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Висвітлено питання вирішення основних проблем відмежування домашнього насильства, 
передбаченого ст. 126-1 КК України, від суміжних адміністративних правопорушень. Такими 
суміжними адміністративними правопорушеннями пропонується вважати вчинення домашнього 
насильства, передбаченого ст. 173-2 КУпАП; доведення неповнолітнього до стану сп‘яніння 
(ст. 180 КУпАП); несплата аліментів (ст. 183-1 КУпАП); невиконання батьками або особами, що їх 
замінюють, обов‘язків щодо виховання дітей (ст. 184 КУпАП). Обґрунтовано, що критеріями 
відмежування треба вважати такі відмінні ознаки складів, як діяння та його наслідки. Наведено, 
які види адміністративних правопорушень є суміжними стосовно домашнього насильства, 

передбаченого ст. 126-1 КК, а також які критерії відмежування цих правопорушень можна 
виділити на основі співвідношення складу домашнього насильства, передбаченого ст. 126-1 КК, та 
суміжних стосовно нього складів адміністративних правопорушень. Наголошено, що основні 
проблеми відмежування домашнього насильства (ст. 126-1 КК) від суміжних адміністративних 
правопорушень пов‘язані з тим, що у КУпАП законодавець під час визначення ознак складів 
адміністративних правопорушень використовує інший понятійний апарат. Під час позначення 
таких ознак законодавцем використовуються неконкретизовані поняття та поняття, яким 
властивий загальний зміст: «застосування насильства», «застосування погрози», «застосування 

образи», «застосування переслідування», «позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна або 
коштів, на які потерпілий має передбачене законом право», «внаслідок чого могла бути чи була 
завдана шкода фізичному або психічному здоров‘ю потерпілого». Зроблено висновок, що на 
законодавчому рівні необхідно узгодити визначення відповідних ознак складу домашнього 
насильства, передбаченого ст. 126-1 КК, та суміжних складів адміністративних правопорушень. 
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Постановка проблеми. Потреба відмежовувати домашнє насильство, 

передбачене ст. 126-1 Кримінального кодексу України (далі – КК), від суміжних 

адміністративних правопорушень пояснюється таким. По-перше, на законодавчому рівні 

та у правозастосовчій практиці відсутні системні, чітко сформульовані рекомендації 

щодо алгоритму зазначеного розмежування, у зв‘язку з чим порушується дотримання 
засади законності під час застосування відповідних положень адміністративного і 

кримінального законодавства, а також інших нормативних актів. По-друге, окремі з 

таких положень є відмінними за змістом або відзначаються вкрай суперечливим змістом 

стосовно одне до одного [1, с. 282]. По-третє, потрібно з‘ясувати значення, яке мають 

для такого відмежування бланкетний та функціональний типи співвідношення галузі 

кримінального та адміністративного (деліктного) права, коли «у нормі КК у певному 

обсязі «закладається» зміст положень адміністративного права, у зв‘язку з чим 

з‘ясування змісту норми КК залежить від звернення до приписів актів адміністративного 

законодавства» (при бланкетному типі співвідношення) [2, c. 59] та «акти 

адміністративного законодавства «вмикають» роботу норм КК та визначають порядок їх 

застосування (реалізації)» [2, c. 59]. 
Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Питання 

вирішення основних проблем відмежування домашнього насильства (ст. 126-1 КК 

України) від суміжних адміністративних правопорушень було започатковано у 

публікаціях Д. Колодіна, Т. Малиновської, Т. Мінки, О. Степаненко та ін. Проте 

                                                        

© О. Біловол, 2021 
 ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-3576-6319 
 procgor2014@ukr.net 



Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2021. № 3 

ISSN 2078-3566 245 

системного підходу щодо вирішення вказаних проблем названими вченими не 

запропоновано. 

