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SUMMARY 

Rogal'ska V. V. Regimentation and realisation of right to translation in the context of 
supplying of fair court. This article questions the problem of regimentation and realizations of the rights to 
having a translator in the context of providing a fair trial. Correlation of the right to have a fair trial with right 
to have a translator is determined by  the analysis of the ECHR practice. Therefore we can see some 
interesting assignments and elements in that practice. Major factors analyze how complicated is the 
realization of the right to have the translator and how It Influences the efficiency of implementation to fair 
trial, namely: 1) absence of the regimentation of clearly determined grounds of engagement of the translator 
and the subject who would be responsible for necessity of his engagement; 2) absence of the norm in the 
legislation which would define who exactly can be the translator and particular requirements to such persons 
; 3) the absence of the norm in the Ukrainian CPC,  that determine by which documents the translators 
authorities are confirmed; 4) difficulties in search of translators who would meet the requirements regarding 
their skill; 5) absence of round-the-clock urgent linguistic aid for a person for whom the criminal pursuing is 
implemented. Some particular ways and specified decisions can be offered, they are: 1) to make changes in 
the CPC of Ukraine regarding definition: interesting elements of right to translate ; the grounds of the 
translators engagement; qualifying requirements which translator should answer;  the list of documents 
which confirm translators skill; remedial order of the translators engagement through the centers of legal aid, 
including during the person being on detention; 2) the development of the effective mechanism of round-the-
clock supplying of linguistic aid for the  person ,disregarding which criminal pursuing is implemented if a 
person doesn’t not know the native  language of the criminal court. It is offered to create a round-the-clock 
supplying of linguistic aid at the expense of state cadastres of verbal and written translators who would 
function by analogy with Ukraine attorneys cadastre. 

Keywords: right to a fair trial, prosecuted’s rights, right to translation; translator, register of 
translators. 

 
 
 

УДК 343.71 
DOI: 10.31733/2078-3566-2019-2-157-161 

 
Шахова К.В.© 

кандидат юридичних наук 
(Харківський національний 

університет внутрішніх справ) 
 

ОМАН ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ОСОБОЮ  
ПРО ВЧИНЕННЯ СТАТЕВОГО ЗЛОЧИНУ 

СТОСОВНО НЕЇ – ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ 
 
 

Розглянуто проблематику протидії злочинам проти статевої свободи та статевої недотор-
канності особи, зокрема сучасну тенденцію обмовляння особи про вчинення нею окресленого зло-
чину. Проаналізовано окремі факти вчинення таких наклепів, визначено типові мотиви такої зло-
чинної діяльності та можливі наслідки. Запропоновано перелік дій працівників поліції, 
направлених на встановлення омани правоохоронних органів про вчинення статевого злочину, та 
обґрунтовано проведення окремих заходів. 

Ключові слова: статеві злочини, оман, наклеп, неправдиве повідомлення про вчинення злочину. 
 
