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На жаль, з проблемою домашнього насильства сти-

кається багато хто. Цей вид злочину не втратив своєї ак-

туальності під час військових дій. Вимушена зміна місця 
проживання, втрата роботи та засобів до існування про-

вокують конфлікти й непорозуміння у стосунках і можуть 
призвести до насилля. Пошук виходу ускладнюється тим, 
що в умовах збройного конфлікту постраждала особа ще 
більше залежить від свого кривдника як фінансово, так і 
фізично. Ще одним психологічним фактором є пасивність у 
захисті своїх прав. Багато хто вважає, що під час воєнного 
стану звертатися по допомогу від насильства недоречно. 

Ми не зможемо висвітлити всі моменти в короткій публіка-

ції, але постараємося допомогти вам дізнатися найважли-

віше:

   що таке домашнє насильство;

   як його розпізнати;

   як ви можете захистити себе;

   посилення відповідальності за вчинення злочину
  з використанням умов воєнного стану.
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Про домашнє насильство йдеться у багатьох законах 
України, зокрема, в таких:

   Закон України «Про запобігання та протидію
  домашньому насильству» (далі — Закон);

   Кримінальний кодекс України (далі —
  КК України);

   Кодекс України про адміністративні
  правопорушення  (далі — КУпАП).

 Говорячи простою мовою, домашнє насильство — це 
коли в родині або колишній сім’ї хтось когось б’є, 
ґвалтує, психологічно тисне, забирає (або не дає) 
гроші. Поняття сім’ї в законі дуже широке: це мо-
жуть бути чоловік і дружина, батьки й діти,

а також не обов’язково родичі.

За вчинення домашнього насильства може бути адміні-
стративна та кримінальна відповідальність.

Постраждалими від домашнього насильства, незалежно 
від того, проживають вони спільно зі своїми кривдниками 
чи ні, можуть бути:

   люди, які збираються одружитися;

   подружжя;
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   колишнє подружжя;

   батьки (мати, батько) і дитина/діти;

   нерідні батьки й діти одного з подружжя;

   люди, які спільно проживають/проживали однією
  сім’єю, але не були одружені, їхні батьки й діти;

   рідні брати й сестри;

   двоюрідні брати та сестри;

   опікуни, піклувальники, їхні діти та особи,
  що знаходяться або знаходилися під опікою;

   прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні
  вихователі, їхні діти і прийомні діти, діти-вихованці,
  діти, які проживають або проживали в сім’ї
  патронатного вихователя;

    будь-які інші родичі, люди, що живуть разом, сім’єю,
  де в кожного є права і обов’язки (діди й внуки,
  прадіди й правнуки тощо).

 У Кримінальному Кодексі (стаття 126-1 КК Укра-
їни), сказано, що домашнє насильство — це навмисне, 
постійне заподіяння фізичного або душевного болю усіма 
можливими способами.

Наслідки домашнього насильства — це страждання, втра-

та здоров’я, працездатності, емоційна залежність. І про яку 
якість життя можна говорити, якщо людина є жертвою до-

машнього насильства?
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Відповідальність
за домашнє насильство

в умовах воєнного
стану

Незалежно від своїх проявів, насильство впливає на психо-

логічний та емоційний стан людини, який в умовах війни є 
більш вразливим.

Відповідальність за статтею 126-1 Кримінального Кодексу 
України стосовно домашнього насилля у період дії воєнно-

го стану не зазнала змін: громадські роботи на строк від 
150 до 240 годин; арешт на строк до шести місяців; обме-

ження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на 
строк до двох років. 

Проте все ж є одна особливість застосування цієї статті 
саме в умовах воєнного стану. Річ у тім, що вчинення особою 
будь-якого виду насильства з використанням умов воєнно-

го стану виступає обтяжувальною обставиною. Тобто 
суд має право призначити суворіше покарання і воно буде 
наближеним до максимальної межі, передбаченої санкцією 
відповідної статті КК України.
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Види насильства
 

Економічне насильство:

   Умисне позбавлення жертви місця проживання,
  їжі, одягу, інших речей.

