
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.


