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SUMMARY 
Mykhaylo S. Puzyrov, Lyudmyla I. Olefir. Socio-legal conditionality for introduction of the 

institute of probation supervision over convicts on parole into the legislation of Ukraine. The article 
substantiates a socio-legal conditionality for introduction of the institute of probation supervision over 
convicts on parole into the legislation of Ukraine. It was found that the need to exert a certain influence 
(supervisory, educational, etc.) over convicts on parole is not new and is evidenced not only by foreign 
but also domestic history of criminal and executive law. The analysis of modern foreign approaches has 
shown that the procedure of parole provides for two interrelated stages: 1) release of a person from a 
penitentiary institution; 2) establishing supervision over him/her after release. It is noted that the assign-
ment of the function of exercising control over convicts on parole to probation authorities will ensure the 
implementation of this post-penitentiary area on a professional basis. 

The substantiation of probation authorities as subjects of supervision over convicts on parole is 
based on the following provisions of international and Ukrainian legislation: 

1) The Law of Ukraine «On Probation» provides for penitentiary probation, which, according to 
Part 1 of Article 11, means the preparation of persons serving a punishment of restraint of liberty or im-
prisonment for a fixed term, to release for employment and accommodation of such persons after release 
at their chosen place of residence. In view of this, probation authorities work with the persons in respect 
of whom measures for preparation for parole are carried out; and it will be logical if after the release, in 
order to consolidate the results of correction and re-socialization, the mentioned authorities will continue 
to work with the released persons; 

2) Paragraph 12 of Recommendation Rec(2003)22 of the Committee of Ministers to member 
states on conditional release (parole) provides that the preparation for conditional release should be orga-
nized in close collaboration with all relevant personnel working in prison and those involved in post-
release supervision, and be concluded before the end of the minimum or fixed period. Thus, international 
legal acts adhere to the position on the unity of the subject involved in the process of preparation of parole 
and supervision over convicts on parole. 

Keywords: parole, foreign experience, international legal regulation, probation supervision, pro-
bation authorities, probation subjects. 
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НЕДОТОРКАНОСТІ НЕПОВНОЛІТНЬОЇ ОСОБИ 
 