   Відбирання грошей, карток, документів, залишення
  без нагляду, турботи й догляду.

    Заборона лікуватися і відновлюватися, працювати,
  вчитися або примус до праці тощо.

 

Психологічне насильство:

    Словесні образи, погрози, приниження, пересліду-
  вання, залякування, висміювання на людях з метою
  викликати почуття провини й сорому, розвинути
  комплекс неповноцінності.

   Жорсткий контроль (куди ходиш, з ким спілкуєшся,
  як одягаєшся).

    Ігнорування.

    Ізоляція — вимога виключити з життя близьких
  і друзів, усіх, крім насильника.
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Пам’ятайте!
Психологічне насильство

довести важко, але можливо. Доказами 
можуть послужити записи телефонних 
розмов, показання свідків. Фіксуйте все 

на телефон, фотографуйте тілесні
ушкодження, записуйте на диктофон

погрози і лайку.

 

Сексуальне насильство — будь-які дії сексуального ха-

рактеру, вчинені без згоди жертви. 

Увага:
якщо сексуальне насильство

скоєно над дитиною, то її згода з точки 
зору кримінальної відповідальності щодо 

ґвалтівника не має значення. 

  Примус до сексуальних стосунків, зокрема,
  і з кимось третім.

   Примус до того, щоб жінка народжувала дітей,
  або заборона народжувати, змушення робити
  аборти.
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Пам’ятайте!
Статева недоторканість

особи означає, що ніхто і ніколи, окрім
самої людини, не має права вирішувати, 

що їй робити зі своєю сексуальністю.
Всі сексуальні акти повинні
відбуватися лише за згодою.

 

Фізичне насильство:

   ляпаси, стусани, штовхання, щипання, шмагання,
  кусання;

   побої, катування, заподіяння тілесних ушкоджень
  різного ступеня тяжкості;

   залишення в небезпеці;

   ненадання допомоги особі, яка перебуває
  в небезпечному для життя стані;

   заподіяння смерті.

 

Пам’ятайте!
Залишити кого-небудь без надання

допомоги в стані абстиненції —
це теж фізичне насильство.
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Що робити,
якщо ви потрапили

в ситуацію домашнього
насильства?

Якщо ви стали жертвою домашнього насильства —
викликайте поліцію! Саме поліція повинна розібратися 
в ситуації та вжити заходів щодо захисту ваших прав.

 

У поліції є повноваження винести «терміновий забо-
ронний припис» — документ, який видають у разі небез-

пеки для життя і здоров’я. Діє він 10 днів і призначений для 
того, щоб негайно припинити насильство, не дозволяючи 
продовжувати або зробити його ще раз:

 

   Насильника на 10 днів виселяють з квартири.
  Причому не має значення, чия житлоплоща
  і хто господар квартири.

   Насильникові заборонено входити у квартиру,
  де живе жертва, і перебувати в ній протягом
  цих 10 днів.

   Заборонено будь-яким способом контактувати
  з жертвою (дзвонити, писати листи, смс тощо).
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Увага!
Поліцейські можуть також

виселити кривдника з житлового
приміщення силою, якщо в документі

сказано, що він повинен покинути
квартиру, де живе жертва,
а той добровільно не йде.

 

Якщо термін заборонного припису закінчився, а проблема 
насильства не вирішилась, вам слід зробити такі кроки:

   Зверніться до суду за місцем проживання. 

  Там ви зможете отримати ще один документ —
  «обмежувальний припис». Він діє так само, як
  і «заборонний припис», але не 10 днів, а 6 місяців.