Постановка проблеми. Впродовж багатьох років питання порушення права осо-

би на статеву свободу та статеву недоторканність перебуває в центрі поля зору не тільки 
науковців та практиків, а й взагалі засобів масової інформації та населення. Вказане 
обумовлене перш за все тим, що кількість статевих злочинів останніми роками суттєво 
не зменшується, а в деяких країнах світу навіть збільшується. Зокрема, наприклад, у 
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Сполучених Штатах Америки кожна третя жінка та кожен 6-й чоловік зіткнулися із сек-
суальним насильством хоч раз за своє життя [1]. В той же час вітчизняна кримінальна 
статистика вказує, що в Україні злочини проти статевої свободи та статевої недоторкан-
ності особи  займають незначну кількість від загальної кількості вчинених злочинів [2], 
однак офіційна  статистика в переважній більшості випадків недооцінює проблему ста-
тевої злочинності, оскільки багато жертв не повідомляє поліції, сім'ям або друзям про 
замах або вчинений злочин стосовно неї. В той же час кожен новий факт вчинення тако-
го злочину, що набуває розголосу, одразу стає резонансним та викликає невдоволення 
населення державною політикою у сфері правоохоронної діяльності. У свою чергу, осо-
би, що вчинили статеві злочини, одразу стають ізгоями в суспільстві, причому в більшо-
сті випадків навіть не дочекавшись обвинувального вироку чи навіть закінчення досудо-
вого розслідування за такими кримінальними провадженнями. Водночас слід зазначити, 
що нещодавно з’явилась тенденція до неправдивого повідомлення особами про вчине-
ний статевий злочин стосовно них. Враховуючи вказане, вважаємо доцільним визначи-
тись із ймовірними мотивами осіб такого вчинку та доцільними шляхами діяльності пра-
воохоронців з метою з’ясування істини по справі. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми. Сього-
дні існує велика кількість наукових досліджень у різних сферах юридичної науки з про-
тидії статевим злочинам, зокрема такими вченими: К. В. Антонов, О. Ю. Анциферов, 
А. В. Баб`як, О. М. Бандурка, В. Я. Горбачевський, М. В. Гусаров, С. М. Гусаров, 
І. М. Даньшин, О. О. Житний, О. Ю. Зуєв, А. М. Кислий, М. Й. Коржанський, Б. Д. Лео-
нов, В. В. Лисенко, О. М. Литвинов, Л. А. Мазур, В. А. Некрасов, Ю. Ю. Орлов, 
В. В. Плукар, М. А. Погорецький, В. Д. Пчолкін, С. В. Слінько, М. В. Стащак, Р. Л. Сте-
панюк, В. Б. Харченко, В. В. Шендрик, О. О. Юхно та ін. Однак даними вченими здебі-
льшого досліджувались питання, пов’язані лише із окремими проблемами протидії кон-
кретному виду статевих злочинів та до сьогодні ще не досліджувались окремо питання 
омани правоохоронних органів про вчинення статевого злочину та перспективні шляхи 
правоохоронців у цьому випадку з метою встановлення істини. 

Метою статті є визначення найбільш розповсюджених мотивів неправдивого по-
відомлення особою про вчинення стосовно неї злочину проти статевої свободи та стате-
вої недоторканності. 

Виклад основного матеріалу.  Стати жертвою наклепу можна в будь-яких ситу-
аціях. Наговорити можуть сусіди, колеги, родичі і випадково зустрінуті вами люди. За 
наклеп можна притягнути до суду і покарати особу, що його вчинила, причому спричи-
нення моральної шкоди авторитету потерпілого в такому разі найчастіше легко виправи-
ти, ніж тоді, коли людина може бути помилково звинувачена у скоєнні особливо тяжко-
го злочину [3]. 

Найбільш часто юристи зустрічають помилкове звинувачення у зґвалтуванні [3]. 
Як констатує судова практика, причини доносу можуть бути різноманітними. Найпоши-
ренішими є такі випадки: 

- приховування від законного чоловіка добровільної зради; 
- пояснення довгої відсутності у квартирі вночі; 
- несплата грошей за послуги сексуального характеру від обвинуваченого. 
Здебільшого наклеп про вчинення статевого злочину вчиняють жінки для помсти 

за побої, образи, а іноді і за дії правомірного характеру. Наприклад, за повідомлення у 
правоохоронні органи про заняття проституцією або зберігання наркотичних засобів. 
Нерідко причиною наклепу є звичайні ревнощі і образи [4]. 

Так, для кримінології стало аксіомою твердження, що причиною злочинної пове-
дінки є складна взаємодія зовнішніх об'єктивних умов і внутрішніх суб'єктивних чинни-
ків, тобто середовища і особистості. Тим самим середовище та особистість отримують 
однакову кримінологічну оцінку, а поведінка постає лише як наслідок цієї взаємодії. 
Якщо дотримуватися такої точки зору і при цьому бути послідовним, то провину за нас-
лідки злочинної поведінки потрібно порівну покласти на обидві сторони – і на середо-
вище (конкретну ситуацію), і на самого злочинця. 

