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УДК 343.59

Суспільна небезпечність розбещення
неповнолітніх

Соціально-правовий захист дітей є
одним із основних показників рівня
розвитку суспільства, його цивілізова-
ності й перспективності. Найвищим рів-
нем охорони громадян є кримінально-
правовий захист, який забезпечує
можливість застосування найбільш су-
ворих санкцій до осіб, що заподіюють
суттєву шкоду фізичному, морально-
му, а також соціальному розвитку
ростучого покоління. Злочини, які
порушують статеву недоторканність і
нормальний статевий розвиток дити-
ни і підлітка, особливо небезпечні. Ця
небезпека зростає тому, що неповно-

літні, а надто малолітні, беззахисні
проти статевих посягань. Вони можуть
навіть не розуміти значення вчинюва-
них із ними дій. Тому особливо важли-
во охороняти права неповнолітніх, які
значно потерпають від сексуальної
експлуатації [1, с. 35]. О. М. Джужа,
підкреслюючи актуальність боротьби
із сексуальними злочинами, звертає
увагу на її беззаперечність, адже:
1) сексуальні злочини викликають у
потерпілих найтяжчі спогади, глибокі
душевні травми, що можуть призвести
до самогубства чи небезпечних сома-
тичних або психічних захворювань;
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2) моральна шкода є особливо знач-
ною, якщо потерпілими стають діти
або неповнолітні; 3) за сексуальними
мотивами вчиняється значна кількість
убивств, заподіяння тілесних ушко-
джень; 4) сексуальні мотиви можуть
стимулювати до вчинення навіть кори-
сливих злочинів (крадіжок, розбоїв,
вимагання тощо), оскільки отримані
таким чином додаткові засоби дозво-
ляють сподіватися на успіх у стосунках
із жінками; 5) сексуальна злочинність
має підвищену латентність; 6) струк-
тура і характер сексуальних злочинів
значною мірою пов’язані із зовнішні-
ми соціальними умовами [2, с. 8].

Проблеми суспільної небезпечно-
сті статевих злочинів, а отже, і розбе-
щення неповнолітніх, досліджувалися
вітчизняними та закордонними правни-
ками, серед яких: Ю. В. Александров,
Ю. М.Антонян, М. І. Бажанов, В. І. Бо-
рисов, Л. П. Брич, О. М. Джужа,
Л.В.Дорош,О.О.Дудоров,Р. Є.Затона,
Г. О. Єгошина, О. М. Ігнатов, О. Г. Каль-
ман, Л. Г. Козлюк, С. С. Косенко,
Г. П. Краснюк, Т. Д. Лисько, Я. В. Ма-
чужак, Л. І. Мороз, В. О. Навроцький,
Ю. Є. Пудовочкін, О. В. Синєокий,
О.О.Сльота,М.І.Хавронюк,С.В.Чмут,
А. П. Шеремет, Я. М. Яковлев та ін.
На теоретичних і прикладних поло-
женнях досліджень цих правників ми
спробуємо сформувати власне бачення
суспільної небезпечності розбещення
неповнолітніх.

Отже, метою цієї статті є виокрем-
лення та дослідження основних об-
ставин розбещення неповнолітніх,
що характеризують суспільну небез-
печність цього злочину і виступають
основними домінантами криміналіза-
ції розбещення неповнолітніх.

Суспільна небезпечність розбещен-
ня неповнолітніх головним чином ви-
значається безпосереднім об’єктом та
об’єктивною стороною злочину, що в
цьому формальному складі злочину
виражається як «вчинення розпусних
дій щодо особи, яка не досягла шіст-
надцятирічного віку» (ч. 1 ст. 156 Кри-

мінального кодексу України, далі – КК).
Натомість слід погодитися з думкою
А. Н.Трайніна, що суспільна небезпеч-
ність є системною ознакою всього скла-
ду злочину, тому вона нібито «забарв-
лює» як об’єктивні, так і суб’єктивні
його елементи цією негативною анти-
соціальною якістю [3, с. 112].

