
Правові аспекти протидії 
домашньому насильству



“Всі щасливі сім’ї схожі один 
на одного, кожна нещаслива 
сім’я нещасна по-своєму.”

Лев ТолстойЛев Толстой



1 100 000

Кількість жінок, які в Україні за 
рік зазнають фізичного та 
сексуального насильства

10-18% 
звертаються до 
правоохоронців

1% 
звертається до 

медиків

З них:



600 жінок в рік гине внаслідок 
насильства

лише 27 % жінок вважають 
образи проявом насильства

лише 32 % подібним чином 
оцінюють приниження

Для 49 % респонденток 
насильство — це побої.

56 % жінок згодні вважати 
насильством зґвалтування



60% українських дітей віком 
від 2-х до 14-ти років 

страждають від насильства 
в сім’ї





Питання 1.
Домашнє насильство: поняття, види 

та зміст проблеми



“Шлюб – це довга розмова, 
яка переривається 
суперечками.”

Роберт Луїс Стівенсон



Ознаки домашнього насильства -
1) це діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексуального,

психологічного або економічного насильства;
2) воно вчиняється в сім’ї чи в межах місця проживання або

між родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям,
або між іншими особами, які спільно проживають
(проживали) однією сім’єю, але не перебувають (не(проживали) однією сім’єю, але не перебувають (не
перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою,

3) воно має місце незалежно від того, чи проживає
(проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство, у
тому самому місці, що й постраждала особа,

4) домашнім насильством є також погрози вчинення таких
діянь.



Чим домашнє насильство 
відрізняється від звичайного 
сімейного конфлікту?
 умисність (з наміром досягнення бажаного

результату);

 спричинення шкоди; спричинення шкоди;

 порушення прав і свобод людини;

 значна перевага сил (фізичних, психологічних, 
пов’язаних із вищою посадою тощо) того, хто
чинить насильство.



Види домашнього 
насильства

фізичне психологічне

насильства

економічнесексуальне



фізичне насильство

ляпаси, 

стусани, 

штовхання, 

щипання, 

шмагання, 

кусання, 

незаконне позбавлення волі, 
нанесення побоїв,  та 
мордування, 

заподіяння тілесних фізичне насильство заподіяння тілесних 
ушкоджень різного ступеня 
тяжкості, 

залишення в небезпеці, 
ненадання допомоги особі, яка 
перебуває в небезпечному для 
життя стані, 

заподіяння смерті, 

вчинення інших 
правопорушень насильницького 
характеру.



психологічне 
насильство

словесні образи, 

погрози, у тому числі щодо 
третіх осіб, 

приниження, 

переслідування, 

залякування, 

інші діяння, спрямовані на 
обмеження волевиявлення особи, 

контроль у репродуктивній 
сфері, 

насильство
сфері, 

Умова: якщо такі дії або
бездіяльність:

викликали у постраждалої особи 
побоювання за свою безпеку чи 
безпеку третіх осіб,

спричинили емоційну 
невпевненість, нездатність 
захистити себе або

завдали шкоди психічному 
здоров’ю особи



сексуальне насильство

Будь-які діяння сексуального 
характеру, вчинені:

 стосовно повнолітньої особи 
без її згоди або 

стосовно дитини незалежно від 
її згоди, або 

в присутності дитини,

 примушування до акту сексуальне насильство  примушування до акту 
сексуального характеру з 
третьою особою, 

інші правопорушення проти 
статевої свободи чи статевої 
недоторканості особи, у тому 
числі вчинені стосовно дитини 
або в її присутності



економічне насильство

умисне позбавлення:

житла, 

їжі, 

одягу, 

іншого майна, 

коштів чи документів або 

можливості користуватися 
ними, 

залишення без догляду чи 
піклування, економічне насильство піклування, 

перешкоджання в отриманні 
необхідних послуг з лікування чи 
реабілітації, 

заборону працювати, 

примушування до праці, 

заборону навчатися 

інші правопорушення 
економічного характеру



Питання 2.
Право на недоторканість членів сім’ї в 

українському законодавстві



“Сім’я – це те первинне 
середовище, де людина 
повинна вчитися творити 
добро.”добро.”

