
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

Незважаючи  на  те,  що  сім'я  є  первинним  та  основним  осередком
суспільства, тривалий час питання насильства у родині не підлягало широкому
обговоренню,  а  тим  більше  не  йшла  мова  про  необхідність  пошуку  шляхів
вирішення даної  проблеми.  Цьому сприяв той факт,  що  сімейні  відносини у
слов’янській  ментальності  залишаються,  як  правило,  закритими  для
суспільного  нагляду  і  втручання  та  регламентуються  здебільшого  нормами
моралі, звичаями і традиціями.

Подекуди люди звикли вважати насильством лише грубі його форми, які
завдають фізичного болю або тілесних ушкоджень. При цьому, більш легкі види
насильства  (приниження,  образи  з  використанням лайливих слів,  обмеження
свободи  дій  і  пересування,  можливості  вільно  спілкуватися  з  родичами  і
друзями тощо), як насильство інколи не розпізнаються. Як результат, потерпілі
не бажають повідомляти про такі випадки вважаючи їх звичними речами.

Лише  прийняття  у  2001  році  Закону  України  «Про  попередження
насильства в сім’ї» засвідчило, що в Україні на державному рівні було визнано
наявність проблеми сімейного насильства, а також готовність їй протидіяти.

Новий  підхід  у  боротьбі  з  цим  негативним  явищем  із  використанням
європейських стандартів було закладено при підготовці Закону України «Про
запобігання  та  протидію  домашньому  насильству»,  який  набрав  чинності  7
січня 2018 року. Документ передбачає впровадження комплексного підходу до
боротьби з домашнім насильством, суттєве доповнення існуючих інструментів
такої боротьби, введення нових визначень термінів та інших норм, спрямованих
на покращення захисту потерпілих від домашнього насильства.

Так,  під  домашнім  насильством  тепер  розуміється  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.

Норми нового Закону суттєво розширюють «коло осіб», насильство між
якими вважається домашнім насильством. Так, дія закону незалежно від факту
спільного  проживання  поширюється  та  подружжя,  у  тому  числі  колишнє,
наречених, осіб, які спільно проживають чи мають спільних дітей, рідних братів
і сестер та інших визначених законом осіб.

Виділяють чотири форми домашнього  насильства:  фізичне,  сексуальне,
психологічне  та  економічне.

Фізичне насильство – ляпаси, стусани, штовхання, щипання, шмагання,
кусання, а також незаконне позбавлення волі,  нанесення побоїв,  мордування,
заподіяння  тілесних  ушкоджень  різного  ступеня  тяжкості,  залишення  в
небезпеці, ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя
стані,  заподіяння  смерті,  вчинення  інших  правопорушень  насильницького
характеру.



Сексуальне  насильство –  будь-які  діяння  сексуального  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  свободи  чи  статевої  недоторканості  особи,  у  тому  числі  вчинені
стосовно дитини або в її присутності;

Психологічне насильство – словесні образи, погрози, у тому числі щодо
третіх осіб, приниження, переслідування, залякування, інші діяння, спрямовані
на  обмеження волевиявлення  особи,  контроль у  репродуктивній сфері,  якщо
такі дії або бездіяльність викликали у постраждалої особи побоювання за свою
безпеку  чи  безпеку  третіх  осіб,  спричинили  емоційну  невпевненість,
нездатність захистити себе або завдали шкоди психічному здоров’ю особи;

Економічне насильство – умисне позбавлення житла, їжі, одягу, іншого
майна, коштів чи документів або можливості користуватися ними, залишення
без догляду чи піклування,  перешкоджання в отриманні необхідних послуг з
лікування  чи  реабілітації,  заборону  працювати,  примушування  до  праці,
заборону навчатися та інші правопорушення економічного характеру.

Слід також зазначити, що особи, які вчинили домашнє насильство, несуть
кримінальну, адміністративну чи цивільно-правову відповідальність відповідно
до закону.

ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВЧИНЕННЯ
ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

Відповідно  до  чинного  законодавства  особи,  які  вчинили  домашнє
насильство,  несуть  кримінальну,  адміністративну  чи  цивільно-правову
відповідальність.

Так,  адміністративна  відповідальність  за  вчинення  домашнього
насильства  передбачена  статтею  173-2  Кодексу  України  про  адміністративні
правопорушення. Відповідно до санкції вказаної статті, вчинення домашнього
насильства або насильства за ознакою статі, тобто застосування насильства, 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, тягнє за собою накладення штрафу від десяти
до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-340 грн.) або
громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, або адміністративний
арешт на строк до семи діб.

У свою чергу, повторне вчинення домашнього насильства чи насильства
за  ознакою  статі  особою,  яку  протягом  року  вже  було  піддано
адміністративному стягненню за вчинення таких дій, тягнє за собою накладення
штрафу від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
(340-680 грн.) або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин,
або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

Дії кримінального характеру, пов’язані з домашнім насильством, можуть
бути кваліфіковані за однією із статей Кримінального кодексу України. Це може
бути, зокрема, нанесення тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості (статті
121, 122, 123, 125), погроза вбивством (стаття 129), зґвалтування (стаття 152)
тощо.  Найбільш тяжким злочином даної  категорії  є  умисне вбивство  (стаття
115).



Також слід зазначити, що з 11 січня 2019 року набудуть чинності зміни до
Кримінального кодексу України, який буде доповнено статтею 126-1 (Домашнє
насильство).  Відповідно  до  вказаної  статті  умисне  систематичне  вчинення
фізичного,  психологічного  або  економічного  насильства  щодо  подружжя  чи
колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у
сімейних  або  близьких  відносинах,  що  призводить  до  фізичних  або
психологічних страждань, розладів здоров’я, втрати працездатності, емоційної
залежності  або  погіршення  якості  життя  потерпілої  особи,  буде  каратись
громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин,
або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти
років, або позбавленням волі на строк до двох років.

Поряд  з  притягненням  до  адміністративної  чи  кримінальної
відповідальності  до  особи,  яка  вчинила  домашнє  насильство,  можливе
застосування також заходів цивільно-правової відповідальності, які полягають в
необхідності  відшкодування  потерпілому  завданої  моральної  та  матеріальної
шкоди.


