи. 

 Більшість пострадянських країн є членами Ради Європи та повинні ратифікувати 

Стамбульську Конвенцію (до якої можуть приєднатися й країни, які не є членами Ради Європи), а 

також привести свої кримінальні кодекси, якщо необхідно, у відповідність до положень Конвенції, 

щоб забезпечити більш ефективний законодавчий захист жінок та дівчат. На час написання цієї 

доповіді лише Естонія та Грузія ратифікували Конвенцію, тоді як Вірменія, Латвія, Молдова та 

Литва її підписали, але ще не ратифікували. Усі країни, які досліджуються у цій доповіді, є 

учасницями Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок (КЛДЖ). 

 Хоча протягом декількох останніх років деякі з цих країн зробили певні кроки у напрямку 

подолання домашнього та ґендерно-обумовленого насильства (наприклад, Грузія, Естонія, 

Вірменія, Киргизстан, Молдова, Латвія та Україна), сексуальне насильство в значній мірі 

залишається поза увагою країн Євразії у порівнянні з іншими формами насильства щодо жінок. У 

2017 році деякі форми домашнього насильства були виключені з числа кримінально караних діянь 

у Росії та Казахстані, що також може мати негативний вплив на боротьбу із сексуальним 

насильством. 

 У деяких країнах колишнього Радянського Союзу (таких як Азербайджан, Казахстан, 

Узбекистан, Туркменістан, Таджикистан, Білорусь та Росія) не забезпечені сприятливі умови (а 

часто існують перешкоди) для діяльності правозахисних організацій громадянського суспільства, 

включаючи організації, які зосереджуються на правах жінок, прав людини та ефективному 

забезпеченні правосуддя для постраждалих від сексуального насильства. Отже, політичний клімат 

у цих країнах дедалі ускладнює забезпечення правосуддя для постраждалих від різних порушень 

прав людини, включаючи ґендерно-обумовлене насильство. 

 

 

I. Обмежені визначення злочинів сексуального 
насильства означають безкарність злочинців 

A. Міжнародні стандарти у галузі прав людини 

Розгляд визначень злочинів сексуального насильства у межах міжнародних 
стандартів у галузі прав людини. 

 Стаття 2 Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (КЛДЖ) та 

Загальні рекомендації комітету КЛДЖ 19
6
 та 35

7
 вимагають від усіх держав «скасувати усі 

положення кримінального законодавства, які є дискримінаційними щодо жінок». Цей принцип 

також поширюється на скасування будь-яких дискримінаційних визначень зґвалтування та інших 

видів сексуального насильства, а також процесуальних норм, за якими здійснюється судове 

переслідування та покарання у випадках сексуального насильства.  

У Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству 

та боротьбу з цими явищами (Стамбульська Конвенція) йдеться про сексуальне насильство, 

включаючи зґвалтування: 

Стаття 36 – Сексуальне насильство, у тому числі зґвалтування  

                                                        
5 Віртуальній центр знань для подолання насильства щодо жінок та дівчат структури «ООН-жінки», керівні 

принципи щодо законодавства стосовно сексуального насильства, доступні на сайті: 
http://www.endvawnow.org/en/modules/view/8-legislation.html 
6
 Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок, Загальна рекомендація № 19: Насильство щодо жінок, 1992 р. 

7
 Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок, CEDAW/C/GC/35, Загальна рекомендація № 35 щодо 

ґендерно-обумовленого насильства по відношенню до жінок, що оновлює генеральну рекомендацію № 19. 

http://www.endvawnow.org/en/modules/view/8-legislation.html
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1) Сторони вживають необхідних законодавчих або інших заходів для забезпечення того, 

щоб були криміналізовані такі форми умисної поведінки:  

a) здійснення, без згоди, вагінального, анального або орального проникнення 

сексуального характеру в тіло іншої особи з використанням будь-якої частини тіла 

або предмета; 

b) здійснення, без згоди, інших актів сексуального характеру з особою;  

c) примушування іншої особи до здійснення, без згоди, актів сексуального характеру 

з третьою особою.  

2) Згоду повинно бути надано добровільно як результат вільного волевиявлення особи, 

отриманого в контексті супутніх обставин.  

3) Сторони вживають необхідних законодавчих або інших заходів для забезпечення того, 

щоб положення пункту 1 також застосовувалися до актів, учинених проти колишніх чи 

теперішніх членів подружжя або партнерів, як це визнається національним 

законодавством. 

 Міжнародними та регіональними органами ухвалені різні правові рекомендації щодо 

визначення сексуального насильства, в тому числі стосовно інтерпретації питання згоди. 

Виходячи з міжнародних стандартів в галузі прав людини, до визначення зґвалтування 

необхідно внести поправки, щоб включити до нього обставини примушування. Відповідно до 

судової практики спеціальних трибуналів по колишній Югославії та Руанді,
8
 зґвалтування 

визнається вчиненим, коли ґвалтівник використав «силу, погрозу сили або примушування», а 

також «скористався умовами, які уможливлюють примушування». Відповідно до рішення 

Міжнародного кримінального суду, згода жертви не береться до уваги, якщо обставини 

позбавили її можливості виявлення «добровільної та щирої згоди». Мовчання жертви або 

відсутність опору не означає згоди.
9
 Отже, згода не може ані бути добровільною та щирою, ані 

мати будь-яке значення, якщо мали місце обставини примушування. 

 

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) постановив, що навіть якщо визначення 

зґвалтування, запроваджене кримінальними трибуналами, посилається на зґвалтування, вчинене 

під час збройного конфлікту, підняті питання є універсальними та актуальними у будь-якому 

контексті.
10

 Згідно з рішенням Суду, коли обвинувачуваний у справі М. С. проти Болгарії 

навмисно привів потерпілу до безлюдного місця, створених обставин примушування було 

достатньо для подолання сексуальної автономії. Суд зробив висновок, що «будь-яке проникнення 

сексуального характеру без згоди жертви є зґвалтуванням, і що згода повинна бути надана 

добровільно як результат вільного волевиявлення особи, що розглядається в контексті супутніх 

обставин».
11

 

 

У Загальній рекомендації 35 Комітет ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок (Комітет 

КЛДЖ) передбачає, що визначення злочинів сексуального характеру, включаючи зґвалтування у 

шлюбі та зґвалтування при знайомстві чи на побаченні повинні ґрунтуватися на відсутності явно 

наданої згоди та брати до уваги обставини примушування.
12

 Далі, у справі Карен Тайаг Вертідо 

проти Філіппін, Комітет КЛДЖ покладається на стандарти, розроблені міжнародними судами, 

зазначаючи, що держава повинна виключити критерій насильства з визначення зґвалтування і 

натомість увести в дію визначення зґвалтування, яке: 

                                                        
8 Обвинувачування проти Акайесу, Справа № ICTR-96-4, Рішення суду, 02.09,1998, ¶¶ 596-598. 
9
 Міжнародний кримінальний суд, «Правила процедури і доказування», Док. ООН UN Doc ICC-ASP/1/3 (2002), 

правило 70 a-c.  
10 М. С. проти Болгарії, Ап. № 39272/98, Рада Європи: Європейський суд у правах люди, 3 грудня 2003 р. ¶ 

163. 
11 М. С. проти Болгарії, ¶¶ 102-107 та 163. 
12

 Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок, CEDAW/C/GC/35, Загальна рекомендація № 35 щодо 

ґендерно-обумовленого насильства по відношенню до жінок, що оновлює загальну рекомендацію № 19, §5. 
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a. вимагає наявності «однозначної та добровільної згоди» та надання обвинуваченим 

доказів, які підтверджують вжиття ним заходів для з'ясування, чи давала 

заявниця/потерпіла особа згоду; 

b. вимагає, щоб діяння мало місце в «обставинах примушування» і включає широкий спектр 

обставин примушування.
13

 

 
До того ж, ЕСПЛ у справі М. С. проти Болгарії передбачає, що зважаючи на різні 

психологічні фактори або через страх перед насильником, жертви сексуального насильства, 

особливо неповнолітні дівчатка, часто не чинять йому опору.
14

 Суд зазначає, що «будь-який 

жорсткий підхід до судового переслідування у справах, пов'язаних зі злочинами сексуального 

характеру, як-от вимагання доказу фізичного опору за будь-яких обставин, створює ризик того, що 

деякі види зґвалтування залишатимуться безкарними, що ставить під загрозу ефективний захист 

сексуальної автономії людини...», отже, держава зобов'язана забезпечувати покарання та 

ефективне судове переслідування «будь-яких дій сексуального характеру, вчинених без згоди, 

включаючи у випадках відсутності фізичного опору з боку жертви».
15

 

 

У Керівництві ООН із законодавства стосовно насильства щодо жінок далі уточнюється, 

що закони про сексуальне насильство повинні включати широкий спектр обставин примушування 

та не робити надмірний акцент на фактах застосування сили.
16

  

 

Комітет КЛДЖ та Спеціальний доповідач ООН з питань насильства щодо жінок, його 

причин та наслідків рекомендували державам, що досліджувалися, внести поправки у 

дискримінаційні визначення зґвалтування та сексуального насильства: 

● Киргизстан: за результатами розслідування викрадення наречених у 2018 р. 

Комітет КЛДЖ рекомендував цій державі змінити визначення зґвалтування, 

забезпечивши щоб воно ґрунтувалося на відсутності добровільної згоди і 

враховувало обставини примушування»;
17 

● Грузія: після відвідування цієї країни у 2016 році Спеціальний доповідач з питань 

насильства щодо жінок рекомендувала «змінити визначення зґвалтування у 

Кримінальному Кодексі, щоб забезпечити його відповідність вимогам Конвенції 

про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок та Стамбульської Конвенції»;18 
● Естонія: у 2016 р. у своїх заключних зауваженнях Комітет КЛДЖ висловив 

занепокоєння щодо вузького визначення зґвалтування та рекомендував «змінити 

Кримінальний кодекс, переглянувши визначення зґвалтування як будь-якої дії 

сексуального характеру, вчиненої без згоди, незалежно від болі, фізичного 

насильства та/або шкоди для здоров'я чи погрози».
19 

 

                                                        
13

 Карен Тайаг Вертідо проти Філіппін, CEDAW, Повідомлення №.18/2008, Док. ООН 

CEDAW/C/46/D/18/2008 (2010), ¶ 8.9(b)(ii). 
14

 М. С. проти Болгарії, Ап. 39272/98, Європейський суд з прав людини 4 грудня 2003 р. ¶ 164. 
15

 Див.¶ 166. 
16

 Див. Керівництво ООН із законодавства стосовно насильства щодо жінок, 2010, ST/ESA/329, p. 26 на сайті: 

http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/handbook/Handbook%20for%20legislation%20on%20violence%20against
%20women.pdf 
17

 Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок, Розслідування щодо Киргизстану, проведене у відповідності 

до статті 8 Факультативного протоколу до Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок, 21 
вересня 2018 р., CEDAW/C/OP.8/KGZ/1, пункт 92. 
18

 Звіт Дубравки Симонович, Спеціального доповідача ООН з питань насильства щодо жінок, його причин та 

наслідків, про її місію до Грузії; 22 липня 2016 р., A/HRC/32/42/Add.3  
19

 Заключні спостереження КЛДЖ щодо п'ятого та шостого періодичних звітів, наданих Естонією, 18 лютого 

2016 р., CEDAW/C/EST/CO/5-6, пункти 18(b) та 19(b). 
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B. Проблеми національного законодавства та 
правозастосувальна практика 

Розгляд проблем з визначенням злочинів сексуального насильства у 
національних законодавствах та практиках країн Євразії. 

 
Підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та/або покарання 
згідно з кримінальними кодексами  

Якщо особа вчиняє злочин, передбачений кодексами країн, що досліджуються, вона може 

не завжди понести покарання або бути визнана винною, якщо вчинений злочин класифікується як 

менш серйозний або менш тяжкий.
20

 Багато злочинів (включаючи сексуальне насильство), 

вчинених щодо жінок та дівчат, вважаються менш серйозними/тяжкими, і до них можуть 

теоретично застосовуватися положення, наведені далі, що дозволяє винним уникнути покарання.   

 

● Втрата суспільної небезпечності 

 Якщо особа вчиняє злочин невеликої або середньої тяжкості, і якщо згодом буде 

визнано, що внаслідок зміни обстановки ця особа перестала бути «суспільно 

небезпечною», її може бути звільнено від кримінальної відповідальності. Протягом 

багатьох років у багатьох пострадянських країнах цим положенням часто зловживали, щоб 

звільнити осіб, винних у сексуальних злочинах, від відповідальності після того, як вони 

одружувалися зі своїми жертвами. Стаття 134 Кримінального Кодексу Росії все ще прямо 

передбачає, що, якщо повнолітня людина (віком від 18 років) одружується з дівчинкою 

віком до 16 років, з якою вона вступила в статевий зв'язок, як стверджується, за її згодою, 

вона не підлягатиме покаранню за зґвалтування за статутним правом. Хоча шлюб у віці до 

18 років (16 у виключних обставинах) у Росії неможливо зареєструвати юридично, органи 

влади в її автономних регіонах мають повноваження ще більше знизити цей вік — до 14 

років. Положення про звільнення від відповідальності не тільки звільняє особу, яка 

вчинила злочин, від відповідальності, якщо вона реєструє шлюб, а й не забезпечує захисту 

дівчинки як неповнолітньої особи. До того ж, суд може визнавати, й визнає, спільне 

проживання без реєстрації шлюбу як законний шлюб, якщо сторони досягли дозволеного 

шлюбного віку. Це також дозволяє особі, яка вчинила зґвалтування за статутним правом, 

уникнути покарання.   