Здійснено аналіз стану дослідження родового та безпосереднього об’єктів злочинів проти 
статевої свободи та статевої недоторканості особи. Обґрунтовується висновок про суперечливість 
деяких поглядів вчених на зміст та взаємодію статевої свободи та статевої недоторканості як 
об’єктів кримінально правової охорони. Аргументується позиція щодо змісту статевої недоторка-
ності як універсального соціально біологічного стану і об’єкту кримінально правової охорони, що 
має багаторівневу суспільно правову регуляцію (охорону) та виділяються: а) ціннісний, б) регуля-
тивний, в) медичний, г) інформаційний та д) фізичний рівні статевої недоторканості. 
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Постановка проблеми. В Україні спостерігається погіршення криміногенної си-
туації, кількості тяжких та особливо тяжких злочинів проти життя та здоров’я особи 
суттєво не скорочується. Окреме місце в цьому сумному переліку посідають злочини 
проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, в тому числі й щодо неповно-
літніх осіб. За офіційною статистикою Офісу ГПУ, за 2017–2019 рр. загалом кількість 
облікованих злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості зменшилася. 
Зокрема, за 2017 р. зареєстровано 849 злочинів, при цьому вручено повідомлення про 
підозру 610 особам, у 2018 р. –  821 злочин (595 підозр), у 2019 р.– 750 злочинів (537 
підозр). За статтею 156 КК «Розбещення неповнолітніх» у 2017 р. зареєстровано 285 
злочинів (164 підозри) й  за 155 КК «Статеві зносини з особою, яка не досягла шістна-
дцятирічного віку» – 50 злочинів (16 підозр); у 2018 р. відповідно 274 злочини (155 пі-
дозр) та 84 злочини (50 підозр); у 2019 р. – 250 злочинів (150 підозр) та 64 злочини (30 
підозр) [1]. Зазначені злочини характеризуються виключною аморальністю та цинічніс-
тю дій винних осіб щодо своїх жертв. Як правило, вони завдають жертвам глибоких мо-
ральних та психічних травм, наносять серйозну шкоду їхньому фізичному та психічному 
здоров’ю. Крім того, статеві злочини мають високу суспільну небезпеку не тільки через 
заподіяння шкоди іншим суспільним відносинам та соціальним і моральним цінностям, 
–  нормальному фізичному й психологічному розвитку дітей та підлітків, а ще через 
руйнування соціальних зв’язків жертв таких злочинів, важкої і довгої адаптації в суспі-
льстві після перенесених моральних та фізичних травм, виникнення небезпечних постт-
равматичних психічних розладів тощо [2]. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Злочини 
проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, серед них і ненасильницькі 
злочини проти статевої недоторканості неповнолітніх, досліджували вітчизняні правни-
ки, а саме: С. М. Авраменко, Ю. В. Александров, М. І. Бажанов, В. І. Борисов, 
Л. П. Брич, Л. В. Дорош, О. О. Дудоров, О. Г. Кальман, С. С. Косенко, К. Д. Кулик, 
Т. Д. Лисько, Г. Я. Мартинишин, Я. В. Мачужак, Л. І. Мороз, В. Ю. Омецинська, 
В. О. Навроцький, О. О. Світличний, М. І. Хавронюк, С. В. Чмут, А. П. Шеремет та ін. 
Однак проблема співвідношення статевої свободи та статевої недоторканості як об’єктів 
кримінально правової охорони в доктрині кримінального права вирішується суперечли-
во. На усталених доктринальних положеннях та власних поглядах на предмет дослі-
дження, а також кримінальному законодавстві України, що стояло та стоїть на забезпе-
ченні охорони статевої свободи та статевої недоторканості особи, здійснено спробу по-
новому визначити родовий та безпосередній об’єкти ненасильницьких злочинів, що по-
сягають на статеву недоторканість неповнолітніх осіб. 

Метою дослідження є науковий пошук та обґрунтування змісту та взаємодії родового 
та безпосереднього об’єктів ненасильницьких злочинів, що посягають на статеву недоторка-
ність неповнолітніх осіб в межах Розділу IV Особливої частини (ст. 155 та 156 КК). 

Виклад основного матеріалу. З назви розділу IV Особливої частини КК можна 
зробити висновок, що законодавець вважає родовим об’єктом цих злочинів статеву сво-
боду та статеву недоторканість. Натомість сучасні правники зазначають, що родовий 
об’єкт злочинів проти статевої свободи і статевої недоторканості перебуває у стадії роз-
робки [3, с. 110; 4, с. 7–8]. З огляду на це, особливої актуальності набуває дослідження 
змісту родового об’єкта злочинів проти статевої свободи і статевої недоторканості. Бі-
льшість поглядів на родовий об’єкт статевих злочинів, висловлених у радянській кримі-
нально-правовій літературі, ґрунтувалися на визначенні об’єкта цих суспільно небезпеч-
них діянь, запропонованого П. І. Люблінським, який вказував, що до таких належать 
злочини, спрямовані на задоволення своєї статевої пристрасті чи іншої особи, які за сво-
їм об’єктивним характером порушують соціальний уклад статевих відносин [5, с. 21]. А. 
П. Шеремет зазначає, що злочини проти статевої свободи так чи інакше порушують ук-
лад статевих стосунків, стають суспільно небезпечними відхиленнями від норм сексуа-
льної поведінки людей. Тому визначення поняття статевих злочинів має за мету встано-
влення кола діянь, що належать до цієї групи, та їх основних і спеціальних ознак [6, с. 8]. 
Раніше тотожні або близькі погляди на родовий об’єкт статевих злочинів обстоювали Б. 
А. Бліндер, Б. В. Данієльбек, О. П. Дьяченко та інші радянські криміналісти [7, с. 5; 8, с. 
8; 9, с. 16]. Зрозумілим є прагнення цих та інших правників надати родовому об’єкту 
статевих злочинів більшого змісту за рахунок статевої моральності. Зміст укладу стате-
вих стосунків неможливо розглядати у відриві від поняття статевої моральності. Статева 
моральність є однією із складових системи моральних цінностей суспільства. Проте ста-
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тева моральність містить у собі комплекс норм, що не можуть охоронятися кримінально-
правовими засобами. Це стосується таких суто моральних цінностей, як вірність, любов, 
взаємоповага, рівноправність тощо. Саме через увагу до цих категорій моралі 
О. М. Ігнатов ототожнює «статеві злочини» та «злочини проти моральності». За погля-
дами цього правника, будь-який злочин є аморальним вчинком, але статеві злочини амо-
ральні за своєю сутністю, тому що вони пов’язані з порушенням моральних принципів, 
якими керується суспільство [10, с. 16]. 

