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ДО ПИТАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ДОТРИМАННЯ ПОЛОЖЕНЬ 
КОНВЕНЦІЇ РАДИ ЄВРОПИ ПРО ЗАХИСТ ДІТЕЙ ВІД 

ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА 

Проблемі захисту дітей від примусової праці, експлуатації та сексу
ального насильства приділяється велика увага в рамках міжнародної пра
вотворчості. Сексуальна експлуатація та сексуальне насильство є одними 
з найгірших форм насильства щодо дітей. За даними ЮНІСЕФ, близько 
двох мільйонів дітей використовуються в <<секс-індустріЇ>> щороку [ 1 ] .  

У травні 2006 р. Група спеціалістів Ради Європи із захисту дітей від 
сексуальної експлуатації розпочала свою роботу з аналізу стану та ви
конання зобов'язань і міжнародних документів, що стосуються сексу
альної експлуатації дітей. За результатами цього аналізу було прийняте 
рішення, що існує необхідність в новому обов'язковому документі для 
захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуальних розбещень. 
Розробка нового документа почалася у вересні 2006 р. [2] . 
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Конвенцію Ради Європи про захист дітей від ексrтуатації та сексу
ального насильства (надалі - Конвенція) було відкрито до підписання 
державами -'Шенами Ради Європи у Ланцароте (Іспанія) 25 жовтня 2007 
р. Станом на 1 квітня 20 16 р .  Конвенцію ратифікували 40 держав [3] . 

У преамбулі Конвенції міститься перелік найбільш важливих міжна
родно-правових документів, програм і планів дій, які безпосередньо за
ймаються проблемою сексуальної ексrтуатації та сексуальних знущань 
над дітьми в рамках Ради Європи, Європейського союзу, Організації 
Об'єднаних Націй та Міжнародної організації праці. У преамбулі ви
кладаються основні цілі Конвенції, які включають, зокрема, захист ді
тей від сексуальної експлуатації та сексуальних знущань, визначення 
винних, надання допомоги постраждалим і сприяння боротьбі проти 
сексуальної ексrтуатації та сексуальних знущань над дітьми. 

Конвенцією переслідуються три основні мети: запобігання сексу
альній експлуатації та сексуальному насильству стосовно дітей і бороть
ба із цими явищами; захист прав дітей, які стали жертвами сексуальної 
експлуатації та сексуального насильства; сприяння національному та 
міжнародному співробітництву в боротьбі із сексуальною експлуатаці
єю та сексуальним насильством стосовно дітей [4] . 

Попередити дітей про небезпеку сексуальної експлуатації чи сек
суального насильства - це, в першу чергу, обов'язок батьків. Однак, 
виникають ситуації, коли батьки не можуть або не хочуть цього роби
ти, наприклад, якщо батьки безпосередньо беруть участь в насильстві 
над дитиною або у тих державах, де культурні традиції не дозволяють 
відкрите обговорення таких питань. Тому ст. 6 Конвенції передбачає 
обов'язок держави забезпечити поінформованість дітей, що навчають
ся у початковій і середній школі, щодо небезпеки сексуальної експлу
атації та сексуальних знущань, про всі можливі способи захисту і пояс
нити, як і куди дитина може звернутися по допомогу [ 4] . 

Дана Конвенція є першим документом, що встановлює кримінальну 
відповідальність за різні ф орми сексуальних посягань стосовно дітей, 
включаючи такі посягання, що вчиняються вдома або в родині, з ви
користанням сили, примусу або погроз. 

У Конвенції передбачаються також програми з підтримки жертв, за
ходи по сприянню того, щоб люди повідомляли про підозри щодо сек
суальної експлуатації та зазіхань, а також по створенню ліній допомоги 
по телефону та Інтернету для дітей. 

Конвенція забезпечує те , що деякі типи поведінки розглядаються 
як кримінальні злочини, наприклад, залучення в сексуальну діяльність 
дітей до досягнення ними повноліття, а також в дитячу проституцію і 
порнографію. Ця Конвенція передбачає кримінальну відповідальність 
і за використання нових технологій, зокрема Інтернету, для нанесення 
сексуальної шкоди дітям або посягань відносно них, наприклад, шля
хом залицяння. 
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Для боротьби з секс-туризмом із залученням дітей Конвенція пе
редбачає, що особи можуть переслідуватися відносно деяких злочинів, 
навіть якщо вони були вчинені за кордоном; забезпечує також захист 
дітей-жертв під час судового розгляду, наприклад, у тому, що стосується 
їх особистості та приватного життя. 

Міжнародні документи універсального рівня, в основному, стосу
ються порушень, вчинених у комерційних цілях, і встановлюють пра
вила щодо захисту дітей від проституції, дитячої порнографії чи торгівлі 
дітьми. Між тим, досвід показує , що такий підхід є занадто вузьким, 
тому що будь-яка доросла людина може завдати шкоду фізичному і 
психічному благополуччю дитини. Діти можуть так само легко стати 
жертвами в сім'ї або в їх близькому соціальному оточенні. Статистика 
свідчить, що особи, які вчинили сексуальне насильство над дітьми, 
це , як правило, особи, близькі до жертви. Таким чином, Конвенція 
Ради Європи про захист дітей від експлуатації та сексуального насиль
ства2007 р. Заповнює цю прогалину та захищає дитину від насильства у 
її повсякденному житті. 
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