
 

 

Кримінальний кодекс України 
Норма, яка діяла у 2018 році Норма в редакції Закону № 2227-VIII 

Стаття відсутня Стаття 126-1. Домашнє насильство 

 

Домашнє насильство, тобто умисне систематичне вчинення 

фізичного, психологічного або економічного насильства щодо подружжя 

чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває 

(перебував) у сімейних або близьких відносинах, що призводить до 

фізичних або психологічних страждань, розладів здоров’я, втрати 

працездатності, емоційної залежності або погіршення якості життя 

потерпілої особи, - 

 

карається громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до 

двохсот сорока годин, або арештом на строк до шести місяців, або 

обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк 

до двох років. 

 

Стаття 134. Незаконне проведення аборту 

1. Проведення аборту особою, яка не має спеціальної медичної 

освіти, - 

карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста 

до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох 

років, або обмеженням волі на строк до двох років. 

 

2. Незаконне проведення аборту, якщо воно спричинило тривалий 

розлад здоров'я, безплідність або смерть потерпілої, - 

карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням 

волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. 

 

Стаття 134. Незаконне проведення аборту або стерилізації 

 

1. Проведення аборту особою, яка не має спеціальної медичної 

освіти, - 

 

карається штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста 

до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох 

років, або обмеженням волі на строк до двох років. 

 

2. Примушування до аборту без добровільної згоди потерпілої 

особи - 
 

карається обмеженням волі на строк до п’яти років або 

позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох 

років або без такого. 

 



 

 

3. Незаконне проведення аборту, що спричинило тривалий розлад 

здоров’я, безплідність або смерть потерпілої особи, - 

 

карається обмеженням волі на строк до п’яти років або 

позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати 

певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років 

або без такого. 

 

4. Примушування до стерилізації без добровільної згоди потерпілої 

особи - 

 

карається обмеженням волі на строк до п’яти років з позбавленням 

права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк 

до трьох років або без такого. 

 

5. Дія, передбачена частиною четвертою цієї статті, якщо вона 

спричинила смерть потерпілої особи чи інші тяжкі наслідки, - 

 

карається обмеженням волі на строк до п’яти років або 

позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати 

певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років 

або без такого. 

 

Стаття відсутня Стаття 151-2. Примушування до шлюбу 

 

1. Примушування особи до вступу в шлюб або до продовження 

примусово укладеного шлюбу, або до вступу у співжиття без укладання 

шлюбу, або до продовження такого співжиття, або спонукання з цією 

метою особи до переміщення на територію іншої держави, ніж та, в якій 

вона проживає, - 

 

караються арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі 

на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк. 

 

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою 

осіб, або щодо особи, яка не досягла шлюбного віку згідно із 

законодавством, або щодо двох чи більше осіб, - 



 

 

 

караються обмеженням волі на строк до п’яти років або 

позбавленням волі на той самий строк. 

 

Стаття 152. Зґвалтування 

1. Зґвалтування, тобто статеві зносини із застосуванням фізичного 

насильства, погрози його застосування або з використанням 

безпорадного стану потерпілої особи, - 

карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років. 

 

 

2. Зґвалтування, вчинене повторно або особою, яка раніше вчинила 

будь-який із злочинів, передбачених статтями 153-155 цього Кодексу, - 

карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років. 

 

 

 

3. Зґвалтування, вчинене групою осіб, або зґвалтування 

неповнолітньої чи неповнолітнього - 

карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років. 

 

4. Зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а також 

зґвалтування малолітньої чи малолітнього - 

карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти 

років. 

 

Стаття 152. Зґвалтування (викладено у новій редакції) 

 

1. Вчинення дій сексуального характеру, пов’язаних із вагінальним, 

анальним або оральним проникненням в тіло іншої особи з 

використанням геніталій або будь-якого іншого предмета, без 

добровільної згоди потерпілої особи (зґвалтування) - 

 

карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років. 

 

2. Зґвалтування, вчинене повторно або особою, яка раніше вчинила 

будь-який із злочинів, передбачених статтями 153-155 цього Кодексу, 

або вчинення таких діянь щодо подружжя чи колишнього подружжя або 

іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або 

близьких відносинах, або щодо особи у зв’язку з виконанням цією 

особою службового, професійного чи громадського обов’язку, або щодо 

жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності, - 

 

карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років. 

 

3. Зґвалтування, вчинене групою осіб, або зґвалтування 

неповнолітньої особи - 

 

карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років. 

 

4. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо 

особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної 

згоди - 

 

караються позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти 

років. 

 

5. Дії, передбачені частинами першою, другою, третьою або 

четвертою цієї статті, що спричинили тяжкі наслідки, - 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n986


 

 

 

караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти 

років. 

 

Примітка: Згода вважається добровільною, якщо вона є результатом 

вільного волевиявлення особи, з урахуванням супутніх обставин. 

Стаття 153. Насильницьке задоволення статевої пристрасті 

неприродним способом 

1. Задоволення статевої пристрасті неприродним способом із 

застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з 

використанням безпорадного стану потерпілої особи - 

карається позбавленням волі на строк до п'яти років. 

 

2. Те саме діяння, вчинене повторно або групою осіб, або особою, 

яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених статтями 

152 або 154 цього Кодексу, а також вчинене щодо неповнолітньої чи 

неповнолітнього, - 

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. 

 

 

3. Те саме діяння, вчинене щодо малолітньої чи малолітнього, або 

якщо воно спричинило особливо тяжкі наслідки, - 

карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти 

років. 

 

Стаття 153. Сексуальне насильство (викладено у новій редакції) 

 

1. Вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру, 

не пов’язаних із проникненням в тіло іншої особи, без добровільної згоди 

потерпілої особи (сексуальне насильство) - 

 

карається позбавленням волі на строк до п’яти років. 

 

2. Сексуальне насильство, вчинене повторно або особою, яка раніше 

вчинила будь-який із злочинів, передбачених статтями 152, 154, 155 

цього Кодексу, або вчинення таких діянь щодо подружжя чи колишнього 

подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у 

сімейних або близьких відносинах, або щодо особи у зв’язку з 

виконанням цією особою службового, професійного або громадського 

обов’язку, або щодо жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані 

вагітності, - 

 

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. 

 

3. Сексуальне насильство, вчинене групою осіб, або сексуальне 

насильство щодо неповнолітньої особи - 

 

карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років. 

 

4. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо 

особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної 

згоди - 

 

караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n976
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n994


 

 

5. Дії, передбачені частинами першою, другою, третьою або 

четвертою цієї статті, що спричинили тяжкі наслідки, - 

 

караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти 

років 

 