   Скласти заяву про видачу такого документа
  допоможе адвокат. У заяві вказують:

   назву суду, до якого подається заява;

   ваші дані (прізвище, ім’я та по батькові,
  місце проживання або перебування,
  номер телефону);

   вільний виклад ситуації: що сталося,
  хто робить домашнє насильство;

   якщо у вас є докази, прикладіть до заяви.
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 Увага!
Доказами можуть

бути показання свідків, зняте вами
на телефон відео, диктофонний запис
погроз, медичні довідки, роздруківки
текстових повідомлень, копії заяви

в поліцію тощо.

Існує спеціальний підрозділ поліції, який спеціалізується на 
домашньому насильстві. Цей підрозділ має назву «Поліна». 
Не у всіх містах України він працює активно, але в разі ви-

клику поліції, коли є ознаки домашнього насильства, виїж-

джати повинна саме «Поліна». 

 

Якщо поліція
не виїжджає за викликом,

потрібно викликати ще раз або
звернутися на Гарячу лінію МВС,

контакти вказані нижче.

У багатьох містах України існують спеціальні притулки для 
постраждалих від домашнього насильства (контакти під-

каже організація «Ла-Страда», дивіться контакти нижче). 
На жаль, часто притулки та кризові центри не приймають 
ВІЛ-позитивних і наркозалежних жінок. Але є громадські 
організації, які спеціалізуються на наданні допомоги жерт-
вам насильства. Зверніться по допомогу до параюристок, 
вони постараються зв’язати вас із такими організаціями, 
телефонуйте на Гарячу лінію з питань наркозалежності та 
ЗПТ, оператори зв’яжуть вас з параюристками, які працю-

ють у вашій області.
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Додаток: буква закону 

Тут наведені цитати з найважливіших законодавчих 
документів, про які йшлося в тексті брошури.

 Закон України
«Про запобігання та протидію

домашньому насильству»

Стаття 1.
Визначення термінів

3)  домашнє насильство — діяння (дії або бездіяльність)
фізичного, сексуального, психологічного або еко-
номічного 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 (прожи-

вали) однією сім’єю, але не перебувають (не перебу-
вали) 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 вчи-

нення таких діянь;

4)  економічне насильство — форма домашнього на-
сильства, що включає умисне позбавлення житла, 
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їжі, одягу, іншого майна, коштів чи документів або 
можливості користуватися ними, залишення без 
догляду чи піклування, перешкоджання в отри-

манні необхідних послуг з лікування чи реабіліта-
ції, заборону працювати, примушування до праці, 
заборону навчатися та інші правопорушення еко-
номічного характеру;

7)  обмежувальний припис стосовно кривдника — вста-
новлений у судовому порядку захід тимчасового 
обмеження прав чи покладення обов’язків на особу, 
яка вчинила домашнє насильство, спрямований на 
забезпечення безпеки постраждалої особи;

14) психологічне насильство — форма домашнього на-
сильства, що включає словесні образи, погрози, у 
тому числі щодо третіх осіб, приниження, переслі-
дування, залякування, інші діяння, спрямовані 
на обмеження волевиявлення особи, контроль у 
репродуктивній сфері, якщо такі дії або бездіяль-
ність викликали у постраждалої особи побоювання 
за свою безпеку чи безпеку третіх осіб, спричини-

ли емоційну невпевненість, нездатність захистити 
себе або завдали шкоди психічному здоров’ю особи;

15) сексуальне насильство — форма домашнього на-
сильства, що включає будь-які діяння сексуально-
го характеру, вчинені стосовно повнолітньої особи 
без її згоди або стосовно дитини незалежно від її 
згоди, або в присутності дитини, примушування 
до акту сексуального характеру з третьою особою, а 
також інші правопорушення проти статевої свобо-
ди чи статевої недоторканості особи, у тому числі 
вчинені стосовно дитини або в її присутності;
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16) терміновий заборонний припис стосовно кривдни-
ка — спеціальний захід протидії домашньому на-
сильству, що вживається уповноваженими під-
розділами органів Національної поліції України 
як реагування на факт домашнього насильства та 
спрямований на негайне припинення домашнього 
насильства, усунення небезпеки для життя і здо-
ров’я постраждалих осіб та недопущення продов-
ження чи повторного вчинення такого насильства;

