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У статті проаналізовано норми чинного КК України, проєкту КК України та їх співвідношення 
із Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» щодо встановлення осіб, 
які можуть бути потерпілими від домашнього насильства. Автором виконано дослідження щодо 
визначення дискусійних понять «близькі відносини», «сімейні відносини», «близькі особи», внаслідок 
чого з‘ясовано, що диспозиції статей чинного КК України та проєкту КК України містять неточності і 
не охоплюють всіх осіб, на яких поширюється дія вищезгаданого Закону. Через що надано пропозицію 

щодо внесення змін до чинного КК України та проєкту КК України. 
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Постановка проблеми. Одним із пріоритетних завдань Кримінального кодексу 

(далі – КК) України є правове забезпечення охорони прав та свобод людини і 

громадянина (ч.1 ст.1 КК України) [3, с. 5]. Порушення природних та невід‘ємних прав і 

свобод може мати різні прояви, зокрема у сфері сімейних відносин шляхом вчинення 
домашнього насильства. Проблема домашнього насильства притаманна багатьом 

державам світу з різним рівнем соціально-економічного розвитку, й Україна не виняток. 

За даними Національної поліції України, у 2020 році до поліції надійшло майже 209 

тисяч заяв про вчинення сімейного насильства, тобто по 570 таких повідомлень щодоби. 

Це на 47 % більше, ніж у 2019 році. Найбільше до поліції з повідомленнями про 

домашнє насильство зверталися жінки – понад 182 тисячі. Від дітей надійшло 3400 

таких звернень. У середньому від проявів домашнього насильства кожні три години 

потерпала 1 особа [2]. Водночас потрібно пам‘ятати, що не всі особи звертаються за 

допомогою і багато випадків домашнього насильства залишаються поза увагою 

правоохоронних органів та не відображені в офіційних статистичних даних. Тому 

реальна кількість випадків вчинення домашнього насильства набагато більша. 

Одночасно треба зауважити, що завдяки комплексним заходам (правового, 
інформаційного, соціального характеру), які були вжиті останніми роками, домашнє 

насильство перестало бути приватною й закритою справою кожної родини. Зважаючи на 

всю небезпеку та негативні наслідки таких відносин, це діяння визнано не лише 

протиправним, а й суспільно небезпечним, яке містить ознаки кримінального 

правопорушення. Тож позитивним кроком на шляху протидії домашньому насильству 

була його криміналізація у грудні 2017 року, у зв‘язку з чим чинний КК України було 

доповнено ст. 126-1 «Домашнє насильство». Водночас диспозиція статті містить низку 

питань, які потребують детального дослідження й уточнення, серед них розуміння, які 

саме особи підпадають під охорону зазначеної норми. 

Чітке розуміння осіб, які можуть бути потерпілими від цього кримінального 

правопорушення, має велике як наукове, так і практичне значення, оскільки від цього 
залежатиме не лише правильна кримінально-правова кваліфікація та призначення 

справедливого й достатнього покарання, а й вжиття (або невжиття) обмежувальних 

заходів до кривдника, залежно від того, як діяння особи буде кваліфіковано. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Домашнє 

насильство і різні його прояви були предметом дослідження в юридичній, психологічній, 
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педагогічній та соціальній літературі. Значний внесок у дослідження цієї проблеми 

зробили такі науковці: І. Бандурка, А. Блага, О. Безпалько, О. Белова, В. . Бондаровська, 

А. Брайловська, І. Васильківська, В. Вітвіцька, Б. Головкін, Г. Дідківська, М. Євсюкова, 

Т. Журавель, К. Катеринчук, С. Киренко, О. Коломієць, О. Кочемировська, Л. Крижна, 

І. Криницька, Л. Левицька, Ю. Приколотіна, Л. Самарай, М. Самченко, Г. Христова, 

Н. Юзікова, Я. Юрків та інші. Однак, незважаючи на велику кількість наукових праць, 

присвячених домашньому насильству, залишається багато дискусійних та 

малодосліджених питань, серед них і визначення осіб, які підпадають під кримінально-

правову охорону ст. 126-1 КК України. 

Метою статті є дослідження проблемних питань зі встановлення осіб, щодо 

яких може бути вчинене домашнє насильство як за чинним КК України, так і в проєкті 
КК України. 

