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Стаття надійшла до редколегії 09,12.2009 р.

О.Д. Коломосць Щ ОДО ПРО БЛ ЕМ И ВИЗНАЧЕННЯ  
І  Д Е Я К И Х  ТЕРМІНІВ У СФЕРІ  
І  П ОПЕР ЕДЖ ЕННЯ  НАСИЛЬСТВА У С ІМ ’Ї

Стан справ у сфері забезпечення прав і свобод особи, їх практичної 
реалізації с тим критерієм, за яким оцінюється рівень демократичного 
розвитку будь-якої держави і суспільства в цілому. Саме тому сьогодні 
особлива увага державних органів та установ, громадських організацій, 
суспільства в цілому спрямована на попередження і протидію порушень 
прав людини у будь-яких його проявах. Не може бути виключенням і 
один з його аспектів -  насильство в сім'ї. У цьому контексті особливої 
уваги потребує питання вдосконалення понятійного апарату у цій сфері, 
вирішення якого в комплексі з іншими новаціями дозволить позитивно 
вплинути на рівень цього негативного явища.
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Ст. 36 Конвенції про права дитини передбачає захист дитини від 
усіх форм експлуатації, що завдають шкоди будь-якому аспекту добробу
ту дитини1. Як справедливо зазначає М.О. Колесник, "право дитини на 
захист законом її життя, здоров'я, морального, фізичного, духовного роз
витку існує в більшості випадків формально і реалізується тоді, коли не
повнолітній виступає в ролі злочинця (оскільки чинними кримінальним 
і кримінально-процесуальним кодексами передбачено особливості від
повідальності неповнолітніх). Коли ж скоєно злочин проти самої дитини, 
то вона не завжди отримує належний захист з боку держави та суспільства"1 2.

Проблемам психологічного, адміністративно та кримінально-правового 
регулювання суспільних відносин у сфері нормального розвитку непов
нолітніх присвячені роботи М.М. Биргеу, О.І. Бєлової, М.А. Бондаренка, 
В. І. Ветрова, В.В. Вітвіцької, Л.Л. Гоголевоі, В.Т. Дзюби, Л.В. Дорош, В.І. Же- 
нунтія, А.Н. Ігнатовича, С.Г. Киренка, М.М. Корчового, Г.Г. Криволапова, 
К.Б. Левченко, Л.В. Левицької, П.С. Матишевського, В.К. Негоденка, О.В. Не- 
годченка, С.В. Пєткова, С.М. Рахметова, В.М. Смитиєнка, В.В. Сташиса, 
І.М. Трубавіної, О.А. Удалової, О.В. Швед, Н.В. Шость, Я.М. Яковлева, 
О.С. Якубова, С.С. Яценка, Н.С. Юзікової та інших науковців. Опубліко
вані праці використано автором як вихідні науково-теоретичні основи 
дослідження обраної теми, проте сьогодні відсутнє її комплексне дослі
дження.

Метою цієї статті є визначення та розкриття окремих термінів та їх 
співвідношення у сфері попередження насильства у сім'ї -  "дитина", 
"експлуатація дитини" та "експлуатація дитини б  с ім ' ї ", аналіз проблем їх 
застосування у чинному законодавстві України, виявлення недоліків та 
прогалин, які заважають здійсненню ефективної протидії насильству над 
дітьми в сім'ї.

На нашу думку термін "експлуатація дитини" потребує уточнення, а 
науково-обгрунтоване поняття "експлуатація дитини в сім'ї" взагалі від
сутнє, незважаючи на те, що вони в різних варіантах досить часто зустрі
чаються в текстах нормативно-правових документів (так, КК України містить 
ст. 150 "Експлуатація дітей")3 * 5. Крім того, у досліджуваній сфері немає 
методологічно єдиного підходу до визначення цих термінів. На необхід
ності проведення спеціального дослідження проблеми законодавчого 
розмежування правового статусу та правового захисту різних вікових

1 Див,: Конвенція про правя дитини: Конвенцію ратифіковано Постановою ВР від
27.02.91 №789-XII // Відомості Верховної Ради. -  1991. -  № 13. -  Ст. 145.