Василь Сухомлинський



Міжнародні договори:
 Міжнародний пакт про громадянські та політичні права; 

 Європейська конвенція про захист прав і основних 
свобод людини;

 Конвенція проти катувань та інших жорстоких, 
нелюдських або таких, що принижують гідність, видів 
поводження і покарань;поводження і покарань;

 Європейська конвенція про запобігання тортурам та 
нелюдському або такому, що принижує гідність, 
поводженню чи покаранню;

 Конвенцією ООН про права дитини;

 Конвенцією Ради Європи про захист дітей від 
сексуальної експлуатації та сексуального насильства;

 Європейською конвенцією про здійснення прав дітей.



Національне законодавство:
 ст.28 Конституції України;

 ст.289 Цивільного кодексу України;

 ст. 56, 150 Сімейного кодексу України;

 Кримінальний кодекс України (статті 121, 122, 
125, 126, 129, 152-156 та ін.);125, 126, 129, 152-156 та ін.);

 173-2 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення



Право на особисту недоторканість, 
згідно ст.289 ЦК України

 Фізична особа не може бути піддана катуванню, 
жорстокому, нелюдському або такому, що принижує 
її гідність, поводженню чи покаранню.

 Фізичне покарання батьками (усиновлювачами), 
опікунами, піклувальниками, вихователями 
малолітніх, неповнолітніх дітей та підопічних не малолітніх, неповнолітніх дітей та підопічних не 
допускається.

 У разі жорстокої, аморальної поведінки фізичної 
особи щодо іншої особи, яка є в безпорадному стані, 
застосовуються заходи, встановлені цим Кодексом 
та іншим законом.



Сімейний кодекс України:
Ст.56

 Дружина та чоловік мають право вживати заходів, які не
заборонені законом і не суперечать моральним засадам суспільства,
щодо підтримання шлюбних відносин.
 Примушування до припинення шлюбних відносин,
примушування до їх збереження, в тому числі примушування до
статевого зв'язку за допомогою фізичного або психічного
насильства, є порушенням права дружини, чоловіка на свободу та
особисту недоторканність і може мати наслідки, встановленіособисту недоторканність і може мати наслідки, встановлені
законом.

Ст.150
 батьки зобов'язані поважати дитину. 
 Забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї
дитини.
 Забороняються фізичні покарання дитини батьками, а також
застосування ними інших видів покарань, які принижують людську
гідність дитини.



Питання 3
Законодавче регулювання протидії 

домашньому насильству



Закон України “Про запобігання та 
протидію домашньому насильству”

Новації
1. Створення Єдиного державного реєстру випадків

домашнього насильства та насильства за ознакою
статі

2. Створення гарячих ліній і притулків для жертв
домашнього насильства, де вони зможуть жити ідомашнього насильства, де вони зможуть жити і
отримувати необхідну юридичну, медичну і
психологічну допомогу

3. Обмеження доступу до потерпілих за допомогою
обмежувального припису;

4. Криміналізація домашнього насильства (ст.126-1
КК) та створення корекційних програм.



Спеціальні заходи щодо протидії
домашньому насильству
 Взяття кривдника на профілактичний облік та 

проведення з ним профілактичної роботи.

 Направлення кривдника на проходження
програми для кривдників.

 ст. 39 КУпАП, у разі вчинення домашнього насильства суд 
під час вирішення питання про накладання стягнення пропід час вирішення питання про накладання стягнення про
адміністративне правопорушення має право одночасно
вирішити питання про направлення особи, яка вчинила 
домашнє насильство, на проходження програми для 
кривдника.

 Кривдник, який умисно ухилятиметься від проходження
програми для кривдників, понесе кримінальну
відповідальність за ст. 390-1 КК України.



Терміновий заборонний припис
стосовно кривдника
 Виноситься кривднику уповноваженими підрозділами органів 

Національної поліції України (підрозділи ювенальної превенції, 
служба дільничних офіцерів поліції та патрульна поліція) у разі 
існування безпосередньої загрози життю чи здоров'ю постраждалої 
особи з метою негайного припинення домашнього насильства, 
недопущення його продовження чи повторного вчинення строком до 
10 діб. 

