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ВИТЯГИ КЛЮЧОВИХ НОРМ З РАТИФІКОВАНИХ УКРАЇНОЮ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ,  
ЩО СТОСУЮТЬСЯ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ ВІД СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ  

В ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ 
 

Додаток до посібника 
«Сексуальне насильство та експлуатація дітей в цифровому середовищі:  
рекомендації  для слідчих, прокурорів та суддів  
щодо імплементації національного законодавства та міжнародних 
рекомендацій» 

 
 

1. РАТИФІКОВАНІ УКРАЇНОЮ МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ ЩОДО ПРОТИДІЇ ДИТЯЧІЙ 
СЕКСУАЛЬНІЙ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА СЕКСУАЛЬНОМУ НАСИЛЬСТВУ 

 
 

1.1. КОНВЕНЦІЯ ПРО ПРАВА ДИТИНИ  
Електронний доступ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text  

 

Стаття 19 

1. Держави-учасниці вживають всіх необхідних законодавчих, адміністративних, соціальних і 
просвітніх заходів з метою захисту дитини від усіх форм фізичного та психологічного насильства, 
образи чи зловживань, відсутності піклування чи недбалого і брутального поводження та 
експлуатації, включаючи сексуальні зловживання, з боку батьків, законних опікунів чи будь-якої 
іншої особи, яка турбується про дитину. 

2. Такі заходи захисту, у випадку необхідності, включають ефективні процедури для 
розроблення соціальних програм з метою надання необхідної підтримки дитині й особам, які 
турбуються про неї, а також здійснення інших форм запобігання, виявлення, повідомлення, 
передачі на розгляд, розслідування, лікування та інших заходів у зв'язку з випадками жорстокого 
поводження з дитиною, зазначеними вище, а також, у випадку необхідності, для порушення початку 
судової процедури. 

Стаття 34 

Держави-учасниці зобов'язані захищати дитину від усіх форм сексуальної експлуатації та 
сексуальних розбещень. 3 цією метою Держави-учасниці, зокрема, вживають на національному, 
двосторонньому та багатосторонньому рівнях всіх необхідних заходів щодо запобігання: 

а) схилянню або примушуванню дитини до будь-якої незаконної сексуальної діяльності; 
b) використанню дітей з метою експлуатації у проституції або в іншій незаконній сексуальній 

практиці; 
с) використанню дітей з метою експлуатації у порнографії та порнографічних матеріалах. 

Стаття 36 

Держави-учасниці захищають дитину від усіх форм експлуатації, що завдають шкоди будь-
якому аспекту добробуту дитини. 
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1.2. ФАКУЛЬТАТИВНИЙ ПРОТОКОЛ ДО КОНВЕНЦІЇ ПРО ПРАВА ДИТИНИ ЩОДО ТОРГІВЛІ 
ДІТЬМИ, ДИТЯЧОЇ ПРОСТИТУЦІЇ І ДИТЯЧОЇ ПОРНОГРАФІЇ  
Електронний доступ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_b09#Text  

 
Стаття 2 
c) дитяча  порнографія означає будь-яке зображення будь-якими засобами дитини,  яка здійснює 
реальні або  змодельовані  відверто сексуальні  дії,  або будь-яке зображення статевих органів 
дитини, головним чином в сексуальних цілях. 
Стаття 3 
     1. Кожна  держава-учасниця  забезпечує,  щоб,   як   мінімум, наступні  діяння  і  види діяльності 
були повною мірою охоплені її кримінальним або карним правом,  незалежно від того,  чи  були  ці 
злочини вчинені на національному або транснаціональному рівні, або в індивідуальному чи 
організованому порядку: 
c) виробництво,  розподіл,  розповсюдження,  імпорт, експорт, пропозиція,  продаж  або 
зберігання у вищезазначених цілях дитячої порнографії, визначеної у статті 2. 
 

 

 

 

1.3. КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАБОРОНУ ТА НЕГАЙНІ ЗАХОДИ  ЩОДО ЛІКВІДАЦІЇ НАЙГІРШИХ ФОРМ 
ДИТЯЧОЇ ПРАЦІ  
Електронний доступ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_166#Text 

  
Стаття 3  
     В цілях цієї Конвенції термін "найгірші форми дитячої  праці" включає: 
b) використання,   вербування  або  пропонування  дитини  для  заняття проституцією,  
виробництва порнографічної продукції чи для порнографічних вистав. 
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1.4. КОНВЕНЦІЯ ПРО КІБЕРЗЛОЧИННІСТЬ   
Електронний доступ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_575#Text 

Увага: ратифіковано із застереженням: 
 «Україна залишає за  собою  право  не  застосовувати  повністю підпункти  
 1.d та 1.e статті 9 Конвенції»  
 
Стаття 9 - Правопорушення, пов'язані з дитячою порнографією  
     1. Кожна Сторона вживає такі законодавчі та інші заходи,  які можуть    бути    необхідними    для   
встановлення   кримінальної відповідальності відповідно до її  внутрішнього  законодавства  за 
навмисне вчинення, без права на це, наступних дій:  
     a. вироблення  дитячої  порнографії з метою її розповсюдження за допомогою комп'ютерних 
систем;  
     b. пропонування або надання доступу до дитячої порнографії за допомогою комп'ютерних 
систем;  
     c. розповсюдження   або   передача   дитячої  порнографії  за допомогою комп'ютерних систем;  
     d. здобуття дитячої  порнографії  за  допомогою  комп'ютерних систем для себе чи іншої особи;  
     e. володіння  дитячою  порнографією у комп'ютерній системі чи на комп'ютерному носії 
інформації.  
 