Визначати родовий об’єкт статевих злочинів як уклад статевих стосунків у суспі-
льстві досить суперечливо. Уклад статевих стосунків дуже містке й широке поняття. 
Воно пов’язане з комплексом організаційних, економічних, правових, моральних відно-
син у суспільстві. Очевидно, що в поле зору кримінально-правового регулювання (охо-
рони) не входять великі блоки таких відносин. Незбіг фактичного обсягу всього укладу 
статевих відносин у суспільстві з родовим об’єктом злочинів проти статевої свободи і 
статевої недоторканості насамперед позначається на доцільності і можливості впливати 
на них кримінально-правовими засобами. Вищенаведені аргументи надають підстави не 
погодитися з таким баченням родового об’єкта статевих злочинів. 

Л. Г. Козлюк пропонує дещо вдосконалити визначення родового об’єкта статевих 
злочинів за рахунок заміни терміна «стан статевих стосунків» на «порядок, що склався». 
Ця дослідниця аргументує свою пропозицію тим, що ґрунтовніше розкривати суспільну 
небезпечність статевих злочинів, наголошуючи, що вони порушують встановлені норми 
поведінки у статевих відносинах. Отже, вважаємо, що запропоноване визначення за своєю 
суттю насамперед передбачає дотримання норм статевих відносин між людьми, незалежно 
від того, чи є це нормами права чи моралі [11, с. 181]. З цим погодитися також не можна. 
По-перше, не бачимо принципової різниці в заміні фактично однопорядкових термінів 
«стан» і «порядок», семантичне значення яких практично тотожне. По-друге, запропоно-
ване визначення родового об’єкта статевих злочинів також, як і попередньо розглянуті 
погляди, не розмежовує моральні і правові основи статевих стосунків у суспільстві. 

Останнім часом набуває поширення погляд, згідно з яким родовим об’єктом ста-
тевих злочинів є «безпека сексуальної сфери» або «безпечність статевих відносин». Ця 
позиція кореспондується із підвищенням ролі правових засобів, що гарантують людині 
безпеку життєдіяльності в сучасних умовах науково-технічного прогресу. Зокрема, 
Г. П. Краснюк робить висновок, що більш точному визначенню сутності об’єкта стате-
вих злочинів буде сприяти введення у науковий обіг єдиного визначення, яке б містило в 
собі статеву недоторканість і статеву свободу. Використання терміна «сексуальна безпе-
ка» дозволяє, по-перше, наголосити, що статева недоторканість і статева свобода  – по-
няття однопорядкові, взаємопов’язані; по-друге, наочно показати, що об’єкт сексуальних 
злочинів проти неповнолітніх, незважаючи на яскраво виражену специфіку, все ж таки є 
невід’ємною частиною родового об’єкта статевих злочинів;  по-третє, більш точно відо-
бражає сутність об’єкта статевих злочинів, що полягає насамперед у безпеці особи у 
сфері сексуальних відносин [12, с. 48]. На жаль, дослідниця не розвинула своєї аргумен-
тації щодо доцільності використання «сексуальної безпеки» як родового об’єкта стате-
вих злочинів. 