Позначаючи суспільну небезпеч-
ність розбещення неповнолітніх, на-
самперед слід виходити із брутального
попрання такими діяннями конститу-
ційного права на особисту недотор-
канність людини та громадянина. Не
торкаючись у нашій статті проблеми
визначення безпосереднього об’єкта
розбещення неповнолітніх, принагід-
но зазначмо, що в основному у цій
якості визначають статеву недоторкан-
ність і нормальний фізичний та пси-
хічний розвиток неповнолітніх (дітей
та підлітків) [4, с. 149; 5, с. 86]. Низка
фундаментальних положень Кон-
ституції проголошує та забезпечує
правовий захист особистої, зокрема 
і статевої, недоторканності людини.
Так, у ст. 3 Конституції людина, її
життя і здоров’я, честь і гідність, не-
доторканність і безпека визнаються в
Україні найвищою соціальною цінні-
стю. Права і свободи людини та їхні
гарантії визначають зміст і спрямова-
ність діяльності держави. Держава
відповідає перед людиною за свою
діяльність. Утвердження і забезпечен-
ня прав і свобод людини є головним
обов’язком держави. У ст. 29 Консти-
туції проголошується право кожної
людини на особисту свободу та недо-
торканність. Щодо прав і свобод дітей,
якими є всі неповнолітні, то у ст. 52
Конституції визнано, що діти рівні у
своїх правах незалежно від походжен-
ня, а також від того, народжені вони у
шлюбі чи поза ним. Будь-яке насиль-
ство над дитиною та її експлуатація
переслідуються за законом.

Друга складова суспільної небез-
печності досліджуваного діяння поля-
гає в його безпосередньому спрямуван-
ні на найбільш вразливу верству насе-
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лення – дітей. Діти, як відомо, мають
особливий правовий статус як у між-
народному, так і в національному
законодавстві. Так, Загальна деклара-
ція прав людини 1948 р. (п. 2 ст. 25)
визнає, що дитинство надає право на
особливе піклування і допомогу. Декла-
рація прав дитини від 20 листопада
1959 р. у Преамбулі наголошує, що
дитина внаслідок її фізичної та ро-
зумової незрілості потребує спеціаль-
ної охорони й піклування, зокрема на-
лежного правового захисту як до, так і
після народження. У ст. 24 Міжнарод-
ного пакту про громадянські й полі-
тичні права 1966 р. стверджується, що
кожна дитина без будь-якої дискримі-
нації за ознакою раси, кольору шкіри,
статі, мови, релігії, національного чи
соціального походження, майнового
стану або народження має право на
такі заходи захисту, які є необхідними
в її становищі як малолітньої, з боку її
сім’ї, суспільства і держави. Міжнарод-
ний пакт про економічні, соціальні та
культурні права 1966 р. підкреслює
необхідність особливого захисту дітей,
зокрема від економічної та соціальної
експлуатації; а застосування праці ді-
тей у галузях, шкідливих для психіки
та здоров’я чи небезпечних для життя
або таких, що можуть завдати шкоди
їхньому нормальному розвиткові, по-
винно каратися за законом (ст. 10).
Конвенція про права дитини від 20 ли-
стопада 1989 р. вважає завданням
кожної держави надати дитині такий
захист і піклування, які необхідні для
її гаразду, захистити дитину від усіх
форм дискримінації або покарання,
фізичного та психологічного насиль-
ства, образи чи зловживань, недбалого
і брутального поводження та експлуа-
тації, забезпечити їй здоровий розви-
ток тощо.

У Преамбулі Закон України «Про
охорону дитинства» від 26 квітня 
2001 р. визначає охорону дитинства 
в Україні як стратегічний загально-
національний пріоритет і з метою
забезпечення реалізації прав дитини

на життя, охорону здоров’я, освіту,
соціальний захист і всебічний розви-
ток установлює основні засади дер-
жавної політики у цій сфері. Згідно зі 
ст. 3 вказаного вище Закону всі діти 
на території України, незалежно від
раси, кольору шкіри, статі, мови, релі-
гії, політичних або інших переконань,
національного, етнічного або соціаль-
ного походження, майнового стану,
стану здоров’я та народження дітей та
їхніх батьків (чи осіб, які їх заступають)
чи будь-яких інших обставин, мають
рівні права і свободи, визначені цим
Законом та іншими нормативно-пра-
вовими актами.У порядку,встановлено-
му  законодавством, держава гарантує
всім дітям рівний доступ до безоплат-
ної юридичної допомоги,необхідної для
забезпечення захисту їхніх прав [6].