 Конкретна ситуація – це очевидці, потерпілі, умови, в яких скоєно злочин, і т. д. 
Звичайно, "вина" потерпілого буває теж великою (наприклад, у результаті необережної 
або аморальної поведінки), але його не карали так само, як і злочинця. Зрозуміло, будь-
яка людина, роблячи так чи інакше, вступає у взаємодію з оточуючими обставинами, 
сприймаючи і оцінюючи їх відповідно до власної шкали цінностей, особливостей своєї 
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особистості. З цієї причини наукове пояснення злочинної поведінки не може обмежити-
ся міркуваннями про те, що індивід завжди взаємодіє із ситуацією. Ось чому,  не приме-
ншуючи криміногенної значимості зовнішніх умов, особливо які сприяють злочину або 
провокують його, в згаданій взаємодії потрібно виділити головну сторону. Нею, звичай-
но, є злочинець, навіть у несприятливих обставинах, наприклад при нанесенні йому тяж-
кої образи. Нерідко він потрапляє в жорстку залежність від обставин. Але це лише свід-
чить про особливості даної особистості, здатної потрапляти в таку залежність. Інша 
людина на його місці постарався б уникнути цих обставин. Якщо ж ситуація однозначно 
може привести тільки до того, що її вчинки об'єктивно завдадуть шкоди, – злочин є не-
відворотним. Зрозуміло, соціально-психологічна взаємодія має місце і з абсолютно ней-
тральними, "нешкідливими" ситуаціями [5]. 

Зокрема, при повідомленні про статеві злочини, незважаючи на очевидні нестико-
вки, правоохоронні органи рідко звертають увагу на доводи особи, на яку вказує потер-
піла особа, а враховують факт зґвалтування на тлі медичного огляду потерпілої, хоча 
потерпілі особи в окремих випадках підлаштовують факти щодо вчинення стосовно них 
злочину, в тому числі й ознаки фізичного насильства. 

Так, світова правоохоронна практика сьогодні багато знає фактів наклепів на осіб 
щодо «вчинення» ними статевих злочинів, й причини таких наклепів є різними. 

Наприклад, тільки за останні 2 роки на відомого футболіста К. Роналду одразу декі-
лька жінок подали заяви до правоохоронних органів щодо вчинення ним стосовно остан-
ніх статевих злочинів. Наприклад, американка вказувала, що футболіст вчинив стосовно 
неї статеві злочини ще у 2009 році. Проведене досудове розслідування підтвердило, що 
вказаного злочину насправді не було, а було бажання не стільки заробити шляхом погроз 
та шантажування, а «ніби» бути близькою особою до футбольної зірки [6]. 

У Кривому Розі неповнолітня дівчина 28 жовтня 2018 року заявила про зґвалту-
вання. За її словами, вона відпочивала зі знайомим у нього вдома, а після сталося наси-
льство. Відомо, що дівчині 15 років, за її словами, вони разом з малознайомим чоловіком 
43 років у нього вдома вживала спиртне та останній вчинив стосовно неї статевий акт. 
Поліція, встановила, що факту зґвалтування насправді не було, а було бажання отриман-
ня матеріальної «компенсації» дівчиною [7]. 

Також слід зазначити, що інколи мотивами омани щодо зґвалтування є бажання 
зробити кар’єру. Зокрема, Міністерство внутрішніх справ Башкортостану в 2017 році 
звільнило трьох високопоставлених співробітників, обвинувачених у груповому зґвалту-
ванні колеги. Офіційна причина «за вчинення проступків, що порочать честь і гідність 
співробітника поліції». Однак у 20018 році було встановлено, що зґвалтування не було, а 
було бажання отримання дострокового звання та зайняття вищої посади [8].  