17) фізичне насильство — форма домашнього насиль-
ства, що включає ляпаси, стусани, штовхання, щи-
пання, шмагання, кусання, а також незаконне поз-
бавлення волі, нанесення побоїв, мордування, за-
подіяння тілесних ушкоджень різного ступеня 
тяжкості, залишення в небезпеці, ненадання допо-
моги особі, яка перебуває в небезпечному для жит-
тя стані, заподіяння смерті, вчинення інших пра-
вопорушень насильницького характеру.

Стаття 3.
Сфера дії законодавства

 про запобігання та протидію
домашньому насильству

2.  Дія законодавства про запобігання та протидію
домашньому насильству незалежно від факту 
спільного проживання поширюється на таких осіб:
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1)  подружжя;

2)  колишнє подружжя;

3)  наречені;

4)  мати (батько) або діти одного з подружжя (колиш-
нього подружжя) та інший з подружжя (колишньо-
го подружжя);

5)  особи, які спільно проживають (проживали) однією
сім’єю, але не перебувають (не перебували) у шлюбі 
між собою, їхні батьки та діти;

6)  особи, які мають спільну дитину (дітей);

7)  батьки (мати, батько) і дитина (діти);

8)  дід (баба) та онук (онука);

9)  прадід (прабаба) та правнук (правнучка);

10) вітчим (мачуха) та пасинок (падчерка);

11) рідні брати і сестри;

12) інші родичі: дядько (тітка) та племінник (племінни-
ця), двоюрідні брати і сестри, двоюрідний дід (баба) 
та двоюрідний онук (онука);

13) діти подружжя, колишнього подружжя, наречених,
осіб, які мають спільну дитину (дітей), які не є спіль-
ними або всиновленими;

14) опікуни, піклувальники, їхні діти та особи, які пере-
бувають (перебували) під опікою, піклуванням;

15) прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні
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вихователі, їхні діти та прийомні діти, діти-вихо-
ванці, діти, які проживають (проживали) в сім’ї па-
тронатного вихователя.

3.  Дія законодавства про запобігання та протидію до-
машньому насильству поширюється також на ін-

ших родичів, інших осіб, які пов’язані спільним 
побутом, мають взаємні права та обов’язки, за умо-
ви спільного проживання, а також на суб’єктів, що 
здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії 
домашньому насильству.

Стаття 10.
Повноваження уповноважених

підрозділів органів Національної поліції
України у сфері запобігання та протидії

домашньому насильству

1. До повноважень уповноважених підрозділів ор-
ганів Національної поліції України у сфері запобі-
гання та протидії домашньому насильству нале-
жать:

1)  виявлення фактів домашнього насильства та своє-
часне реагування на них;

2)  прийом і розгляд заяв та повідомлень про вчинення
домашнього насильства, у тому числі розгляд пові-
домлень, що надійшли до кол-центру з питань за-
побігання та протидії домашньому насильству, на-
сильству за ознакою статі та насильству стосовно 
дітей, вжиття заходів для його припинення та на-
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дання допомоги постраждалим особам з урахуван-

ням результатів оцінки ризиків у порядку, визначе-
ному центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у сфері 
запобігання та протидії домашньому насильству, 
спільно з Національною поліцією України;

3)  інформування постраждалих осіб про їхні права,
заходи і соціальні послуги, якими вони можуть 
скористатися;

4)  винесення термінових заборонних приписів стосов-
но кривдників;

5)  взяття на профілактичний облік кривдників та про-
ведення з ними профілактичної роботи в порядку, 
визначеному законодавством;

6)  здійснення контролю за виконанням кривдниками
спеціальних заходів протидії домашньому насиль-
ству протягом строку їх дії;

2.  Уповноважені підрозділи органів Національної по-
ліції України здійснюють повноваження у сфері за-
побігання та протидії домашньому насильству з 
урахуванням міжнародних стандартів реагування 
правоохоронних органів на випадки домашнього 
насильства та оцінки ризиків.