 

Note: it is necessary to give a definition of what means here and throughout the whole text the 

term зґвалтування за статутним правом (statutory rape). Since it is not clear if it is statutory 

rape of child sex abuse, which is different. I suggest the following explanation, based on article 

155 of the criminal Code of Ukraine 

 Зґвалтування за статутним правом – статеві зносини з особою, яка не досягла 

шістнадцятирічного віку.  

  

 

● Примирення  

 Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона примирилася з 

потерпілою стороною та «відшкодувала» завдану нею шкоду, без подальшого 

розслідування з боку органів влади. Внаслідок частого використання примирення та 

                                                        
20 Кримінальні кодекси більшості країн, що досліджуються, визначають три категорії злочинних 
діянь (невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі), залежно від тяжкості. 
Тяжкість злочину визначається мірами покарання, які передбачаються за вчинення того чи іншого 
виду злочину.  Наприклад, згідно з Кримінальним Кодексом Грузії, злочин, який карається 
позбавленням волі на строк до 5 років, є злочином невеликої тяжкості. Злочини, які караються 
позбавленням волі на строк від 5 до 10 років, є тяжкими злочинами. Злочини, які передбачають 
позбавлення волі на строк від 10 років, є особливо тяжкими злочинами. 
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зловживання ним особи, які вчинили сексуальне насильство, уникають кримінального 

покарання та наслідків своєї поведінки у будь-якому вигляді (див. Таблиці 3–8). Це або 

санкціоновано законом (як у Молдові та Казахстані по відношенню до зґвалтування), або 

неофіційно використовується у процесі розслідування прокуратурою, що дозволяє їй 

уникати необхідності продовжувати розслідування заяв або висувати обвинувачення; або 

це трапляється, коли потерпіла сторона відкликає свою заяву (або піддається тиску з 

метою відкликання заяви) щодо сексуального насильства на підставі того, що вона 

«примирилася» з обвинувачуваним.   

 

● Іншими винятками, передбаченими для злочинів невеликої або середньої тяжкості є: 

дійове каяття — особа може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо вона 

добровільно визнала свою вину, сприяла розкриттю злочину або «відшкодувала» заподіяну 

шкоду (зазвичай, заплативши певну суму грошей, проте «відшкодування» може 

передбачати, наприклад, оплату медичного лікування потерпілої сторони); звільнення під 

заставу — особу може бути звільнено від кримінальної відповідальності, якщо вона 

вносить у заставу певну суму грошей або нерухоме майно та демонструє зразкову 

поведінку протягом певного періоду часу; заміна на адміністративну відповідальність — 

накладення адміністративного стягнення за кримінально каране діяння. Хоча згідно з 

діючими кримінальними кодексами ці положення можуть теоретично звільнити 

обвинувачуваних від відповідальності за деякі кримінальні діяння, у процесі нашого 

дослідження на цей час ми ще не знайшли серйозних прикладів зловживання ними у 

випадках сексуального насильства. 

 Хоча ці положення мають на меті забезпечити м'яке та гуманне поводження з особами, які 

вчинили злочини невеликої або середньої тяжкості, потенційно вони можуть призвести до 

безкарності за ґендерно-обумовлені насильницькі злочини щодо жінок та дівчат. Навіть сам факт 

класифікації таких злочинів як злочинів невеликої або середньої тяжкості є перешкодою для 

забезпечення належного правосуддя для постраждалих від сексуального насильства.  

 
і. Зґвалтування та інші форми сексуального насильства – обмежені визначення 

У кримінальних кодексах пострадянських країн існує 3 головних види злочинів сексуального 

насильства: 

1. Зґвалтування; 

2. Насильницькі дії сексуального характеру та 

3. Примушування до вступу у статевий зв'язок/дій сексуального характеру.  

Організація Equality Now у своїй доповіді за 2017 р. «The World’s Shame: The Global Rape 

Epidemic – How laws around the world are failing to protect women and girls from sexual violence» 

порівнює свої висновки з рекомендаціями, що надаються у Віртуальному центрі знань структури 

«ООН-Жінки». У цій доповіді ці закони знов порівнюються з керівними принципами, 

розробленими експертами у цій галузі. 

 Організація Equality Now вважає, що важливо давати визначення злочинів, таких як 

зґвалтування, які історично використовувалися і все ще використовуються як інструмент 

патріархального пригнічення та підкорення, головним чином, жінок та дівчат, таким чином, щоб 

вони відображали ґендерний характер цих злочинів. Закони щодо сексуального насильства 

повинні однаково передбачати покарання за усі дії сексуального проникнення та забезпечувати 

рівний доступ до правосуддя для усіх постраждалих від цих злочинів, незважаючи на їхню стать, 

сексуальну орієнтацію й ґендерну ідентифікацію та спосіб проникнення.  

Зґвалтування 

 У більшості пострадянських країн зґвалтування визначається або розуміється як вагінальне 

проникнення чоловічого статевого органу (з використанням насильства, погрози насильства або 

безпорадного стану жертви). Це визначення та розуміння зґвалтування як вагінального 

проникнення чоловічого статевого органу є дійсним для усіх юрисдикцій за виключенням Естонії, 
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Грузії та України
21

, де не існує відмінностей у злочинах залежно від статі потерпілої сторони або 

засобу вчинення насильства (див. Таблицю N1). 

Насильницькі дії сексуального характеру 

 Визначення «насильницьких дій сексуального характеру» в законодавствах 

пострадянських країн аналогічно визначенню зґвалтування у тому сенсі, що вони передбачають 

наявність насильства, погрози насильства або використання «безпорадного стану» жертви. Проте 

вони стосуються дій, пов'язаних не з вагінальним проникненням чоловічого статевого органу, а з 

проникненням у інші отвори чоловічим статевим органом або інакшим чином, які також можуть 

бути вчинені особами тієї ж самої статі. Статті щодо зґвалтування та насильницьких дій 

сексуального характеру зазвичай передбачають аналогічні покарання.  

Примушування до вступу в статевий зв'язок/до дій сексуального характеру 

Злочин, який полягає у примушуванні до вступу в статевий зв'язок, включає в себе будь-

яке зі згаданих вище діянь зґвалтування та дій сексуального характеру, але вчиняється із 

застосуванням шантажу, погроз знищення майна або шляхом зловживання повноваженнями чи 

залежністю жертви. Примушування до вступу в статевий зв'язок класифікується як менш тяжкий 

злочин, ніж зґвалтування або насильницькі дії сексуального характеру. 

іі. Ознаки складу злочину 

Насильство  

Насильство та погроза застосування насильства як ознаки складу злочину зґвалтування 

інтерпретуються лише в контексті фізичного впливу, а не психологічної чи економічної шкоди або 

інших форм примушування. До того ж, щоб погроза застосування насильства вважалася ознакою 

складу злочину, вона повинна бути нагальною. Погрози застосування насильства у майбутньому, 

якими б серйозними вони не були, не беруться до уваги. Такі погрози все одно можуть становити 

примушування
22

 і тягти за собою кримінальне покарання, проте меншою мірою, а іноді навіть і без 

покарання у вигляді позбавлення волі. Крім того, у випадках примушування до вступу в статевий 

зв'язок/до дій сексуального характеру може частіше застосовуватися звільнення від кримінальної 

відповідальності/покарання.   

 «Безпорадний стан» жертви злочину включається у статті щодо сексуального насильства 

як ознака, альтернативна до вимоги додаткового насильства з боку обвинувачуваного.  Вона не 

інтерпретується як примушування або обставина примушування, згідно з визначенням у 

міжнародних стандартах, і по суті визначається законом лише у деяких юрисдикціях.
23

 Проте ця 

                                                        
21

 Естонія: § 141.  Зґвалтування (1) Статеві зносини або вчинення іншої дії сексуального характеру з якоюсь особою 

проти її волі шляхом застосування сили або використання ситуації, в якій особа не в змозі вчинити опір або зрозуміти 

ситуацію... 

Грузія: Стаття 137 – Зґвалтування 

1. Зґвалтування — це будь-яка форма проникнення сексуального характеру у тіло якоїсь особи за допомогою 

частини тіла або предмета, вчинена із застосуванням насильства, погрози застосування насильства або з використанням 

безпорадного стану потерпілої особи... 

Стаття 138 – Інші дії сексуального характеру 

1. Інші дії сексуального характеру, які не містять ознак складу злочину за Статтею 137 цього Кодексу, вчинені із 

застосуванням насильства, погрози застосування насильства або з використанням безпорадного стану потерпілої особи... 

Україна: Стаття 152 Зґвалтування 

1. 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 

(зґвалтування)... 

 
22 Наприклад, Кримінальний Кодекс Грузії так визначає примушування: «Незаконне обмежування свободи дії особи, 

тобто фізичне або психологічне примушування особи до виконання або невиконання дій, здійснення або утримання від 

здійснення яких є її правом, або примушування особи до того, щоб на собі зазнати вплив, який протирічить її власній 

волі та бажанню» (Ст. 150). 
23

 Вірменія (Ст. 138): «особа, яка під тиском обставин постійно або тимчасово не спроможна чинити опір насильникові 

або зрозуміти характер діяння, вчиненого щодо неї, а також особа, яка не досягла дванадцятирічного віку». 

Молдова (Ст. 171): «з використанням неспроможності жертви захищати себе або висловлювати свою волю...» 
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практика є аналогічною в усіх юрисдикціях: «безпорадним станом» є стан, який не дозволяє 

жертві зрозуміти значення дій, яким вона піддається, або чинити опір цим діям з різних причин, 

як-от вік, інвалідність, проблеми з психічним здоров'ям, вплив алкоголю або наркотиків, тощо. 

Відсутність опору з боку жертви, якщо це не пов'язано із звичайним розумінням «безпорадного» 

стану, означає, що цей злочин не буде кваліфікований як зґвалтування. Таким чином, що 

стосується як вимоги щодо додаткового насильства, так і положення щодо «безпорадного стану», 

закон вказує на те, що тягар відповідальності покладається на постраждалу від сексуального 

насильства, за те що вона не чинила опір, а не на насильника за те, що він вчинив сексуальне 

насильство. Закон також ігнорує багато інших причин, з яких жертва не спроможна чинити опір, 

наприклад, якщо вона знаходиться в дуже ізольованому місці, відчуває, що може зазнати 

додаткових травм у разі спроби вчинити опір/втекти, або просто паралізована страхом, тощо.  

 У керівних принципах «ООН-Жінки» стверджується, що закони щодо зґвалтування та 

насильницьких дій сексуального характеру не повинні включати вимоги щодо доказів 

застосування додаткової сили, оскільки зґвалтування само собою є насильницьким діянням, і що 

додаткову силу слід вважати обтяжуючим фактором, що також відповідає вимогам Стамбульської 

Конвенції. 

Відсутність добровільної та щирої згоди 

 На відміну від указаних міжнародних та регіональних стандартів, закони, що розглядалися, 

не передбачають відсутність добровільної та щирої згоди з боку жертви як ознаку складу злочинів 

сексуального насильства (див. Таблицю N1). Законодавчими положеннями такого роду в регіоні, є 

норми Кримінального Кодексу України, які набули чинності 11 січня 2019 року, визначають 

статеве зношення без згоди жертви як зґвалтування. Проте, цей закон все ще не обумовлює, що 

згода повинна бути добровільною, щирою та охочою, і що її треба розглядати в контексті супутніх 

обставин, як зазначено КЛДЖ та Стамбульською Конвенцією, і як це передбачається в законах, 

які починають розробляти в інших країнах, наприклад, у Швеції, як реакцію на неспроможність 

системи кримінального правосуддя забезпечити належне розуміння та судове переслідування за 

зґвалтування.   

 На додаток до ігнорування важливості добровільної згоди, в законах щодо сексуального 

насильства, які розглядалися, не перелічений широкий спектр обставин примушування, які 

можуть паралізувати волю та дії жертви, зокрема, зловживання довірою та повноваженнями, 

ситуації залежності, описані вище, а також обман. До певної міри ці питання розглядаються лише 

по відношенню до менш тяжкого злочину «примушування до вступу в статевий зв'язок/до дій 

сексуального характеру». У Керівних принципах «ООН-Жінки» стверджується, що закони повинні 

передбачати широкий спектр обставин, в яких згода має несуттєве значення, як-от насильницькі 

дії сексуального характеру з боку особи, наділеної владою, наприклад, у виправному закладі або у 

школі, або з боку особи, яка має певні професійні стосунки з жертвою, наприклад, у разі тривалих 

стосунків між психотерапевтом та пацієнтом; а також передбачати широкий спектр обставин 

примушування, пов'язаних із згодою, наприклад залякування та шахрайство. 