- Див.: Колесник М.О. Об'єкт злочину, передбаченого ст. 150 Кримінального кодексу
України "Екошуатація дітей" / М.О. Колесник // Актуалвні проблеми сучасної науки в 
дослідженні молодих вчених. -  2005. -  С. 109.

5 Див,: Кримінальний кодекс України / / Відомості Верховної Ради. -  2001, -  № 25 -  26, - 
Ст. 131 (із змінами).
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груп дітей у своїй праці наголошували Н.М. Крестовська та М.А. Гот- 
вянська1.

Вихідними поняттями для дефініції "експлуатація дитини" є термі
ни "експлуатація" та "дитина", які потребують самостійного розгляду.

В українській мові існують такі назви дитини залежно від її віку: "но
вонароджений", "немовля", "грудна дитина", "малюк", "дитина дошкільного 
віку", "дошкільник", "школяр", "хлопчик", "дівчина", "підліток", "парубок", 
"дівчина", "юнак". У науковій літературі, чинному законодавстві та ві
домчих нормативних актах крім зазначених зустрічаються такі поняття: 
"молодший шкільний вік", "дитина молодшого віку", "середній шкільний 
вік", "старший шкільний вік", "неповнолітня особа", "фізична особа, що 
не досягла чотирнадцяти років", "малолітній", "малолітня дитина", "непо
внолітній", "дитина".

Тлумачення поняття "дитина" у довідковій літературі теж мас свої, 
хоча й незначні, відмінності: "маленька дівчинка або маленький хлоп
чик"1 2; людина, яка не досягла дорослого віку"3; особа що не досягла пов
ноліття4.

Розглядаючи законодавчо визначену дефініцію "дитина" слід зазна
чити, що у національному і міжнародному законодавстві вона трактуєть
ся неоднозначно. Так, у ст.1 Конвенції ООН про права дитини поняття 
"дитина" визначено як "людська істота, що не досягла віку вісімнадцяти 
років"5 *.

Про значно нижчий віковий ценз йдеться при визначенні цього ж 
поняття в одному з останніх ратифікованих Верховною Радою України 
міжнародному акті (набрав чинності 01.11.2008) -  Європейській конвенції 
про визнання та виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про 
поновлення опіки над дітьми: "Дитина -  особа будь-якого громадянства, 
що не має 16 років і не має права самостійно вирішувати щодо місця сво
го постійного проживання за законодавством про місце її постійного

1 Див.: Крестовська Н.М., Готвянська М.А, Використання дітей молодшого віку при 
жебракуванні: проблеми кваліфікації та юридичного реагування Боротьба з організова
ною злочинністю і корупцією (теорія і практика) 2005. -  № 12 [Електронний ресурс]. — 
Режим доступу: http://mHdc.naiau.kiev.ua/GurHal/12.htm — Заголовок з екрану,

2 Див.: Великий тлумачний словник сучасної української мови / Голов, ред. В.Т. Бу
сел, редактори-лексикографи: В.Т. Бусел, М.Д. Баєилега-Дерибас. О.В, Дмитрісв, Г.В. Лат
ник, Г.В. Степенко. -  К.: Ірпінь: ВТФ "Перун”, 2005. -  С. 300.

’ Див.: Вікіпедія (вільна енциклопедія) [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: 
http://uk.wikipedia.org- Заголовок з екрану7,

4 Див.: Українська радянська енциклопедія. Т. З "Гердан -  електрографія" Видання 
друте. -  Кгіїв, 1979, -  С. 388 -  389,

5 Див.: Конвенція про права дитини: Конвенцію ратифіковано Постановою ВР від
27.02.91 № 789-XII // Відомості Верховної Ради. -  1991. -  № 13. -  Ст. 145.
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проживання, про п громадянство чи за внутрішнім законодавством запи
туваної держави"1.

Аналіз нормативно-правових актів України свідчить, що і в націо
нальному законодавстві поняття "дитина" трактується по різному. У ст. 1 
Закону України "Про громадянство" зазначається, що "дитина це особа 
віком до 18 років"1 2.

