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Стаття присвячена розгляду питання класифікації вбивств на ґрунті 
сексуальних відносин. Автором зауважується, що відсутня окрема стаття, 
яка б визначала склад такого кримінального правопорушення, як вбивство 
на ґрунті сексуальних відносин. Аналізований вид кримінального 
правопорушення у найбільш чистому вигляді є кваліфікованим до 
умисного вбивства та передбачений пунктом десятим частини другої 
статті 115 Кримінального кодексу України «умисне вбивство з поєднанням 
зі зґвалтуванням або насильницьким задоволенням статевої пристрасті 
неприродним способом».
Дослідником зазначається, що дослідження та виокремлення видів вбивств 
на сексуальному ґрунті є доволі актуальним та потребує детального 
розгляду з позиції класифікації. Оскільки для того, щоб досягнути 
глибокого пізнання того чи іншого об’єкта (явища), спочатку необхідно 
розподілити його на певні складові частини, тобто класифікувати. 
Сутністю класифікації вбивств на ґрунті сексуальних відносин, як 
і будь-якої іншої, є зведення масиву емпіричних даних у певні класи. 
Таке зведення у класи необхідне для наступного дослідження з метою 
встановлення можливих прогалин в основному законі та з подальшим 
наданням рекомендацій для усунення таких прогалин.
Зокрема, автор розглядає представлені різними науками кримінального 
циклу підходи до класифікації вбивств на ґрунті сексуальних відносин, 
зокрема кримінального права, кримінології та криміналістики. Аналіз 
типових підходів до класифікації вбивств із сексуальних мотивів показав, що 
відповідні класифікації мають певні типові вади, пов’язані як з обмеженістю 
об’єкта класифікації (окремими видами вбивств із сексуальних мотивів), 
так і з вибором критеріїв класифікації та їх застосуванням.
Класифікація сексуальних вбивств різноманітна та не обмежується 
рамками Кримінально-процесуального кодексу України. Класифікація 
сексуальних вбивств має не тільки медико-психіатричний зміст, але 
й представляє значну цінність, тому що, по-перше, правильна класифікація 
безпосередньо впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, 
по- друге, кожна група цих кримінальних правопорушень виділена 
в рамках відповідної класифікації і залежно від своєї специфіки вимагає 
своєрідних методів і прийомів розслідування.
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The article is devoted to the issue of classification of murders on the basis 
of sexual relations. The author notes, that there is no separate article that 
would determine the composition of such criminal offense as murder on 
the basis of sexual relations. The analyzed type of criminal offense, 
in its purest form is qualified for premeditated murder and provided 
by paragraph ten of the second part of Article 115 of the Criminal 
Code of Ukraine “premeditated murder combined with rape or forcible 
gratification of sexual passion in an unnatural way”.
The researcher notes, that the study and separation of types of sexual 
homicides is quite relevant and requires detailed consideration from 
the standpoint of classification. Because in order to achieve a deep 
knowledge of an object (phenomenon), it is necessary first divide it into 
certain components to classify. The essence of the classification of murders 
on the basis of sexual relations, as well as any other – is appearance array 
of empirical data into certain classes. Such classification is necessary for 
further research in order to identify possible gaps in the basic law and to 
provide further recommendations to address such gaps.
In particular, the author considers the approaches to the classification 
of murders, based on sexual relations, in particular criminal law, 
criminology and criminology, presented by various sciences 
of the criminal cycle. An analysis of typical approaches to 
the classification of sexual homicides has shown, that the respective 
classifications have certain typical shortcomings, related to both 
the limited object of classification (certain types of sexual homicides) 
and the choice of classification criteria and their application. However, 
it concludes that the classification of sexual homicides is diverse and not 
limited to the Criminal Procedure Code of Ukraine. The classification 
of sexual homicides has not only a medico-psychiatric meaning, but 
also is of great value, because, firstly – the correct classification directly 
affects the classification of a criminal offense, and secondary – each group 
of these criminal offenses, selected within the relevant classification, 
depending on its specificity – requires unique methods and techniques 
of investigation.
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Вступ. Аналізуючи положення особливої 
частини Кримінального кодексу України, зокрема 
розділів ІІ «Кримінальні правопорушення проти 
життя та здоров'я особи» та IV «Кримінальні 
правопорушення проти статевої свободи та ста-
тевої недоторканості особи» [1], необхідно зазна-
чити, що відсутня окрема стаття, яка б визначала 
склад такого кримінального правопорушення, як 
вбивство на ґрунті сексуальних відносин. Ана-

лізований вид кримінального правопорушення 
у найбільш чистому вигляді є кваліфікованим 
до умисного вбивства та передбачений пунктом 
десятим частини другої статті 115 Кримінального 
кодексу України «умисне вбивство з поєднанням 
зі зґвалтуванням або насильницьким задоволен-
ням статевої пристрасті неприродним способом». 