 Хоча визначення примушування до вступу в статевий зв'язок/до дій сексуального 

характеру включає деякі приклади обставин, які потенційно можуть бути обставинами 

примушування, цей опис не є всеохоплюючим. До того ж, цей злочин кваліфікується як менш 

тяжкий, ніж зґвалтування, і тому тягне за собою більш м'яке покарання й пропонує більше 

можливостей для звільнення від кримінальної відповідальності. У 9 з 15 країн, що розглядалися, 

винні можуть уникнути покарання у разі примирення із потерпілою особою (див. Таблицю № 6). 

                                                                                                                                                                                   

Естонія § 141: (1) Статеве зношення або вчинення іншої дії сексуального характеру з якоюсь особою проти її волі 

шляхом застосування сили або використання ситуації, в якій особа не в змозі вчини опір або зрозуміти ситуацію... пункт 

147.  Неспроможність особи віком до десяти років розуміти...  

Згідно із змістом злочинів, передбачених цим Розділом, особа вважається неспроможною розуміти, якщо йому або їй 

ще не виповнилося десяти років. 

Росія: Постанова Пленуму Верховного Суду від 4 грудня 2014 року № 16, пункт 5 – якщо особа, «з огляду на її фізичний 

або психічний стан (слабоумство або інший психологічний розлад, фізичні недоліки (інший хворобливий або 

несвідомий стан), вік (особа неповнолітнього або похилого віку) або інші обставини, не може розуміти характер та 

значення дій, які вчиняються щодо неї, або чинити опір особі, яка вчиняє ці дії». 
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 У цілому, ці закони далеко не відповідають міжнародно узгодженим описам сексуального 

насильства та стандартам, визначеним з метою забезпечення правосуддя у разі будь-якого 

порушення. 

C. Рекомендації 

● Внести зміни до кримінальних кодексів з огляду на те, щоб не дозволяти використання 

«примирення» або «втрати суспільної небезпечності у зв'язку зі зміною обставин» ані на 

офіційній, ані на неформальній основі для уникнення відповідальності за злочини 

сексуального насильства на будь-якій стадії провадження. 
● Забезпечити, щоб визначення злочинів сексуального насильства відповідали вимогам 

КЛДЖ та Стамбульської Конвенції та охоплювали всі види дій сексуального характеру, 

вчинених без добровільної, щирої та заснованої на вільному волевиявленні згоди, 

потерпілої особи, та у широкому спектрі обставин примушування; 
● Забезпечити, щоб закони щодо сексуального насильства розглядали усі види сексуального 

проникнення як злочини відповідної тяжкості.  

● Забезпечити, щоб вироки за злочини сексуального насильства (зґвалтування, насильницькі 

дії сексуального характеру, примушування до вступу в статевий зв'язок, зґвалтування за 

статутним правом, зґвалтування неповнолітньої особи) виносилися у відповідності з 

тяжкістю діяння шляхом віднесення злочинів сексуального насильства до більш серйозної 

категорії. 

 

II. Система правосуддя працює проти потерпілої 
особи — дискримінаційні процедури 
розслідування та судового переслідування 

A. Міжнародні стандарти у галузі прав людини 

Розгляд процедур розслідування та судового переслідування справ про 
сексуальне насильство у межах міжнародних стандартів у галузі прав людини. 

 

Обов'язкові розслідування  

Як підкреслювалося Комітетом КЛДЖ,
24

 співробітники правоохоронних органів часто 

дозволяють стереотипам впливати на розслідування та судове провадження, особливо у справах 

про ґендерно-обумовлене насильство.  Є дані, отримані від груп, які безпосередньо працюють із 

жертвами, про те, що закон не виконується належним чином, та/або про те, що позивачі самі 

повинні порушувати справи і навіть здійснювати переслідування у своїх справах. Це говорить про 

те, що правова система знаходиться під значним впливом стереотипів щодо чоловіків як осіб, 

наділених правами, та жінок, як носіїв так званої «честі» своїх громад, і що на жінок лягає клеймо 

ганьби за будь-які сексуальні дії, навіть коли їх піддають насильству.  Проте міжнародні та 

регіональні стандарти, включаючи Стамбульську Конвенцію,
25

 чітко визначають, що органи влади 

повинні серйозно реагувати на всі випадки ґендерно-обумовленого насильства, в тому числі 

шляхом переслідування ex officio (державою), щоб забезпечити доступ до правосуддя. Оскільки 

сексуальне насильство є злочином, що особливо травмує, ці стандарти мають забезпечити, щоб 

                                                        
24 Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок, CEDAW/C/GC/33, Загальна рекомендація № 33 щодо доступу жінок 

до правосуддя, ¶ 27. 

25 Див. Ст. 55 Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому 
насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульська Конвенція) про провадження ex parte та ex 
officio. 
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потерпілі особи не несли тягар тривалого кримінального провадження, і щоб винні були 

притягнені до відповідальності.
26

 

Як Комітет КЛДЖ далі зазначає у своїй Загальній Рекомендації 35, державам слід: 

«Забезпечити ефективний доступ жертв до судів та трибуналів; змусити владу адекватно 

реагувати на всі випадки ґендерно-обумовленого насильства щодо жінок, в тому числі шляхом 

застосування кримінального законодавства та, якщо це доречно, здійснення кримінального 

переслідування ex officio (державою), з метою притягнення підозрюваних правопорушників до 

справедливого, неупередженого, своєчасного та швидкого суду та накладання належних 

санкцій».
27

 Державам також слід «Забезпечити, щоб ґендерно-обумовлене насильство щодо жінок 

не передавалося в обов'язковому порядку на розгляд у рамках альтернативних процедур 

вирішення спорів, включаючи посередництво та примирення».
28

  

За результатами розслідування викрадення наречених у Киргизстані (2018 р.) Комітет 

КЛДЖ рекомендував цій державі негайно забезпечити, щоб зґвалтування, яке вважається тяжким 

злочином, підлягало переслідуванню ex officio (державою).
29

 

На важливості обов'язкового розслідування випадків насильства щодо жінок також 

наголосив Європейський суд з прав людини. У справі Опуз проти Туреччини Суд заявив, що, 

виходячи з тяжкості злочину, органам влади слід розглядати цю справу як питання державного 

інтересу, навіть якщо жертва відкликала свою заяву.
30

 Хоча ця конкретна справа стосується 

домашнього насильства, ці принципи можна застосовувати до усіх форм насильства щодо жінок, 

включаючи сексуальне насильство, вчинене у домашніх або будь-яких інших умовах.  

 

Провадження з урахуванням ґендерної специфіки 

 Комітет КЛДЖ наголосив на важливості здійснення провадження з урахуванням ґендерної 

специфіки з огляду на забезпечення доступу до правосуддя, заявивши, що «вторинна віктимізація 

жінок системою кримінальної юстиції має вплив на їхній доступ до правосуддя, враховуючи їх 

підвищену вразливість до психологічного та фізичного насильства і погроз під час арешту, допиту 

та тримання під вартою».
31

 Отож, Комітет КЛДЖ рекомендує урядам вжити «ефективні заходи 

для захисту жінок від вторинної віктимізації під час взаємодії з правоохоронними та судовими 

органами».
32

 Щоб уникнути стигматизації та вторинної стигматизації у справах, пов'язаних з 

насильством, Комітет КЛДЖ далі рекомендує державам застосовувати «підхід, що базується на 

конфіденційності та урахуванні ґендерної специфіки» під час допиту, збирання доказів та інших 

процедур, пов'язаних із розслідуванням.
33

  

 Керівні принципи «ООН-Жінки» також передбачають, що державам слід заборонити 

використання сексуальної історії потерпілої сторони як доказу у провадженнях у справах про 

сексуальне насильство, тоді як Стамбульська Конвенція зазначає, що такі докази можуть 

дозволятися лише у разі доцільності та необхідності.
34

 

                                                        
26 Див. Пояснювальний звіт до Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і 
домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, ¶ 279, на сайті: https://rm.coe.int/16800d383a  
27 Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок, CEDAW/C/GC/35, Загальна рекомендація № 35 щодо ґендерно-

обумовленого насильства по відношенню до жінок, що оновлює загальну рекомендацію № 19, ¶ 44. 
28 Там само ¶ 45. 
29 Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок, Розслідування щодо Киргизстану, проведене у відповідності до 
статті 8 Факультативного протоколу до Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок, 21 
вересня 2018 р., CEDAW/C/OP.8/KGZ/1, пункт 92.a. 
30 Опуз проти Туреччини, Ап. № 33401/02, Європейський суд з прав людини, 9 липня 2009 р., ¶¶ 139 та 145. 
31 Там само 17, ¶ 48. 
32 Там само, ¶ 51(c). 
33 Там само, ¶ 51(g). 
34 Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з 
цими явищами (Стамбульська Конвенція), Ст. 54. 
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 У справі П. М. проти Болгарії, коли органам влади знадобилося 15 років для розслідування 

зґвалтування дівчинки підліткового віку, Європейський суд з прав людини постановив, що 

неефективне розслідування становить собою негуманне та таке, що принижує гідність, 

поводження (порушення Ст. 3 Європейської конвенції з прав людини).
35

 Далі, у справі Ю. проти 

Словенії Суд визнав, що жертва сексуального насильства зазнала страждань та приниження під час 

кримінального провадження, й виявив факт порушення Європейської Конвенції (Ст. 8), заявивши, 

що «перехресний допит не слід використовувати як засіб залякування або принижування 

свідків».
36

 Державам також слід «створювати сприятливі умови, щоб заохочувати жінок до 

відстоювання своїх прав, повідомлення про злочини, вчинені щодо них, та активної участі у 

процесі кримінального судочинства; а також вживати заходи для запобігання відплати жінкам, які 

шукають захисту в суді».
37   

 

Уникнення обтяжливих вимог щодо доказів сексуального насильства 
  
 Міжнародні стандарти у галузі прав людини визнають, що обтяжливі вимоги щодо доказів 

позбавляють жінок доступу до правосуддя. У цьому зв'язку Комітет КЛДЖ рекомендує державам 

«переглянути правила стосовно тягаря доказування з огляду на забезпечення рівності сторін у всіх 

сферах, де владні стосунки позбавляють жінок шансу на справедливий судовий розгляд їхньої 

справи».
38

 Комітет КЛДЖ далі зазначає, що необхідно переглянути правила збору доказів та їх 

імплементацію, особливо у справах про насильство щодо жінок, а також вжити заходів, які 

забезпечують, щоб вимоги до доказів не були надмірно обмежуючими, негнучкими або 

спричиненими ґендерними стереотипами.
39

 Керівні принципи «ООН-Жінки» також рекомендують, 

щоб країни заборонили вимогу щодо підтвердження свідчення особи, потерпілої від сексуального 

насильства. 

 
Примирення не повинне використовуватися у справах про сексуальне 
насильство 
 
 У Керівних принципах «ООН-Жінки» стверджується що у справах про сексуальне 

насильство посередництво повинно бути заборонено на всіх етапах процесу. Згідно з Керівними 

принципами, фінансове відшкодування або шлюб як заходи врегулювання також повинні бути 

заборонені у справах про сексуальне насильство.  

 

Належна практика  

 На додаток до будь-яких регіональних та міжнародних зобов'язань у галузі прав людини, 

пострадянським країнам слід розглянути доцільність використання відповідних стандартів 

належної практики щодо прав людини у випадках зґвалтування та насильницьких дій 

сексуального характеру з огляду на застосування у своїй діяльності з реформування кримінальних 

кодексів. Як зазначалося раніше, головними з них є Ключові елементи законодавства щодо 

насильницьких дій сексуального характеру, описані у Віртуальному центрі знань ООН щодо 

викорінення насильства проти жінок та дівчат. Відповідні ключові елементи, перелічені далі, 

можуть послужити керівництвом у рамках поточної діяльності зі змінення національних законів 

про зґвалтування та насильницькі дії сексуального характеру. 

 Визначення насильницьких дій сексуального характеру повинно, з поміж іншого: 
○ Не описувати їх як злочин, скоєний з міркувань честі або моральності; 
○ Не вимагати... застосування сили; 
○ Криміналізувати насильницькі дії сексуального характеру в рамках інтимних 

стосунків; 

                                                        
35 П. М. проти Болгарії, №. 49669/07, ECHR 028 (2012), 24 січня 2012 р. 
36 Ю. проти Словенії, Європейський суд з прав людини, 28 травня 2015 р. ¶ 108. 
37 Там само 17, ¶ 51(d). 
38 Там само 17, ¶ 15(g). 
39 Там само 17, ¶ 51(h). 

http://www.endvawnow.org/en/articles/450-core-elements-of-legislation-on-sexual-assault-.html?next=451
http://www.endvawnow.org/en/articles/450-core-elements-of-legislation-on-sexual-assault-.html?next=451
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○ Покладати тягар доказування на обвинуваченого, який має довести факт згоди; 
○ Передбачити широкий спектр обставин, в яких згода має несуттєве значення, як-от 

насильницькі дії сексуального характеру з боку особи, наділеної владою, 

наприклад, у виправному закладі або в школі, або з боку особи, яка має певні 

професійні стосунки з жертвою, наприклад, у разі тривалих стосунків між 

психотерапевтом та пацієнтом; 
○ Передбачати широкий спектр обставин примушування, пов'язаних із згодою, 

наприклад залякування та шахрайство. 
○ Забезпечувати обов'язкове розслідування насильницьких дій сексуального 

характеру; 
○ Заборонити будь-які вимоги щодо підтвердження доказів, наданих потерпілою 

стороною; 

○ Заборонити використання сексуальної історії потерпілої сторони як доказу на всіх 

етапах цивільного або кримінального судочинства, якщо це не має відношення до 

справи; 
○ Заборонити використання примирення на всіх етапах процесу; 
○ Заборонити прийняття фінансового відшкодування або шлюбу як міри 

врегулювання у справах про сексуальне насильство;  
○ Встановити обов'язкові вимоги щодо підготовки співробітників правоохоронних, 

судових, медичних та соціальних служб; 
○ Встановити обов'язкові вимоги щодо збирання даних стосовно поширеності 

насильницьких дій сексуального характеру, дезагрегованих за ознакою статі, раси, 

віку, а також місця вчинення діяння та його типу;
40

  
○ Встановити обов'язкові вимоги щодо проведення кампаній із запобігання 

сексуальному насильству та підвищення обізнаності про нього; та  
○ Встановити обов'язкові вимоги щодо збирання даних та моніторингу випадків 

насильницьких дій сексуального характеру. 
  