Правовий статус дітей та підліт-
ків у кримінальному праві характе-
ризується, з одного боку, привілейо-
ваним станом у разі вчинення ними
злочину, а з іншого – посиленням
кримінально-правової охорони щодо
посягань на життя, здоров’я, честь 
і гідність, статеву недоторканність та
інше неповнолітнього потерпілого.
Так, у п. 6) ч. 1 ст. 67 КК серед обста-
вин, які обтяжують покарання, вказує-
ться вчинення злочину щодо малоліт-
нього, особи похилого віку або особи,
що перебуває в безпорадному стані.
У розділі IV Особливої частини КК
«Злочини проти статевої свободи та
статевої недоторканності особи» як
кваліфікаційні ознаки, що торкаю-
ться неповнолітнього віку потерпілої
особи, вказуються: вчинення зґвалту-
вання або насильницького задоволен-
ня статевої пристрасті неприродним
способом щодо неповнолітньої чи не-
повнолітнього (ч. 3 ст. 152 КК та ч. 2
ст. 153 КК), також зґвалтування чи на-
сильницьке задоволення статевої при-
страсті неприродним способом щодо
малолітньої чи малолітнього (ч. 4 
ст. 152 КК та ч. 3 ст. 153 КК), розбе-
щення вчинене щодо малолітньої осо-
би (ч. 2 ст. 156 КК). Вважається, що
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потерпілий у малолітньому віці по-
збавлений можливості чинити будь-яку
протидію злочинцеві. М. І. Бажанов
слушно вказував, що малолітні діти
здебільшого загалом позбавлені мож-
ливості розуміти значення вчинюва-
них із ними злочинних діянь [7, с. 68].
Використання малолітства потерпі-
лої особи й пов’язаного з ним безпо-
радного стану свідчить про виняткові
зухвалість і цинізм винного, який
заздалегідь розраховує на відсутність
спротиву неповнолітнього потерпіло-
го від злочину. У дослідженнях прак-
тики застосування зазначеної обстави-
ни, яка обтяжує покарання, вказується,
що за розповсюдженістю вона займає
третє місце з показником 8–10%,
після повторності й рецидиву та вчи-
нення злочину групою осіб за попе-
редньою змовою [8, с. 172–173].

Третя обставина, що розкриває
суспільну небезпечність розбещення
неповнолітніх, торкається інтимності,
певної таємності для широкого ко-
ла оточення, зокрема близьких роди-
чів (за рідкісним винятком), статевої
сторони життя неповнолітньої особи.
Сором’язливість, таємничість стате-
вого питання певною мірою лягає й
на дорослих осіб, насамперед батьків і
матерів дітей. Фундатор теорії сексу-
ального психоаналізу Зігмунд Фройд
так позначав досліджувану проблему:
«Немає сумніву, що саме звична, влас-
на спотворена сором’язливість та усві-
домлення «провини», зумовлює до-
рослих у розмовах зі своїми дітьми
робити таємницю з усього того, що
пов’язано з сексуальністю. Можливо
також, що це пояснюється їхньою
власною необізнаністю з деяких тео-
ретичних питань, що її єдино можна
здолати за рахунок накопичення сучас-
ної наукової інформації з цієї проб-
лематики. Зазвичай уважають, що в
дітей статевий інстинкт відсутній та
починає з’являтися лише з визріван-
ням статевих органів. Це – груба
помилка, яка однаково суттєва як у
теоретичній, так і у практичній пло-

щині. Якщо подивитися уважніше,
то виправити цю помилку настільки
просто, що можна тільки дивуватися,
як вона загалом могла виникнути» 
[9, с. 28]. Саме на цю спотворену
сором’язливість і таємничість стате-
вої сторони життєдіяльності неповно-
літніх і розраховує винний, що вчи-
нює розпусні дії щодо неповнолітніх.
Існуючий баланс (вірніше, дисбаланс)
між офіційно зареєстрованими розпу-
сними діями щодо малолітніх та не-
повнолітніх осіб на рівні 230–250 зло-
чинів щорічно та даними соціологіч-
ного дослідження учнів старших класів
м. Дніпропетровська та студентів пер-
шого курсу Національного гірничого
університету показує, що сексуального
розбещення зазнав кожний 8–9-й під-
літок із 100 опитаних. Це свідчить про
надзвичайно високий рівень природ-
ної латентності розбещення неповно-
літніх, яка на наше переконання,
перевищує 95%.