Однак, досліджуючи вбивства на сексуаль-
ному ґрунті щодо елементу їх вчинення у Кримі-
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серед вчених існує чимало суперечностей щодо 
критеріїв класифікації окремих видів криміналь-
них правопорушень, зокрема, що вчиняються 
з сексуальних мотивів [4, c. 276].

Залежно від мети та завдань застосовуються 
різні підходи щодо групування чи класифікації 
кримінальних правопорушень, що знаходяться 
в основі структурування злочинності. Питання про 
критерії (підстави) класифікації – найважливіше 
у проблемі побудови класифікації кримінальних 
правопорушень, оскільки критерій є показником 
теоретичного і практичного значення в цілому, тих 
цілей і задач, що перед нею ставляться [5, с. 27]. 
Підставами кримінологічної класифікації виступа-
ють її різноманітні ознаки, які вивчає кримінологія. 
При цьому йдеться про застосування не однієї кла-
сифікаційної ознаки, а певної їх сукупності. Таким 
чином, класифікація повинна здійснюватися на 
підставі кримінологічно значущих ознак, з ураху-
ванням закономірностей розвитку та функціону-
вання об’єктів [4, с. 276].

Що стосується безпосередньо вбивства на 
ґрунті сексуальних мотивів (сексуальних вбивств), 
то сьогодні в юридичній науці існують різні точки 
зору щодо їх різновидів і класифікаційних ознак 
(критеріїв). Аналіз типових підходів до класифі-
кації вбивств із сексуальних мотивів показав, що 
відповідні класифікації мають певні типові вади, 
пов’язані як з обмеженістю об’єкта класифікації 
(окремими видами вбивств з сексуальних моти-
вів), так і з вибором критеріїв класифікації так їх 
застосуванням [6]. 

Б.Л. Гульман на підставі дослідження при-
чин вбивств, вчинених під час статевого акту чи 
відразу після нього, пропонує таку їх класифікацію:  
1) садистське вбивство, вчинене з метою досягнення 
оргазму чи під час переживання оргазму; 2) вбив-
ство з метою подолання опору жертви та її закликів 
по допомогу; 3) вбивство з метою приховання сексу-
ального злочину; 4) ненавмисне вбивство, вчинене 
в стані алкогольного сп’яніння [7, с. 271].

За мотивами вчинення кримінальних правопо-
рушень класифікувати сексуальні вбивства на дві 
групи пропонують С.О. Афанасьєв і В.І. Іванов:

умовно сексуальні – вчинюються за сексуаль-
ними мотивами: а) вбивства, сполучені зі зґвалту-
ванням – вбивство вчинюється з несексуального 
мотиву з метою приховання вчиненого зґвалту-
вання, з помсти за вчинений під час зґвалтування 
опір чи у процесі опору жертви; б) вбивства, які 
зовнішньо нагадують сексуально-садистські;

 безумовно сексуальні – коли процес вбивства 
і смерть жертви включені у складний динамічний 
комплекс сексуального задоволення як один із 
необхідних його елементів [8, с. 29].

А.В. Старушкевич пропонує класифікувати сек-
суальні вбивства: 1) за особливостями особи кри-

нальному кодексі України, можна виділити такі 
склади: вбивства на сексуальному ґрунті вчиня-
ються здебільшого щодо двох або більшої кілько-
сті осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу 
України), з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 
Кримінального кодексу України), з поєднанням зі 
зґвалтуванням або насильницьким задоволенням 
статевої пристрасті неприродним способом (п. 10 
ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України), осо-
бою, яка раніше вчинила умисне вбивство (п. 13 
ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Іноді 
такі вбивства також вчиняються щодо малолітньої 
дитини або жінки, яка завідомо для винного пере-
бувала у стані вагітності (п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримі-
нального кодексу України), з корисливих мотивів 
(п. 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України), 
з метою приховати інший злочинний проступок 
або полегшити його вчинення (п. 9 ч. 2 ст. 115 
Кримінального кодексу України).