Проблеми з поточними практиками розслідування зґвалтувань були висвітлені Комітетом 

КЛДЖ у заключних спостереженнях стосовно, наприклад, Молдови. У 2013 році Комітет 

рекомендував цій державі «забезпечити, щоб усі розслідування дій сексуального насильства, 

включаючи дії щодо молдавських жінок-мігрантів, проводилися у відповідності до міжнародних 

стандартів розслідування, в тому числі шляхом внесення поправок до існуючих керівництв з 

проведення розслідувань випадків зґвалтування та інших форм насильницьких дій сексуального 

характеру».
41

  

 

B. Проблеми національного законодавства та 
правозастосувальна практика 

Розгляд проблем, пов'язаних з процедурами розслідування та судового 
переслідування сексуального насильства у країнах колишнього Радянського 
Союзу. 

 Безкарність за сексуальне насильство поширена у масштабах усього пострадянського 

регіону завдяки існуванню перешкод як у законодавстві, так і на практиці. У тих небагатьох 

випадках, коли розслідування злочину сексуального насильства розпочинається, його часто 

припиняють у зв'язку з «примиренням» між обвинувачуваним та потерпілою, відкликанням 

потерпілою заяви (з різних причин, в тому числі стигматизація, соціальний тиск, відсутність 

довіри до системи, страх, вплив поліції), відмовою давати свідчення проти обвинуваченого або 

через те, що правоохоронні органи не знайшли «ознак складу злочину». 

                                                        
40 Про важливість збирання дезагрегованих статистичних даних, які сприятимуть моніторингу, також йдеться у 
пункті 49 Загальної рекомендації Комітету КЛДЖ № 35.  
41 Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок (КЛДЖ), Заключні спостереження щодо 4-го та 5-го 
періодичних докладів, наданих Республікою Молдова, 29 жовтня 2013 р., CEDAW/C/MDA/CO/4-5, пункт 20.d. 
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 У більшості юрисдикцій розслідування злочинів сексуального характеру щодо повністю 

дієздатних повнолітніх осіб може бути порушене лише за заявою жертви (так зване приватне або 

приватно-публічне обвинувачення, див. Таблицю N2).  Як правило, у випадках приватного 

обвинувачення справа починається з подання заяви потерпілою стороною, на яку покладається 

тягар доказування. У будь-який момент у процесі провадження жертва злочину може примиритися 

з обвинувачуваним та припинити провадження.  У разі приватно-публічного обвинувачення 

жертва злочину також подає заяву, проте відповідальність за судове переслідування головним 

чином лежить на прокуратурі. Згідно з більшістю законів, потерпіла сторона технічно не може 

припинити провадження після початку судового переслідування.  Проте на практиці потерпіла 

сторона, зазвичай, може відкликати свою заяву. Чи може вона це зробити і, якщо так, то коли, 

залежить від країни.  

 Публічне обвинувачення, з іншого боку, передбачає, що розслідування та судове 

переслідування злочину не залежить від подання заяви потерпілою стороною. Згідно зі статутним 

правом, розслідування має порушуватися щодо до кожного випадку зареєстрованого 

повідомлення про злочин, а судове переслідування здійснюється на підставі суспільних інтересів 

(тяжкість злочину), незалежно від бажання жертви злочину. Відмова жертви давати свідчення 

проти обвинувачуваного теоретично не може бути підставою для припинення розслідування. 

 Вищезгадані системи уможливлюють такі зловживання у процесі розслідування та 

судового переслідування у справах про сексуальне насильство: 

і. Відсутність вимоги щодо обов'язкового розслідування випадків сексуального 
насильства звільняє винних від кримінальної відповідальності  
 

 Відсутність вимоги щодо автоматичного розслідування та судового переслідування 

органами влади справ про сексуальне насильство у 10 країнах, що розглядалися, перешкоджає 

доступу до правосуддя для постраждалих від сексуального насильства у цих країнах (див. 

Таблицю N2). Серед правових положень, що дозволяють звільняти від відповідальності осіб, 

винних у сексуальному насильстві, якими найчастіше зловживають на практиці, можна назвати 

положення, які дозволяють порушувати розслідування злочину лише за фактом подання 

відповідної заяви потерпілою стороною, та положення, які дозволяють закривати розслідування на 

підставі відкликання заяви потерпілою стороною. Це дозволяє правоохоронним органам 

відмовляти жінок від подання таких заяв, а також відкладати порушення розслідування в 

очікуванні, що на практиці жінка може так чи інакше відкликати свою заяву. Така відсутність 

серйозної уваги з боку правової системи та перекладення на потерпілу сторону тягаря 

забезпечення судового переслідування від початку і до кінця також робить жертву сексуального 

насильства більш уразливою до тиску з боку обвинувачуваних, їх сімей, її сім'ї та членів громади, 

правоохоронних органів, адвокатів та лікарів, причетних до її справи, з вимогами не подавати або 

відкликати заяву. До того ж, у багатьох випадках особа, потерпіла від зґвалтування, не має 

достатньо можливостей для подання приватної заяви через те, що вона страждає від 

посттравматичного стресового розладу та/або не має достатньої юридичної підтримки. Навіть 

коли за такими приватними заявами порушуються справи, їх переважна більшість закривається.  

 

Коли потерпіла сторона бажає відкликати заяву на підставі «примирення» з 

обвинувачуваним з будь-якої причини, слідчі майже негайно закривають справу, у тому числі на 

підставі «відсутності ознак складу злочину» без будь-якого подальшого розгляду.  Це може 

трапитися у будь-який час у процесі провадження. 

іі. Обов'язкове розслідування у справах про сексуальне насильство не завжди 
забезпечує правосуддя  

 

У країнах, в яких закон передбачає, що сексуальне насильство є справою публічного 

обвинувачування, на практиці розслідування та судове переслідування все ще проводяться у 

відповідності до правил приватного обвинувачування — багато залежить від ініціативності 

потерпілої сторони, від якої вимагається надання доказів та інформації, на відміну від інших 

злочинів аналогічного ступеню тяжкості.  
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У невеликих містах та селах співробітники поліції часто є друзями або навіть родичами 

ґвалтівників і неохоче порушують або зовсім не порушують розслідування зґвалтування, оскільки 

це могло б негативно вплинути на їх стосунки із ґвалтівниками або їх родичами. 

  

Коли розслідування зґвалтування порушується, воно часто припиняється з причин, 

невідомих потерпілій стороні, або розслідування залишається відкритим протягом багатьох років 

й ігнорується до закінчення строків давності. У країнах із системою публічного обвинувачення, де 

розслідування має проводитися обов'язково, на практиці слідчі/прокурори все ще виявляють 

схильність до закриття справ, якщо потерпіла сторона з будь-якої причини не в змозі ініціативно 

підтримувати судове переслідування. У таких випадках розслідування закривається за постановою 

прокурора з формулюванням щодо невиявлення «ознак складу злочину». Аналогічно до ситуації у 

країнах із системами приватного та приватно-публічного обвинувачення, у багатьох випадках 

тягар доказування покладається на жертву, тоді як він завжди повинен лежати на прокуратурі, яка 

зобов'язана проводити належне розслідування та забезпечувати правосуддя. Це також означає, що 

лише невелика кількість справ доходить до етапу винесення кінцевого рішення й офіційно 

реєструється у такій якості, що зменшує масштаб проблеми і знижує ймовірність призначення 

коштів на вирішення проблеми сексуального насильства. 

 

Хоча країни, що розглядаються, не збирають дезагреговані дані щодо цього питання, 

схоже, що лише надзвичайно невелика частина випадків сексуального насильства, які, як було 

установлено, були вчинені без фактичного застосування додаткової фізичної сили, доходить до 

етапу судового переслідування. Місцевий досвід показує, що всі форми сексуального насильства, 

від примушування до вступу в статевий зв'язок до зґвалтування, які вчиняються з використанням 

погрози насилля або інших форм примусу, не пов'язаних із застосуванням фізичної сили, на 

практиці в значній мірі ігноруються правоохоронними органами. Результатом цього є або відмова 

порушувати розслідування, або відмова висувати обвинувачення в юрисдикціях із системою 

публічного обвинувачення. Якщо такі справи доходять до суду, майже не має шансів на визнання 

підсудного винним через обтяжливі вимоги щодо доказів, які висуваються судом. Навіть коли є 

докази фізичного травмування в результаті зґвалтування, суди іноді вимагають надання доказів 

біологічного характеру, які підтверджують факт сексуальних зносин, і за їх відсутності виносять 

виправдувальний вирок.  Навіть у країнах, де послуги з аналізу ДНК та збирання інших доказів є 

безкоштовними та надаються прокуратурою (як, наприклад, у Грузії), можуть виникати затримки 

у процесі збору доказів. 

 

ііі. Ґендерні стереотипи та вторинна віктимізація як додаткові перешкоди на 
шляху до забезпечення правосуддя 
 

 Місцеві організації у багатьох країнах говорять про те, що упродовж усього процесу 

жертви стикаються з недовірою до їхніх свідчень або заяв. Часто ця недовіра є результатом 

стереотипного або дискримінаційного ставлення до жінок. Жертву злочину часто звинувачують в 

тому, що вона «спровокувала» зґвалтування. До того ж, коли та сама жертва зазнала декількох 

форм насильства, наприклад, у контексті домашнього насильства, особі, яка вчинила насильство, 

скоріше винесуть обвинувачення у злочинах, які не становлять сексуального насилля, яке тоді 

просто ігнорується. 

 

У більшості пострадянських країн відсутня будь-яка методологія розслідування 

зґвалтування, яка б враховувала ґендерну специфіку, отже, жінки та дівчата можуть піддаватися 

вторинній віктимізації упродовж цього процесу, а відповідні докази, необхідні для висунення 

обвинувачення, можуть не збиратися. Злочини розслідуються з використанням загальної 

методології, яка охоплює всі кримінальні злочини, що призводить до невиконання різних вимог, 

включаючи неотримання достатніх доказів для висунення обвинувачення. За відсутності 

розуміння або врахування специфіки зґвалтування не визнається, наприклад, що травма 

сексуального насильства може призвести до суперечливих заяв, що в системі, основаній на 
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стереотипах, існує упередження, що характер злочину може виключати наявність показань свідків 

і не завжди передбачає наявність явних ознак фізичної травми.
42

   

 

У масштабах усього регіону спостерігається недостатня кількість жінок-поліцейських та 

слідчих. У багатьох випадках розслідування зґвалтування проводять чоловіки, що ще більше 

травмує жінок та дівчат та створює перешкоди до подання ними заяв. Сексуальна історія жертви, а 

також статус її стосунків із обвинувачуваним часто піддаються ретельному розгляду на всіх 

етапах провадження і оцінюються (усвідомлено чи ні) для визначення того, чи є вона «достойною» 

жертвою і чи справді вона постраждала в результаті зґвалтування. В результаті низької «оцінки» 

міра покарання винного може бути більш м'якою. 

 

І хоча злочини сексуального насильства розглядаються переважно на закритих судових 

засіданнях, на етапі розслідування поширені порушення конфіденційності (включаючи під час 

допиту в процесі розслідування) усіх сторін — потерпілої, обвинувачуваного та будь-яких 

свідків — особливо у селах та невеликих містах.  До того ж, у справах про сексуальне насильство 

нерідко трапляється вторинна віктимізація потерпілої сторони, оскільки її багаторазово допитують 

різні посадові особи, які часто під час допиту використовують сексистську мову та мову, яка 

принижує гідність жертви. 

 

У процесі кримінального провадження жертви сексуального насильства часто не мають 

доступу до безоплатної юридичної допомоги та послуг підтримки, включаючи психологічну та 

соціальну підтримку, та до безпечного місця проживання. Ці фактори, у поєднані з тривалими та 

стигматизуючими процедурами кримінального провадження у справах про сексуальне насильство, 

набагато підсилюють небажання жертви звертатися до правоохоронних органів у пошуках 

правосуддя у таких справах.   

