
Попередження 
та протидія 

насильству в сім’ї

Жертвою домашнього насильства може 
стати будь-хто: жінка, чоловік, діти, 
підлітки, літні люди. 



Насильство у сім’ї (акт насильства) – це умис-
ні дії фізичного, психологічного, сексуально-
го чи економічного спрямування одного чле-
на сім’ї (кривдника) щодо іншого члена сім’ї 
(жертви), якщо ці дії порушують конститу-
ційні права і свободи члена сім’ї як людини 
та громадянина і завдають йому моральної 
шкоди, шкоди його фізичному та психічно-
му здоров’ю.

Згідно із законодавством поняття «домашнє 
насильство» поширюється на осіб, які перебу-
вають у шлюбі, проживають однією сім’єю, 
але не перебувають у шлюбі між собою, їх-
ніх дітей, осіб, які знаходяться під опікою 
чи піклуванням, є родичами прямої або не-
прямої лінії споріднення за умови спільного 
проживання.
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Види домашнього насильства:

Фізичне насильство у сім’ї — це навмисне 
нанесення побоїв, тілесних ушкоджень одно-
го члена сім’ї іншому, яке може призвести 
чи призвело до порушення нормального ста-
ну фізичного чи психічного здоров’я або на-
віть до смерті, а також до приниження його 
честі та гідності.

Сексуальне насильство у сім’ї — це приму-
шування до небажаних статевих стосунків у 
родині, а також сексуальні дії щодо неповно-
літнього члена сім’ї.

Психологічне насильство у сім’ї — це на-
сильство, пов’язане з тиском одного члена 
сім’ї на психіку іншого через навмисні сло-
весні образи або погрози, переслідування, 
залякування, які доводять постраждалого до 
стану емоційної невпевненості, втрати здат-
ності захистити себе і можуть заподіяти або 
заподіяли шкоду психічному здоров’ю.

Економічне насильство у сім’ї — це навмис-
ні дії одного члена сім’ї щодо іншого, спря-
мовані на те, щоб позбавити постраждалого 
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житла, їжі, одягу та іншого майна чи коштів, 
на які він має законне право. Такі дії можуть 
заподіяти шкоду фізичному чи психічному 
здоров’ю або навіть призвести до смерті по-
страждалого.

Попередження та протидія домашньому 
насильству покладається на:
• органи місцевого самоврядування;
• центри соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді;

• установи та заклади системи освіти, охоро-
ни здоров’я, а також установи та заклади, 
діяльність яких спрямована на запобігання 
та протидію домашньому насильству;

• органи внутрішніх справ;
• кризові центри;
• спеціально уповноважені органи виконав-
чої влади з питань попередження насиль-
ства у сім’ї;

• дільничних інспекторів міліції, криміналь-
ну міліцію у справах дітей;

• органи опіки та піклування.
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На жаль, досить багато людей, над якими чи-
нять насильство, не намагаються йому про-
тистояти. Знайте! Закон України «Про по-
передження насильства в сім’ї» передбачає 
покарання осіб, які вчинили насильство, і 
заходи щодо надання допомоги потерпілим.

Відповідальність за вчинення насильства у 
сім’ї

Щодо осіб, які вчинили насильство у роди-
ні вперше або погрожують це зробити, мо-
жуть вживати такі заходи, як:

• накладення на кривдника штрафу від 51 
до 85 грн. або громадські роботи на строк 
від 13 до 40 годин, або виправні роботи на 
строк до одного місяця з відрахуванням 
20% заробітку, або адміністративний арешт 
на строк до 5 діб;

• винесення кривдникові офіційного попе-
редження про неприпустимість вчинення 
насильства у сім’ї;
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• взяття на профілактичний облік осіб, схиль-
них до вчинення насильства у сім’ї.

За повторне вчинення насильства праців-
ники міліції можуть вжити таких заходів:

• винести кривднику захисний припис і 
контролювати виконання його вимог; 

• накласти на кривдника штраф від 85 до 
170 грн., залучити до громадських робіт на 
строк від 40 до 60 годин або виправних 
робіт на строк від одного до двох місяців з 
відрахуванням 20% заробітку, або накласти 
адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Куди звертатися за допомогою:

• Громадяни України, чиї права порушено, 
можуть звертатися до Уповноваженого Вер-
ховної Ради України з прав людини Валерії 
Лутковської за захистом своїх конституцій-
них прав. Номер телефону «гарячої лінії»: 
044-253-75-89 та 0-800-50-17-20.
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• Безкоштовно з усіх стаціонарних телефо-
нів України за номером 0-800-500-335 або з 
мобільних усіх операторів — 386 — працює 
Національна «гаряча лінія» з питань запобі-
гання насильству, де можна отримати кон-
сультації психологів, юристів та соціальних 
працівників.

• Безкоштовно з усіх телефонів України за 
номером 0-800-500-225 працює Національ-
на дитяча «гаряча лінія» з питань захисту 
прав дитини, де діти можуть отримати кон-
сультації психологів, юристів та соціальних 
працівників.

• Звертайтеся за допомогою до міліції (телефо-
нуйте 102) або до дільничного інспектора.

• За медичною допомогою звертайтеся до за-
кладів охорони здоров’я. Телефон швидкої 
допомоги — 103.

• Безкоштовну юридичну підтримку нада-
ють юристи мережі Центрів правової ін-
формації та консультацій. Детальніше про 
мережу можна дізнатися на сайті «Право-
вий простір» — www.pravo.prostir.ua
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Цей буклет видано 
у рамках ініціативи “Посилення 

правових можливостей бідних верств 
населення”, яку реалізує Міжнародний фонд 

“Відродження” за програмою “Верховенство права”.

Контакти:
Міжнародний фонд “Відродження”, програма “Верховенство права”

телефон/факс: 044 482 03 63, www.irf.kiev.ua, e-mail: rol@irf.kiev.ua

Звертаємо увагу, що цей буклет носить рекомендаційний 
характер і вирішення окремих ситуацій потребує консульта-
ції зі спеціалістом.

Закони час від часу змінюються, тому представлена інфор-
мація не є офіційним роз’ясненням чинного законодавства.
Додаткову інформацію з тематики буклета, його електронний 
варіант та консультації з різних правових питань Ви можете 
знайти на сайті «Правовий простір» – www.pravo.prostir.ua


