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УДК 343.541(477)

Створення або утримання 
місць розпусти і звідництво: 

тлумачення об’єктивної сторони злочину

Остаточна кваліфікація злочинних
порушень моральності у сфері стате-
вих відносин багато в чому залежить
від правильності розуміння сутності
ознак об’єктивної сторони того чи ін-
шого складу злочину. Незважаючи 
на те, що в кримінальному законі вже
досить тривалий час передбачено від-
повідальність за створення або утри-
мання місць розпусти і звідництво, у
працівників правоохоронних органів 

і дотепер виникають труднощі у за-
стосуванні положень статті 302 Кри-
мінального кодексу України (далі – КК).
Необхідним є більш точне розкриття
змісту таких законодавчих термінів,
як «місце розпусти»,а також його «ство-
рення», «утримання» та «звідництво
для розпусти». Зокрема, потребує
уточнення питання можливості ви-
знання послуг з надання еротично-
го масажу сексуальними послугами,



що є однією з обов’язкових сутнісних
ознак створення або утримання місць
розпусти і звідництва.

Дослідження проблем відповідаль-
ності за злочини проти статевої мораль-
ності (у т. ч. за створення або утри-
мання місць розпусти і звідництво)
відображені у працях сучасних як віт-
чизняних, так і зарубіжних науковців,
а саме: І. С. Аліхаджиєвої, С. Ф. Де-
нисова, А. В. Ландіної, В. А. Ломако,
А. В. Плотнікової та ін. Однак аналіз
слідчої та судової практики за останні
чотири роки свідчить, що відсутність
єдиної правової позиції правозастосов-
них органів щодо кваліфікації діянь за
ознаками складу злочину, передбаче-
ного ст. 302 КК, ускладнює діяльність
суду щодо винесення законних і об-
ґрунтованих вироків.

Метою статті є вирішення питань:
а) роз’яснення змісту термінів «місце
розпусти», «створення місць розпусти»,
«утримання місць розпусти», «звідниц-
тво»; б) з’ясування точного значення
кваліфікуючих ознак цього злочину;
в) уточнення можливості визнання по-
слуг з надання еротичного масажу сек-
суальними послугами, оскільки остан-
ні є однією з обов’язкових сутнісних
ознак створення або утримання місць
розпусти і звідництва.

Загальновідомо, що суспільна не-
безпечність вказаного злочину поля-
гає в тому, що дії, які його утворюють,
посягають на основні засади суспіль-
ної моральності у сфері статевих сто-
сунків.

Положення об’єктивної сторони
цього злочину (ч. 1 ст. 302 КК) охоп-
люють можливість учинення таких
альтернативних діянь:

1) створення місць розпусти;
2) утримання місць розпусти;
3) звідництво для розпусти.
У вказаних діяннях під місцем роз-

пусти слід визнавати будь-яке при-
міщення або інше місце, спеціально
пристосоване чи підготовлене для одно-
разового, багаторазового чи періо-
дичного вчинення розпусних дій (без-

ладних статевих зв’язків, групових сек-
суальних дій, проституції тощо) по-
стійними відвідувачами, які змінюють
партнерів, або невизначеним колом
осіб (будинок, квартира, номер у готе-
лі, офіс, масажний кабінет, салон кра-
си, лазня, сауна, нічний та стриптиз-
бари, клуб, дача, лікувально-профілак-
тичні, оздоровчі та інші заклади, авто-
фургон, автомобіль, намет, підсобні
приміщення, що використовуються для
розпусних дій або проституції тощо).

Стосовно місця вчинення злочину
аналогічним чином, на наш погляд,
розглядається питання про визначення
місця для незаконного вживання, ви-
робництва чи виготовлення наркотич-
них засобів, психотропних речовин
або їх аналогів у контексті ст. 317 КК,
про що йдеться в абз. 1 п. 16 постано-
ви Пленуму Верховного Суду України
№ 4 від 26 квітня 2002 р. «Про судо-
ву практику у справах про злочини у
сфері обігу наркотичних засобів, пси-
хотропних речовин, їх аналогів або
прекурсорів» (далі – Постанова № 4
від 26.04.2002 р.) [1, с. 235]. Обов’язко-
вою ознакою розглядуваних місць є
спеціальна пристосованість і можли-
вість використання для вчинення роз-
пусних дій або проституції.