Виклад основного матеріалу. Згідно з диспозицією ст. 126-1 КК України 

домашнє насильство може бути вчинене щодо подружжя чи колишнього подружжя або 

іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах 

[4]. Фактично йдеться про шість груп осіб, зокрема: 1) один з подружжя; 2) один з 

колишнього подружжя; 3) інша особа, з якою винний перебуває в сімейних відносинах; 

4) інша особа, з якою винний перебував у сімейних відносинах; 5) інша особа, з якою 

винний перебуває в близьких відносинах; 6) інша особа, з якою винний перебував у 

близьких відносинах [1, с. 52]. 

У цьому аспекті постає питання: що необхідно розуміти під «сімейними 

відносинами» та «близькими відносинами»? Зокрема, згідно з ч. 2 ст. 3 СК України 
сім‘ю становлять особи, які спільно проживають, пов‘язані спільним побутом, мають 

взаємні права та обов‘язки. Дитина належить до сім‘ї своїх батьків і тоді, коли спільно з 

ними не проживає. Фактично всі ці особи перебувають у сімейних відносинах, які 

регулюються на засадах справедливості, добросовісності та розумності, відповідно до 

моральних засад суспільства (ч. 9 ст. 7 СК) [1, с. 52]. 

Для розуміння «близьких відносин» необхідно встановити коло осіб, на яких 

поширюються такі відносини. У чинному законодавстві України тільки в Законі України 

«Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» дається визначення близьких 

відносин, а саме «це сімейні відносини між особами, які спільно проживають, пов‘язані 

спільним побутом і мають взаємні права та обов‘язки, у тому числі між особами, які 

спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також незалежно від зазначених 

умов відносини між чоловіком та дружиною, батьком (вітчимом), матір‘ю (мачухою) та 
сином (пасинком) та/або дочкою (падчеркою), усиновлювачем та усиновленим, зятем та 

тестем, тещею, невісткою та свекром, свекрухою, а також відносини опіки між опікуном 

та особою, яка перебуває під опікою, відносини піклування між піклувальником та 

особою, яка перебуває під піклуванням» [7]. Однак вказаний закон регулює відносини, 

що виникають під час провадження діяльності на ринках капіталу та організованих 

товарних ринках. Тому необхідно керуватись нормами, які наближені до кримінально-

правових відносин. 

Етимологію «близьких відносин» можна розглядати через призму розуміння 

«близькі особи» і з цією метою варто звернутись до Закону України «Про запобігання 

корупції», який якнайширше розкриває перелік таких осіб, а саме це чоловік, дружина, 

батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний 
брати, рідна та двоюрідна сестри, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, 

племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, 

правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини 

(чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, 

яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного суб‘єкта [6].  

Позитивним треба відмітити внесення доповнень до цього переліку, що до 2019 

року не охоплював дядька (тітку), племінників, двоюрідних братів і сестер, які нерідко 

теж мають досить близькі відносини. Однак навіть після внесення змін цей перелік не 

містить всіх осіб, які передбачені Законом України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству». 

Безумовно, що законодавство має змінюватись і адаптовуватись до реалій 

сучасного життя. У зв‘язку з чим постала потреба не лише у внесенні змін та доповнень 
до чинного КК України, а й у підготовці нового Кримінального закону. Тож на сьогодні 

активно ведеться робота щодо підготовки проєкту нового КК України, над яким працює 
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робоча група з питань розвитку кримінального права, що створена Указом Президента 

України № 584/2019 від 07.08.2019 року. Зокрема, в розділі 4.7 «Злочини проти сім‘ї, 

дітей та вразливих осіб» (книга четверта Особливої частини) передбачено кримінальну 

відповідальність за домашнє насильство (стаття 4.7.3). Згідно із вказаною нормою, 

«особа, яка систематично застосовувала фізичне, психологічне або економічне 

насильство щодо подружжя чи іншої близької особи, у тому числі колишньої, що 

призвело до: а) фізичного чи психологічного страждання, б) розладу здоров‘я, в) втрати 

працездатності, г) емоційної залежності або д) погіршення якості життя потерпілої 

особи,– вчинила злочин 1 ступеня» [5].  