Тому питання дослідження та виокремлення 
видів вбивств на сексуальному грунті є доволі акту-
альним та потребує детального розгляду з позиції 
класифікації. Оскільки для того, щоб досягнути 
глибокого пізнання того чи іншого об’єкта (явища), 
спочатку необхідно розподілити його на певні 
складові частини, тобто класифікувати.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В основі методологічного підходу для здійснення 
класифікації знаходяться положення логіки про 
принципи та види поділу досліджуваних об’єктів 
за певними ознаками, які дозволяють виокремити 
ці об’єкти.

Класифікація кримінальних правопорушень – 
це розподіл таких правопорушень на певні кате-
горії, групи, види відповідно до мети за певними 
критеріями. За допомогою класифікації весь 
масив кримінальних правопорушень можна поді-
лити на певні групи (класи). Сутність класифіка-
ції полягає в тому, що вона дозволяє звести масив 
емпіричних даних у певні класи для подальшого 
дослідження [2, с. 164]. Класифікація здійсню-
ється, виходячи з умов формальної логіки. Цю дію 
необхідно проводити з урахуванням таких методів 
теорії пізнання, як системний підхід до вивчення 
окремих об’єктів і явищ, висування гіпотез, моде-
лювання [3, с. 97].

Проблема класифікації кримінальних право-
порушень розглядалася багатьма вченими різ-
них галузей права, таких як кримінальне право, 
кримінологія, криміналістика та іншими. Дослі-
дженню питання класифікації вбивств на ґрунті 
сексуальних відносин присвячували свої роботи 
такі науковці, як А.І. Алексєєв, Ю.М. Антонян, 
Ю.Д. Блувштейн, А.П. Закалюк, А.Ф. Зелін-
ський, О.М. Джужа, А.І. Долгова, І.І. Карпець, 
Л.В. Кондратюк, Л.М. Кривоченко, В.Н. Кудряв-
цев, А.Б. Сахаров, В.Д. Філімонов та ін. Однак 
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мінального правопорушника; 2) за попередньою 
судимістю злочинця; 3) за віковими характерис-
тиками злочинця; 4) за кількістю учасників кри-
мінального правопорушення; 5) за наміром особи 
злочинця; 6) за зв’язком «вбивця – потерпілий»; 
7) за віковими та статевими характеристиками 
потерпілих; 8) за особливостями не сексуальних 
мотивів; 9) за способом та знаряддями вчинення 
вбивств; 10) за способом приховування; 11) за міс-
цем вчинення кримінального правопорушення; 
12) за кількістю сексуальних вбивств; 13) за 
метою вчинення; 14) за поєднанням зі статевими 
кримінальними правопорушеннями; 15) за умис-
лом на вчинення вбивства [9, с. 16–18].

На думку І.З. Динкіної, відповідно до причин 
вчинення сексуальні вбивства можна поділити на 
такі види: 1) у випадку зґвалтування смертельні 
пошкодження наносяться з метою: а) подолати 
опір жертви, б) приховати кримінальне право-
порушення, в) попередити крик, г) при статевих 
збоченнях: садизм, неприродні форми статевого 
акту, копрофілія; д) інші причини: вагінізм, хулі-
ганські спонукання; 2) позбавлення життя при 
статевих збоченнях, хоча вони можуть бути при-
водом позбавлення життя та у випадках добро-
вільного статевого акту, статевий акт може і не 
вчинятися; 3) позбавлення життя із хуліганських 
спонукань у випадках добровільних сексуальних 
відносин; 4) позбавлення життя із помсти та рев-
нощів у випадках добровільних статевих актів;  
5) позбавлення життя у зв’язку з іншими причи-
нами [10, с. 49–50 11, с. 34].