Під створенням місць розпусти
слід розуміти дії із: а) завершеного
пошуку приміщення чи іншого місця
для вчинення розпусних дій; б) при-
дбання, найму, оренди чи набуття будь-
яким іншим способом приміщення чи
іншого місця для вчинення розпусних
дій; в) відкриття закладу для здійс-
нення дій розпусного характеру під ви-
глядом офісу, масажного кабінету, лазні,
нічного клубу, бару тощо; г) облашту-
вання приміщення чи іншого місця
для вчинення розпусних дій (ремонт,
меблювання, забезпечення відеоспо-
стереженням тощо); д) підбору пер-
соналу для роботи в приміщенні чи
іншому місці для вчинення розпусних
дій; е) забезпечення засобами зв’язку;
ж) забезпечення його функціонуван-
ня транспортом [2, с. 855].
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Термін створення, на наш погляд,
відповідає терміну організація, який
використано у ст. 317 КК, та за змістом
охоплює вчинення однією чи кілько-
ма особами дій, що призвели до його
фактичного створення або були на це
спрямовані (підшукання приміщення,
готування пристроїв для вживання,
виробництва та виготовлення нарко-
тичних засобів чи психотропних ре-
човин, залучення клієнтів і співуча-
сників, розроблення конспіративних
заходів тощо) (абз. 2 п. 16 Постанови
№ 4 від 26.04.2002 р.) [1, с. 235, 236].
Створення місць розпусти вважається
закінченим злочином з моменту безпо-
середнього вчинення самих дій, неза-
лежно від того, чи почали вони фак-
тично використовуватись.

Під утриманням місць розпусти, на
нашу думку, слід розуміти дії, що
забезпечують їх функціонування та
постійне чи тимчасове використання,
а саме: а) пошук клієнтів; б) отриман-
ня від них замовлень та грошей; в) опла-
та найму (оренди) приміщення, кому-
нальних послуг, транспортних витрат,
інші фінансові розрахунки; г) при-
дбання і реалізація клієнтам білизни,
інших предметів для сексуального
збудження, продуктів харчування та
напоїв; ґ) прибирання приміщення та
вчинення інших дій побутового харак-
теру (в тому числі приготування їжі
особам, що надають інтимні послуги);
д) забезпечення його охорони тощо.
І. С. Аліхаджиєва пропонує до вказа-
ного діяння відносити також надання
послуг фахівців (косметолога, перу-
каря тощо) для забезпечення власної
зовнішньої привабливості осіб, які на-
дають послуги сексуального характе-
ру в зазначених вище місцях [3, с. 123].

Не можна погодитися з думкою 
В. Ц. Абрамяна та О. Б. Западнюка,
які вказують, що цією ознакою не
охоплюються дії власників приміщень,
які не надають їх іншим особам, а са-
мостійно займаються розпустою з різ-
ними партнерами [4], особливо у ви-
падках, коли такі дії є головним дже-

релом існування винної особи. Це
суперечить основним принципам кри-
міналізації в частині необхідності за-
хисту об’єкта (суспільної моралі). На
наш погляд, незалежно від того, ким
надаються послуги (власником, орен-
датором приміщення), діяння посягає
на відповідний об’єкт кримінально-
правової охорони.

В юридичній літературі також ви-
словлюються погляди, що утриман-
ня місць розпусти проявляється й у
систематичному наданні певного при-
міщення для вчинення розпусних дій.
Під наданням приміщення розумієть-
ся забезпечення можливості одній або
кільком особам використати примі-
щення для вчинення розпусних дій
хоча б один раз [5, с. 185]. На нашу
думку, кримінально караним у контек-
сті розглядуваної норми слід вважати
одноразове надання приміщення для
вчинення групових розпусних дій або
систематичне надання приміщення
для вчинення актів розпусти незалеж-
но від кількості учасників. При цьому
власник повинен усвідомлювати, що
приміщення надається саме з метою
вчинення розпусних дій.