 Терміновий заборонний припис може містити такі заходи (один або 
всі): зобов'язання залишити місце проживання (перебування) всі): зобов'язання залишити місце проживання (перебування) 
постраждалої особи, заборона на вхід та перебування в місці 
проживання (перебування) постраждалої особи, заборона в будь-
який спосіб контактувати з постраждалою особою.

 Відповідно до закону, кривдник має повідомити працівника поліції, 
який виніс терміновий заборонний припис, про місце свого 
тимчасового перебування, оскільки за неповідомлення свого 
тимчасового місця перебування або за порушення термінового 
обмежувального припису настає адміністративна відповідальність за 
ст. 173-2 КУпАП.



Обмежувальний припис стосовно 
кривдника

 можуть бути винесені судом строком до 6-ти місяців

 термін розгляду заяви — 72 години

 Обмежувальним приписом визначаються один чи декілька
таких заходів тимчасового обмеження прав кривдника або
покладення на нього обов'язків: заборона перебувати в місці
спільного проживання (перебування) з постраждалою особою; 
усунення перешкод у користуванні майном, що є об'єктом права 
спільної сумісної власності або особистою приватною власністюспільної сумісної власності або особистою приватною власністю
постраждалої особи; обмеження спілкування з постраждалою
дитиною; заборона наближатися на визначену відстань до місця
проживання (перебування), навчання, роботи, інших місць частого 
відвідування постраждалою особою; заборона особисто та через 
третіх осіб розшукувати постраждалу особу, якщо вона за власним
бажанням перебуває в місці, невідомому кривднику, переслідувати
її та в будь-який спосіб з нею спілкуватися; заборона вести 
листування, телефонні переговори з постраждалою особою або
контактувати з нею через інші засоби зв'язку особисто та через 
третіх осіб.



Поради суддів

 надані на семінарах-тренінгах «Домашнє насильство: 
особливості представництва постраждалих осіб», які
проводилися за підтримки Програми «Адвокат 
Майбутнього» у Черкасах та Кривому Розі в лютому 
2019 р.



Судді зазначили, що вони оцінюватимуть
у нарадчій кімнаті наступні факти:

 чи відбувалося порушення права в межах ЄСПЛ; 

 за якими ознаками можна говорити, що особа є постраждалою від
домашнього насильства; 

 яка була форма домашнього насильства; 

 який причинно-наслідковий зв'язок між діянням та наслідком; 

 які наслідки настали для постраждалої особи або можуть настати в 
майбутньому; 

 чи зверталася постраждала особа до різних служб (поліції, соціальних
служб, служб підтримки, громадських організацій тощо) та яка була
їхня реакція; 

 чи вмовляла поліція забрати заяву про вчинення домашнього
насильства; 

 яка вірогідність того, що домашнє насильство може повторюватися; 

 співмірність заходів, про які просить постраждала особа; 

 якщо в родині є дитина, то обов'язково потрібно з'ясувати її думку.



Питання 4.
Психологічні та практичні засоби 

протидії насильству в сім’ї



Зростання напруження

Акт насильстваМедовий місяць

Цикл насильства 
(Ленор Уолкер)

Акт насильстваМедовий місяць

Каяття та примирення



Основні кроки

Як комунікувати з жертвами 
домашнього насильства?

визнання називання розуміння



План безпеки



Підготувати (якщо це можливо!) оригінали (чи хоча б
копії) усіх важливих документів (паспорти, свідоцтва про
народження дітей, свідоцтво про шлюб, документи про
власність на квартиру чи інше майно, дипломи,
посвідчення і т.п.).

Домовитися з сусідами про те, що якщо вони чують
характерний шум боротьби чи крики про допомогу з
квартири потерпілої, то відразу починають стукати до неї
у двері та викликають поліцію.у двері та викликають поліцію.

Подбати про те, щоб десь у безпечному місці (за межами
спільного проживання) були відкладені гроші на перший
час сепарації, необхідний одяг, інші цінні речі.



Знайти таке місце, куди у разі небезпеки 
можна піти.

Виписати всі життєво-важливі телефони (на
випадок, якщо телефон потерпілої буде
викрадено чи заблоковано). Це можуть бути
контакти до близьких, в офіційні установи (у
тому числі до вчителів дітей, лікарів, номери
гарячих ліній допомоги у кризових ситуаціях і
т.п.).