Враховуючи вказане, логічно постає проблема вибору дій працівників поліції аби 
встановити максимально швидко спробу омани особою щодо вчинення стосовно неї ста-
тевого злочину.  

Аналіз емпіричного матеріалу свідчить, що працівники кримінальної поліції  в ті-
сній співпраці із слідчими, спілкуючись із особою, що повідомляє про факт вчинення 
стосовно неї статевого злочину, повинні: 

1) максимально встановити відомості, що характеризують потерпілу особу, та 
ознаки, які вона вказує як отримані в результаті вчинення стосовно неї статевого наси-
льства. Не потрібно помилково вважати, що вказане повинно здійснюватись виключно 
шляхом поверхневого огляду речей та самої потерпілої особи, найбільш ефективним 
буде опитування самої потерпілої особи із обов’язковим встановленням конкретизуючих 
даних щодо злочинного посягання, а у випадку, коли між насильством та зверненням до 
поліції пройшов тривалий час – встановити причини незвернення раніше до правоохо-
ронних органів. Якщо провести всі відповідні процедури, даний аналіз дасть певний ре-
зультат. 

Працівники поліції повинні звернути увагу на наявну плутанину у свідченнях по-
терпілої особи, знервованість у діях, невідповідність поведінки у ситуації, що склалася.   

Зокрема психологічні дослідження свідчать, що, на відміну від чоловіків, жінки 
майже завжди при статевому насильстві пам’ятають майже кожен факт, найдрібніші 
деталі, а при спробі зміни чи введення в оману починають нервувати, кричати, розмаху-
вати руками. 

До того ж працівники поліції також повинні пам’ятати про те, що при висловлю-
ванні  неправди особа також на рівні підсвідомості вчиняє певні дії очима або руками. 
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Так, О.В. Жбанкова визначає, що коли людина виконує ті чи інші когнітивні операції, 
такі як арифметичний рахунок, читання або давання неправдивих показань, у неї акти-
вуються різні відділи мозку. Реєструючи когнітивні реакції опитуваного, такі як зміна 
діаметра зіниць, час, витрачений на відповідь, і кількість перечитування питання, дослі-
дники визначили, що брехня вимагає більше витрат роботи мозку, а отже, і часу або ру-
хів очима. Наприклад, у людини, яка обманює, можливо, відбудеться розширення діаме-
тра зіниць, а також збільшиться час для обмірковування і дачі відповіді на питання, вона 
активніше намагається жестикулювати та впевнювати словами й себе в тому, про що 
говорить [9]. 

До того ж працівники поліції повинні чітко та декілька разів повідомити особу-
заяника про наслідки у випадку неправдивого повідомлення про злочин та настання й 
для неї в такому випадку кримінальної відповідальності; 

2) вжити заходів щодо встановлення обставини можливого обмовляння поте-
рпілою особою про вчинення статевого злочину. Тобто потрібно дослідити міжособисті-
сні відносини жертви з її оточенням і підозрюваним, з'ясувати причини омани, і все це 
зробити з певним  завданням: переконати потерпілу зізнатися у правді. 

До речі, якщо є повна відсутність свідків, то окреслене також може вказувати на 
оману потерпілою особою, оскільки у випадку, коли потерпіла особа намагається не по-
відомити навіть про спільних знайомих її та підозрюваного, то вказане може свідчити 
про спробу невстановлення її справжньої поведінки напередодні «вчинення злочину»; 