Зміст та сутність діяння у формі
утримання досить повно розтлумаче-
но в абз. 3 п. 16 Постанови № 4 від
26.04.2002 р., де вказано, що утриман-
ня – це сукупність дій по підтриман-
ню функціонування відповідних місць
(матеріальне забезпечення, охорона,
залучення й обслуговування клієнтів,
здійснення конспіративних заходів
тощо). Особа, яка утримує таке місце,
може як володіти ним, так і розпоряд-
жатися на інших підставах [1, с. 236].
Тому залишається незрозумілим, чому
в деяких кримінальних справах судді
не вбачають у діях особи (чи групи
осіб) ознаки досліджуваного складу
злочину. Зокрема, дії особи, яка, буду-
чи фізичною особою-підприємцем і
маючи у приватній власності лазню
та орендуючи приміщення під сауну,
створила стійку організовану групу,
діяльність якої забезпечувала і конт-
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ролювала надання сексуальних по-
слуг особам чоловічої статі у вище-
зазначених закладах особами жіночої
статі, Луцьким міськрайонним судом
Волинської області кваліфіковано як
сутенерство, вчинене організованою
групою (ч. 3 ст. 303 КК). Хоча у виро-
ку чітко зазначено, що функції учас-
ників групи було чітко розподілені 
і спрямовані на:

– пошук клієнтів,які бажають отри-
мати послуги сексуального характеру
у вищезгаданих приміщеннях;

– пошук осіб жіночої статі, згод-
них надавати вищевказані послуги за
гроші у лазні та сауні;

– охорону як вищезгаданих при-
міщень, так і осіб жіночої статі, які
надавали послуги сексуального харак-
теру [6].

Остання форма об’єктивної сторо-
ни розглядуваного злочину – звідни-
цтво для розпусти – передбачає вчи-
нення дій посередницького характеру,
що виявляються у сприянні сексуаль-
ним стосункам малознайомих чи не-
знайомих осіб між собою (пошук осіб,
які згодні вчинювати розпусні дії,
знайомство або організація зустрічей
таких осіб, схиляння осіб до розпусти
та ін.).

Окремо слід розглянути питання
щодо можливості визнання послуг з
надання еротичного масажу сексуаль-
ними послугами. У випадках, якщо 
за своїм змістом цей вид масажу
передбачає вчинення розпусних дій
(доторкання до статевих органів будь-
якою частиною тіла з метою викли-
кати збудження; здійснення статевих
збочень; імітація статевого акту; схи-
ляння до вчинення дій сексуального
характеру щодо особи, яка надає по-
слуги масажу; вчинення акту онанізму
у присутності клієнта та ін.), то ці дії
слід відносити до розпусних у контек-
сті ст. 302 КК. Визначення приблизно-
го переліку фізичних дій, що можуть
бути віднесені до розпусних, надано в
абз. 2 п. 17 постанови Пленуму Вер-
ховного Суду України № 5 від 30 травня

2008 р. «Про судову практику у спра-
вах про злочини проти статевої сво-
боди та статевої недоторканості осо-
би», де вказано, що під фізичними роз-
пусними діями слід розуміти оголення
статевих органів винної чи потерпілої
особи, непристойні доторкання до
статевих органів, які викликають ста-
теві збудження, навчання статевим
збоченням, імітація статевого акту,
схиляння або примушування потерпі-
лих до вчинення певних сексуальних
дій між собою, вчинення статевих зно-
син, акту онанізму у присутності по-
терпілої особи тощо [1, с. 116].

Кваліфікований склад злочину 
(ч. 2 ст. 302 КК) наявний у разі його
вчинення: 1) з метою наживи; 2) осо-
бою, раніше судимою за цей злочин;
3) організованою групою.

Вказані дії вважаються вчиненими
з метою наживи у тому випадку, коли
вони здійснюються з метою отриман-
ня матеріальної винагороди в будь-
якій формі, а також утримання від
сплати суми, яку винний повинен був
передати особі, якій надається примі-
щення для розпусних дій.

Особою,раніше судимою за цей зло-
чин, слід визнавати особу, яка має су-
димість за злочин, передбачений ст. 302
КК 2001 р. або ст. 210 КК 1960 р.,
якщо судимість не погашена і не знята
в установленому законом порядку.