Отже, метою статті є з‘ясування особливостей відмежування домашнього 

насильства (ст. 126-1 КК) від суміжних адміністративних правопорушень. Для 

досягнення цієї мети потрібно передусім вирішити такі завдання: а) яким є загальне 

співвідношення відповідних норм кримінального та адміністративного законодавства, що 

передбачають суміжні правопорушення; б) які види адміністративних правопорушень є 

суміжними [1, c. 284] стосовно домашнього насильства, передбаченого ст. 126-1 КК, та 

в) які критерії відмежування цих правопорушень можна виділити на основі 

співвідношення складу домашнього насильства, передбаченого ст. 126-1 КК, та 

суміжних стосовно нього складів адміністративних правопорушень. 
Виклад основного матеріалу. Передусім треба зазначити, що при 

співвідношенні суміжних кримінальних та адміністративних правопорушень значення 

критеріїв відмежування мають відмінні ознаки їх складів. Причому такі відмінні ознаки 

аналізуються з урахуванням бланкетного та функціонального типів співвідношення 

галузі кримінального та адміністративного права. Видами таких суміжних 

адміністративних правопорушень є: вчинення домашнього насильства, передбаченого 

ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП); 

доведення неповнолітнього до стану сп‘яніння (ст. 180 КУпАП); несплата аліментів (ст. 

183-1 КУпАП); невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов‘язків щодо 

виховання дітей (ст. 184 КУпАП). 

Під час відмежування кримінального правопорушення, передбаченого ст. 126-1 
КК, від адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 173-2 КУпАП, треба 

враховувати, що ст. 173-2 КУпАП визнається «спеціальною нормою, що закріплює 

адміністративну відповідальність за вчинення домашнього насильства» [3, c. 218]. Згідно 

з ч. 1 ст. 173-2 КУпАП домашнє насильство утворює «умисне вчинення будь-яких діянь 

(дії або бездіяльності) фізичного, психологічного чи економічного характеру ... 

внаслідок чого могла бути чи була завдана шкода фізичному або психічному здоров‘ю 

потерпілого». У ч. 1 ст. 173-2 КУпАП також конкретизуються діяння, що утворюють 

домашнє насильство: «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». 

Отже, передусім потрібно з‘ясувати «межі» домашнього насильства, за які 

застосовуються заходи адміністративного впливу. Адже в літературі під час окреслення 
таких «меж» вчені обмежуються вказівкою на те, що в разі домашнього насильства, за 

яке застосовуються заходи адміністративного впливу, фізичне насильство обмежується 

заподіянням будь-яких тілесних ушкоджень взагалі [4, c. 344] або що передбачені ч. 1 

ст. 173-2 КУпАП дії утворюють «удари по обличчю (ляпаси), штовхання, брутальне 

хватання, відкидання потерпілої особи вбік або додолу, кидання в потерпілу особу 

предметів, смикання за волосся або його виривання, викручування рук, перешкоджання 

вільному пересуванню, примус вживати алкогольні напої або наркотичні речовини 

тощо» [4, c.344; 5]. Такі підходи дозволили авторам сформулювати вкрай узагальнений 

висновок, що «завдання тілесних ушкоджень при домашньому насильстві будь-якого 

ступеня тяжкості тягне за собою притягнення особи не до адміністративної, а до 

кримінальної відповідальності» [4, c. 344]. Проте такий висновок не дозволяє до кінця 
зрозуміти відмінності не лише між правопорушеннями, передбаченими ст. 173-2 КУпАП 

та ст. 126-1 КК, але й між іншими адміністративними правопорушеннями. Наприклад, 

незрозуміло, чому домашнє насильство, передбачене ст. 173-2 КУпАП, має охоплювати 

примушування до вживання алкогольних напоїв, якщо у ст. 180 КУпАП передбачена 

відповідальність за доведення неповнолітнього до стану сп‘яніння. 

У ст. 173-2 КУпАП законодавець під час конкретизації діянь фізичного, 

психологічного чи економічного характеру, що утворюють домашнє насильство, 

визначає такі їх (діянь) прояви (види): 

а) «застосування насильства», зміст якого конкретизується законодавцем шляхом 

використання такої негативної ознаки, як «не спричинило тілесних ушкоджень». Одразу 

зазначимо, що в ч. 1 ст. 173-2 КУпАП законодавець не вказує на фізичне насильство, а 

використовує загальне поняття «насильство», не обмежуючи його конкретними видами 
– фізичним та/або психічним. Тобто положення ч. 1 ст. 173-2 КК не дають однозначної 

відповіді на запитання про те, чи може утворюватись тілесне ушкодження під час 
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застосування насильства психічного. Тому вказівка у формулюванні «застосування 