 

C. Рекомендації: 

 Забезпечити обов'язкове розслідування та судове переслідування з боку держави  
● Внести поправки до кримінальних кодексів з огляду на те, щоб злочини сексуального 

насильства (зґвалтування, насильницькі дії сексуального характеру, примушування до 

вступу в статевий зв'язок) були предметами обов'язкового розслідування та судового 

переслідування з боку держави (ex officio, публічне обвинувачення). У цьому зв'язку 

забезпечити, щоб з кримінальних кодексів були виключені положення щодо приватного 

або приватно-публічного обвинувачення за такі злочини (стосується Азербайджану, 

Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Литви, Росії, Таджикистану, Туркменістану, України та 

Узбекистану); 
 

Вдосконалити політику та практику 

● Забезпечити, щоб усі форми злочинів сексуального насильства розглядалися як питання 

державного інтересу, які потребують розслідування та судового переслідування у 

пріоритетному порядку; 
● Визнати особливий характер злочинів сексуального насильства та забезпечити 

застосування ґендерно-чутливої методології розслідування та судового переслідування 

сексуального насильства, яка є вільною від будь-яких стереотипів, включаючи за ознаками 

інвалідності, етнічної приналежності та сексуальної орієнтації, в тому числі стосовно 

процедур збору доказів та допиту свідків; 

● Забезпечити, щоб відмова жертви давати свідчення або факт змінення нею свідчення на 

користь обвинувачуваного, не використовувалися як підстави для прийняття висновку 

                                                        
42 У рішенні від 19 листопада 2015 р. (справа №253აპ-15) щодо замаху на зґвалтування, Верховний 

Суд Грузії заявив, що зґвалтування є злочином, який за своєю природою не може мати багато свідків. 
Тому особливо важливо оцінити несуперечливість заяви потерпілої сторони, її відповідність іншим 
доказам та відсутність будь-яких мотивів, на підставі чого Суд міг би поставити під сумнів 
достовірність заяви потерпілої сторони (пункт 3). 
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щодо відсутності «ознак складу злочину» та припинення розслідування або судового 

переслідування у справах сексуального насильства (стосується країн із системами 

публічного обвинувачення); 

● Усунути обтяжливу вимогу щодо доказів, яка застосовується на практиці для висунення 

обвинувачення або засудження особи, яка вчинила ці діяння (тобто, докази проникнення 

або опору з боку жертви); 

● Забезпечити, щоб інформація про кожний випадок повідомлення про сексуальне 

насильство включалася в офіційні дані щодо злочинів, а також збиралися та 

дезагрегувалися статистичні дані за ознаками статі, віку та будь-якого уразливого статусу; 

● Ліквідувати практику, яка дозволяє винним уникати покарання завдяки використанню 

процесуальних угод між сторонами, у справах про злочини сексуального насильства; 
● Забезпечити, щоб жертви сексуального насильства мали достатню підтримку упродовж 

усього судового провадження, включаючи шляхом надання безоплатної юридичної 

допомоги, психологічної та соціальної підтримки та доступу до безпечного місця 

проживання. 

 

III. Подальше заподіяння шкоди дівчатам, 
потерпілим від сексуального насильства 

A. Міжнародні стан cтандарти у галузі прав людини 

Розгляд заходів щодо захисту дівчат від сексуального насильства у межах 
міжнародних стандартів у галузі прав людини. 

 

Комітет ООН з прав людини визнає, що, зокрема, у справах про сексуальне насильство не 

слід здійснювати тиск на дитину (або жінку), щоб вона дала згоду на одруження з особою, яка 

вчинила зґвалтування або сексуальне насильство щодо неї, що, як зазначає Комітет, може не 

тільки звільнити насильника від кримінальної відповідальності, а й фактично знизити мінімальний 

вік для одруження, який дозволяється за законом, для потерпілої сторони. 
43

 

 

 Не існує будь-яких міжнародних або регіональних договорів, які обумовлюють законний 

вік сексуальної згоди, що дозволяє визначати це окремим країнам. Тим не менш, Конвенція про 

права дитини визначає дитину як «кожну людську істоту до досягнення 18-річного віку, якщо за 

законом, застосовуваним до даної особи, вона не досягає повноліття раніше». Хоча загально 

узгодженого віку сексуальної згоди не існує, цілком зрозуміло, що залучення до діяльності 

сексуального характеру дитини, яка не досягла віку сексуальної згоди згідно з національним 

законодавством, не дозволяється ні за яких обставин, незалежно від того, «погодилася» вона на 

таку діяльність, чи ні. Більш того, у своєму Керівництві з термінології в галузі захисту дітей від 

сексуальної експлуатації та сексуального насильства Міжвідомча робоча група ЮНІСЕФ рішуче 

заявляє, що держави повинні «криміналізувати всі форми сексуальної експлуатації дітей віком до 

18 років і розглядати будь-яку презюмовану «згоду» на експлуатаційні чи насильницькі дії як 

недійсну».
44

 Аналогічно інструктивним є ствердження «ООН-Жінки» про те, що законодавство 

повинно визначати «дитину» в усіх кримінальних кодексах та інших законодавчих актах як 

неповнолітню особу віком до 18 років.  

 

                                                        
43 Організація Equality Now, «Захист дівчат, використання закону для викоренення дитячих, ранніх та 
примусових шлюбів та пов'язаних з ними порушень прав людини», (2014), стор. 13, з посиланням на 
документ Комітету з прав людини CCPR/C/21/Rev.1/Add.10, Зауваження загального порядку № 28, 
«Рівність прав чоловіків та жінок» (Стаття 3), ¶24. 
44 Міжвідомча робоча група ЮНІСЕФ, Керівництво з термінології в галузі захисту дітей від 
сексуальної експлуатації та сексуального насильства, стор. 7 (28 січня 2016 р.), на сайті 
https://www.unicef.org/protection/files/Terminology_guidelines_396922-E.pdf  

https://www.unicef.org/protection/files/Terminology_guidelines_396922-E.pdf
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B. Проблеми національного законодавства та 
правозастосувальна практика 

Розгляд проблем із захистом дівчат від сексуального насильства у 
національних законодавствах та практиках країн Євразії. 

і. Статеві зносини з неповнолітньою особою (зґвалтування за статутним 
правом) та зґвалтування неповнолітньої особи 

 Кримінальні кодекси пострадянських країн розрізняють статеві зносини з неповнолітньою 

особою за її згодою (зґвалтування за статутним правом) від зґвалтування неповнолітньої особи — 

тобто статевих зносини із застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з 

використанням безпорадного стану потерпілої особи. Більш того, у більшості країн закони 

передбачають звільнення від кримінальної відповідальності за зґвалтування за статутним правом 

(внаслідок «примирення», втрати діянням суспільної небезпечності або завдяки використанню 

процесуальних угод між сторонами, див. Таблицю N5). Зґвалтування за статутним правом 

розглядається — на рівні як законодавства, так і практики — в контексті моральності, а не як 

серйозне порушення права неповнолітньої особи на сексуальну недоторканість.  У злочинах 

такого роду обвинуваченим може бути лише особа віком до 18 років.  

 

 Злочин статевого зношення з неповнолітньою особою визначається як статеве зношення 

повнолітньої особи з особою, яка не досягла 16-річного віку (в Естонії — 14-річного віку). Цей 

злочин може бути вчинений лише особою віком від 18 років, якій було відомо, що жертві ще не 

виповнилося 16 років (або 14 років, відповідно). З цієї статті витікає, що неповнолітня особа 

виявила згоду, бажання або навіть ініціювала статеве зношення. Неповнолітній особі надається 

захист лише на підставі віку. 

 Деякі юрисдикції обмежують кримінальну відповідальність за зґвалтування за статутним 

правом, виходячи з близькості віку та/або «зрілості» обвинувачуваного та потерпілої.
45

 У деяких 

юрисдикціях не передбачений більш низький мінімальний вік для жертви (дозволяючи зрозуміти, 

що неповнолітня особа будь-якого віку може дати згоду на статеве зношення), і передбачені міри 

покарання не завжди є суворішими, коли жертвою є особа молодшого віку. Використовуючи як 

виправдання факт відсутності градації покарань на основі віку обвинуваченої та потерпілої осіб і 

не бажаючи погіршувати майбутні життєві перспективи обвинувачуваного, прокурори та судді 

часто неохоче накладають будь-які реально значущі види покарання, особливо, якщо потерпілій 

вже виповнилося 15 років, а обвинувачуваний — молода повнолітня особа. Наприклад, у Грузії у 

таких справах процесуальні угоди між сторонами фактично дозволяють винним уникати реально 

значущого покарання.   

 Зґвалтування за статутним правом, коли воно вчиняється в контексті формування 

юридично не зареєстрованої або реєстрованої згідно релігійних правил сім'ї, є злочином, щодо 

якого подається найменше заяв та яке найчастіше залишається безкарним у багатьох країнах 

                                                        
45

 Азербайджан: Кримінальна відповідальність за злочини, передбачені Статтями 152 [Статеве зношення та інші дії 

сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку (зґвалтування за статутним правом)] або 

153 [Розпусні дії] цього Кодексу виникає у разі, якщо різниця між віком особи, яка вчинила зазначені у цих статтях 

діяння, і віком потерпілої особи, складає більше двох років. 

Литва: Ст. 151.1 Задоволення статевого бажання шляхом порушення свободи неповнолітньої особи на сексуальне 

самовизначення та/або недоторканість 5. Дії, зазначені в пункті 1 цієї Статті, не вважаються злочином у разі, якщо між 

учасниками цих дій не існує суттєвої різниці у віці та рівні психічної й фізичної зрілості. 

Молдова: Стаття 174 Статеве зношення з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку – (2) Особа, яка вчинила 

діяння, передбачене частиною (1), не підлягає кримінальній відповідальності, якщо її вік і рівень фізичного та 

психічного розвитку близький до віку й рівню фізичного та психічного розвитку потерпілої особи. 

Росія: Стаття 134. Статеве зношення та інші дії сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного 

віку. 2. У разі, якщо різниця у віці між потерпілою (потерпілим) та підсудним (підсудною) складає менш, ніж чотири 

роки, до останнього не застосовується покарання у вигляді позбавлення волі за вчинене діяння, передбачене частиною 

першою цієї статті або частиною першою статті 135 цього Кодексу. 

 



24 

 

регіону. У таких випадках органи влади дозволяють винним у вчиненні такого діяння уникати 

покарання, оскільки вони уможливлюють «примирення» згідно з загальними або конкретними 

законами; або прокуратура не розпочинає або припиняє розслідування/судове переслідування на 

свій розсуд; або, якщо справа доходить до стадії винесення вироку, суди не накладають на 

обвинувачуваних будь-яких реально значущих покарань завдяки процедурним угодам між 

сторонами або з інших причин. Це сигналізує про те, що зґвалтування за статутним правом, якщо 

воно вчиняється з метою формування сім'ї, зовсім не є злочином, і що у таких справах існує 

можливість домовитися, щоб звільнити обвинувачуваного від реального покарання. Не 

визнаються ані факт жорстокого поводження з неповнолітньою дівчинкою, ані подальше жорстоке 

поводження або повна відсутність прав, з якими вона може зіткнутися у так званому шлюбі.  

Навіть у випадках, коли немає наміру створити сім'ю, у справах про зґвалтування за статутним 

правом обвинувачення може не виноситися, якщо дівчина не була незайманою, на підставі того, 

що відсутність «цнотливості» означає, що зґвалтування за статутним правом не завдало їй ніякої 

шкоди, і тому вона недостойна захисту з боку держави.  

 З іншого боку, зґвалтування неповнолітньої особи, визнається вчиненим, якщо 

обвинувачений застосував насильство, погрозу насильства або скористався безпорадним станом 

жертви. За цей злочин передбачаються більш суворі покарання, ніж за зґвалтування за статутним 

правом, оскільки це діяння вважається вчиненим проти волі неповнолітньої особи з 

використанням незаконних методів. Чим молодша неповнолітня особа, тим суворіші міри 

покарання застосовуються. 

 

У разі зґвалтування дівчинки підліткового віку (і навіть якщо обвинувачуваний не має 

наміру створити сім’ю) розслідування майже завжди порушується за фактом статевого зношення з 

неповнолітньою особою, а не фактом зґвалтування, оскільки прокуратурі легше довести 

зґвалтування за статутним правом. Інакше їй приходиться збирати докази, щоб підтвердити 

додаткове насильство або певну форму примушування. Ця практика ігнорує можливість наявності 

обставин примушування або залежності жертви від обвинувачуваного, а невизнання характеру або 

тяжкості цього злочину призводить до подальшої стигматизації дівчат підліткового віку. Отже, 

якщо застосовується ця стаття, може видатися, що неповнолітня дівчинка дала «згоду» або 

«проявила ініціативу» щодо вступу в статевий зв'язок. Її можуть вважати розбещеною особою, 

«спокусницею», яка вступає у статеві стосунки всупереч суспільним нормам і, таким чином, 

ганьбить свою родину. Це може позбавити жертву підтримки з боку родини та громади. Провина 

лягає на її плечі, тоді як обвинувачуваний часто може відбутися лише штрафом. 