За О.Б. Шигоніним, залежно від способу вчи-
нення усі сексуальні вбивства також можна поді-
лити на декілька груп. Критерії їх класифікації за 
даною ознакою можуть бути такими:

Залежно від виду насильства, яке застосовується 
злочинцем, сексуальні вбивства можна поділити на 
вбивства, що вчиняються: а) шляхом застосування 
фізичного насильства; б) шляхом застосування 
фізичного та психічного насильства; в) шляхом 
застосування психічного насильства (даний вид на 
практиці не зустрічається, однак теоретично його 
вчинення можливо, наприклад, відносно малоліт-
ньої дитини, яка не розуміє протиправний характер 
вчинюваних відносно неї сексуальних дій, а смерть 
її настала від переляку через погрози та психічне 
знущання з боку злочинця).

Залежно від інтенсивності застосування зло-
чинцем насильства, сексуальні вбивства можна 
поділити на: а) що вчиняються шляхом одноразо-
вого або декількаразових актів насильства (нане-
сення одного чи декількох ударів, здавлення шиї 
тощо); б) що вчиняються шляхом багаторазових 
актів насильства (численні тілесні ушкодження 
тощо); в) що вчиняються з особливою жорстокі-
стю (за наявності комбінованого, як правило, три-

валого у часі спричинення особливих фізичних 
мучень та психічних страждань).

Залежно від застосування злочинцем тих чи 
інших знарядь та засобів вчинення криміналь-
ного правопорушення сексуальні вбивства можна 
поділити на: а) що вчиняються з їх застосуванням;  
б) без їх застосування.

Залежно від ситуації вчинення сексуальні 
вбивства можна поділити на такі групи:

1. Несподіване (імпульсивне) сексуальне вбив-
ство. 

2. Ситуативне (ситуативне зумовлене) сексу-
альне вбивство. 

3. Заздалегідь сплановане сексуальне вбивство 
(як правило, це сексуальні вбивства, пов’язані 
з реалізацією нав’язливих ідей особи криміналь-
ного правопорушника).

Залежно від місця вчинення кримінальних пра-
вопорушень сексуальні вбивства можна поділити 
на ті, що вчиняються: 

1. На вулиці (відкритій місцевості). 
2. У будь-якому приміщенні. 
3. У «спеціальних» місцях (умисно обрані зло-

чинцем приміщення чи місця на відкритій місце-
вості або спеціально обладнані місця).

Залежно від суб’єкта (особистості злочинця) 
усі сексуальні вбивства також можна поділити на 
декілька груп. Критерії їх класифікації за даною 
ознакою, перш за все, можуть бути такі:

Залежно від статі особи кримінального право-
порушника сексуальні вбивства можна поділити 
на: а) вчинювані чоловіками; б) вчинювані жін-
ками; в) вчинювані чоловіками та жінками у спів-
участі.

Залежно від віку особи кримінального правопо-
рушника сексуальні вбивства можна поділити на: 
а) вчинювані неповнолітніми (як правило групові 
сексуальні вбивства); б) вчинювані повнолітніми.

Залежно від наявності в особи кримінального 
правопорушника психічних відхилень (аномалій) 
сексуальні вбивства можна поділити на: а) вбив-
ства, що вчиняються особами без аномалій пси-
хіки; б) вбивства, що вчиняються особами з ано-
маліями психіки, що не виключають осудності (до 
таких розладів відносять: олігофренію, конститу-
ціональної психопатії, патохарактеріологічний 
розвиток, залишкове явище після органічного ура-
ження центральної нервової системи травматич-
ної етіології, алкоголізм, наркоманію, епілепсію, 
шизофренію у стадії ремісії, маніакально-депре-
сивний психоз та інші, за умови, якщо психічне 
захворювання не досягло психотичного рівня).

Залежно від наявності в особи кримінального 
правопорушника сексуальних розладів сексуальні 
вбивства можна поділити на: а) вбивства, що 
вчиняються особами без сексуальних розладів;  
б) особами із сексуальними розладами. При цьому 
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останню групу сексуальних вбивств можна поді-
лити на злочини, що вчиняються: 1) особами із 
сексуальними дисфункціями; 2) особами з парафі-
ліями (за застарілою термінологією сексуальними 
перекрученнями або перверсіями – ексгібіціонізм, 
фетишизм, фроттерізм, педофілію, сексуальний 
мазохізм, вуаєризм тощо); 3) особами з порушен-
нями гендерної ідентичності; 4) особами з різ-
ними сполученнями сексуальних розладів.

Залежно від перебування особи кримінального 
правопорушника у стані сп’яніння (алкогольного, 
наркотичного тощо) сексуальні вбивства можна 
поділити на: а) вбивства, що вчиняються злочин-
цем у тверезому стані; б) вбивства, що вчиняються 
злочинцем у стані сп’яніння. 