Поліцейські можуть проникати до житла особи без 
вмотивованого рішення суду в невідкладних ви-

падках, пов’язаних із припиненням вчинюваного 
акту домашнього насильства, у разі безпосеред-
ньої небезпеки для життя чи здоров’я постражда-
лої особи.
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Стаття 21.
Права постраждалих осіб

1.  Постраждала особа має право на:

2)  звернення особисто або через свого представника
до суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобі-
гання та протидії домашньому насильству;

3)  отримання повної та вичерпної інформації від суб’єк-
тів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та 
протидії домашньому насильству, про свої права і 
соціальні послуги, медичну, соціальну, психологіч-
ну допомогу, якими вона може скористатися;

4)  безоплатне отримання відповідно до законодавства
соціальних послуг, медичної, соціальної та психо-
логічної допомоги відповідно до її потреб;

5)  безоплатну правову допомогу у порядку, встановле-
ному Законом України «Про безоплатну правову 
допомогу»;

6) повагу до честі та гідності, уважне та гуманне став-
лення з боку суб’єктів, що здійснюють заходи у сфе-
рі запобігання та протидії домашньому насиль-
ству;

7)  конфіденційність інформації особистого характеру,
яка стала відома суб’єктам, що здійснюють заходи 
у сфері запобігання та протидії домашньому на-
сильству, під час роботи з постраждалою особою, 
та захист персональних даних;

8)  вибір спеціаліста за статтю (за можливості);

9)  відшкодування кривдниками завданих матеріаль-
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них збитків і шкоди, заподіяної фізичному та пси-

хічному здоров’ю, у порядку, визначеному законо-
давством;

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

11) своєчасне отримання інформації про остаточні рі-
шення суду та процесуальні рішення правоохорон-

них органів, пов’язані з розглядом факту вчинення 
стосовно неї домашнього насильства, у тому числі 
пов’язані з ізоляцією кривдника або його звільнен-

ням;

12) інші права, передбачені законодавством у сфері за-
побігання та протидії домашньому насильству, а 
також міжнародними договорами, згоду на обов’яз-
ковість яких надано Верховною Радою України.

Стаття 25.
Терміновий заборонний припис

стосовно кривдника

1.  Терміновий заборонний припис виноситься крив-
днику уповноваженими підрозділами органів На-
ціональної поліції України у разі існування безпо-
середньої загрози життю чи здоров’ю постраждалої 
особи з метою негайного припинення домашнього 
насильства, недопущення його продовження чи 
повторного вчинення.
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2.  Терміновий заборонний припис може містити такі
заходи:

1)  зобов’язання залишити місце проживання (перебу-
вання) постраждалої особи;

2)  заборона на вхід та перебування в місці проживан-
ня (перебування) постраждалої особи;

3)  заборона в будь-який спосіб контактувати з постраж-
далою особою.

3.  Під час вирішення питання про винесення терміно-
вого заборонного припису пріоритет надається 
безпеці постраждалої особи. Зазначена вимога по-
ширюється також на місце спільного проживання 
(перебування) постраждалої особи та кривдника 
незалежно від їхніх майнових прав на відповідне 
житлове приміщення.

4.  Терміновий заборонний припис виноситься за зая-
вою постраждалої особи, а також за власною ініці-
ативою працівником уповноваженого підрозділу 
органів Національної поліції України за результа-
тами оцінки ризиків.

5.  Терміновий заборонний припис виноситься строком
до 10 діб.