У ст. 6 "Дитина" Сімейного кодексу України вже не наводиться ос
новного вікового цензу і вводиться поняття "правового статусу дитини"3 *. 
При цьому саме поняття "дитина" поділяється на "малолітню" та "непов
нолітню". У той же час згідно зі ст.1 Закону України "Про охорону дитинства" 
"дитина -  особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом, засто
совуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше"1. Підстави 
набуття таких прав зазначені в ст. 34 -  35 Цивільного кодексу України і 
визначаються терміном "набуття повної цивільної дієздатності" -  реєст
рації шлюбу, праця за трудовим договором, реєстрація матір'ю або бать
ком дитини, реєстрації суб'єктом підприємницької діяльності5.

Зазначене вище має важливе значення в юриспруденції, адже може 
постати цілком логічне запитання -  чи буде особа, яка не досягла 18 ро
ків (повноліття) але мас статус повнолітньої, визнана такою за підстав 
застосування до неї положень іншого законодавства (зокрема, положення 
К К України не передбачають врахування зазначеної обставини)? Чітка 
відповідь на поставлене запитання сьогодні відсутня. Вважаємо, що зако
нодавець визначив, що повна цивільна дієздатність, надана фізичній 
особі, поширюється на усі цивільні права та обов'язки, тим самим обме
живши застосування даного положення лише в цивільних правовідносинах.

Здійснюючи аналіз даної теми, В. В. Вітвіцька наголошує, що "зако
нодавець не в однаковій мірі охороняє інтереси та права неповнолітніх і 
малолітніх дітей" та вказує на необхідність урегулювання використання 
категорій "малолітній" та "неповнолітній"5. Подібну думку висловлює й

1 Див.: Про ратифікацію Європейської конвенції про визнання та виконання рішень 
стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми: Закон України від 
06,03.2008 № 135-VI / Відомості Верховної Ради. -  2008. -  № 17, -  ст. 177.

- Див.: Про громадянство України: Закон України від 18.01.2001 року № 2235-ІІІ / Ві
домості Верховної Ради. -  2001, -  № 13. -  Ст. 65 (зі змінами).

3 Див.: Сімейний кодекс України // Відомості Верховної Ради. -  2002. -  № 21 -  22.
1 і 1353 (зі змінами).

а Див.: Про охорону дитинства: Закон України від 26.04,2001 № 2402-ІІІ / Відомості 
Верховної Ради. -  2001. -  № 30. -  Ст. 142 (зі змінами).

5 Див,: Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради. -  2003. -  №№ 40 -  44, - 
Ст, 356 (зі змінами).

1 Див.: Вітвіцька В.В. Кримінологічні проблеми попередження злочинних посягань 
на моральний і фізичний розвиток неповнолітніх: Автореф, лис. ... канд, юрид. наук: 
спец. 12.00.08 "Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право" 
/ В.В. Вітвіцька. -  К„ 2002. -  Є. 9.
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С.Г. Киренко, який зазначає, що частина друга (п. 2) ст.115 КК України 
визнає умисне вбивство малолітньої дитини (особи до 14 років) обстави
ною, яка обтяжує відповідальність. У такій ситуації за межами посиленої 
кримінально-правової охорони залишається велика група неповнолітніх 
у віці від 14 до 18 років, що не відповідає Конвенції про права дитини, 
яка вимагає належного захисту всіх осіб у віці до 18 років1.

У кримінальному праві проблема виникає й при ототожненні тер
мінів "дитина" та "неповнолітній". На думку Н.М. Кресговської та М.А. Гот- 
вянської, така позиція с не зовсім коректною. Адже немовлята та діти 
молодшого віку (до 7 років), які теж с "особами віком до вісімнадцяти 
років", не можуть бути суб'єктом не тільки злочинної, але й девіантної 
поведінки через відсутність фізичної на те можливості (немовляти) або 
неповну соціалізацію та практичну недієздатність (дитина молодшого 
віку)1 2 3. Є.М. Товмазова також вказує на подібний недолік -  "у назві ст. 137 
КК України вживається поняття "дитина", а б  д и с п о з и ц ії  -  "неповноліт
ній"" [33, с. 158р.