  

  Жертви зґвалтування підліткового віку часто піддаються стигматизації та глузуванню, їх 

виключають зі школи, якщо вони вимушені одружитися, дедалі позбавляючи їх прав людини, в 

тому числі на освіту. 

іі. Викрадення наречених та примусові шлюби  

 

 Дитячі шлюби та викрадення наречених
46

 все ще нерідко трапляються у Вірменії, 

Азербайджані, Грузії, Казахстані, Киргизстані,
47

 північнокавказькому регіоні Росії, Таджикистані, 

Туркменістані та Узбекистані.
48

 В останні роки у Вірменії та Грузії практика викрадення 

наречених у значній мірі зникла, хоча у деяких громадах все ще трапляються окремі випадки, про 

які здебільшого не повідомляється. Викрадення наречених та примусові шлюби непропорційно 

зачіпають дівчат підліткового віку у багатьох країнах, що розглядалися, та сприяють підвищенню 

                                                        
46 Викрадення наречених є хибною практикою, яка передбачає викрадення жінки або дівчини проти її волі із 
застосуванням обману або сили та здійснення щодо неї фізичного, психологічного або сексуального насильства 
чи тиску, щоб примусити її одружитися з викрадачем. 
47 Див. Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок, Розслідування щодо Киргизстану, проведене у 
відповідності до статті 8 Факультативного протоколу до Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо 
жінок, 21 вересня 2018 р., CEDAW/C/OP.8/KGZ/1. 
48 Див, наприклад, інформацію ЮНФПА на сайті: https://eeca.unfpa.org/sites/default/files/pub-
pdf/Child%20Marriage%20EECA%20Regional%20Overview.pdf  

https://eeca.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Child%20Marriage%20EECA%20Regional%20Overview.pdf
https://eeca.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Child%20Marriage%20EECA%20Regional%20Overview.pdf
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кількості злочинів сексуального насильства проти них.  У той же час дитячі шлюби набагато 

більше зачіпають дівчат, аніж хлопчиків. 

 

 У всіх пострадянських країнах шлюбний вік, відповідно до міжнародних стандартів у 

галузі прав людини, встановлюється у 18 років (з деякими дозволеними винятками), хоча 

здебільшого це не заважає парам, які не досягли відповідного віку, реєструвати церковні шлюби 

або проживати разом фактично як сім'я, без офіційної реєстрації. Церковні та незареєстровані (de 

facto) шлюби  широко поширені
49

 в цьому регіоні, проте вони не забезпечують подружжю ніякого 

правового захисту, особливо щодо до майна та спадщини.  

 

 Деякі юрисдикції розглядають викрадення нареченої та примусовий шлюб як окремі 

злочини (Азербайджан, Грузія (примусовий шлюб, але не викрадення нареченої), Киргизстан, 

Таджикистан, Туркменістан, Україна та Узбекистан). У деяких країнах (як-от Естонія та Молдова) 

вони конкретно згадуються у положеннях кримінального кодексу щодо рабства та торгівлі 

людьми.  В інших юрисдикціях, де викрадення нареченої не визначено у законодавстві як окремий 

злочин, наприклад, у Казахстані та Росії, розслідування/судове переслідування викрадення 

наречених здійснюється за положеннями щодо загального злочину викрадення, що іноді не 

призводить до притягнення до кримінальної відповідальності, якщо жертва була звільнена у 

межах певного періоду часу, за винятком випадків, коли є ознаки іншого злочину, вчиненого 

викрадачем.  Якщо під час викрадення були вчинені будь-які злочини сексуального насильства, їх 

часто не розслідують. 

 Навіть якщо існує можливість розслідувати випадки викрадення наречених та примусових 

шлюбів за загальними статтями законодавства про викрадення та примушування, для 

забезпечення кращого доступу до правосуддя важливо, щоб вони були визначені як окремі 

злочини відповідно до Стамбульської Конвенції. Судове переслідування цих злочинів за іншими 

загальними статтями призводить до браку дезагрегованих статистичних даних щодо поширеності 

цих порушень, оскільки вони враховуються разом з іншими злочинами, передбаченими тими 

самими статтями. У таких ситуаціях також більш ймовірно, що слідчі органи не будуть ставитися 

до таких злочинів як до предмету занепокоєння та проводитимуть розслідування та судове 

переслідування без урахування ґендерної специфіки, що матиме негативні наслідки на 

забезпечення доступу до правосуддя для жертв.  

 

Викрадення нареченої часто супроводжується зґвалтуванням, яке використовується для 

того, щоб утримати наречену. Викрадення нареченої зазвичай закінчується тим, що жінка або 

дівчина одружується з викрадачем, оскільки в неї немає іншого виходу, адже її шанси на 

одруження з іншим чоловіком значно зменшуються після того, як її тримали протягом ночі у 

будинку викрадача. У таких ситуаціях вважається, що була сформована «сім'я», і тому 

зґвалтування не розслідується, тобто у випадках примусового шлюбу не тільки ігнорується факт 

зґвалтування, а й ґвалтівник фактично звільняється від відповідальності за нього.   

 

C. Рекомендації 

 

● Забезпечити, щоб примусовий шлюб та викрадення нареченої визначалися в 

кримінальному кодексі як окремі злочини; 

● Забезпечити, щоб міри покарання за зґвалтування за статутним правом повністю 

враховували різницю у віці між жертвами та особами, що вчинили ці діяння, і щоб 

покарання було пропорційно тяжкості вчинених діянь; 

● Забезпечувати судове переслідування в усіх випадках зґвалтування неповнолітніх осіб і не 

висувати обвинувачення у менш серйозному злочині зґвалтування за статутним правом, 

якщо є докази на підтримку обвинувачення у зґвалтуванні; 

                                                        
49 Там само 
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● Якщо застосовно, викорінити практику, яка дозволяє використовувати процесуальні угоди 

з метою винесення менш суворих вироків для осіб, винних у зґвалтуванні за статутним 

правом. 

IV. Підвищена вразливість — підвищений рівень 
несправедливості у випадках сексуального 
насильства 
Розгляд міжнародних механізмів захисту та стандартів у галузі прав людини 
щодо уразливих груп. 

A. Міжнародні стандарти у галузі прав людини 

 Комітет КЛДЖ визнає, що ґендерно-обумовлене насильство може впливати на різних 

жінок у різні способи та до різного ступеню, що залежить, з-поміж іншого, від їхньої етнічної 

приналежності/раси, статусу корінних народів або меншин, кольору шкіри, соціально-

економічного статусу, мови, релігії чи віросповідання, політичних поглядів, національного 

походження, сімейного та/або материнського статусу, віку, міського/сільського середовища 

проживання, стану здоров'я, інвалідності, володіння майном, ідентифікації як лесбіянок, 

бісексуалів, транссексуалів або інтерсексуалів, письменності, торгівлі жінками, збройних 

конфліктів, пошуку притулку, статусу біженця, внутрішнього переміщення, відсутності 

громадянства, міграції, ведення домашнього господарства, удівства, життя з ВІЛ-

інфекцією/СНІДом, заняття проституцією, тощо. Отже, оскільки жінки зазнають різноманітних та 

перехресних форм дискримінації, які мають негативний вплив, що посилюється, для захисту цих 

груп жінок необхідно передбачити відповідні заходи реагування на юридичному та політичному 

рівні.
50

 До того ж, Комітет КЛДЖ закликає держави надавати у своїх доповідях інформацію про 

жінок з інвалідністю та заходи, вжиті для вирішення питань, пов'язаних з їхнім особливим 

становищем.
51

  

 Конвенція ООН про права людей з інвалідністю (КПЛІ) закликає держави-учасниці 

прийняти «ефективні законодавство та стратегії, зокрема орієнтовані на жінок і дітей, для 

забезпечення того, щоб випадки експлуатації, насилля та наруги стосовно осіб з інвалідністю 

виявлялися, розслідувалися та в належних випадках переслідувалися». Вона також закликає 

держави-учасниці забезпечити особам з інвалідністю ефективний доступ до правосуддя нарівні з 

іншими та можливість здійснювати свою юридичну дієздатність.  

 У своєму Зауваженні загального характеру № 9 Комітет з прав дитини заявляє, що діти з 

інвалідністю в п'ять разів частіше піддаються жорстокому поводженню, і що «дівчата з 

інвалідністю часто є ще більш вразливими до дискримінації у зв'язку з ґендерною 

дискримінацією». Комітет далі звертається до країн з вимогою «приділяти особливу увагу 

дівчатам з інвалідністю шляхом вжиття необхідних заходів і, якщо необхідно, додаткових заходів, 

щоб забезпечити їхній захист, доступ до усіх послуг та повне залучення до життя суспільства». 

 Комітетом КЛДЖ визнається особлива вразливість жінок та дівчат, які займаються 

проституцією, зокрема до сексуального насильства. Комітет заявляє, що деякі групи жінок, 

включаючи тих, хто займається проституцією, непропорційно піддаються покаранню 

(криміналізації), що ускладнює їхній доступ до правосуддя.
52

 Необхідно забезпечити захист жінок 

та дівчат, що займаються проституцією, від зґвалтування та всіх форм насильства на основі 

рівного захисту всіх громадян у відповідності із законом.
53

   

                                                        
50 Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок, CEDAW/C/GC/35, Загальна рекомендація № 35 щодо ґендерно-

обумовленого насильства по відношенню до жінок, що оновлює загальну рекомендацію № 19, ¶ 12. 
51 Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок, A/46/38, Загальна рекомендація № 18 щодо жінок з інвалідністю. 

52 Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок, CEDAW/C/GC/33, Загальна рекомендація № 33 щодо доступу жінок 

до правосуддя, ¶ 49. 
53 Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок, A/47/38, Загальні рекомендації № 19: Насильство щодо жінок, ¶ 15. 
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 Комітет КЛДЖ висловив занепокоєння тим, що у деяких країнах жінки, що займаються 

проституцією, підлягають покаранню за проституцію, тоді як покарання уникають їх клієнти, 

організатори проституції та треті особи, які отримують користь від проституції.
54

 Так, комітет 

закликав Російську Федерацію виключити проституцію з Кодексу про адміністративні 

правопорушення та створити наглядовий механізм для моніторингу випадків насильства, в тому 

числі з боку поліції, щодо жінок, які займаються проституцією.
55 

 

B. Проблеми національного законодавства та 
правозастосувальна практика 

Розгляд проблем, пов'язаних із захистом уразливих груп населення від 
сексуального насильства у країнах колишнього Радянського Союзу. 

 Згідно з багатьма законами, що розглядалися, зґвалтування жінок та дівчат з інвалідністю 

карається більш суворо, ніж зґвалтування осіб без інвалідності. Незважаючи на це, жінки та 

дівчата з інвалідністю, зокрема з особливими освітніми потребами або психічними 

захворюваннями, стикаються з цілою низкою перешкод у доступі до правосуддя у випадках 

сексуального насильства. Сюди входить брак достатніх можливостей (включаючи технічні) для 

повідомлення органів влади про випадки сексуального насильства; брак знань у працівників 

правоохоронних органів щодо того, як отримувати свідчення від жінок з інвалідністю (включаючи 

жінок з особливими освітніми потребами або психічними захворюваннями); та поєднання 

забобонів щодо інвалідності із ґендерними забобонами, що у багатьох випадках призводить до 

безкарності.  

 Чим вищий рівень вразливості у загальному середовищі через обставини, що склалися, або 

через ґендерні забобони чи дискримінацію, тим більшому ризику сексуального насильства 

піддаються жінки та дівчата, і тим нижчий рівень захисту, який вони отримують від органів влади 

(як-от, жінки та дівчата у регіонах, охоплених конфліктами, у внутрішньо переміщених громадах, 

у сільських місцевостях, етнічні меншини, шукачі притулку).   

 Наприклад, жінки та дівчатка, що займаються проституцією, часто практично не мають 

доступу до правосуддя у випадках сексуального насильства, вчиненого щодо них. Це відображає 

загальну позицію, що панує у юридичній практиці та у суспільстві про те, що жінки та дівчата 

здебільшого несуть відповідальність за сексуальне насильство, а чоловіки у цілому мають право 

користуватися тілом жінки. Закон часто передбачає кримінальну відповідальність жінок чи інакше 

карає їх за те, що вони продають сексуальні послуги, тоді як чоловіки, які купляють право на 

використання їхніх тіл, не піддаються ані кримінальній відповідальності, ані покаранню. Злочини 

зґвалтування, вчинені щодо жінок та дівчат, які займаються проституцією, часто ігноруються 

правоохоронними органами, хоча всі заяви про зґвалтування повинні розслідуватися та 

переслідуватися у судовому порядку по всій суворості закону.  Купівлю сексуальних послуг з боку 

неповнолітньої особи (тобто віком до 18 років) слід завжди вважати кримінальним злочином, як, 

наприклад, в Естонії (Ст. 145(1) Кримінального Кодексу).
56

 Надзвичайно важливо, щоб цей злочин 

вважався аналогічним зґвалтуванню й так само серйозно розглядався як у законодавстві, так і на 

практиці.  

                                                        
54 Звіт Комітету з ліквідації дискримінації щодо жінок, Загальні рекомендації, 24-а сесія 
(15 січня – 2 лютого 2001 р.) та 25-а сесія (2 – 20 липня 2001 р.), Заключні спостереження (ЗС) щодо Єгипту (пункт. 