Коли існує загроза життю, необхідно зробити
все, щоб втекти (з документами чи без них, з
грошима чи без них, в одязі чи без нього) і з
безпечного місця викликати поліцію.



Виклики поліції дуже часто стають єдиним доказом при 
розгляді справ у судах того, що відбувалося домашнє 

Увага!!!!

розгляді справ у судах того, що відбувалося домашнє 
насильство. Тому дуже важливо викликати представників 
поліції у кожному випадку насильства незалежно від того, 

проживає кривдник з потерпілою разом чи вже окремо!



Христина Кіт, адвокатка, к.ю.н., 
юристка ГО «Центр «Жіночі 
перспективи», голова ГО «Асоціація 
жінок-юристок України «ЮрФем»

Рекомендації для жертв Рекомендації для жертв 
домашнього насильства



 1. При можливості забезпечити собі та дитині безпечне
місце перебування, наприклад, залишити житло,
покликати сусідів чи родичів, закритися в кімнаті тощо.
Після чого викликати поліцію.

 2. Повідомте поліцію про вчинення насильства відносно
себе, а також відносно дітей, якщо діти були свідкамисебе, а також відносно дітей, якщо діти були свідками
насильства. Це повідомлення може бути зроблене
шляхом виклику поліції безпосередньо у момент
вчинення насильства, або після того, коли ви знайдете
безпечне місце і зможете викликати поліцію. Або можете
написати заяву безпосередньо у відділенні поліції чи
письмову заяву надіслати поштою.



 3. За наявності тілесних ушкоджень (синці, подряпини і
т.д.), навіть якщо вас били по голові і видимих тілесних
ушкоджень нема, зазначайте про це у своїй заяві і одразу ж
у цей день або на наступний, не чекаючи скерування
поліції, звертайтеся у травмпункт і повідомляйте, що вас
побив чоловік. Після написання заяви у поліцію
призначається слідчий. Від нього ви можете отримати
скерування на проходження експертизи з метою
визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.

 4. Поліція, приїхавши на виклик, за наявності для цього
підстав, може затримати кривдника максимум на 3 години,
тому за цей час подбайте про власну безпеку та безпеку
своїх дітей. Наприклад, ви можете покинути житло, якщо
маєте таку можливість або можете вжити заходів, щоб не
допустити кривдника до житла.



 5. У випадку вчинення відносно вас сексуального
насильства, зателефонуйте на 102 і повідомте про
зґвалтування. Важливо, щоб ви дочекалися поліції, не
милися та нічого не рухали у квартирі до моменту прибуття
поліції, оскільки необхідно буде пройти медичну експертизу.

 6. Якщо насильство відбувалося у присутності дітей або
відносно них, у тому числі якщо це психологічне насильство,
а саме образи, приниження, погрози, звинувачення тощо,
напишіть заяву в службу у справах дітей.напишіть заяву в службу у справах дітей.

 7. Якщо ви вирішили розлучитися і припинити будь-які
відносини із кривдником, зверніться до юриста з метою
визначення подальших кроків. Наприклад, подання заяви
про розірвання шлюбу, стягнення аліментів на утримання
дітей, визначення місця проживання дітей, поділ майна
тощо.



 8. У ситуації домашнього насильства найчастіше страждають діти, 
оскільки відповідно до Сімейного кодексу України батько і мати 
мають рівні права щодо спілкування з дітьми, побачення з ними та 
проживання. Тому якщо насильство в сім’ї відбувалося у присутності 
дітей, внаслідок чого діти мають психологічні травми, ви маєте 
право не давати кривдникові бачитися та спілкуватися з дітьми, 
поки рішенням суду не буде визначеного способу участі батька у 
вихованні дітей та призначено дні, години та визначено умови 
побачень. Відповідно до статті 159 Сімейного кодексу України суд 
має право вирішити, що побачення з дітьми може відбуватися лише 
у присутності третіх осіб, зокрема психолога, соціального 
працівника тощо. Якщо ви хочете захистити себе та дитину, то вам 
необхідно повідомляти про факти насильства відносно себе та необхідно повідомляти про факти насильства відносно себе та 
дитини, оскільки в подальшому при вирішенні вищезазначених 
питань судом це враховується.