8.  Кривдник, стосовно якого винесено терміновий забо-
ронний припис, згідно з яким він повинен залиши-

ти місце спільного проживання (перебування) з по-
страждалою особою, зобов’язаний повідомити про 
місце свого тимчасового перебування уповноваже-
ний підрозділ органів Національної поліції Украї-
ни за місцем вчинення домашнього насильства.
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Стаття 26.
Обмежувальний припис стосовно

кривдника

1.  Право звернутися до суду із заявою про видачу обме-
жувального припису стосовно кривдника мають:

1)  постраждала особа або її представник;

2)  у разі вчинення домашнього насильства стосовно
дитини — батьки або інші законні представники 
дитини, родичі дитини (баба, дід, повнолітні брат, 
сестра), мачуха або вітчим дитини, а також орган 
опіки та піклування;

3)  у разі вчинення домашнього насильства стосовно
недієздатної особи — опікун, орган опіки та піклу-
вання.

2.  Обмежувальним приписом визначаються один чи
декілька таких заходів тимчасового обмеження 
прав кривдника або покладення на нього обов’яз-
ків:

1)  заборона перебувати в місці спільного проживання
(перебування) з постраждалою особою;

2)  усунення перешкод у користуванні майном, що є об’єк-
том права спільної сумісної власності або особи-

стою приватною власністю постраждалої особи;

3)  обмеження спілкування з постраждалою дитиною;

4)  заборона наближатися на визначену відстань дo міс-
цяпроживання (перебування), навчання, роботи, 
інших місць частого відвідування постраждалою 
особою;
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5)  заборона особисто і через третіх осіб розшукувати
постраждалу особу, якщо вона за власним бажан-

ням перебуває у місці, невідомому кривднику, пе-
реслідувати її та в будь-який спосіб спілкуватися 
з нею;

6)  заборона вести листування, телефонні переговори
з постраждалою особою або контактувати з нею че-
рез інші засоби зв’язку особисто і через третіх осіб.

3. Рішення про видачу обмежувального припису або
про відмову у видачі обмежувального припису 
приймається на підставі оцінки ризиків.

4.  Обмежувальний припис видається на строк від одно-
го до шести місяців.

9.  Постраждала особа може вимагати від кривдника
компенсації її витрат на лікування, отримання кон-

сультацій або на оренду житла, яке вона винаймає 
(винаймала) з метою запобігання вчиненню сто-
совно неї домашнього насильства, а також періо-
дичних витрат на її утримання, утримання дітей 
чи інших членів сім’ї, які перебувають (перебува-
ли) на утриманні кривдника, у порядку, передбаче-
ному законодавством.

Стаття 29.
Відповідальність за вчинення

домашнього насильства

1.  Кривдник, який порушив вимоги спеціальних заходів
щодо протидії домашньому насильству, несе відпо-
відальність відповідно до закону.
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Стаття 30.
Відшкодування матеріальних збитків

і моральної шкоди, завданих унаслідок
вчинення домашнього насильства

1.  Особі, яка має право на відшкодування матеріаль-
них збитків і моральної шкоди, завданих внаслі-
док домашнього насильства, моральна шкода від-
шкодовується незалежно від матеріальних збитків, 
які підлягають відшкодуванню, та не пов’язана з їх 
розміром.

2.  Порядок відшкодування матеріальних збитків і мо-
ральної шкоди, завданих унаслідок домашнього 
насильства, визначається Цивільним кодексом 
України та іншими законодавчими актами.

Стаття 31.
Відповідальність посадових осіб

за недотримання вимог законодавства
у сфері запобігання та протидії

домашньому насильству

1.  Посадові та службові особи, визнані винними у пору-
шенні вимог законодавства у сфері запобігання та 
протидії домашньому насильству, несуть відпові-
дальність відповідно до закону.