     2. Для цілей пункту 1 вище  "дитяча  порнографія"  включає  в себе порнографічний матеріал, 
який візуально зображує:  
     a. неповнолітню особу, задіяну у явно сексуальній поведінці;  
     b. особу,  яка виглядає як неповнолітня особа, задіяну у явно сексуальній поведінці;  
     c. реалістичні зображення неповнолітньої  особи,  задіяної  у явно сексуальній поведінці.  
 
     3. Для  цілей  пункту  2  вище  термін  "неповнолітня  особа" включає в себе  усіх  осіб  до  18  
років.  Сторона  може,  однак, передбачити  нижчий  віковий поріг,  який має бути не меншим за 
16 років.  
 
     4. Кожна  Сторона   може   залишити   за   собою   право   не застосовувати,  частково чи 
повністю,  підпункти 1.d,  1.e, 2.b та 2.c.  
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1.5. КОНВЕНЦІЯ РАДИ ЄВРОПИ ПРО ЗАХИСТ ДІТЕЙ ВІД СЕКСУАЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА 
СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА  
Електронний доступ:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_927#Text  

Глава ІІ 
Запобіжні заходи 

Стаття 5 
Наймання, навчання та підвищення обізнаності спеціалістів, які працюють у контакті з 

дітьми 

1. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших заходів для сприяння обізнаності 
про захист і права дітей серед осіб, які постійно контактують з дітьми в галузях освіти, охорони 
здоров’я, соціального захисту, у судовій та правоохоронній сферах і в галузях, пов’язаних зі спортом, 
культурою та відпочинком. 

2. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших заходів для забезпечення 
надання особам, згаданим у пункті 1 цієї статті, відповідних знань про сексуальну експлуатацію та 
сексуальне насильство стосовно дітей, засоби виявлення таких явищ та можливості, згадані в пункті 
1 статті 12 цієї Конвенції. 

3. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших заходів відповідно до свого 
національного законодавства для забезпечення умов, за яких унеможливлюється зайняття 
кандидатами, засудженими за вчинення діянь сексуальної експлуатації або сексуального 
насильства стосовно дітей, професіями, виконання яких передбачає регулярні контакти з дітьми. 

  
Глава VI 
Матеріальне кримінальне право 

Стаття 19 
Правопорушення, що стосуються дитячої проституції 

1. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших заходів для забезпечення 
криміналізації такої умисної поведінки: 

а) вербування дітей для заняття проституцією або спонукання дитини до участі в проституції; 

b) примушування дитини до проституції або отримання прибутку від цього або іншого 
використання дитини із цією метою; 

c) звернення до дитячої проституції. 

2. Для цілей цієї статті термін «дитяча проституція» означає факт використання дитини для 
діяльності сексуального характеру, коли грошова чи інша форма винагороди або відшкодування 
надаються чи обіцяються як оплата, незалежно від того, чи здійснюється ця оплата, ця обіцянка або 
це відшкодування дитині чи третій особі. 

Стаття 20 
Правопорушення, що стосуються дитячої порнографії 

2. Для цілей цієї статті термін «дитяча порнографія» означає будь-які матеріали, які візуально 
зображують дитину, залучену до реальної або модельованої явно сексуальної поведінки, чи будь-
яке зображення дитячих статевих органів, здебільшого із сексуальною метою. 
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Глава VІІ 
Розслідування, кримінальне переслідування та процесуальне право 

Стаття 32 
Порушення справи 

Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших заходів для забезпечення 
незалежності розслідувань або кримінального переслідування стосовно правопорушень, 
установлених відповідно до цієї Конвенції, від заяви чи обвинувачень, зроблених жертвою, та 
можливості продовження провадження навіть тоді, коли жертва відкликала свою заяву. 

Стаття 33 
Строки давності 

Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших заходів для забезпечення 
подовження строків давності для порушення справи стосовно злочинів, установлених відповідно 
до статті 18, підпунктів «а» та «b» пункту 1 статті 19 та підпунктів «а» та «b» пункту 1 статті 21 цієї 
Конвенції, на строк, який достатній для здійснення ефективного початку провадження після 
досягнення жертвою повноліття і який буде домірним до ступеня тяжкості злочину, про який 
ідеться. 

Стаття 35 
Опитування дитини 

1. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших заходів для забезпечення: 

а) проведення опитувань дитини без необґрунтованої затримки, відразу після повідомлення 
фактів компетентним органам; 

b) проведення опитувань дитини, якщо це необхідно, у спеціально обладнаному та 
прилаштованому для цих цілей приміщенні; 

c) проведення опитувань дитини особою, спеціально підготовленою для цих цілей; 

d) проведення всіх опитувань дитини одними й тими самими особами, якщо це можливо та де 
це доцільно; 

e) якомога меншої кількості опитувань і настільки, наскільки це є вкрай необхідним для цілей 
кримінального провадження; 

f) можливості супроводження дитини її законним представником або, де це доцільно, 
дорослим, якого вона сама вибирає, якщо стосовно цієї особи не буде винесено мотивованого 
рішення про інше. 

2. Кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або інших заходів для забезпечення 
можливості запису на відеоплівку опитування жертви або, де це доцільно, свідка дитини та 
прийняття таких відеосвідчень як доказу в суді згідно з нормами її національного законодавства. 

3. Якщо вік жертви не встановлено та є підстави вважати, що жертва є дитиною, то заходи, 
передбачені в пунктах 1 та 2 цієї статті, застосовуються до неї доти, доки тривають перевірки її віку. 

 