У більшості вітчизняних досліджень, присвячених кримінально-правовій характе-
ристиці статевих злочинів, зазначається, що родовим об’єктом цієї групи суспільно не-
безпечних діянь є статева свобода і статева недоторканість [13, с. 90; 14, с. 88]. Ці суспі-
льні відносини охороняються єдиним комплексом кримінально-правових норм, 
об’єднаних у розділі IV «Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості». 
Ми вважаємо, що статева свобода і статева недоторканість є системою однорідних, вза-
ємопов’язаних та взаємозумовлених груп суспільних відносин, що охороняються єдиним 
комплексом кримінально-правових норм та є родовим об’єктом статевих злочинів. 

Однак зміст статевої свободи та статевої недоторканості як складових родового 
об’єкта злочинів, передбачених у розділі IV Особливої частини КК, у правників не 
знайшли єдиного визначення. Наприклад, О. О. Дудоров розуміє статеву свободу як пра-
во повнолітньої і психічно нормальної особи самостійно обирати собі партнера для ста-
тевих зносин і не допускати у сфері статевого спілкування будь-якого примусу [15, с. 4–
5]. Л. В. Дорош визначає статеву свободу у вигляді права особи на самовизначення у 
сфері статевих відносин, реальну можливість особи вступати в добровільне статеве спіл-
кування з обраним партнером у будь-який час і в будь-який сексуально прийнятній фор-
мі за умови, що воно не суперечить нормативно-правовим приписам щодо охорони осо-
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би та громадського порядку [16, с. 70]. З цих визначень випливає, що «статева свобода», 
по-перше, є природним правом жінки або чоловіка, які досягли повноліття; по-друге, 
передбачає статеві зносини за обопільною згодою партнерів (добровільно, без примусу, 
насильства тощо); по-третє, не має обмежень щодо статі партнера та форм задоволення 
статевої пристрасті; по-четверте, не повинна порушувати законні права й інтереси інших 
осіб, держави та суспільства. Тому не мають статевої свободи особи певного віку та ста-
ну: психічно хворі особи, які визнані судом недієздатними, особи, які не досягли певно-
го віку чи статевої зрілості. Статева свобода брутально порушується у випадках застосу-
вання насилля, погроз, використання безпорадного стану потерпілого. Вона не повинна 
порушувати громадський порядок у виключно цинічних, безсоромних випадках або 
аморальних формах. Тому статева свобода, як об’єкт кримінально-правової охорони мо-
же бути визначена як право особи, яка згідно з чинним законодавством досягла віку 
вступу в сексуальні стосунки, вільно задовольняти свої статеві потреби, не порушуючи 
законних прав і інтересів інших осіб, держави та суспільства. 

«Статева недоторканість» як друга складова родового об’єкта, насамперед, поля-
гає в забороні будь-якого неправомірного втручання у сферу статевих відносин малоліт-
ньої або неповнолітньої особи. Проблема визначення «статевої недоторканості» та її 
співвідношення із «статевою свободою» суперечливо вирішується в літературі. Пошире-
ним є погляд, що статева недоторканість є об’єктом статевого злочину щодо неповнолі-
тнього, а статева свобода обмежується виключно у випадках вчинення статевих злочинів 
«відносно дорослих осіб» [17, с. 9; 18, с. 20–21]. Не згодна з цією думкою Г. Л. Крігер, 
яка зазначає, що порушення статевої недоторканості завжди порушує й статеву свободу 
[19, с. 221]. А. Б. Утямішев, навпаки, вважає, що статева недоторканість є похідною від 
статевої свободи. Цей дослідник розмірковує так: «Про статеву недоторканість як безпо-
середній об’єкт статевих злочинів необхідно говорити виключно відносно осіб, що: 
1) перебувають у безпорадному стані; 2) не усвідомлюють дійсного соціального значен-
ня вчиненого; 3) з якими загалом не можна вступати у статеві зносини. До таких осіб 
належать, наприклад, душевнохворі, малолітні, непритомні особи та інші. Ці особи є 
недоторканими у статевому відношенні незалежно від отриманої згоди на ті чи інші сек-
суальні дії з ними» [21, с. 92]. 

