
Декриміналізація 
порнографії



Юридичний статус

Закон України «Про захист 
суспільної моралі» забороняє:

• Виробництво та обіг у будь-якій формі 
продукції порнографічного характеру в 
Україні;

• Обіг, демонстрацію, прокат продукції і 
матеріалів, що пропагують порнографію;

• Демонстрацію порнографії під час проведення 
видовищних заходів сексуального або 
еротичного характеру.

Кримінальний кодекс України (ККУ)
ст. 301 «Ввезення, виготовлення, збут і 
розповсюдження порнографічних предметів»

• Мінімальна санкція: штраф у розмірі 1000 
неоподаткованих мінімумів (ч.1). Під неї 
підпадає людина, яка позичила порнографічну 
книжку або фотографію;

• Максимальна санкція: до 7 років позбавлення 
волі (ч.3). Під неї підпадає будь-яка група осіб, 
яка зняла порноролик.



Законодавчий статус 
порнографії в Європі

• Створення й обіг порнографічних матеріалів не криміналізовані 
в більшості країн Європи.

• Наприклад, у Великій Британії виробництво й обіг онлайн-
порнографії регулюються Законом про цифрову економіку.

• В Україні виготовлення і збут порнографії криміналізовані з 
часів СРСР.

• ЄС: немає спеціальних правил щодо виробництва порнографії. 
Розповсюдження серед неповнолітніх обмежено;

• Рада Європи: рекомендація встановити санкції за виробництво 
і збут порнографічних матеріалів, у яких беруть участь діти;

• України немає серед підписантів Міжнародної конвенції про 
запобігання обороту порнографічних видань та торгівлі ними. 
Попри це українські суди посилаються на неї.

Міжнародний досвід



Кримінальна статистика щодо порнографії

Правоохоронна система виявляє 
1000-1600 порушень ст. 301 ККУ за 
рік. 

Є тенденція до зменшення частки 
закритих кримінальних справ: в 
останні роки закривається 10-20%.

Можна говорити про тенденцію до 
зростання кількості постраждалих 
від застосування ст. 301 ККУ.
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Ставлення суспільства до 
порнографії

• Петиція «Про легалізацію еротики та порно на території 
України» набрала понад 25 тисяч голосів; 

• Новини про виявлення і засудження осіб, які створюють 
порнографію, регулярно викликають обурення в соцмережах; 

• Україна належить до топ-20 країн за трафіком на Pornhub; 

• Платформа для еротичного і порнографічного контенту 
Onlyfans була однією з перших компаній, що сплатили податок 
за надання електронних послуг; 

• Еротичний контент використовується для збору пожертв на 
ЗСУ.



Визначення

Порнографія – вульгарно-натуралістична, 
цинічна, непристойна фіксація статевих 
актів, самоцільна, спеціальна демонстрація 
геніталій, антиетичних сцен статевого акту, 
сексуальних збочень, зарисовок з натури, які 
не відповідають моральним критеріям, 
ображають честь і гідність людини, спону-
каючи негідні інстинкти;

Поточне визначення посилається на 
абстрактні поняття і є нефункціональним.  

Порнографія – демонстрація 
геніталій, сцен статевого акту 
виключно або переважно з метою 
сексуального збудження.

Закон «Про захист суспільної моралі: Пропонована заміна: 



Пропозиції змін

• Залишити у складі злочину за ст. 301 лише збут неповнолітнім, 
а також виробництво й обіг порнографічних матеріалів, що 
зображують:
◦ Насильницькі дії;
◦ Дії, що загрожують життю людини;
◦ Сексуальні акти, вчинені людьми з тваринами. 

• Залишити в ЗУ «Про захист суспільної моралі» заборону на:
◦ Виробництво й обіг заборонених у ККУ видів порнографії;
◦ Розповсюдження порнографії серед неповнолітніх.

Довідково:

законопроєкт не стосується дитячої 
порнографії. 

Відповідний склад злочину 
описаний у ст. 301-1 ККУ



Ст. 302 ККУ «Створення або утримання місць 
розпусти і звідництво»:

• Відсутні визначення понять «розпуста» і «місце розпусти», внаслідок чого 
кримінальну відповідальність можуть нести організатори вечірок, 
власники готелів, нічних клубів або створювачі порнографічних 
матеріалів; 
 
 
Пропонуємо виключити ст. 302 з Кримінального Кодексу України

Місця розпусти  
і звідництво