Тож, як випливає з диспозиції статті 4.7.3, потерпілими можуть бути:  

1) подружжя (теперішнє або колишнє); 
2) інша близька особа (теперішня або колишня). 

Згідно з СК України подружжям є жінка та чоловік, які зареєстровали шлюб в 

органі державної реєстрації актів цивільного стану. Релігійний обряд шлюбу не є 

підставою для виникнення у жінки та чоловіка прав та обов‘язків подружжя. 

Подружжя вважається сім‘єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв‘язку з навчанням, 

роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних 

причин не проживають спільно [8]. Потерпілими від домашнього насильства (в 

проєкті КК України) можуть бути як члени нинішнього подружжя, так і шлюб між 

якими вже розірвано. 

Щодо близької особи, то в статті 1.3.1 «Значення термінів Кримінального 

кодексу» надано визначення, а саме це: «близький родич, член сім‘ї (чоловік, дружина, 
батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, 

дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи 

усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням) 

або колишній член сім‘ї» [5].  

Отже, група «близька особа» охоплює й подружжя (як теперішнє, так і колишнє), у 

зв‘язку з чим не вбачаємо потреби їх окремо виділяти і ще раз дублювати в диспозиції ст. 

4.7.3 проєкту КК України. Водночас якщо керуватись цим переліком близьких осіб, який 

наведено в ст. 1.3.1 проєкту КК України, то в розумінні ст. 4.7.3 «Домашнє насильство» 

він не є повним, а саме цей перелік не охоплює осіб, які можуть бути потерпілими згідно зі 

ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», а саме поза 

увагою залишаються: наречені; дядько (тітка) та племінник (племінниця), двоюрідні брати 

і сестри, двоюрідний дід (баба) та двоюрідний онук (онука); прийомні батьки, батьки-
вихователі, патронатні вихователі, їхні діти та прийомні діти, діти-вихованці, діти, які 

проживають (проживали) в сім‘ї патронатного вихователя.  

Безумовно, що загальне розуміння «близька особа» і його значення в контексті 

кримінального правопорушення «Домашнє насильство» будуть суттєво відрізнятись й 

тому давати такий широкий перелік осіб в розділі 1.3 «Значення термінів Кримінального 

кодексу», який зазначений у Законі України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству» не є доцільним. В такому разі, щоб не переобтяжувати загальне визначення 

«близька особа» і водночас не залишити поза кримінально-правовим захистом будь-кого 

з ймовірних потерпілих від домашнього насильства, пропонуємо в ст. 4.7.3 (Домашнє 

насильство) замінити «щодо подружжя чи іншої близької особи, у тому числі 

колишньої» на «щодо особи, на яку поширюється дія Закону України «Про запобігання 
та протидію домашньому насильству».  

Поки триває робота над проєктом КК України, пропонуємо аналогічні зміни 

зробити в чинному КК України, а саме замінити в диспозиції ст. 126-1 словосполучення 

«щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває 

(перебував) у сімейних або близьких відносинах» на «щодо особи, на яку поширюється 

дія Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству». 

Треба зазначити, що нині маємо таку практику, коли норми Особливої частини 

КК України (статті 172, 220-1, 366-2, 366-3, 436-1; примітки до статей 201-1, 218-1, 259, 

366-2, 368, 368-2, 368-5, 369-2, 369-3), містять посилання на конкретні законодавчі акти, 

наприклад, Закон України «Про запобігання корупції», Закон України «Про банки і 

банківську діяльність», Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки 

України», Закон України «Про державну службу» тощо з метою конкретизації окремих 
положень, понять тощо.  

Висновки. Отже, проблема домашнього насильства для України залишається 
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доволі актуальною, про що свідчать не лише офіційні статистичні дані, а й кількість 

осіб, які звертаються за допомогою. Позитивним кроком на шляху протидії домашньому 

насильству треба визнати доповнення КК України статтею 126-1. Однак нинішнє 

формулювання потерпілих в диспозиції цієї статті не охоплює всіх осіб, які підпадають 

під дію Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству». 