Як бачимо, науковці по-різному співвідносять досліджувані безпосередні об’єкти 
статевих злочинів. Одні правники вважають їх самостійними категоріями, що як об’єкти 
кримінально-правової охорони не перехрещуються. За їх поглядами, малолітня та непо-
вноліття особа має статеву недоторканість, але не має статевої свободи. Дорослі ж, на-
буваючи статевої свободи, втрачають статеву недоторканість. Другі вважають статеву 
свободу і статеву недоторканість спорідненими категоріями, що частково чи повністю 
перетинаються, та наполягають на тому, що неповнолітні особи також, поряд із дорос-
лими жінками та чоловіками, мають статеву свободу. Треті ж, навпаки, стверджують, що 
неповнолітні, якщо вони навіть не досягли статевої зрілості, набувають статевої свободи 
в повному обсязі з моменту досягнення ними віку, що дає змогу усвідомлювати значен-
ня та роль статевих зносин. Стосовно малолітніх, то в силу їх психофізичного розвитку 
вони не мають змоги усвідомлювати роль і значення статевих зносин, а тому, відповід-
но, не можуть мати статевої свободи. Існує навіть погляд, що статева недоторканість 
поширюється на осіб чоловічої та жіночої статі у будь-якому віці, а не тільки на малолі-
тніх та неповнолітніх. Право на статеву недоторканість та статеву свободу надається 
всім громадянам, незалежно від статі та віку, міри моральної гідності та доброчесності. 

Більшою послідовністю вирізняється позиція В. В. Сташиса і М. І. Бажанова, які 
пов’язують статеву недоторканість з абсолютною забороною будь-якого втручання у 
статеву сферу особи, яка не набула статевої свободи. Отже, статева свобода та статева 
недоторканість є самостійними безпосередніми об’єктами кримінально-правової охоро-
ни. Статева свобода є невід’ємною складовою комплексу природних прав і свобод лю-
дини. Особа набуває повної статевої свободи з досягненням віку, коли держава законо-
давчо визначає її право утворити нову суспільну ланку – сім’ю (з 17 років – жінки та 18 
років – чоловіки). До цього часу держава гарантує та забезпечує гармонійний фізичний і 
психічний статевий розвиток малолітньої дитини та підлітка, створюючи навколо таких 
осіб правовий статус «статевої недоторканості» [22, с. 154]. 