І головне, висока суспільна не-
безпечність розбещення неповно-
літніх в основному зумовлюється
шкодою, що заподіюється статевій
недоторканності, як основному без-
посередньому об’єкту злочину та нор-
мальному фізичному та психічному
розвитку неповнолітніх. Як і всі ос-
новні склади злочинів проти статевої
свободи та статевої недоторканності 
(ч. 1 ст. 152, ч. 1 ст. 153, ч. 1 ст. 154, ч. 1
ст.155 КК),основний склад розбещення
неповнолітніх у ч. 1 ст. 156 КК законо-
давчо сформульований як формаль-
ний, тобто вважаються закінченими з
моменту вчинення, передбаченого за-
коном про кримінальну відповідаль-
ність, суспільно небезпечного діяння.
Натомість, у доктрині кримінального
права обґрунтовано стверджується,
що «безнаслідкових» злочинів не існує.
Всі злочини спричиняють суттєву
шкоду, – руйнують, порушують нор-
мальне функціонування суспільних
відносин, що охороняються КК. Саме із
заподіянням суттєвої шкоди суспіль-
ним відносинам (суспільно небезпеч-
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них наслідків) більшість дослідників
слушно вбачають основний прояв су-
спільної небезпечності злочину [10,
с. 34–35; 11, с. 41; 12, с. 22].

Як і всі злочини проти статевої
свободи та статевої недоторканності,
розбещення неповнолітніх характе-
ризується настанням складних за змі-
стом суспільно небезпечних наслідків.
Їх можна переділити на короткочасні
(з часом вони минають) і довготри-
валі (можуть переслідувати потер-
пілого все життя). До кола перших
відносять фізичну та моральну шкоду
потерпілій особі [13, с. 53]. До фізич-
ної шкоди в розбещенні неповно-
літніх належить сукупність об’єк-
тивних змін у статі потерпілої особи,
що знаходить свій вияв у порушенні
анатомічної цілісності органів і тка-
нин або їхніх фізіологічних функцій,
захворюванні або патологічних ста-
нах, що виникають піл впливом різно-
манітних факторів зовнішнього сере-
довища. Під моральною шкодою слід
розуміти внутрішні страждання, за-
подіяні потерпілій особі внаслідок
фізичного або психічного впливу,
що спричинило погіршення або по-
збавлення можливостей реалізації нею
свої звичаїв та бажань, погіршення
відносин із оточенням, інші негатив-
ні наслідки приватного характеру.
До довготривалих відносять соціаль-
ну шкоду,– далекосяжні зміни, що від-
буваються у психіці неповнолітньої
особи, щодо якої вчинено розпусні дії.
Дитячі психологи та сексопатологи
стверджують, що особи, які в мало-
літньому віці зазнали статевої екс-
плуатації, отримують глибоку психо-
логічну травму, що в подальшому
сприяє виникненню сексуальних від-
хилень (статевих парафілій та деві-
ацій), зокрема спрямованих на непов-
нолітніх осіб (педофілія). З часом 
у дорослому житті такі потерпілі 
на практиці реалізують свої спотво-
рені сексуальні фантазії з відхилен-
нями щодо віку або статі статевого
партнера. І цим, реверсивно спричи-