2.  Постраждала особа та кривдник мають право на
оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів, 
що здійснюють заходи у сфері запобігання та про-
тидії домашньому насильству, у порядку, встанов-
леному законодавством.
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Кодекс України
про адміністративні

правопорушення

Стаття 173-2.
Вчинення домашнього насильства,

насильства за ознакою статі, невиконання
термінового заборонного припису

або неповідомлення про місце свого
тимчасового перебування

Вчинення домашнього насильства, насильства за 
ознакою статі, тобто умисне вчинення будь-яких ді-
янь (дій або бездіяльності) фізичного, психологіч-
ного чи економічного характеру (застосування на-
сильства, що не спричинило тілесних ушкоджень, 
погрози, образи чи переслідування, позбавлення 
житла, їжі, одягу, іншого майна або коштів, на які 
потерпілий має передбачене законом право, тощо), 
внаслідок чого могла бути чи була завдана шкода 
фізичному або психічному здоров’ю потерпілого, 
а так само невиконання термінового заборонного 
припису особою, стосовно якої він винесений, або 
неповідомлення уповноваженим підрозділам ор-
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ганів Національної поліції України про місце свого 
тимчасового перебування в разі винесення такого 
припису, — тягнуть за собою накладення штрафу 
від десяти до двадцяти неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян або громадські роботи на строк 
від тридцяти до сорока годин, або адміністративний 
арешт на строк до десяти діб.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було 
піддано адміністративному стягненню за одне з 
порушень, передбачених частиною першою цієї 
статті, — тягнуть за собою накладення штрафу від 
двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або громадські роботи на строк від 
сорока до шістдесяти годин, або адміністративний 
арешт на строк до п’ятнадцяти діб.
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Кримінальний
кодекс України

Стаття 91-1.
Обмежувальні заходи,

що застосовуються до осіб, які вчинили
домашнє насильство

1.  В інтересах потерпілого від злочину, пов’язаного
з домашнім насильством, одночасно з призначен-

ням покарання, не пов’язаного з позбавленням 
волі, або звільненням з підстав, передбачених цим 
Кодексом, від кримінальної відповідальності чи 
покарання, суд може застосувати до особи, яка вчи-

нила домашнє насильство, один або декілька обме-
жувальних заходів, відповідно до якого (яких) на 
засудженого можуть бути покладені такі обов’язки:

1)  заборона перебувати в місці спільного проживан-
ня з особою, яка постраждала від домашнього на-
сильства;

2)  обмеження спілкування з дитиною у разі, якщо до-
машнє насильство вчинено стосовно дитини або у 
її присутності;

3)  заборона наближатися на визначену відстань до міс-
ця, де особа, яка постраждала від домашнього на-
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сильства, може постійно чи тимчасово проживати, 
тимчасово чи систематично перебувати у зв’язку з 
роботою, навчанням, лікуванням чи з інших при-

чин;

4)  заборона листування, телефонних переговорів з осо-
бою, яка постраждала від домашнього насильства, 
інших контактів через засоби зв’язку чи електро-
нних комунікацій особисто або через третіх осіб;

5)  направлення для проходження програми для крив-
дників або пробаційної програми.

2.  Заходи, передбачені частиною першою цієї статті,
застосовуються до особи, яка на момент вчинення 
домашнього насильства досягла 18-річного віку.

3. Заходи, передбачені частиною першою цієї стат-
ті, можуть застосовуватися на строк від одного до 
трьох місяців і за потреби можуть бути продовжені 
на визначений судом строк, але не більше як на 12 
місяців.

4.  Контроль за поведінкою засуджених, до яких засто-
совано обмежувальні заходи, здійснює орган про-
бації за місцем проживання засудженого, а в разі 
вчинення злочину військовослужбовцем — коман-
дир військової частини.
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Стаття 126-1.
Домашнє насильство

Домашнє насильство, тобто умисне систематичне 
вчинення фізичного, психологічного або економіч-
ного насильства щодо подружжя чи колишнього 
подружжя або іншої особи, з якою винний перебу-
ває (перебував) у сімейних або близьких відноси-

нах, що призводить до фізичних або психологічних 
страждань, розладів здоров’я, втрати працездат-
ності, емоційної залежності або погіршення якості 
життя потерпілої особи, — карається громадськи-

ми роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот 
сорока годин, або арештом на строк до шести міся-
ців, або обмеженням волі на строк до п’яти років, 
або позбавленням волі на строк до двох років. 