Аналогічна проблема наявна і в проєкті КК України, над яким нині працює робоча 

група. Тому з метою усунення невідповідності кримінального законодавства із 

вищезгаданим Законом в частині кримінально-правового захисту будь-кого з ймовірних 

потерпілих від домашнього насильства, запропоновано в диспозиції ст. 126-1 «Домашнє 

насильство» КК України словосполучення «щодо подружжя чи колишнього подружжя 

або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких 
відносинах», а також в ст. 4.7.3 «Домашнє насильство» проєкту КК України 

словосполучення «щодо подружжя чи іншої близької особи, у тому числі колишньої» 

замінити на «щодо особи, на яку поширюється дія Закону України «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству»«. 
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ABSTRACT 
Olha Bespal. On determining the circle of domestic violence victims. It was stated that the 

problem of domestic violence for Ukraine remains relevant. This is evidenced not only by official 
statistics, but also by the number of people seeking help. A positive step in combating domestic violence 
is to complement the Criminal Code of Ukraine Art. 126-1. However, the disposition of this article 
contains some inaccuracies, among them the need to clarify which persons fall under the protection of this 
article. There is a similar problem in the draft Criminal Code of Ukraine, which the working group is 
currently working on. The article notes that an understanding of who may be victims of domestic violence 

as a criminal offense has a great scientific and practical importance. Because it will affect not only the 
correct criminal law qualification and the imposition of a fair and sufficient punishment, but also the 
application (or non-application) of restrictive measures against the offender, depending on how the 
person's actions will be qualified. The author analyzed the concepts of «close relations», «family 
relations», «close persons». As a result, it was concluded that these categories do not cover all persons 
protected by the Law of Ukraine «On Prevention and Counteraction to Domestic Violence». Therefore, to 
eliminate the inconsistency of criminal law with this Law, it is proposed in the disposition of Art. 126-1 
«Domestic violence» of the Criminal Сode of Ukraine the phrase «concerning the spouse or the former 
spouse or other person with whom the guilty is (was) in family or close relations» and also in Art. 4.7.3. 

«Domestic violence» of the draft Criminal Code of Ukraine shall replace the phrase «concerning a spouse 
or other close person, including a former one» replaced by «concerning a person covered by the Law of 
Ukraine «On Prevention and Counteraction to Domestic Violence». 

Keywords: domestic violence, close persons, close relatives, close relations, victims. 

 

 

 

УДК 343.85 

DOI: 10.31733/2078-3566-2021-3-238-243 

 

 

Лариса БАРБАРОШ
©
 

аспірант  

(Академія Державної пенітенціарної служби) 

 

 

ПРОБЛЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ДОМАШНЬОМУ 

НАСИЛЬСТВУ НАД ДІТЬМИ В УКРАЇНІ 

 
 

У статті розкрито проблеми домашнього насильства над дітьми в Україні. Обґрунтовано 
побудову системи запобігання домашньому насильству над дітьми, яка може відбутися лише за 
умови впровадження комплексних програм, прийнятих на основі державної кримінальної політики 
з урахуванням специфіки стану домашнього насильства і його характеру. Доведено, що для 

ефективного запобігання домашньому насильству над дітьми необхідне формування відповідної 
суспільної свідомості. 

Ключові слова: запобігання, домашнє насильство, діти, кривдник, родина, запобігання. 
 

Постановка проблеми. Глобалізаційні зміни у сфері соціально-економічних і 

політичних процесів, які відбуваються у XXI ст., вимагають правового захисту законних 

прав та інтересів людини і громадянина у різних сферах її життєдіяльності, в тому числі 

і в домашній сфері. На жаль, домашнє насильство над дітьми – це не випадковий факт 

людської деструктивності, а стійке, масове, вкрай небезпечне явище, яке потребує (ultra 
ratio) державного втручання щоденно. 

З метою протидії та запобігання домашньому насильству загалом і над дітьми 

зокрема Верховною Радою України 7 грудня 2017 року було ухвалено прогресивний 

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» [1]. Цим 

Законом України було визначено організаційно-правові засади запобігання та протидії 

домашньому насильству, основні напрями реалізації державної політики у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству, спрямовані на захист прав та інтересів 

осіб, які постраждали від такого насильства. 
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