няючи фізичну, моральну та соціаль-
ну шкоду іншим неповнолітнім
особам, стають небезпечними для
суспільства та злочинними для дер-
жави [14, с. 112; 15, с. 231–232; 16,
с. 90–91]. Так, сексопатологи вважа-
ють, що у потерпілих від сексуальних
злочинів виникають: 1) емоційні проб-
леми; 2) поведінкові проблеми; 3) сек-
суальні проблеми. Серед емоційних
проблем цей дослідник називає такі
порушення: а) відчуття зради: якщо
дитина піддалася сексуальному зло-
вживанню з боку особи, якій вона до-
віряла і від якої залежала, то варто
очікувати депресивних скарг, а також
недовіри до батьків і дорослих, страху
інтимних стосунків чи надзалежної
поведінки; б) стигматизація: у дитини
виробляється негативний образ себе з
почуттями провини і сорому, неприяз-
не ставлення до себе, гнівливість і
прагнення до самотності. Поведінкові
проблеми полягають у прояві антисо-
ціальної та делінквентної поведінки,
нерідко самодеструктивного характе-
ру (самоушкодження, суїцидальні спро-
би, зловживання наркотиками тощо).
Сексуальні проблеми полягають у
відторгненні сексу, інтимних контак-
тів, порушенні статевої функції. Може
бути зворотна ситуація: ексцесивна 
чи компульсивна мастурбація, активні
сексуальні ігри, а також передчасна
сексуальна активність щодо дорослих.
Порушення, що розвиваються у дітей
як реакція на сексуальні посягання,
можуть бути найрізноманітнішими:
фобії, післятравматичний стрес, ди-
соціативні розлади типу множинної
особистості тощо [17, с. 482–484].

Зумовлюють високу суспільну не-
безпечність розбещення неповноліт-
ніх і значна поширеність, висока при-
родна латентність цього злочину.
Офіційні дані Департаменту інфор-
маційних технологій МВС України, що
нерідко наводяться дослідниками стате-
вих злочинів, показують більш або
менш сталу кримінологічну ситуацію: у 
2002 р. було зареєстровано 231 випадок
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розбещення неповнолітніх (11,03%
від 2094 зареєстрованих злочинів про-
ти статевої свободи та статевої недо-
торканності), у 2003 р.– 304 (13,99% 
від 2180),у 2004 р.– 272 (13,68%),2005 р.–
284 (14,72%), 2006 р.– 282 (13,36%),
2007 р.– 307 (16,17%), 2008 р.– 291
(14,24%); 2009 р.– 303 (14,08 %);
2010 р.– 297 (13,09%) [18]. За розпо-
всюдженням серед злочинів проти ста-
тевої свободи та статевої недоторкан-
ності особи розбещення неповнолітніх
із показником приблизно 13% займає
третє місце, поступаючись лише зґвал-
туванню (ст. 152 КК – 54%) та насиль-
ницькому задоволенню статевої при-
страсті неприродним способом (ст. 153
КК – 30%) [19, с. 75]. Слід зауважити,
що зареєстровані випадки розбещен-
ня неповнолітніх є лише видимою
«верхівкою айсбергу» ганебного явища
«сексуальна експлуатація дітей». За ре-
зультатами, здійсненого 2009–2010 рр.
опитування українських школярів, кож-
ний десятий школяр зазнав статевої
експлуатації або пропозиції статевих
зносин від дорослих осіб. За нашими
даними кожен сьомий – восьмий україн-
ський підліток у віці від 12 до 15 років
відчуває надмір сексуальної зацікав-
леності до себе з боку дорослих.
Однак реальну кількість неповноліт-
ніх, які стали об’єктами сексуального
розбещення з боку дорослих, устано-
вити неможливо. Діти, залякані дорос-
лими, воліють не розповідати про те,
що сталося.

Як і всі статеві злочини, розбещен-
ня неповнолітніх має високий показ-
ник природної латентності, тобто про
факт учинення розпусних дій нікому
нічого не відомо. Потерпілі – діти 
й підлітки з низки об’єктивних і
суб’єктивних причин не розголошу-
ють факту вчинення щодо них розпус-
них дій дорослими особами. Фахівці 
з підліткової психології та педагогіки
об’єктивними причинами цієї пробле-
ми вважають загальний низький рівень
статевої самосвідомості та статевої
свободи більшості населення України

(особливо в сільській місцевості), не-
доліки статевого виховання в родині
та школі, відсутність профілактичної
роботи і програм реабілітації потер-
пілих від статевих злочинів тощо [20,
с. 42–43; 21, с. 143]. Ці недоліки в орга-
нізації та в самому проведенні вихо-
вання. Тривалий час воно було «без-
статевим», і взагалі система статевого
виховання як така була відсутня. Це
призводило до хаосу у вихованні хлоп-
чиків і дівчаток, у визначенні їхніх
статевої ролі та поведінки. Статеве ви-
ховання тривалий час проводилося за
принципом недозволенності, замовчу-
вання, напівправди, що диктувалося
пережитками репресивної статевої мо-
ралі та подвійного стандарту, застарі-
лими настановами, які не відповідали
перспективам суспільного та культур-
ного розвитку.

