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Опис законопроекту: 

Законопроект спрямований на вдосконалення положень Кримінального процесуального 

кодексу України щодо порядку проведення допиту потерпілого у  кримінальних провадженнях 

щодо кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості особи і 

домашнього насильства, а також щодо участі психолога або лікаря у слідчих (розшукових) діях, 

які проводяться за участю потерпілого, у  таких кримінальних провадженнях.   

Основні положення законопроекту: 

Проект Закону розроблено задля забезпечення прав потерпілих осіб у кримінальних 

провадженнях щодо кримінальних правопорушень проти статевої свободи, статевої 

недоторканості особи та домашнього насильства, зокрема  забезпечення права на повагу до 

людської гідності. Для досягнення цієї мети пропонується  доповнити Кримінальний 

процесуальний кодекс України статтями 2271, яка передбачає особливості допиту потерпілого у  

 



 
 

кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень проти статевої свободи та 

статевої недоторканості особи і домашнього насильства, та 2272, якою забезпечується участь 

психолога або лікаря у слідчих (розшукових) діях за участю потерпілого у  кримінальних 

провадженнях щодо кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи і домашнього насильства. 

Зокрема, норми статті 2271 передбачають, шо у кримінальних провадженнях щодо 

кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, а також 

у випадках домашнього насильства допит потерпілого здійснюється особою тієї ж статі, що 

і потерпілий, а також те, що у зазначених провадженнях допит потерпілої особи проводиться у 

присутності психолога, а за необхідності — лікаря. 

Положеннями наступної статті 2272, якою пропонується доповнити Кримінальний 

процесуальний кодекс України, забезпечується участь психолога, а за необхідності — лікаря, 

при проведенні слідчих (розшукових) дій за участю потерпілого у кримінальних провадженнях 

щодо кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, а 

також домашнього насильства. 

Наявність або відсутність положень проекту нормативно-правового акта, які не 

відповідають принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

Проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо 

забезпечення прав потерпілих осіб у кримінальних провадженнях щодо кримінальних 

правопорушень проти статевої свободи, статевої недоторканості особи та домашнього 

насильства № 4175 не містить положень, які не відповідають принципу забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків. 

Відповідність Конституції України 

Відповідно до ч.1 ст.3 Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Усі люди є 

вільні і рівні у своїй гідності та правах (ст.21 Конституції України).  

Ст.24 Конституції України закріплює те, що громадяни мають рівні конституційні права і 

свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, 

кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 

походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. 

Разом з тим, статтею 28 Конституції України закріплено право кожного на повагу до його 

гідності. Тобто ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, 

що принижує його гідність, поводженню чи покаранню. 

Даний законопроект не суперечить Конституції України. Він  безпосередньо спрямований на 

забезпечення права на повагу до людської честі та гідності, а також на захист прав потерпілих у 

кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень проти статевої свободи та 

статевої недоторканості особи, а також домашнього насильства. 

 

 



 

 

Відповідність європейським стандартам щодо забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків 

Принцип поваги до людської гідності є базовим при розгляді відповідності даного 

законопроекту  міжнародним нормативно-правовим актам. Нормативне закріплення принципу 

поваги до честі і гідності людини на рівні основних міжнародно-правових документів з прав 

людини виражається у встановленні заборони на вчинення будь-яких дій, пов’язаних із 

катуванням або нелюдським чи таким, що принижує гідність, поводженням або покаранням. 

Зокрема, ст. 5 Загальної декларації прав людини проголошує: «Ніхто не повинен піддаватися 

катуванню або жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню і 

покаранню». Ідентично сформульовані ст. 3 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод та ст. 7 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права.  

Європейський суд з прав людини у цілій низці своїх рішень дає розгорнуту характеристику 

форм жорстокого, нелюдського, а також такого, що принижує честь і гідність, поводження або 

ставлення. Зокрема, у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства» Європейський суд 

вказав на необхідність широкого тлумачення ст. 3 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод щодо заборони катування. Суд звернув увагу на те, що незаконні 

методи поводження не завжди можуть бути пов’язаними із заподіянням особі тілесних 

ушкоджень. Нелюдськими, тобто такими, що принижують честь і гідність людини, визнаються 

будь-які дії, спрямовані на те, щоб викликати у жертв почуття страху, пригніченості та 

неповноцінності з метою образити, принизити або зламати їхній фізичний та моральний опір. 

Відповідно до Декларації ООН основних принципів правосуддя для жертв злочинів та 

зловживання владою: “До жертв слід ставитися із співчуттям та поважати їх гідність. Вони 

мають право на доступ до механізмів правосуддя та якнайшвидшу компенсацію завданих 

збитків у відповідності з національним законодавством. Слід сприяти тому, щоб судові та 

адміністративні процедури більшою мірою відповідали потребам жертв шляхом: вжиття 

заходів для зведення до мінімуму незручностей для жертви, охорони її особистого життя у 

тих випадках, коли це необхідне, та забезпечення їх безпеки, а також безпеки їх сімей та 

свідків з їхнього боку і захисту їх від залякування та помсти ...”. 

У наукових дослідженнях, присвячених забезпеченню реалізації зазначеного принципу під час 

кримінально-процесуальної діяльності, зазначається, що під «повагою до честі і гідності особи 

у кримінальному судочинстві» слід розуміти сукупність засобів і методів, що мають на меті 

забезпечити такий режим провадження у кримінальній справі, за якого визнаються і 

дотримуються законні інтереси суб’єктів кримінально- процесуальної діяльності, охороняються 

їх честь і гідність, створюються умови для реального забезпечення і захисту прав та свобод 

учасників кримінального судочинства, а також гарантується відновлення порушених прав. 

Автори законопроекту вказують на таку особливість при розслідуванні зазначених 

кримінальних правопорушень, як ризик повторної психологічної травматизації потерпілої 

особи при контакті зі співробітниками правоохоронних органів, адже особа може у 

буквальному сенсі наразитися на такі, що порушують людську гідність, принизливі запитання 

слідчого або прокурора про обставини події злочину.  

 

 

 



 
Таким чином, проведення допиту потерпілої особи  особою тієї ж статі та участь психолога і 

лікаря у слідчих (розшукових) діях за участю потерпілого у зазначених кримінальних  

провадженнях сприятиме забезпеченню права на повагу до людської гідності потерпілої особи 

та позитивно відобразиться на розслідуванні вказаної категорії кримінальних правопорушень.   

Відповідно, проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу 

України щодо забезпечення прав потерпілих осіб у кримінальних провадженнях щодо 

кримінальних правопорушень проти статевої свободи, статевої недоторканості особи та 

домашнього насильства відповідає європейським стандартам щодо забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок та чоловіків. Зокрема принципам рівності, поваги до гідності та 

недискримінації, що проголошені у Загальній декларації прав людини 1948 року.  

 

Висновок за результатами експертизи: 

Проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо 

забезпечення прав потерпілих осіб у кримінальних провадженнях щодо кримінальних 

правопорушень проти статевої свободи, статевої недоторканості особи та домашнього 

насильства є гендерно - чутливим. 

 

 

 


