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ВИДИ НАСИЛЬСТВА У СІМ'Ї ТА ЗАХОДИ ІЗ ЙОГО ЗАПОБІГАННЯ
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Згідно Закону України (далі ЗУ) «Про попередження насильства в сім’ї», насильство в
сім'ї – це будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного
характеру одного члена сім’ї по відношенню до іншого, якщо ці дії порушують
конституційні права і свободи члена сім’ї як людини та громадянина і наносять йому
моральну шкоду, шкоду його фізичному чи психічному здоров’ю.
У статті 1 ЗУ «Про попередження насильства в сім’ї» зазначено чотири основні види
насильства у сім’ї: фізичне, сексуальне, психологічне та економічне насильство.
Підставами для вживання заходів із запобігання насильства в сім’ї є: заява про
допомогу жертви насильства, висловлене жертвою насильства бажання щодо вживання
заходів із запобігання насильства.
Стаття 173-2 Кодексу України свідчить, що за вчинення насильства в сім’ї, тобто
умисне вчинення будь-яких дій фізичного, психологічного чи економічного характеру
тягнуть за собою накладення штрафу розміром від 3 до 5 неоподаткованих мінімумів доходів
громадян або виправні роботи строком від 30 до 40 годин з відрахуванням 20 % заробітку. У
випадку, якщо з урахуванням особистості правопорушника використання цих мір буде
недостатнім, призначається арешт строком до 7 діб.
Фізичне насильство в сім’ї, за яке передбачено кримінальну відповідальність, може
бути вчинене у вигляді злочинів проти життя, здоров’я, злочинів, що ставлять у небезпеку
життя чи здоров’я члена сім’ї та злочинів проти особистої волі.
Найбільш тяжким злочином, який може бути вчинений внаслідок насильства в сім’ї, є
вбивство, – протиправне винне заподіяння смерті іншій людині. Ст. 115 Кримінального
кодексу (далі - КК) України встановлює відповідальність за умисне вбивство. КК України
також містить норми, які передбачають відповідальність за вбивство, вчинене в стані
сильного душевного хвилювання (ст. 116 КК), умисне вбивство матір’ю своєї
новонародженої дитини (ст. 117 КК), умисне вбивство при перевищенні меж необхідної
оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця (ст. 118 КК) та
вбивство через необережність (ст. 119 КК).
Якщо внаслідок насильства в сім’ї особу було доведено до самогубства або замаху на
самогубство через жорстоке поводження з нею, відповідальність настає за статтею 120 КК
«Доведення до самогубства».
Сімейне насильство у багатьох випадках має форму злочинів проти здоров’я (тілесні
ушкодження різної тяжкості, побої і мордування, катування), за які також передбачено
покарання за відповідними статтями (ст. 121-127 КК).
Отже, сімейне насильство є важливою проблемою, яка часто потребує прискорення
механізму прийняття рішень. Україна має достатньо широку законодавчу базу для вирішення
даної проблеми, проте вона потребує повного перегляду законів та їх оновлення для
досягнення більшої ефективності вирішення сімейних конфліків та запобігання насильства у
сім'ї.