 9. Звертайтеся за допомогою до Центрів безоплатної правової 
допомоги, які є у ваших містах. Працівники та працівниці Центрів 
обізнані з проблемами домашнього насильства і можуть вам 
допомогти. Також ви можете звернутися до Центрів соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, які мають психологів та відповідних 
фахівців та володіють інформацією про наявність притулків для 
жінок у вашій області, або розглянуть можливість тимчасового 
переміщення вас у Центр соціально-психологічного допомоги.



Питання 5.
Центри допомоги жертвам 

домашнього насильства в Україні



Органи і установи, на які покладаються функції із
здійснення заходів у сфері запобігання та протидії

домашньому насильству

 служби у справах дітей;

 уповноважені підрозділи органів Національної 
поліції України;

 органи управління освітою, навчальні заклади, 
установи та організації системи освіти;

 органи охорони здоров’я, установи та заклади 
охорони здоров’я;

 центри з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги;

 суди;

 прокуратура;



 центри соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді;

 притулки для дітей;

 центри соціально-психологічної реабілітації 
дітей;

 соціально-реабілітаційні центри (дитячі 
містечка);

 центри соціально-психологічної допомоги; центри соціально-психологічної допомоги;

 територіальні центри соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг);

 інші заклади, установи та організації, які 
надають соціальні послуги постраждалим 
особам.



Центри з надання безоплатної
вторинної правової допомоги

В місті Львові:

 Львівський місцевий центр з надання безоплатної
вторинної правової допомоги: м. Львів, вул. 
Винниченка, 30;

 Перший львівський місцевий центр з надання
безоплатної вторинної правової допомоги: м. 
Львів, вул. Генерала Чупринки, 71, офіс 505.

Єдиний телефонний номер системи надання безоплатної правової 
допомоги: 0 800213 103.

Повний перелік центрів, їхні адреси та контакти можна знайти на сайті 
Міністерства юстиції України за посиланням: 
https://minjust.gov.ua/news/info/adresi-tsentriv-z-nadannya-bezoplatnoi-pravovoi-dopomogi



Громадські організації та 
соціальні служби соціальні служби 



 Львівський міський центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді (Львів, вул. Менделєєва, 8 276-
30-57, 276-13-55, 276-30-58);

 „Регіональний Центр соціальної адаптації” (БО 
„РЦСА”), благодійна організація (Адреса: 79010, м. 
Львів, вул. Личаківська 56, Тел\факс: + 38 (0322) 75 
10 51, (067) 672 80 30; Web site: www.rcsa.org.ua; e-
mail: rcsa@txnet.com);mail: rcsa@txnet.com);

 Благодійний фонд "Салюс“ (м. Львів, 79000, а/с320 т. 
(032) 240-33-62, e-mail: salus@mail.lviv.ua);

 Західноукраїнський центр "Жіночі перспективи" (м. 
Львів пр. Червоної Калини, 36 т. (032) 296-29-62, 
295-50-60 Керівник – Максимович Любов. e-mail: 
women@women.lviv.ua);



 Центр соціально-психологічної допомоги у Львівській
області (м. Львів, 79057 вул. Коновальця, 103 (готель
„Турист”, 9-й п т. Соціально-психологічної допомоги 238-
09-14 поверх) т. (032) 237-99-20 т./ф.: 237-99-27);

 Управління праці та соціального захисту населення 
(Адреса: вул. Митрополита Андрея, 10, телефон: 0322 
724 071.);

 Притулок для дітей служби у справах дітей Львівської
обласної державної адміністрації (м. Львів, вул. 
Левандівська, 17-в, тел. (032) 2679349, 2679190, e-mail: Левандівська, 17-в, тел. (032) 2679349, 2679190, e-mail: 
prutulok2015ukr.net)

 Національна гаряча лінія з попередження домашнього 
насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації 
(0 800 500 335, 0 800 500 333 або116 123 (з мобільного). 
0-800-500-225 та 116-111. (Громадська організація Ла
Страда - Україна)

 Омбудсмен з прав дитини в Україні Микола Миколайович 
Кулеба: (044) 255-64-50



Дякую за Увагу!