346), Гайани (пункти 180–181), Гвінеї (пункт 137), A/56/38., ¶ ЗС для Китаю, CEDAW/C/CHN/CO/6 (2006) ¶ 19. 
55 Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок, Заключні спостереження щодо Російської Федерації, 
CEDAW/C/RUS/CO/8, 2015, ¶¶ 25-26. 
56 Статеве зношення або вчинення іншої дії сексуального характеру з особою віком до вісімнадцяти 
років за грошову плату або будь-яку іншу форму винагороди карається позбавленням волі на строк 
до трьох років. 
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C. Рекомендації 

● Забезпечити, щоб маргінальний або вразливий статус жінки або дівчини (жінки з 

інвалідністю, дівчинки підліткового віку, жінки з етнічних меншин, ЛБТІ, жінки, що 

займаються проституцією, та жінки-мігранти) не перешкоджав її ефективному доступу до 

правосуддя у випадках сексуального насильства; в тому числі шляхом запровадження 

керівництва щодо отримання заяв від свідків та забезпечення можливостей (з наданням 

технічної підтримки за необхідністю) для жінок та дівчат (включаючи осіб з інвалідністю) 

повідомляти про злочини сексуального насильства та розслідувати ці справи нарівні з 

іншими справами; 

● Внести поправки до будь-яких відповідних законів стосовно проституції з огляду на те, 

щоб особи, які продають сексуальні послуги і тому наражаються на серйозний ризик стати 

жертвами сексуальних злочинів, не піддавалися кримінальному переслідуванню або 

покаранню за продаж сексуальних послуг, що ефективно позбавляє їх можливості 

повідомляти про злочини щодо них; і щоб особи, які купують сексуальні послуги, 

включаючи тих, хто може вчинити сексуальне насильство щодо жінок та дівчат, які 

займаються проституцією, піддавались покаранню як за купівлю сексуальних послуг, так і 

за сексуальне насильство, яке вони могли вчинити, в тому числі щодо жінок та дівчат, які 

стали жертвами торгівлі людьми й які за фактом свого статусу не давали згоду на вступ у 

статеві зносини.    

 

V. Пошук правосуддя для жертв зґвалтування у 
шлюбі 

A. Міжнародні стандарти у галузі прав людини 

Розгляд міжнародних стандартів у галузі прав людини щодо криміналізації 
зґвалтування у шлюбі. 

 У Загальній рекомендації 35 Комітет КЛДЖ пропонує державам забезпечити, щоб 

«визначення злочинів сексуального характеру, включаючи зґвалтування у шлюбі та зґвалтування 

при знайомстві чи на побаченні, ґрунтувалося на відсутності вільно наданої згоди та враховувало 

обставини примушування».
57

 Спеціальний доповідач ООН з питань насильства щодо жінок 

рекомендує здійснити перегляд кримінального законодавства або прийняти нові положення 

кримінальних законів, які забороняють зґвалтування у шлюбі.
58

 

 Стамбульська Конвенція далі пропонує в усіх випадках насильства щодо жінок вважати 

обтяжуючою обставиною те, що «правопорушення було вчинено проти колишнього чи 

теперішнього подружжя або партнера, як це визнається національним законодавством, членом 

сім’ї, особою, яка проживає разом з жертвою, або особою, яка зловжила своїми повноваженнями» 

(Ст. 46.а). Ключові елементи законодавства щодо насильницьких дій сексуального характеру, 

описані у Віртуальному центрі знань ООН щодо викорінення насильства проти жінок та дівчат 
передбачають, що сексуальне насильство в шлюбі повинно бути конкретно визначене як злочин у 

кримінальному законодавстві. 

 Комітет КЛДЖ, Комітет з прав людини та Спеціальний доповідач ООН з питань 

насильства щодо жінок рекомендували державам, які є предметом цього дослідження, конкретно 

визначити зґвалтування у шлюбі як злочин у кримінальному законодавстві: 

                                                        
57 КЛДЖ GR 35, пункт 29.e. 
58 Див., наприклад, Звіт Дубравки Симонович, Спеціального доповідача ООН з питань насильства 
щодо жінок, його причин та наслідків, про її місію до Багамських Островів; 25 травня 2018 р., 
A/HRC/38/47/Add.2, пункт 73.h.  
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● Киргизстан: у 2018 р. Комітет КЛДЖ у звіті про розслідування викрадення наречених 

рекомендував цій державі прийняти законодавство, яке конкретно визначає зґвалтування у 

шлюбі злочином.
59 

● Таджикистан: у 2018 р. у своїх заключних спостереженнях Комітет КЛДЖ рекомендував 

цій державі прискорити прийняття законодавства, яке криміналізує зґвалтування у шлюбі 

та дії сексуального характеру у шлюбі й поза шлюбом.60  
● Білорусь: у 2016 р. у своїх заключних спостереженнях Комітет КЛДЖ рекомендував цій 

державі прийняти законодавство, яке конкретно визнає зґвалтування у шлюбі 

кримінальним злочином.
61 

● Латвія: у 2014 р. Комітет з прав людини у своїх заключних спостереженнях рекомендував 

цій державі розглянути можливість визначити зґвалтування в шлюбі як окремий злочин у 

кримінальному законодавстві.
62 

● Литва: у 2014 р. у своїх заключних спостереженнях Комітет КЛДЖ рекомендував цій 

державі внести поправки до Кримінального Кодексу з огляду на чітке визначення 

зґвалтування у шлюбі як кримінального злочину.
63 

 

B. Проблеми національного законодавства та 
правозастосувальна практика 

Розгляд проблем національного законодавства та практики стосовно 
криміналізації зґвалтування у шлюбі в колишніх країнах Радянського Союзу.  

 

Закони в країнах, як розглядалися, не передбачають прямого покарання за зґвалтування у 

шлюбі. Виключеннями є Україна та Молдова, де зґвалтування у шлюбі карається більш суворо як 

обтяжуюча обставина у злочинах сексуального насильства. (Тоді як у законодавстві України 

конкретно згадується зґвалтування у шлюбі, у молдовському законодавстві використовується 

термін «проти члена сім'ї», що теоретично може включати подружжя). Наприклад, у Грузії 

злочини, вчинені щодо члена сім’ї, розглядаються як обтяжуючі обставини для усіх злочинів. У 

Кримінальному Кодексі Латвії чітко стверджується, що злочини, вчинені проти подружжя або 

колишнього подружжя чи проти партнера у незареєстрованому шлюбі, є обтяжуючою обставиною 

для усіх злочинів.  Щоб забезпечити відповідність до міжнародних стандартів, державам, що 

досліджувалися, було б важливо конкретно визначити зґвалтування у шлюбі як кримінальний 

злочин, оскільки воно майже ніколи не визнається правоохоронними органами як злочин, 

передбачений загальним законодавством.  До того ж, Стамбульська Конвенція та рекомендації, що 

містяться у Керівних принципах «ООН-Жінки», зазначають, що злочин, вчинений проти 

колишнього або теперішнього члена подружжя чи партнера, слід розглядати як обтяжуючу 

обставину при винесенні вироку та визначенні міри покарання.  

 

 Домашнє насильство, яке часто включає сексуальне насильство, є серйозною проблемою в 

усіх юрисдикціях. Воно все ще здебільшого вважається приватною справою, до якої органам 

влади втручатися не слід. Правоохоронні та судові органи широко використовують механізм 

примирення при розгляді справ про домашнє насильство, віддаючи перевагу удаваній єдності сім’ї 

                                                        
59 Див. Розслідування КЛДЖ щодо Киргизстану, проведене у відповідності до статті 8 Факультативного 
протоколу до Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок, 21 вересня 2018 р., 
CEDAW/C/OP.8/KGZ.1, пункт 92.b. 
60 Заключні спостереження КЛДЖ щодо шостого періодичного звіту, наданого Таджикистаном, 9 лютого 2018 р., 
CEDAW/C/TJK/CO/6, пункт 26. 
61 Заключні спостереження КЛДЖ щодо восьмого періодичного звіту, наданого Білоруссю, 18 лютого 2016 р., пункт 
23.а. 
62 Комітет ООН з прав людини (КПЛ), Заключні спостереження щодо 3-го періодичного звіту Латвії: Комітет з 
прав людини , 11 квітня 2014 р., CCPR/C/LVA/CO/3, пункт 9.a. 
63 Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок, 
Заключні спостереження щодо п'ятого періодичного звіту Литви, 24 липня 2014 р., 
CEDAW/C/LTU/CO/5, пункт 25.e. 
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перед забезпеченням захисту та правосуддя для жертв. Навіть у випадках, коли до певної міри 

визнаються факти фізичного насильства у сім’ї, сексуальне насильство щодо подружжя надто 

часто зовсім ігнорується. У деяких державах здійснюється тиск на неодружених жертв 

зґвалтування, щоб примусити їх одружитися із ґвалтівниками та не ганьбити честь сім’ї та 

громади (вважається, що жертва спровокувала зґвалтування), що прирікає жертву на подальше 

насильство з боку її «чоловіка». 

 

Загальні закони в усіх країнах дозволяють висувати обвинувачення проти жертви 

зґвалтування або інших форм ґендерно-обумовленого насильства за подання неправдивих заяв у 

разі неможливості зібрати достатньо доказів, що, враховуючи описані вище надзвичайні труднощі 

щодо орієнтування у правовій системі, може мати надзвичайно негативний вплив на бажання 

жертв подавати заяви. Хоча неурядові організації не повідомляють про значні зловживання цим 

положенням по відношенню до сексуального насильства, були випадки його використання при 

розгляді справ про домашнє насильство, у яких також трапляється сексуальне насильство.   

C. Рекомендації 
● Забезпечити чітке визначення зґвалтування у шлюбі як кримінального злочину та його 

включення до переліку обтяжуючих обставин у випадках зґвалтування; та 

● Забезпечити судове переслідування та покарання за зґвалтування у шлюбі як питання 

державного інтересу. 
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Таблиця N1 

Національні визначення злочинів сексуального насильства у порівнянні з міжнародними 

стандартами 

 

Злочини сексуального 

насильства хибно розглядаються 

як злочини, скоєні з міркувань 

честі або моральності 

 Латвія[1] 

  

Немає вимоги щодо урахування 

відсутності згоди як належної 

ознаки складу злочину 

сексуального насильства та 

вимоги стосовно того, що згода 

повинна бути надана 

добровільно як результат 

вільного волевиявлення особи  

Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Естонія, Грузія, 

Казахстан, Киргизстан, Латвія, Литва, Молдова, 

Росія, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан  

(В Україні вже було включено вимогу щодо 

відсутності згоди) 

Немає вказування на широкий 

спектр обставин примушування 

як ознаки складу злочину 

сексуального насильства 

Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Естонія, Грузія, 

Казахстан, Киргизстан, Латвія, Литва, Молдова, 

Росія, Таджикистан, Туркменістан, Україна, 

Узбекистан  

  

* Естонія та Латвія залишаються найпрогресивнішими 

країнами. 

Є вимога щодо використання 

додаткового насильства, погрози 

насильства або безпорадного 

стану жертв як ознаки складу 

зґвалтування 

Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Естонія, Грузія, 

Казахстан, Киргизстан, Латвія, Литва, Молдова, 

Росія, Таджикистан, Туркменістан, Україна, 

Узбекистан  

Зґвалтування у шлюбі та/або в 

інтимних стосунках не 

кваліфікується як окремий вид 

кримінальних злочинів 

Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Естонія, Грузія, 

Казахстан, Киргизстан, Латвія, Литва, Молдова, 

Росія, Таджикистан, Туркменістан, Україна, 

Узбекистан   

* Молдова розглядає зґвалтування, вчинене щодо члена 

сім'ї, як обтяжуючу обставину. Проте зґвалтування у 

шлюбі прямо не згадується. 

 

 

 

[1] Зґвалтування включене у розділ про злочини проти моральності та ґендерної недоторканості. 
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Таблиця N2 

Злочини сексуального насильства в країнах із системами приватного та приватно-публічного 

обвинувачення 

Зґвалтування без обтяжуючих 

обставин 

Азербайджан, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Литва, Росія, 

Таджикистан, Туркменістан, Україна, Узбекистан 

Насильницькі дії сексуального 

характеру без обтяжуючих 

обставин 

Азербайджан, Білорусь, Казахстан, Литва, Росія, Узбекистан 

Примушування до вступу в 

статевий зв'язок/до дій 

сексуального характеру 

Азербайджан, Казахстан, Киргизстан, Литва, Туркменістан, 

Україна, Узбекистан 

Примушування до вступу в шлюб Азербайджан, Україна, Узбекистан 

Сексуальні домагання Литва, Молдова 

 

 

У таблицях нижче підсумовується формальний зміст законів у світлі безкарності, 

звільнення від кримінальної відповідальності, що потенційно може бути застосовано до 

різних злочинів сексуального насильства та допускати зловживання у цьому контексті. 

Інакше кажучи, ці положення не обов'язково можуть застосовуватися на практиці у 

теперішній час.  Проте, якщо їх не усунити із законодавства, залишатиметься можливість 

використання їх на практиці для того, щоб звільнити обвинуваченого від кримінальної 

відповідальності або покарання. У законодавстві слід уточнити, що звільнення від 

відповідальності ніколи не повинно застосовуватися у випадках злочинів сексуального 

насильства. 

