
Що таке домашнє насильство, які його основні ознаки? 

 

Як не прикро, період самоізоляції на карантині – це не лише можливість 

подбати про себе та родину, але й для когось важкий життєвий етап, коли через 

карантинні обмеження особи перебувають у домівках зі своїми кривдниками. 

Таким чином, цей період також носить і певні загрози, зокрема, щодо 

посилення сплеску домашнього насильства. У групі ризику тепер перебувають 

не лише сім'ї, де раніше були зафіксовані випадки домашнього насильства, а й 

ті, де хтось тимчасово втратив роботу або заробіток, сім'ї зі складною 

фінансовою або житловою ситуацією або сім'ї, де є літні чи недієздатні особи. 

Всі ці обставини, в основі яких лежить ще й психологічний тиск у період 

карантину, можуть викликати агресію і напруження в сім'ї. 

 

Що ж таке домашнє насильство? 

 

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про запобігання та протидію 

домашньому насильству" (надалі - Закон) домашнім насильством визнаються 

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. 

 

Зазначаю, що діяння визнається насильством лише тоді, коли воно 

порушує вимоги чинного законодавства і призводить чи може призводити до 

порушення конституційних прав і свобод члена сім'ї. Домашнє насильство 

може мати форму, як активних дій (нанесення побоїв, знищення майна тощо), 

так і бездіяльності, тобто пасивної поведінки особи, коли вона не вчиняє дій, 

які могла та повинна була вчинити, щоб запобігти настанню шкідливих 

наслідків (наприклад, ненадання допомоги члену сім'ї, який перебуває у 

небезпечному для життя становищі). 

 

 Звертаю увагу, що домашнє насильство є адміністративним 

правопорушенням, яке підпадає під дію ст.173-2 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення Водночас його систематичне вчинення є 



кримінальним злочином, за яке передбачена відповідальність згідно ст.126-1 

Кримінального кодексу України. 

 

Якщо Ви або Ваші близькі зазнали домашнього насильства,  Ви можете 

зателефонувати: 

 

Поліція – 102; 

Урядовий центр з протидії насильству – 15-47; 

Національна «гаряча лінія»: 0-800 – 500-225, 116-111 (з мобільного); 

Національна «гаряча лінія» по запобіганню домашнього насильства: 0-

800-500-005, 116-123 (з мобільного). 

 

 

 

Джерело : інформацію з використанням інтернет-джерела підготувала 

соціальний педагог Мирутенко Ю. Л. 