Аналізуючи другу складову, тобто термін "експлуатація", (від фран
цузького "ехріойайоп") слід зазначити, що у сфері людських відносин 
досить часто його трактування лежить в політичній площині: безоплатне 
присвоєння власниками засобів виробництва результатів додаткової 
праці, а нерідко й частини необхідної праці безпосередніх виробників4; -  
привласнення одними людьми продуктів праці інших людей5; -  привла
снення результатів праці іншої людини без обміну або з наданням в об
мін товарів (послуг, грошей), вартість яких менша, ніж вартість праці цієї 
людини6.

1 Див.: Киренко С.Г. Проблеми захисту прав неповнолітніх кримінальним законодав
ством України: Автореф, дис. ... канд, юрид. наук: спец, 12,00.08 "Кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-виконавче право" / С.Г. Киренко. -  К., 2003. -  С. 6.

2 Див,: Крестовеька Н.М., Гспвянсвка М.А. Використання дітей молодшого віку при 
жебракуванні: проблеми кваліфікації та юридичного реагування Боротьба з організова
ною злочинністю і корупцією (теорія і практика) 2005. -  N° 12. [Електронний ресурс]. - 
Режим доступу: http://miulc.naiau,ldev.ua/Gurnal/12.htm -  Заголовок з екрану,

3 Див.: Товмазова Є.М. Особа, потерпіла від неналежного виконання обов'язків щодо 
охорони життя та здоров'я дітей (ст. 137 КК України! / Є.М, Товмазова // Протидія зло
чинності неповнолітніх: досвід та сучасні проблеми: Матеріали Всеукраїнської науково- 
практичної конференції (16 квітня 2009 року) / За заг. ред. В.П. Пєікова -  Кіровоград: 
КірЮІ ХНУВС, 2009, -  С. 158,

° Див.: Українська радянська енциклопедія Т. З "Гердан -  електрографія" Видання 
друге. -  Київ, 1979. -  Є. 542 -  543.

5 Див,: Великий тлумачний словник сучасної української мови / Голов, ред. В.Т. Бусел, ре- 
дактори-лексикографи: В.Т. Бусел, М.Д. Василега-Дерибас, О.В. Дмитрієв, Г.В. Латник, 
Г.В, Степенко. -  К.: Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005. -  Є. 341.

6 Див.: Вікіпедія (вільна енциклопедія) [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: 
http://nk.wilapedia.org -  Заголовок з екрану.
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Що стосується кримінального законодавства, то тут термін "експлу
атація" використовується у двох сферах -  суспільних (сфері міжоєобис- 
тих відносинах) та технічній. Не зупиняючись в межах даної статті на 
технічній, зазначимо, що термін "експлуатація" розуміється як суспільно- 
небезпечне діяння та розкрито у примітках до ст. 149 КК України й вжи
вається у словосполученні з терміном "людина"; "під експлуатацією лю
дини слід розуміти всі форми сексуальної експлуатації, використання в 
порнобізнесі, примусову працю або примусове надання послуг, рабство 
або звичаї, подібні до рабства, підневільний стан, залучення в боргову 
кабалу, вилучення органів, проведення дослідів над людиною без її зго
ди, усиновлення (удочеріння) з метою наживи, примусову вагітність, втяг- 
нення у злочинну діяльність, використання у збройних конфліктах то
що"1. На жаль, у коментарях до нової редакції ст. 149 відсутнє тлумачення 
терміну "експлуатація", автори обмежились офіційним тлумаченням, 
наведеним у примітках до цієї статті-.

Що ж стосується ст. 150 КК України "Експлуатація дітей", то визна
чення поняття самого поняття "експлуатація дитини" у КК України від
сутнє, а у коментарях до цієї статті під експлуатацією дитини розуміють 
"привласнення не будь-яких матеріальних результатів (продуктів) її пра
ці (доходу у вигляді матеріальних благ), а лише прибутку як різниці між 
доходами і виробничими витратами". Зазначається, що "якщо особа не 
несе виробничих витрат у зв'язку з використанням праці дитини, отри
мані нею доходи і є фактичним прибутком"1 2 3. Крім того, відносно поняття 
"експлуатація" існує Кореєпондентне поєилання на коментар до вже не 
чинної на сьогодні редакції ст. 149, у якій, як вже зазначалося, наведене 
визначення терміну "експлуатація праці", що не є тотожними поняттями. 
В інших подібних виданнях теж відсутнє чітке визначення дефініції "екс
плуатація дитини"4. Логічно припустити, що простою заміною понять 
"людина" на "дитина" в зазначеному вище термінові "експлуатація люди
ни" зможемо отримати визначення "експлуатація дитини". Проте ці дії 
(сексуальна експлуатація, використання в порнобізнесі, примусова пра
ця, примусове надання послуг тощо) матимуть ознаки злочину, передба
ченого ст.149 КК України "Торгівля людьми або інша незаконна передача