До суб’єктивних причин належать
індивідуальні особливості інтелекту,
темпераменту і характеру підлітка.
Скажімо, до цих причин відносять від-
хилення у статевій поведінці; до них
належать такі, як низький інтелекту-
альний розвиток; низька самооцінка;
психічна закомплексованість; непри-
йняття будь-яких вимог,настанов і корек-
цій з боку вчителів, батьків, ровесників.
Причини психосексуального характеру:
порушення гендерної ідентифікації та
сексуальних орієнтацій; відсутність на-
вичок спілкування з іншою статтю, не-
доліки у формуванні гендерної поведін-
ки; неприйняття тих засобів угамування
сексуальної напруги, які сприйнятні у
певному суспільстві; психосексуальна
травма (зґвалтування); рання сексу-
альна ініціація; сексуальна загальмо-
ваність і пригніченість чи підвищена
сексуальна потреба й активність; не-
адекватний приклад матері й батька 
у площині статеворолевої поведін-
ки – домінування у сім’ї матері чи авто-
ритаризм і деспотизм батька; деструк-
тивні переживання проявів статевого
дозрівання, що породжують замкне-
ність, відчуженість від інших людей,
конфлікти з ровесниками, дорослими;
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порушення статевої поведінки за різ-
ною формою та спрямованістю під
впливом механізму імпітингу через фік-
сації еротичних переживань (онанізм,
розгляд геніталій, биття тощо) тощо.

На сьогодні значна поширеність
розбещення неповнолітніх зумовлює-
ться також інформаційним проривом
у соціальних комунікаціях – Інтерне-
том. За даними експертів, більше 5 млн
інтернет-сайтів у всьому світі демон-
струють своїм користувачам порно-
графічні зображення неповнолітніх.
З 2003 р. по 2010 р. об’єм порнокон-
тента в Інтернеті виріс у десятки
разів. На сайтах із дитячою порногра-
фією щоденно перебувають близько
950 тис. збоченців. З метою пошуку
необхідної порнографічної інформа-
ції педофіли користуються спеціаль-
ними чатами. За даними експертів,
83% педофілів зберігають у своїх
комп’ютерах порнопродукцію щодо
неповнолітніх віком від 6 до 12 років,
у 39% педофілів маються зображення
3–5-річного віку, а 19% воліють роз-
глядати порнографію з дітьми менше
3 років. За даними правоохоронців, ви-
падки зазіхань на сексуальну недотор-
канність дітей фіксують чи не щодня.
Сумну статистику фахівці пояснюють
відсутністю механізмів боротьби з
педофілією. Такому явищу, як педофі-
лія, в Україні сприяють декілька чин-
ників. Це – соціально-економічний стан
людей, відсутність профілактичної ро-
боти, лояльність чинного законодав-
ства і навіть новітні технології [22].

Сумної динаміки в Україні набуває
секс-туризм. Дедалі частіше в засобах
масової інформації, зокрема на сай-
тах Інтернету, приховано, а іноді й від-
крито пропонується здійснити подо-
рож в Україну з наданням «реальних
педофільних послуг» громадянам Захід-
ної Європи та Америки. Дитяча «Ін-
тернет-порноіндустрія» процвітає, не-
зважаючи на значні зусилля спільноти
викоренити це ганебне явище. Так,
31 грудня 2009 р. правоохоронці на
Житомирщині затримали 58-річного