Тож статева свобода як безпосередній об’єкт злочинів, по-перше, є невідчужува-
ним природним правом жінки або чоловіка, які досягли певного віку або статевої зрілос-
ті; по-друге, передбачає можливість сексуальних зносин за обопільною добровільною 
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згодою партнерів (без насильства або загрози його застосування); по-третє, не має об-
межень щодо статі сексуального партнера та форм задоволення статевої пристрасті; по-
четверте, при цьому не мають порушуватися законні права й інтереси інших осіб, дер-
жави та суспільства. Не мають статевої свободи особи певного віку та стану: психічно 
хворі особи, які визнані судом недієздатними, особи, які не досягли шістнадцятирічного 
віку. Вони не повинні порушувати громадський порядок, вчиняючись у виключно цині-
чних, безсоромних випадках або аморальних формах. Статева свобода може бути визна-
чена як невідчужуване, природне право особи, яка досягла певного віку або статевої зрі-
лості, вільно вступати у статеві зносини або в інший спосіб задовольняти свої статеві 
потреби, не порушуючи законних прав і інтересів інших осіб, держави та суспільства. 
Статева свобода порушується у випадках застосування фізичного або психічного насил-
ля, використання безпорадного стану потерпілої особи. Статева недоторканість як без-
посередній об’єкт, насамперед, полягає в забороні будь-якого неправомірного втручання 
у сферу статевих відносин малолітньої або неповнолітньої особи. Статева недоторка-
ність є універсальним соціально-біологічним станом та має багаторівневу суспільно-
правову регуляцію (охорону). На наш погляд, треба виокремити: а) ціннісний, б) регуля-
тивний, в) медичний, г) інформаційний та д) фізичний рівні статевої недоторканості [23, 
с. 154]. Ціннісний рівень відображає моральні цінності суспільства, яке схвалює своєча-
сне, поступове входження особи в повноцінні статеві відносини. Суспільна мораль засу-
джує будь-яке брутальне статеве поводження з дітьми та підлітками, проте заохочує та 
спрямовує в пізнавальне русло релігійні, родинні або шкільні бесіди (програми) зі стате-
вого виховання. Регулятивний рівень встановлюється у нормах Сімейного кодексу Укра-
їни, який визначає вік осіб жіночої (17 років) та чоловічої статі (18 років), з досягненням 
якого вони можуть вступати в шлюбні відносини (ст. 21, 22 СК). У випадках, якщо осо-
ба, яка досягла 14 років, подала заяву, за рішенням суду їй може бути надано право на 
шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам (ч. 2 ст. 23 СК). Медичний 
вимір пов’язаний із визначенням статевої зрілості, згідно з Правилами проведення судо-
во-медичних експертиз (обстежень) з приводу статевих станів у бюро судово-медичної 
експертизи, затвердженими наказом МОЗ України від 17.01.1995 р. № 6. Інформаційний 
рівень статевої недоторканості полягає в забороні інформування у будь-який спосіб ма-
лолітніх та неповнолітніх про сексуальні відносини до досягнення ними 16-річного віку. 
Фізичний рівень статевої недоторканості утворює абсолютну заборону на статеві зноси-
ни з малолітніми та особами, які не досягли статевої зрілості, у природний та неприрод-
ний спосіб, навіть за умови добровільної згоди останніх. 

Визначаючи основний безпосередній об’єкт ненасильницьких статевих злочинів, 
треба враховувати дві вимоги щодо нього. По-перше, він повинен перебувати у площині 
родового об’єкта і співвідноситися із ним як частина і ціле, а, по-друге, це суспільні від-
носини, які законодавець, створюючи ці норми, насамперед, прагнув поставити під охо-
рону кримінального закону [23, с. 213]. Двом зазначеним умовам повністю відповідає 
визначення безпосереднього об’єкта ненасильницьких злочинів проти неповнолітніх 
осіб у вигляді інформаційної та фізичної статевої недоторканості як сукупності суспіль-
них відносин, які забезпечують абсолютну заборону будь-яких статевих зносин із таки-
ми особами. У зв’язку з вказаним принагідно зазначимо, що фізична недоторканість ви-
значає соціальну сутність і основну спрямованість кримінальної охорони статті 155 КК, 
інформаційна ж недоторканість в основному потерпає у разі розбещення неповнолітніх 
осіб, передбаченого у статті 156 КК. Водночас треба наголосити, що «нездоланної стіни» 
між інформаційною та фізичною статевою недоторканістю не існує й існувати не може, 
тому, певним чином, від статевих зносин з особою, яка не досягла шістнадцятирічного 
віку, може потерпати й інформаційна недоторканість, а від розбещення неповнолітніх – 
фізична. Статева недоторканість, насамперед, є передумовою, яку повинна забезпечити 
держава і суспільство для нормального статевого фізичного та психічного розвитку ди-
тини й підлітка. Утворюючи кримінально-правову заборону на статеві зносини з особою, 
яка не досягла певного віку, законодавець, насамперед, охороняє її фізичну статеву не-
доторканість. У цьому полягає основна соціальна спрямованість зазначеної правової 
норми. Нормальний фізичний і психічний статевий розвиток неповнолітньої особи треба 
вважати додатковим безпосереднім об’єктом злочину, передбаченого ст. 155 КК [24, 
с. 60]. Щодо безпосереднього об’єкта розбещення неповнолітніх, то уявляється, що від-
носини із абсолютної інформаційної (психічної) та тілесної (фізичної) статевої недотор-
каності неповнолітньої особи, насамперед, ставляться під охорону кримінально-
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правовими засобами. Ці відносини перебувають у площині родового об’єкта, є його 
складовою частиною й утворюють з іншими елементами однорідне утворення у вигляді 
статевої недоторканості особи. Безумовно, виділення інформаційної (психічної) та тіле-
сної (фізичної) складових статевої недоторканості неповнолітньої особи певною мірою 
має умовний характер. Неможливо негативно впливаючи на тілесну недоторканість, не 
чіпати її психічну складову. Психічний вплив на статеву недоторканість обов’язково 
негативно відіб’ється на тілесній недоторканості. Фізичній статевій недоторканості за-
подіюється шкода у випадках розпусних контактів винного із потерпілим, що мають 
безліч форм сексуальних маніпуляцій [25, с. 86]. 