Слід враховувати, що вчинення сексуального 
вбивства може бути зумовлено як наявністю 
в особи кримінального правопорушника різного 
роду психічних відхилень (аномалій) або наяв-
ністю в нього різного роду сексуальних розладів 
при нормальному загальному стані психіці, так 
і різними варіантами комбінацій психічних ано-
малій із сексуальними розладами, які часто взає-
мозумовлюють одне одного.

Залежно від жертви кримінального правопору-
шення всі сексуальні вбивства також можна поді-
лити на декілька груп. Критерії їх класифікації за 
даною ознакою, перш за все, можуть бути такими: 

Залежно від статі жертви сексуальні вбивства 
можна поділити на: а) вчинювані щодо чоловіків; 
б) вчинювані щодо жінок; в) вчинювані щодо осіб 
обох статей.

Залежно від віку жертви сексуальні вбивства 
можна поділити на: а) вчинювані щодо малоліт-
ніх; б) вчинювані щодо неповнолітніх; в) вчиню-
вані щодо повнолітніх; г) вчинювані щодо осіб 
похилого віку.

Залежно від наявності у жертви психічних від-
хилень (аномалій) та/або фізичних вад сексуальні 
вбивства можна поділити на: а) вчинювані щодо 
осіб без психічних відхилень та/або фізичних вад; 
б) вчинювані щодо осіб з психічними відхилен-
нями та/або фізичними вадами.

Залежно від знайомства особи кримінального 
правопорушника з жертвою сексуальні вбив-
ства можна поділити на: а) вбивства незнайо-
мих злочинцю (випадкових) жертв; б) вбивства 
жертв, з якими злочинець мав ситуативне (таке, 
що безпосередньо передувало злочину) знайом-

ство (наприклад, знайомства на вулиці, у барах 
та в інших розважальних закладах зі спільним 
вживанням алкогольних напоїв чи без тощо);  
в) вбивства раніше знайомих злочинцю жертв. До 
останньої групи вбивств слід віднести вбивства: 
1) вбивства жертв, з якими злочинець був знайо-
мий за місцем мешкання, роботи, по спільному 
проведенню дозвілля тощо; 2) вбивства жертв, 
з якими злочинець мав різного роду сексуальні 
стосунки (особи, що займаються проституцією, 
випадкові сексуальні партнери тощо); 3) вбивства 
жертв, з якими злочинець перебував у родинних 
зв’язках, співмешканців.

Залежно від наявності рецидиву кримінальних 
правопорушень усі сексуальні вбивства також 
можна поділити на: 

1. Сексуальні вбивства, що вчиняються осо-
бами, які раніше не вчиняли кримінальні право-
порушення. 

2. Сексуальні вбивства, що вчиняються осо-
бами, які раніше вчиняли кримінальне правопо-
рушення. Останню групу можуть складати сек-
суальні вбивства, які вчиняються особами, які 
раніше вчиняли: а) ненасильницькі кримінальні 
правопорушення; б) ненасильницькі сексуальні 
кримінальні правопорушення; в) насильницькі 
кримінальні правопорушення; г) насильницькі 
сексуальні кримінальні правопорушення. 

Залежно від кількості учасників усі сексуальні 
вбивства можна поділити на: 1) індивідуальні;  
2) групові.

За кількістю епізодів сексуальні вбивства 
можна поділити на: 1) одиничні кримінальні пра-
вопорушення; 2) декілька (багато) епізодні кримі-
нальні правопорушення; 3) серійні кримінальні 
правопорушення [4, с. 275–279].

Висновки з дослідження. Підсумовуючи, від-
мітимо, що класифікація сексуальних вбивств 
різноманітна та не обмежується рамками Кримі-
нально-процесуального кодексу України. Класи-
фікація сексуальних вбивств має не тільки меди-
ко-психіатричний зміст, але й представляє значну 
цінність, тому що, по-перше, правильна класи-
фікація безпосередньо впливає на кваліфікацію 
кримінального правопорушення, по-друге, кожна 
група цих кримінальних правопорушень, виді-
лена в рамках відповідної класифікації, залежно 
від своєї специфіки вимагає своєрідних методів 
і прийомів розслідування.
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