
    ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ 

ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ» 

       Домашнє насильство – це один із різновидів насильства. Воно 

відрізняється від інших проявів (на вулиці, під час воєнних дій, під час 

конфлікту, в колективах тощо) тим, що коїться близькими один до одного 

людьми (родичами або членами сім’ї), які мають тісні стосунки – кровні, 

емоційні, шлюбні, інтимні, господарські тощо. Отже, попередження та 

протидія домашньому насильству, а також надання допомоги постраждалим 

ускладнюються саме тим, що дане правопорушення стосується близьких 

людей. 

     7 грудня 2017 року було прийнято Закон Україн «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству». 

 

Дитина-кривдник – особа, яка не досягла 18 років та вчинила домашнє 

насильство у будь-якій формі; 

Дитина, яка постраждала від домашнього насильства (далі – 

постраждала дитина), – особа, яка не досягла 18 років та зазнала домашнього 

насильства у будь-якій формі або стала свідком (очевидцем) такого 

насильства; 

Домашнє насильство – діяння (дії або бездіяльність) фізичного, 

сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняються 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 перебували) у родинних 

відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає 

(проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому самому місці, 

що й постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь; 

Запобігання домашньому насильству – система заходів, що здійснюються 

органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами та організаціями, а також громадянами України, 

іноземцями та особами без громадянства, які перебувають в Україні на 

законних підставах, та спрямовані на підвищення рівня обізнаності 

суспільства щодо форм, причин і наслідків домашнього насильства, 

формування нетерпимого ставлення до насильницької моделі поведінки у 

приватних стосунках, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, 

насамперед до постраждалих дітей, викорінення дискримінаційних уявлень 

про соціальні ролі та обов’язки жінок і чоловіків, а також будь-яких звичаїв і 

традицій, що на них ґрунтуються; 

Кривдник – особа, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі; 

Особа, яка постраждала від домашнього насильства (далі – постраждала 

особа), – особа, яка зазнала домашнього насильства у будь-якій формі; 

протидія домашньому насильству – система заходів, що здійснюються 

органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами та організаціями, а також громадянами України, 

іноземцями та особами без громадянства, які перебувають в Україні на 



законних підставах, та спрямовані на припинення домашнього насильства, 

надання допомоги та захисту постраждалій особі, відшкодування їй завданої 

шкоди, а також на належне розслідування випадків домашнього насильства, 

притягнення до відповідальності кривдників та зміну їхньої поведінки. 

 

Основні ознаки домашнього насильства: 

• насильство завжди здійснюється за попереднього наміру, тобто 

умисно. Це означає, що особа, яка вчинила насильство, усвідомлювала або 

повинна була усвідомлювати характер вчинюваних нею дій або 

бездіяльності, передбачала або могла передбачити (виходячи з її фізичного і 

психічного стану) можливість настання таких шкідливих наслідків, як 

заподіяння моральної шкоди, шкоди фізичному або психічному здоров’ю 

іншого(-их) члена(-ів) сім’ї. Необхідно зазначити, що вчинення насильства у 

стані алкогольного сп’яніння не виключає можливості особи усвідомлювати і 

передбачати настання шкідливих наслідків. 

   Згідно з Кримінальним кодексом України особа, яка скоїла злочини в стані 

сп’яніння внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших 

одурманюючих засобів, підлягає кримінальній відповідальності; 

• дії унеможливлюють ефективний самозахист. Найчастіше люди, які 

вчиняють насильство, мають певні переваги – це може бути вік, фізична сила, 

економічно вигідніше становище тощо. Наприклад, вчитель(-ка) знущається 

над учнем, змушуючи його робити ганебні вчинки перед усім класом, маючи 

перевагу у віці, посаді, статусі; 

• дії порушують права і свободи особи. Кривдник(-ця) завжди намагається 

контролювати свою жертву, тим самим обмежуючи права та свободи. 

Наприклад, якщо жінка не хоче, не може саме зараз мати інтимні стосунки зі 

своїм партнером, а він наполягає, ображає, погрожує і врешті-решт отримує 

бажане – це насильницька дія; 

• насильницькі дії спричиняють шкоду (фізичну, морально-психологічну, 

матеріальну) іншій особі. Наслідком насильницької дії завжди є шкода – це 

можуть бути і матеріальна втрата (вкрадені гроші, відібрана частина спільно 

заробленого майна), і ушкодження (синці, переломи), і погіршення 

емоційного стану (сором, страх, пригнічення). Наприклад, шкодою від 

шантажу може стати депресія, спроба самогубства. 

 