Висновки. Враховуючи викладене, підсумуємо, що статева недоторканість як ос-
новний безпосередній об’єкт ненасильницьких статевих злочинів проти неповнолітніх 
осіб полягає в забороні будь-якого неправомірного втручання у сферу статевих відносин 
малолітньої або неповнолітньої особи. Статева недоторканість розглядається нами як 
універсальний соціально-біологічний стан малолітньої або неповнолітньої особи, що має 
багаторівневу суспільно-правову регуляцію (охорону). На наш погляд, з цієї позиції тре-
ба виокремити: а) ціннісний, б) регулятивний, в) медичний, г) інформаційний та д) фізи-
чний рівні статевої недоторканості малолітньої або неповнолітньої особи. 
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SUMMARY 

Petro V. Khriapinskiy. Regarding the ancestral and direct objects of non-violent crime 
against the sexual integrity of a minor. The article analyzes the current state of the study of ancestral 
and direct objects of crimes against sexual freedom and sexual integrity of a person. The conclusion about 
the contradiction of some views of scientists on the content and interaction of sexual freedom and sexual 
inviolability as objects of criminal justice is substantiated. The position on the content of sexual inviola-
bility as a universal social and biological condition and object of criminal legal protection, which has a 
multilevel social legal regulation (protection) and is distinguished: a) value, b) regulatory, c) medical, 
d) information and e) physical levels of sexual integrity. 

The problem of the relation between sexual freedom and sexual inviolability as objects of crimi-
nal protection in the doctrine of criminal law is resolved controversially. The established doctrinal provi-
sions and their own views on the subject of the study, as well as the criminal legislation of Ukraine, 
which stood for the protection of sexual freedom and sexual inviolability of a person, an attempt was 
made to redefine the generic and direct objects of non-violent sexually assaulting crimes. minors. 

Relations with the absolute informational (mental) and physical (physical) sexual integrity of a 
minor are, first of all, protected by criminal legal means. These relationships are in the plane of the gener-
ic object, are its component part and form a homogeneous formation in the form of sexual inviolability of 
the person with other elements. Certainly, the allocation of information (mental) and physical (physical) 
components of sexual integrity of a minor is to some extent conditional. It is impossible to negatively 
affect the physical integrity, not to touch its mental component. Conversely, the mental impact on sexual 
integrity is bound to adversely affect physical integrity. The physical component of sexual integrity is 
harmed in all cases of sexual abuse of the perpetrator with the victim, which have many forms of sexual 
manipulation with the victim's body. Equally socially dangerous is sexual misconduct of a minor by talk-
ing cynically, displaying pornographic and erotic content, etc. 

Keywords: sexual freedom, sexual immunity, criminal protection, generic and direct objects of 
sexual crime. 


