
ПРОТИДІЯ ДОМАШНЬОМУ 

НАСИЛЬСТВУ



• Відповідно до статті 16 Загальної декларації прав людини сім’я є
природним i основним осередком суспільства i має право на захист з
боку суспільства та держави.

• Статтею 51 Конституції України зазначено, що шлюб ґрунтується на
вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен із подружжя має рівні права і
обов'язки у шлюбі та сім'ї. Сім’я, дитинство, материнство і батьківство
охороняються державою.

• В статті 11 Конституції зазначено, що держава сприяє консолідації та
розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури,
а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності
всіх корінних народів і національних меншин України. Сім’я є основним
осередком суспільства та нації.

• У статті 23 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права
визначається, що сім’я є природним і основним осередком суспільства та
має право на захист з боку суспільства і держави.



Дослідження, проведені у країнах Європи показують, що
економічні втрати від існування цього явища складають
приблизно 34 мільярди євро на кожну країну Ради
Європи щорічно. Для України цей показник у 2016-2017
роках складав 208 млн. доларів на рік.

• Закон про внесення змін до КК та КПК - з 11.01.2019 року, крім змін до
статті 67 КК України, які набули чинності з 12.01.2018р.

• Змінами викладено у новій редакції пункти 3 та 6, а також доповнено
пунктом 6-1 частину 1 ст.67 КК, у яких знайшли своє відображення

• норми Стамбульської Конвенції стосовно обтяжуючих обставин
вчинення злочинів на расовому, національному, статевому ґрунті



• фізичне насильство – форма домашнього насильства, що
включає ляпаси, стусани, штовхання, щипання, шмагання, кусання,
а також незаконне позбавлення волі, нанесення побоїв, мордування,
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

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 



• економічне насильство – форма домашнього насильства, що включає
умисне позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна, коштів чи
документів або можливості користуватися ними, залишення без догляду
чи піклування, перешкоджання в отриманні необхідних послуг з
лікування чи реабілітації, заборону працювати, примушування до праці,
заборону навчатися та інші правопорушення економічного характеру;

• психологічне насильство – форма домашнього насильства, що
включає словесні образи, погрози, у тому числі щодо третіх осіб,
приниження, переслідування, залякування, інші діяння, спрямовані на
обмеження волевиявлення особи, 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;



ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ТА НАДАННЯ ДОПОМОГИ ПОСТРАЖДАЛИМ 
(Розділи ІІІ – ІV)

Стаття 19 Закону України «Про запобігання та протидію
домашньому насильству»

Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які
перебувають в Україні на законних підставах, яким стало відомо
про вчинення домашнього насильства, зокрема якщо
постраждалими особами стали або можуть стати діти,

зобов’язані невідкладно повідомити про це

до місцевих рад, органів Національної поліції України

або до цілодобового кол-центру



1. Постраждала особа має право на:

3) отримання повної та вичерпної інформації про свої права і соціальні послуги, 
медичну, соціальну, психологічну допомогу, якими вона може скористатися;

8) вибір спеціаліста за статтю (за можливості);

10) звернення до правоохоронних органів і суду з метою притягнення
кривдників до відповідальності, застосування до них спеціальних заходів
щодо протидії домашньому насильству;

11) своєчасне отримання інформації про остаточні рішення суду та 
правоохоронних органів, у тому числі пов’язані з ізоляцією кривдника або
його звільненням;

Права постраждалих осіб (Стаття 21)











Відповідальність: 173-2КУпАП – штраф, якщо вдруге – 15 діб арешт



Практичні  аспекти застосування

• Суд виносить припис протягом 72 годин з моменту звернення
заявника. Судовий збір не сплачується.

• Терміновий заборонний припис застосовується згідно порядку,
який має ще затвердити МВС України, і в нього є на це шість
місяців (до 07.07.2018р.). Таким чином, скористатися таким
засобом захисту можна буде з моменту прийняття порядку.

• Обмежувальний припис виноситься судом згідно Цивільного
процесуального кодексу України, до якого Законом також було
внесено відповідні зміни, і скористатися цим видом захисту
можна вже починаючи з 07.01.2018р.



ЄДИНИЙ  ДЕРЖАВНИЙ  РЕЄСТР  ВИПАДКІВ 
ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА   

• Відомості про кривдника вносяться до Реєстру 

у разі наявності обґрунтованої підозри вчинення ним насильства, 
зокрема після підтвердження такого факту шляхом проведення 
перевірки.

• Персональні дані, що містяться в Реєстрі, є інформацією з 
обмеженим доступом. 



ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ВИПАДКІВ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА   

До Реєстру вносяться відомості про:

1) працівника, який вніс відомості про випадок;

2) особу, яка повідомила про вчинення насильства - за згодою;

3) постраждалу особу - за згодою;

4) кривдника та про характер відносин між кривдником і постраждалою особою;

5) випадок домашнього насильства (дата вчинення; місце вчинення; форма
домашнього насильства; вид шкоди чи страждань);

6) потреби постраждалої особи;

7) перелік заходів, здійснених у зв’язку з виявленням випадку насильства, та їх
результат тощо.



Національна гаряча лінія 
з питань запобігання домашнього насильства, 

торгівлі людьми та гендерної дискримінації 

0-800 500 335 
116 123



За безоплатною правовою допомогою можна звернутись до
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги у Полтавській області

Адреса: 36011, м. Полтава, вул. Європейська (Фрунзе), 37/40.

Факс/Контактний телефон:

(0532) 56-26-66.

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової
допомоги:

0-800-213103.

Контакти притулків у поліції, центрах безоплатної правової
допомоги, центрах соціальних служб, у мобільних бригад або за
телефоном «гарячої лінії».



Контакти:

м. Полтава, вул. Сковороди 1/3, Полтавська 

державна аграрна академія, к. 407.

тел: (066) 158 11 96 (Viber)

ombudsmen@pdaa.edu.ua

mailto:ombudsmen@pdaa.edu.ua