 

Таблиця N3 

Зґвалтування (без обтяжуючих обставин, якщо не зазначено інакше): 

Примирення Казахстан (у тому числі за обтяжуючих обставин, якщо 

зґвалтування вчинено особою з уразливим статусом, але 

не у разі, якщо потерпіла є неповнолітньою особою), 

Молдова (у тому числі за обтяжуючих обставин, якщо 

злочин вчинений неповнолітньою особою, але не у разі, 

якщо потерпіла є неповнолітньою особою) 

Дійове каяття Казахстан, Молдова 

Втрата суспільної небезпечності Казахстан, Литва (у тому числі за обтяжуючих обставин), 

Молдова, Україна, Узбекистан (у тому числі за 

обтяжуючих обставин) 

Допомога у розслідуванні серйозного 

злочину 

Естонія (у тому числі за обтяжуючих обставин), Литва (у 

тому числі за обтяжуючих обставин), Казахстан 
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Передача на поруки Україна 

Заміна на адміністративну 

відповідальність/звільнення 

неповнолітніх осіб 

Молдова 

 

Таблиця N4 

Насильницькі дії сексуального характеру (без обтяжуючих обставин, якщо не зазначено 

інакше): 

Примирення  Казахстан (у тому числі за обтяжуючих обставин, якщо 

зґвалтування вчинено особою з уразливим статусом, але 

не у разі, якщо потерпіла є неповнолітньою особою), 

Молдова (у тому числі за обтяжуючих обставин, якщо 

злочин вчинений неповнолітньою особою, але не у разі, 

якщо потерпіла є неповнолітньою особою) 

Дійове каяття Казахстан, Молдова, Туркменістан (у тому числі за 

обтяжуючих обставин) 

Втрата суспільної небезпечності Азербайджан, Казахстан, Литва (у тому числі за 

обтяжуючих обставин), Молдова, Туркменістан, Україна, 

Узбекистан (у тому числі за обтяжуючих обставин) 

Допомога у розслідуванні серйозного 

злочину 

Естонія (у тому числі за обтяжуючих обставин), Литва (у 

тому числі за обтяжуючих обставин), Казахстан 

Передача на поруки Україна 

Заміна на адміністративну 

відповідальність/звільнення 

неповнолітніх осіб 

Молдова 

 

Таблиця N5 

«Статеві зносини з неповнолітньою особою» (зґвалтування за статутним правом) (без 

обтяжуючих обставин, якщо не зазначено інакше)  

Примирення Вірменія, Білорусь, Литва, Росія, Таджикистан (у тому 

числі за обтяжуючих обставин) 

Дійове каяття  Вірменія, Білорусь, Росія, Таджикистан (у тому числі за 

обтяжуючих обставин), Туркменістан, Узбекистан 

Втрата суспільної небезпечності Азербайджан (у тому числі за обтяжуючих обставин), 

Вірменія, Білорусь, Литва (у тому числі за обтяжуючих 

обставин), Росія (тільки звільнення від покарання у разі 

одруження), Таджикистан (у тому числі за обтяжуючих 

обставин), Туркменістан, Україна, Узбекистан (у тому 

числі за обтяжуючих обставин) 
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Передача на поруки Литва, Україна 

Допомога у розслідуванні серйозного 

злочину 

Естонія (у тому числі за обтяжуючих обставин), Латвія, 

Литва (у тому числі за обтяжуючих обставин) 

Заміна на адміністративну 

відповідальність/звільнення 

неповнолітніх осіб  

Білорусь 

 

Таблиця N6 

Примушування до вступу в статевий зв'язок (без обтяжуючих обставин, якщо не зазначено 

інакше): 

Примирення Білорусь, Казахстан (у тому числі за обтяжуючих 

обставин, якщо вчинено особою з уразливим статусом, але 

не у разі, якщо потерпілою є неповнолітня особа), 

Киргизстан, Литва, Молдова, Росія (у тому числі за 

обтяжуючих обставин), Таджикистан, Україна, 

Узбекистан 

Дійове каяття Вірменія, Білорусь, Грузія, Казахстан, Молдова, Росія (у 

тому числі за обтяжуючих обставин), Таджикистан, 

Туркменістан, Україна, Узбекистан 

Втрата суспільної небезпечності Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Казахстан, Литва, 

Молдова, Таджикистан, Туркменістан, Україна, 

Узбекистан (у тому числі за обтяжуючих обставин) 

Допомога у розслідуванні серйозного 

злочину 

Естонія (у тому числі за обтяжуючих обставин), Литва (у 

тому числі за обтяжуючих обставин), Казахстан 

Передача на поруки Казахстан, Литва, Україна 

Обставини, що пом'якшують 

покарання 

Литва 

Заміна на адміністративну 

відповідальність/звільнення 

неповнолітніх осіб 

Білорусь, Молдова 

 

Таблиця N7 

Викрадення нареченої/примусовий шлюб (без обтяжуючих обставин, якщо не зазначено 

інакше): 

Примирення Азербайджан, Киргизстан (у тому числі щодо 

неповнолітньої особи) 

Дійове каяття  Азербайджан, Грузія, Туркменістан (у тому числі за 

обтяжуючих обставин) 
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Втрата суспільної небезпечності Азербайджан (у тому числі за обтяжуючих обставин), 

Туркменістан, Україна, Узбекистан 

Допомога у розслідуванні серйозного 

злочину 

Естонія (у тому числі за обтяжуючих обставин) 

Передача на поруки Україна 

 

Таблиця N8 

Порушення положень щодо шлюбного віку (без обтяжуючих обставин, якщо не зазначено 

інакше): 

Примирення Таджикистан 

Дійове каяття Таджикистан, Узбекистан 

Втрата суспільної небезпечності Таджикистан, Узбекистан 
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Додаток 
Таблиця N9 

Міри покарання 

 

    Зґвалтування Насильницькі 

дії 

сексуального 

характеру 

Примушування 

до дій 

сексуального 

характеру 

 Зґвалтування за 

статутним правом (статеві 

зносини з неповнолітньою 

особою за її згодою) 

  Вірменія Позбавлення 

волі на строк 3–6 

років     

Позбавлення 

волі на строк 3–

6 років 

 Позбавлення волі 

на строк 1–3 роки 

  Штраф або позбавлення волі 

на строк до 2 років 

  Азербайджан Позбавлення 

волі на строк 4–8 

років 

 Позбавлення 

волі на строк 3–

5 років 

 Штраф, або 

виправні роботи, 

або позбавлення 

волі на строк до 3 

років  

  

  Позбавлення волі на строк 

до 3 років 

  Грузія Позбавлення 

волі на строк 6–8 

років 

Позбавлення 

волі на строк 4–

6 років  

Штраф або 

позбавлення волі 

на строк до 3 

років  

 Позбавлення волі на строк 7–

9 років  

  

  Україна На час 

написання 

доповіді: 

позбавлення волі 

на строк 3–5 

років  

  

Законодавство, 

яке набуло 

чинності 11 

січня 2019 р. 

  

позбавлення волі 

на строк 3–5 

років  

На час 

написання 

доповіді: 

позбавлення 

волі на строк до 

5 років  

  

Законодавство, 

яке набуло 

чинності 11 

січня 2019 р. (за 

новим законом 

діяння не 

пов'язується з 

проникненням) 

позбавлення 

волі на строк до 

5 років 

На час написання 

доповіді: штраф 

або арешт на 

строк до 6 місяців  

  

Законодавство, 

яке набуло 

чинності 11 січня 

2019 р.  

штраф або 

позбавлення волі 

на строк до 6 

місяців 

  

  На час написання доповіді: 

обмеження волі на строк до 

5 років або позбавлення волі 

на строк до 5 років  

  

 Законодавство, яке набуло 

чинності 11 січня 2019 р.  

  

  обмеження волі на строк до 

5 років або позбавлення волі 

на строк до 5 років 

  Молдова Позбавлення 

волі на строк 3–5 

років  

Позбавлення 

волі на строк 3–

5 років  

-  Позбавлення волі на строк 3–

7 років  
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  Білорусь Обмеження волі 

на строк до 4 

років або 

позбавлення волі 

на строк до 3–7 

років  

  

  

Обмеження 

волі на строк до 

4 років або 

позбавлення 

волі на строк до 

3–7 років  

Обмеження волі 

на строк до 3 

років або 

позбавлення волі 

на строк до 3 

років із штрафом 

та позбавленням 

права займатися 

певними видами 

діяльності або без 

них.  

Обмеження волі на строк до 

4 років або позбавлення волі 

на строк до 4 років із 

штрафом  

  

  Казахстан Позбавлення 

волі на строк 3–5 

років 

Позбавлення 

волі на строк 3–

5 років 

  

Штраф, виправні 

роботи, або 

суспільно корисні 

роботи, або 

обмеження волі на 

строк 1 рік, або 

позбавлення волі 

на строк 1 рік  

Обмеження волі на строк до 

5 років або обмеження волі 

на строк до 5 років  

  

  Киргизстан Набуло чинності 

01.01.2019 

  

Позбавлення 

волі 3-ї категорії  

  

  

Набуло 

чинності 

01.01.2019 

  

Позбавлення 

волі 3-ї 

категорії  

Набуло чинності 

01.01.2019 

  

Позбавлення 

права займати 

певні посади або 

займатися 

певними видами 

діяльності, або 

виправні роботи, 

або штраф, або 

позбавлення волі 

1-ї категорії  

  

Набуло чинності 01.01.2019 

  

Позбавлення волі 4-ї 

категорії 

  Таджикистан Позбавлення 

волі на строк 3–7 

років 

Позбавлення 

волі на строк 5–

7 років 

Штраф, виправні 

роботи, або 

позбавлення волі 

на строк до 2 

років  

  

 Позбавлення волі на строк 

2–5 років 

  Узбекистан Позбавлення 

волі на строк 3–7 

років 

Позбавлення 

волі на строк 3–

7 років 

Суспільно корисні 

роботи, або 

виправні роботи 

 Суспільно корисні роботи, 

або виправні роботи, або 

обмеження волі на строк 1–

2 роки або позбавлення волі 

на строк до 3 років 
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  Туркменістан Позбавлення 

волі на строк на 

3–10 років з 

обов'язковим 

проживанням у 

певному місці 

строком 2–5 

років або без 

обов’язкового 

проживання у 

певному місці  

  

  

  

  

  

Позбавлення 

волі на строк 2–

6 років 

Виправні роботи 

або позбавлення 

волі на строк до 2 

років 

 Позбавлення волі на строк 

до 3 років 

  Латвія Позбавлення 

волі на строк 4–

10 років та 

випробувальний 

термін до 5 років 

  

Позбавлення 

волі на строк до 

7 років та 

випробувальни

й термін до 5 

років 

  

-  Позбавлення волі на строк 

до 5 років або тимчасове 

позбавлення волі, або 

суспільно корисні роботи, 

або штраф, з 

випробувальним терміном 

до 5 років 

  

  Литва Позбавлення 

волі на строк до 

7 років  

Позбавлення 

волі на строк до 

7 років 

Арешт або 

позбавлення волі 

на строк до 3 

років 

  

 Штраф або обмеження волі 

або арешт або позбавлення 

волі на строк до 5 років 

  

  

  Естонія Позбавлення 

волі на строк 1–5 

років 

- Позбавлення волі 

на строк до 3 

років   

Позбавлення волі на строк 

до 5 років 
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  Росія Позбавлення 

волі на строк 3–6 

років 

Позбавлення 

волі на строк 3–

6 років 

Штраф, або 

обов'язково 

примусові роботи, 

або виправні 

роботи, або 

обов'язкові роботи 

або позбавлення 

волі на строк 1 рік 

  

Обов'язково примусові 

роботи, або обмеження волі, 

або примусові роботи з 

позбавленням права займати 

певні посади або займатися 

певними видами діяльності 

на строк до трьох років або 

без такого, позбавлення волі 

на строк до 4 років з 

позбавленням права займати 

певні посади або займатися 

певними видами діяльності 

на строк до десяти років або 

без такого. 
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Контакти  

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОФІС 

ЛОНДОН | ВЕЛИКОБРИТАНІЯ 

1 Birdcage Walk 

London SW1H 9JJ 

Великобританія 

Телефон: +44 (0) 20 7304 6902 

Факс: +44 (0) 20 7973 1292 

Ел. пошта: ukinfo@equalitynow.org  

 

АМЕРИКАНСЬКИЙ ОФІС 

НЬЮ-ЙОРК | США 

125 Maiden Lane 

9th Floor, Suite B 

New York NY 10038 

США 

Телефон: +1-212-586-0906 

Факс: +1-212-586-1611 

Ел. пошта: info@equalitynow.org 

АФРИКАНСЬКИЙ ОФІС 

НАЙРОБІ| КЕНІЯ 

Bishops Garden Towers, 1st Floor 

Bishops Road, Nairobi 

Кенія 

Телефон: +254-20-271-9913/9832 

Факс: +254-20-271-9868 

Ел. пошта: equalitynownairobi@equalitynow.org  

 

mailto:equalitynownairobi@equalitynow.org