1 Диб Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради. -  2001. -  № 25 - 
26, -  Ст, 131 (із змінами),

2 Див.: Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України (2-ге вид., пе
рерос. та допов.) / За заг, ред, П.П, Андрушка, В.Г, Гончаренка, Є, В. Фесенка. -  К.: Дакор, 
2008. -  С, 355.

2 Див.: Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 
2001 року / За ред. М.І, Мельника, М.І. Хавронюка, -  К,: Каннон, А.С.К., 2001. -  С. 354.

* Див.: Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / Проф. 
Коржанський М.Й. -  К.: Атіка, 2001. -  С. 356 -  357.
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людини". Необхідно зазначити, що деякі дії (усиновлення (удочеріння) з 
метою наживи, втягнення у злочинну діяльність) можуть бути здійсненні 
виключно у відношенні до дитини. Згідно зі ст. 150 КК України "Експлу
атація дитини" передбачена кримінальна відповідальність за "експлуата
цію дитини, яка не досягла віку, з якого законодавством дозволяється 
працевлаштування з метою отримання доходу" -  тобто, термін "експлуа
тація дитини" знову виступає ключовим для визначення складу злочину, 
передбаченого цією статтею і потребує уточнення.

У контексті використання терміну "експлуатація дитини" вважаємо, 
що необхідно розрізняти це поняття та поняття "експлуатація дитячої 
праці", що є, безумовно, різними, а їх ототожнення, на думку правозахи
сників, на сьогодні спричиняє певні юридичні колізії1. На нашу думку, 
термін "експлуатація дитини" слід трактувати ширше, адже він містить 
випадки привласнення (отримання прибутку) результатів інтелектуаль
ної чи фізичної праці дитини, яка працює з порушенням норм трудового 
законодавства або прийнята на роботу з порушенням встановленого 
трудовим законодавством вікового цензу, а також випадки використання 
самої дитини (наприклад немовляти у жебракуванні), у  даному випадку 
термін "використання" ототожнюється з "експлуатацією"1 2. Незважаючи 
на те, що сьогодні завдяки зусиллям науковців, практиків та правозахис
ників КК України доповнено ст. 150 з позначкою І 3, яка передбачає кри
мінальну відповідальність за використання дитини у жебрацтві, вважає
мо, що термін "експлуатація дитини" охоплює й це поняття. Такої ж дум
ки експерти Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради 
України, які надавали оцінку зазначеним змінам у національному зако
нодавстві і взагалі вважали, що подібні зміни не доцільні, адже "ст. 150 
КК ... за своїм характером охоплює використання малолітніх дітей для 
жебракування з метою отримання доходу, оскільки це різно вид тієї ж 
експлуатації дитини"4 * *.

1 Дні' Тнмошес О. Дитяча праця в Україні -  традиція / Дзеркало тижня N° 32 (711) 
ЗО серпня -  5 вересня 2008 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: littp://www.dt.iKT 
/3000/3855/63875/ -  Заголовок з екрану.

2 Див.: Обережно! Експлуатація дітей для зборів милостині [Електронний ресурс]. -
Режим доступу: http://www.detdoni.infd/cni/ua/actions/cuiTent/5422 -  Заголовок з екрану.

5 Див,: Про внесення змін до Криміналвного та Кримінально-процесуального кодек
сів України щодо використання дитини для жебракування: Закон України від 15 січня
2000 року № 894-VI / Урядовий кур'єр від 25.02.2009 -  № 34.