29

Допомога та підтримка

Зверніть увагу, що кривдника досить складно притягнути 
до відповідальності. Якщо ви хочете добитися результату, 
вам потрібна буде правова допомога. Її повинні надавати 
професіонали, які мають досвід у подібних справах. Цим 
людям необхідно повідомляти реальні й правдиві відомо-

сті. Вони повинні знати всю правду, щоб допомогти вам, а 
недомовленість і замовчування тільки завадять і заплута-

ють справу. З усіх питань, що вас турбують, звертайтеся: 

  До юристів Всеукраїнського об’єднання людей, які 
  живуть з наркозалежністю — 063 361 35 70 (у робочі
  дні, з 9:00 до 18:00).

  До параюристок Всеукраїнського об’єднання нарко-
  залежних жінок «ВОНА» (тільки для жінок) —
  097 071 47 28 (з 9:00 до 20:00).

  На Гарячу лінію з питань
  наркозалежності та ЗПТ —
  0 800 50 77 27.



30

Якщо ви вважаєте, що ваші права порушуються — 
зверніться за допомогою проекту REAct! Це можна 
зробити в три етапи:

1. Відсканувати QR-код камерою телефона.

2. Описати випадок.

3. Діяти за інструкцією. 

   

                               Telegram                                         Viber
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Важливі телефони
 

  102 — Національна поліція України — орган реагу-
вання на злочин і припинення його. За викликом при-

їжджає туди, де відбувається насильство, фіксує ви-

клик, приймає заяву від постраждалої особи, оцінює 
ризики повторного вчинення насильства.

  0 800 50 03 35 з мобільного або стаціонарного
або 11 61 23 — з мобільного — гаряча лінія ор-

ганізації «Ла-Страда Україна»: надають консультації 
психолога, соціального працівника, юриста, мають 
базу всіх закладів країни, куди можна здійснити пе-

ренаправлення.

  15 47 — Цілодобова безкоштовна урядова «гаряча
лінія» з протидії торгівлі людьми, запобігання та 
протидії домашньому насильству, насильству за оз-

накою статі та насильству стосовно дітей: надають 
інформаційну, психологічну та юридичну підтримку, 
здійснюють перенаправлення.

  0 800 50 02 25 з мобільного або стаціонарного
або 11 61 11 — з мобільного — Національна дитяча 
гаряча лінія: надають інформаційну, психологічну та 
юридичну підтримку дітям і підліткам, здійснюють 
перенаправлення.

  0 800 21 31 03 — Безоплатна правова допомога: 
надають юридичні консультації, здійснюють перена-

правлення у свої відділення по всій країні. 
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Друге, доповнене видання

© Альянс громадського здоров’я, 2023

Текст:

Олена Курлат,
представник Всеукраїнської мережі жінок,

що живуть з наркозалежністю «ВОНА»

Оксана Гузь,
адвокатка, старша партнерка

Адвокатського об’єднання «Прове»

Мирослава Андрущенко,
менеджер програм з політики та адвокації,

МБФ «Альянс громадського здоров’я»

Висловлюємо подяку членам редколегії Альянсу та учас-
никам фокус-груп у Харкові, Полтаві й Одесі за важливі 
зауваження, коментарі та доповнення.

Верстка:

Ольга Миколайчук

Коректура:

Ольга Плевако

Видано за фінансової підтримки МБФ «Альянс громад-
ського здоров’я» в рамках реалізації програми «При-
скорення прогресу в зменшенні тягаря туберкульозу і 
ВІЛ-інфекції в Україні», яка реалізується за підтримки 
Глобального фонду. 
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