громадянина Швейцарії за підозрою в
розбещенні неповнолітніх.У підозрю-
ваного вилучили два фотоапарати, на
знімках яких зафіксовано факти роз-
бещення. Міліція встановила також,
що громадянин Швейцарії прибув в
Україну на початку грудня за тури-
стичною візою і проживав у Житоми-
рі [23]. Українське національне бюро
Інтерполу 2006 р. затримало і видво-
рило з країни 44-річного громадянина
США, який входив у десятку найвідо-
міших педофілів США, був неодно-
разово (більше 20 разів!) заарештова-
ний за підозрою у педофільних кон-
тактах. У 2007 р. вперше у практиці
українського судочинства було засу-
джено 58-річного громадянина Швей-
царії, який як секс-турист відвідав
міста Рівне, Вінницю, Київ, де за неве-
ликі гроші (20–100 грн) вступав у
статеві зносини із 11–13-річними хлоп-
чиками. За безкарність, доступність 
і дешевизну сексуальних утіх із дітьми
Україну навіть охрестили «педофіль-
ним раєм» [24].

Отже, доходимо висновків, що 
на зламі тисячоріч суспільство здійс-
нило значний прорив у доступно-
сті людей до будь-якої інформації,
зокрема приватних сфер життєдіяль-
ності людей. Із появою сучасних за-
собів масової телекомунікації загост-
рилась проблема впливу на особи-
стість і, зокрема, на неповнолітніх у
сфері статевих відносин. Незріла пси-
хіка неповнолітнього не може адекват-
но сприймати кіно- і фотопродукцію
еротичного характеру, сексуально
розвинуті та відверто порнографічні
сайти Інтернету. Світова спільнота
занепокоєна «сексуальною революці-
єю», «передчасною статевою обізна-
ністю дітей і підлітків», «навалою
педофілів та інших осіб із вадами
статевого розвитку». Тож особливої
небезпеки набули злочини, що пося-
гають на нормальний статевий роз-
виток неповнолітніх, формування у
них суспільно прийнятних, природ-
них форм статевих зносин, а саме –
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розбещення неповнолітніх. В узагаль-
ненні Верховного Суду України «Су-
дова практика у справах про злочини
проти статевої свободи та статевої
недоторканності особи» підкреслює-
ться надзвичайність суспільної небез-
пеки статевих злочинів проти непов-

нолітніх, які посягають на їхню ста-
теву недоторканність і нормальний
статевий розвиток. Такі злочини ча-
сто призводять до глибоких душев-
них травм у потерпілих осіб, штов-
хають їх до аморального способу
життя [25].
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Хряпінський П. В., Світличний О. О. Суспільна небезпечність розбещення
неповнолітніх

У статті досліджуються обставини, що визначають суспільну небезпечність
розбещення неповнолітніх (ст. 156 КК). Суспільна небезпечність розбещення
неповнолітніх в основному зумовлюється порушенням конституційного права гро-
мадян на недоторканність, спрямованістю злочину на найбільш вразливу групу –
дітей, які здебільшого перебувають у безпорадному стані, відносною розповсю-
дженістю, високою природною латентністю тощо.

Ключові слова: розбещення неповнолітніх, особиста недоторканність, розпу-
сні дії, діти.

Хряпинский П. В., Светличный А. А. Общественная опасность развращения
несовершеннолетних

В статье исследуются обстоятельства, определяющие общественную опас-
ность развращения несовершеннолетних (ст. 156 УК). Общественная опасность
развращения несовершеннолетних в основном определяется нарушением консти-
туционного права граждан на неприкосновенность, направленностью преступления
на наиболее слабую группу – детей, которые в большинстве своем находятся в бес-
помощном состоянии, относительной распространенностью, высокой естествен-
ной латентностью и пр.

Ключевые слова: развращение несовершеннолетних, личная неприкосновен-
ность, развратные действия, дети.

Khriapinskyі P., Svetlyshnyі A. The social danger of corruption of minors.
This article explores the circumstances that determine the social danger of corrup-

tion of minors (art. 156 CC). Public risk corruption of minors is determined primarily by
a violation of citizens’ constitutional right person, the crimes at the weakest group – chil-
dren, most of which are in a helpless state, the relative prevalence of high natural latency
and others.

Key words: corruption of minors, personal integrity, sexual abuse, children.