Вчинення злочину організованою
групою буде тоді, коли в його готу-
ванні або вчиненні брали участь кіль-
ка осіб (три і більше), які попередньо
зорганізувалися у стійке об’єднання
для вчинення цього та іншого (інших)
злочинів, об’єднаних єдиним планом з
розподілом функцій учасників групи,
спрямованих на досягнення цього
плану, відомого всім учасникам групи;
створили або утримували місця роз-
пусти і здійснювали звідництво.

Особливо кваліфікований склад
злочину (ч. 3 ст. 303 КК) наявний 
у разі його вчинення із залученням
неповнолітнього, тобто особи, якій до
моменту вчинення злочину не випов-
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нилося 18 років. Залучення до ство-
рення або утримання місць розпусти
чи звідництва для розпусти неповно-
літніх, які не досягли 16-річного віку,
поєднане з наступним вчиненням
щодо них розпусних дій слід кваліфі-
кувати за сукупністю злочинів, перед-
бачених ч. 3 ст. 302 і відповідною
частиною ст. 155 чи 156 КК.

Залучення неповнолітнього до
створення або утримання місць розпу-
сти з метою наживи або без такої та
до звідництва для розпусти полягає у
вчиненні будь-яких дій, спрямованих
на те, щоб неповнолітній взяв безпо-
середньо участь у створенні місць
розпусти під виглядом масажних кабі-
нетів, лазень, нічних клубів, стриптиз-
барів і т. п., у підшукуванні персоналу
або найманні приміщень для його
утримання, у забезпеченні їх функціо-
нування, у сприянні сексуальним сто-
сункам між незнайомими людьми тощо,
а так само у самих розпусних діях 

(п. 16 постанови Пленуму Верховно-
го Суду України № 2 від 27 лютого
2004 р. «Про застосування судами
законодавства про відповідальність за 
втягнення неповнолітніх у злочинну
чи іншу антигромадську діяльність»)
[1, с. 245].

Отже, зазначимо, що навіть до-
сить тривале існування норми про
кримінальну відповідальність за ство-
рення або утримання місць розпусти 
і звідництво не дає можливості на
практиці уникнути проблем із приво-
ду тлумачення ознак об’єктивної сто-
рони складу злочину. Визначення
останніх можливе лише шляхом кон-
кретизації змісту понять та термінів 
у відповідних рекомендаціях, які на
підставі узагальнення практики за-
стосування закону про кримінальну
відповідальність надаватиме Пленум
Вищого спеціалізованого суду Ук-
раїни з розгляду цивільних та кримі-
нальних справ.
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Васильєв А. А., Пироженко О. С. Створення або утримання місць розпусти 
і звідництво: тлумачення об’єктивної сторони злочину

У статті аналізуються основні положення об’єктивної сторони злочину, пе-
редбаченого ст. 302 КК України. Визначено зміст законодавчого терміна «місце
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розпусти», а також з’ясовано значення діянь у формах: створення та утримання
місць розпусти, звідництво для розпусти. Розглянуто значення кваліфікуючих
ознак злочину. Уточнено можливість визнання послуг з надання еротичного маса-
жу послугами сексуального характеру.

Ключові слова: місце розпусти, створення місць розпусти, утримання місць
розпусти, звідництво.

Васильев А. А., Пироженко А. С. Создание или содержание мест разврата и
сводничество: толкование объективной стороны преступления

В статье анализируются основные положения объективной стороны преступ-
ления, предусмотренного ст. 302 УК Украины. Определено содержание законо-
дательного термина «место разврата», а также выяснено значение действий в 
формах: создание и содержание мест разврата, сводничество для разврата. Рассмот-
рено значение квалифицирующих признаков преступления. Уточнена возмож-
ность признания услугами сексуального характера услуг по предоставлению эро-
тического массажа.

Ключевые слова: место разврата, создание мест разврата, содержание мест
разврата, сводничество.

Vasilіev A., Pirozhenko A. Creation or maintenance of places of debauch and
bawdry: interpretation of objective side of crime

The paper deals with basic conditions of objective side of the crime provided by
article 302 of the Penal Code of Ukraine. The content of the term «a place of lechery»
is defined, as well as the content of actions in the form of establishment and maintenan-
ce of brothels, procuration for lechery. Qualifying features of the crime are scrutinized.
The possibility to view giving erotic massage as one of the services of sexual nature is
specified.

Key words: a place of lechery, establishment of brothels, maintenance of brothels,
procuration.