3) встановити ознаки злочину та оглянути місце події. Відповідно до чинного за-
конодавства одразу після звернення особи про вчинення стосовно неї статевого злочину 
та вказування на певну територію чи об’єкт, де таке насильство було вчинено, прово-
диться огляд місця події. Специфіка подібної категорії злочинів передбачає обов'язкові 
дії потерпілої особи, направлені на опір, зокрема, яскраво виражені в зовнішніх ознаках 
у вигляді подряпин, гематом, синців, а також у розірваному одязі й інших пошкоджен-
нях обстановки у приміщенні або на природі. Працівники поліції повинні встановити 
наявні сліди боротьби між потерпілою та підозрюваним: залишки розірваної нижньої 
білизни, пошкоджені меблі, пом'яту траву, зламані гілки, відбитки пальців. Крім того, 
враховуються прямі фізіологічні докази, що підтверджують статеві зносини – кров, спе-
рма тощо. Якщо подібних фактів не виявлено, це ще одна вагома обставина, що підтвер-
джує помилкове звинувачення у зґвалтуванні; 

4) встановлення особи, на яку вказує потерпіла сторона. Зокрема працівники по-
ліції повинні детально вивчити відомості про ймовірного злочинця. При цьому логічно 
співвідносити матеріальний стан потерпілої особи та «злочинця», залежність один від 
одного, наявність психічних захворювань у підозрюваного, статевий потяг патологічно-
го характеру або загальні статеві порушення, залежність від психотропних препаратів, 
наявність  судимостей раніше за вчинення аналогічних злочинів.  

Здійснення такого доволі  широко переліку дій працівників поліції, пов’язаних із 
встановленням факту омани про вчинення статевого злочину, пов’язано із декількома 
причинами. Перша – законодавче затягування проведення медичних обстежень після 
змін до Кримінального процесуального кодексу в 2015 році. Друга – звинувачення особи 
у вчиненні статевого злочину тягне завжди за собою відмову від такої особи її оточення, 
формування негативного стереотипу та інколи навіть повне відсторонення підозрюваних 
осіб від суспільства («ізгої»). 

Висновок. Аналіз судової практика свідчить, що сьогодні існує досить багато ви-
падків засудження за вчинення статевого злочину повністю невинуватої особи, до того ж 
омана у вчиненні вказаних злочинів сьогодні інколи навіть є різновидом способів зароб-
ляння на життя. Враховуючи вказане, працівники поліції повинні в кожному випадку 
повідомлення про вчинення статевого злочину перевірити можливість омани потерпілою 
особою останніх про вчинення стосовно неї статевого злочину. 
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SUMMARY 

Shakhovа K.V. Misconceptions of law enforcement bodies about the commission of a sexual 
offense is a problem of the present. The article deals with consideration of the problem of countering 
crimes against sexual freedom and sexual integrity of a person, in particular, the current tendency of a 
person to make a pronounced crime. The author analyzes individual facts of committing such slander, 
determines the typical motives of such criminal activity, and possible consequences. At the same time, it 
is stated that despite the large number of scientific studies devoted to the problem of counteraction to 
statist crimes, the question studied in the article remains neglected by scholars.  

Taking into account the author's suggestion, the list of actions of police officers is aimed at 
establishing misconceptions of law enforcement bodies about the commission of a sexual offense and 
justifies the conduct of separate measures: 1) to establish the information characterizing the victim and 
the characteristics which she indicates as received as a result of the commission of sexual violence against 
her; 2) to conduct events aimed at establishing the circumstances of a possible conviction by a victim of a 
sexual assault; 3) establish the circumstances directed at establishing the features of the crime and review 
of the place of the event; 4) establish the circumstances aimed at establishing the features of the crime and 
review the place of the event; establishment of the person indicated by the injured party. The argument is 
based on the fact that the implementation of a rather broad list of police officers' actions related to the 
misrepresentation of a sexual offense is due to several reasons today. The first is the legal delay in 
conducting medical examinations after amendments to the Criminal Procedural Code in 2015. The second 
is the accusation of a person in committing a sexual offense is always the rejection of such a person's 
environment, the formation of a negative stereotype and sometimes even the complete removal of 
suspects from society ("rogue"). 

Keywords: sexual crimes, misleading, defamation, false reports of crime. 
 