"Див,: Зауваження до проекту7 Закону України "Про внесення змін до Кримінального 
та Кримінально-процесуального кодексів України (щодо використання дитини для жеб
ракування!" / Комітет з питанв законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності 
(реєстр. N° 0981) (друге читання).
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Таким чином, погоджуючись з думкою А. І. Долгової, що "конкрети
зація термінології - неодмінна умова чіткості у розв'язанні проблеми бо
ротьби зі злочинністю" [8, с. ЗІ7]1 вважаємо за необхідне дати авторське 
визначення "експлуатація дитини" -  цс незаконне використання самої' дитини, 
або інтелектуальної чи фізичної праці дитини, яка працює з порушенням норм 
трудового законодавства або прийнята на роботу з порушенням встановленого 
трудовим законодавством вікового цензу з метою отримання прибутку чи іншої 
вигоди, що завдає шкоди їх здоров'ю, фізичному розвитку та освітньому рівню.

Також слід наголосити, що поряд з зазначеним терміном досить час
то застосовуються терміни "комерційна сексуальна експлуатація дити
ни"]1 2 "сексуальна експлуатація дитини", "експлуатація праці" та "сексуа
льна експлуатація"3 які, на нашу думку, теж потребують самостійного 
наукового дослідження.

Що стосується поняття "експлуатація дитини в сім'ї", то насамперед 
потрібно дати визначення таким термінам, як "сім'я" та "члени сім'ї", 
оскільки це мас важливе значення для його подальшого трактування.

Юридичне визначення поняття "сім'я" міститься у ч. 1 ст. З Сімейно
го кодексу України, яка передбачає, що "сім'я с первинним та основним 
осередком суспільства. Сім'ю складають особи, які спільно проживають, 
пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. Подруж
жя вважається сім'єю і тоді, коли дріужина та чоловік, у зв'язку з навчан
ням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з 
інших поважних причин, не проживають спільно"4. В соціології та соціа
льній психології вона розглядається як заснована на шлюбі та спорід
ненні мала група, відносини в якій суттєвим чином відбиваються на пси
хічному здоров'ї її членів5.

По-своєму трактує поняття сім'ї вільна енциклопедія; "Сім'я -  це со
ціальна гріупа, яка складається з чоловіка та жінки, котрі перебувають у 
шлюбі, їхніх дітей (власних або притомних) та інших осіб, поєднаних 
родинними зв'язками з подружжям, кровних родичів і здійснює свою 
життєдіяльність на основі спільного економічного, побутового, мораль
но-психологічного укладу, взаємної відповідальності, виховання дітей"6.

1 Див,: Криминология: учебник для юридических вузов / Под ред, А.И. Долговой, - 
М„ 1997,-С , 317,

- Див.: Запобігання торгівлі людьми та експлуатації дітей: Навч.-метод, посібник 
/ КБ. Левченко, О.А. Удалова, І.М. Трубашна та ін.;3а заг. ред. К.Б. Левченко та О. А. Удалової. - 
К.: Міленіум, 2005. -  С. 45.

3 Див.: Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 
2001 року / За ред. М .І. Мельника, М.І. Хавронюка. -  К : Каннон, А.С.К., 2001. -  С. 350.

1 Див.: Сімейний кодекс України // Відомості Верховної Ради, -  2002. -  № 21 -  22. - 
Ст, 1353 (зі змінами),

5 Див,: ОбозовН.Н, Межличностные отношения. -  Л„ 1979, -С , 36.
6 Див.: Вікіпедія (вільна енциклопедія) [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: 

http://nk.wilapedia.org -  Заголовок з екрану.
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Дане визначення має важливе значення, адже сьогодні в нашому су
спільстві існують певні образні штампи, за якими агресорами (експлуата
торами) щодо дітей в сім'ї виступають виключно батьки дитини. Але 
відомі випадки, коли саме інші члени сім 'ї експлуатують дітей1.

Згідно з ст .1 Закону України "Про попередження насильства в сім'ї" 
членами сім'ї можуть бути; особи, які перебувають у шлюбі; проживають 
однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі між собою; їхні діти; особи, 
які перебувають під опікою чи піклуванням; є родичами прямої або не
прямої лінії споріднення за умови спільного проживання1 2.

Отже, можна зробити висновок, що "іншими членами сім'ї", які мо
жуть експлуатувати дитину є: особи, які замінюють батьків; опікун (пік
лувальник); брат (сестра); племінник (племінниця); тітка (дядько), у тому 
числі двоюрідні; баба (дід); прабаба (прадід); партнери одного з батьків, 
які перебувають у цивільному шлюбі, діти таких партнерів.

