МІФИ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ ЩОДО ДОБРОВІЛЬНОЇ ЗГОДИ НА СЕКС

Зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів, що
стосуються часткової реалізації положень Стамбульської конвенції та
захисту від сексуального і домашнього насильства спричинили появу значної
кількості міфів.
Серед них, зокрема, найпопулярнішим є міф про необхідність отримання
письмової згоди від партнера на секс.
Зі слів очільника Львівської юстиції Тараса Греня, важливо знати
правдиву інформацію, щоб не бути жертвою маніпуляцій.

Визначення у Законі
1.Згода на секс

2.Згвалтування
партнера у шлюбі

НЕПРАВДА
Для добровільного
сексу необхідна
розписка партнера

ПРАВДА
В Законі про це не
йдеться. Достатнім є
отримання чіткої згоди
партнера на секс, згода
лише підтверджує той
факт, що на початку акту
особа була згідна на це.
Згвалтування у шлюбі
В Законі визначено, що
не вважається злочином зґвалтування дружини
(чоловіка) або іншої

3.Що таке
згвалтування

Згвалтування –це лише
традиційний секс

4.Дія згоди на
статевий акт у часі

Згода діє на весь
перебіг статевого акту

5.Захист від
звинувачення у
згвалтуванні

Буде складно
захиститися від
звинувачення у
згвалтуванні

особи, з якою кривдник
перебуває чи перебував у
сімейних або близьких
відносинах навпаки
обтяжує
відповідальність, а це
від 5 до 10 років
позбавлення волі
Відповідно до Закону,
зґвалтуванням
вважаються будь-які дії
сексуального характеру
без добровільної згоди
потерпілої особи
НІ. Людина має право у
будь-який час змінити
думку. Якщо в процесі
вам сказали «НІ»залиште людину у
спокої.
Діє презумпція
невинуватості, тобто
довести обставини та
відсутність згоди
повинна сторона
обвинувачення(потерпіла
особа та прокурор).
Доказами можуть бути
показання, речові докази,
документи та висновки
експертів.

Враховуючи наведене, тепер зґвалтуванням вважатиметься "вчинення
дій сексуального характеру, пов’язані із вагінальним, анальним або оральним
проникненням в тіло іншої особи з використанням геніталій або будь-якого
іншого предмета, без добровільної згоди потерпілої особи".
Україна приєднується до країн, де саме поняття «зґвалтування як
злочину» пов’язана з концепцією добровільної згоди.
Аналогічне законодавство діє в окремих штатах США, в Австралії,
Англії, Іспанії, Швеції. Саме таку концепцію передбачають документи ООН.
Нова концепція значно ефективніше захищає жертв зґвалтування, які
боялися звертатись щодо цього.
Маємо шанс зруйнувати стереотип: "Навіщо звертатись, якщо
нічого не можна довести, ще зроблять з мене винну/винного?".