Враховуючи викладене, вважаємо за необхідне дати авторське ви
значення терміну "експлуатація дитини в сім'ї" -  це незаконне використання 
з метою отримання прибутні/ або іншої вигоди батьками, особами, що їх замі
нюють, іншими членами сім'ї дитини, її інтелектуа.зьної чи фізичної праці, що 
завдає шкоди їх здоров'ю, фізичному розвитку та освітньому рівню.

Слід зазначити, що терміни "експлуатація дитини" та "експлуатація 
дитини в сім'ї" мають певні відмінності, які визначаються насамперед 
тим, що суб'єктом експлуатації дитини в сім'ї виступає особа, яка 
пов'язана з нею сімейними зв'язками. Це означає, що в даному випадку 
не важливо, чи був укладений договір (усний чи письмовий) щодо вико
нання певного виду робіт, виконання яких може завдати шкоду здоров'ю 
дитини, її фізичному розвитку та освітньому рівню, а також те, що дити
на знаходиться у правовій, соціальній та психологічній залежності від 
зазначеної особи. Тобто злочини скоює особа, яка за законом зобов'язана 
представляти й захищати права й законні інтереси дитини.

У зв'язку з цим пропонуємо внести зміни до ст. 150 "Експлуатація ді
тей" КК України, у якій би передбачалась відповідальність батьків та 
інших членів сім'ї як спеціального суб'єкта злочину. Також вважаємо за 
необхідне підтримати погляд О. І. Бєлової, яка пропонує у ч. 2 ст. 150 КК, 
ч. 2 ст. 304 КК та ч. 2 ст. 323 КК передбачити кваліфікуючу ознаку "вчи
нення батьком, матір'ю, опікуном чи піклувальником, іншим членом 
сім'ї, а також працівником виховної, освітньої, лікувальної або іншої

1 Див/ Шуба В. Захист дітей від ексшіуатації — першочергове завдання прокурорів 
І  Б, Шуба / / Вісник прокуратури, -  2003, -  № 2, -  С, 90 -  92,

2 Диб/ Про попередження насильства в сім'ї: Закон України бід 15 листопада 2001 ро
ку N° 2789-ІІІ // Відомості Верховної Ради* -  2002* -  № 10, -  Ст* 70 (із змінами),
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установи, зобов'язаним здійснювати виховання потерпілого або піклува
тися про нього"1.

Спід звернути увагу, що в Україні такими науковцями, як Н.С. Юзіко- 
ва1 2, В.В. Вітвицька3, С.В.Колесніков4 обгрунтовано необхідність виокрем
лення в Особливій частині КК розділу, який би включав здочини проти не
повнолітніх. Зокрема, О. І. Волова пропонує розділ за назвою "Злочини проти 
сім'ї та неповнолітніх", котрий має об'єднувати посягання на сімейні відно
сини та віцноеини щодо нормального розвитку неповнолітнього, які явля
ють обов'язкову та безальтернативну ознаку їх основного складу5.

На основі здійсненого дослідження з метою недопущення колізій та 
з метою ефективного застосування норм права пропонуємо ввести в 
чинне законодавство наступні зміни, які б передбачали градації назв 
дитини залежно від її  віку та сфери застосування; "новонароджений" -  з 
моменту народження до 4 тижнів; "немовля" -  віком до 1,5 років; "малюк" -  
віком від 1,5 до 3 років; "дитина дошкільного віку" -  від 3 до 6 років; "ди
тина молодшого шкільного віку" -  б і д  6 до 10 років; "дитина середнього 
шкільного віку" -  від 10 до 13 років; "дитина старшого шкільного віку" - 
б і д  13 до 18 років; "малолітній" -  від народження до 14 років; "неповноліт
ній" -  б і д  14 до 18 років; "дитина" -  б ід  народження до 18 років.

Вважаємо, що головним об'єктом профілактичного впливу у сфері 
попередження злочинів, пов'язаних б  експлуатацією дітей, повинні бути 
родина і сімейне виховання, адже розвиток суспільства неможливий без 
розвитку та зміцнення сім'ї -  його первинного осередку.

Стаття надійшла до редколегії 25.10.2009 р.
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