насильства, що не спричинило тілесних ушкоджень» на відсутність тілесних ушкоджень 

вказує на те, що законодавець має на увазі обидва види насильства (фізичне та 

психічне), які в цьому разі не повинні призводити до тілесних ушкоджень. На користь 

цієї позиції говорить те, що згідно з Правилами судово-медичного визначення ступеня 

тяжкості тілесних ушкоджень, затверджених наказом Міністерства охорони здоров‘я 

України від 17 січня 1995 року № 6, до тілесних ушкоджень (зокрема, тяжких) належать 

різноманітні психічні захворювання (психічні хвороби) (підпункт 2.1.5). З огляду на це 

передбачене ч. 1 ст. 173-2 КУпАП застосування насильства можуть утворювати дії, які 

не призвели до так би мовити «фізичних тілесних ушкоджень» або до психічного 

захворювання (психічної хвороби). Тому якщо в цьому разі під час несистематичного 
застосування насильства настали «фізичні тілесні ушкодження», то вчинене має 

кваліфікуватись лише за відповідною статтею Особливої частини КК. Якщо ж «фізичні 

тілесні ушкодження» утворились внаслідок систематичного застосування насильства, то 

– за сукупністю кримінальних правопорушень, передбачених ст. 126-1 КК та ст. 121 або 

ст. 122 КК. У разі, коли несистематичне застосування насильства призвело до 

психічного захворювання (психічної хвороби), то вчинене кваліфікується за ч. 1 ст. 121 

КК, а якщо таке насильство застосовувалось систематично, то кваліфікація здійснюється 

за сукупністю ст. 126-1 КК та ч. 1 ст. 121 КК; 

б) «застосування погрози» характеризує психічне насильство, але в цьому 

випадку законодавець в ч. 1 ст. 173-2 КУпАП не робить якихось застережень стосовно 

того, що такі погрози не призводять до заподіяння відповідної шкоди. Тому обмежувати 
передбачені ч. 1 ст. 173-2 КУпАП погрози потрібно відповідними наслідками, 

передбаченими ст. 126-1 КК: такі погрози не повинні призводити до наслідків у вигляді 

психологічних страждань, розладів здоров‘я, емоційної залежності. Якщо такі наслідки 

під час несистематичного застосування погрози все ж настають, то вчинене не може 

утворювати склад адміністративного (ст. 173-2 КУпАП) та кримінального (ст. 126-1 КК) 

правопорушень, а має кваліфікуватись за відповідними статтями Особливої частини КК, 

що передбачають відповідальність за заподіяння шкоди здоров‘ю особи як «компонент» 

умисних тілесних ушкоджень відповідного ступеня тяжкості. Якщо ж такі погрози мали 

систематичний характер, а заподіяна психічна шкода мала характер тяжких або 

середньої тяжкості тілесних ушкоджень, то за ст. 126-1 КК та відповідно за ч. 1 ст. 121 

КК або ст. 122 КК; 

в) «застосування образи» охоплює випадки, коли особа в непристойній формі 
принижує честь і гідність потерпілого (наприклад, ст. 126 КК 1960 року, яка визначала 

образу як «умисне приниження честі і гідності особи, виражене в непристойній формі»). 

Оскільки в чинному КК відсутня норма, яка передбачає відповідальність за образу, то її 

застосування, навіть систематичного характеру в процесі домашнього насильства, не може 

утворювати передбачене ст. 126-1 КК домашнє насильство і за відповідних обставин може 

визнаватись адміністративним правопорушенням, передбаченим ст. 173-2 КУпАП. Якщо 

ж така образа в процесі домашнього насильства призвела до психологічних страждань, 

розладів здоров‘я чи емоційної залежності потерпілого, то вчинене має кваліфікуватись за 

ст. 126-1 КК, а якщо заподіяна «психічна шкода» мала характер психічного захворювання 

(психічної хвороби), то додатково – за ч. 1 ст. 121 КК; 

г) «застосування переслідування» треба визнавати спеціальним проявом (видом) 
психічного насильства, у зв‘язку з чим під час з‘ясування його значення як критерію 

відмежування правопорушень, передбачених ст. 173-2 КУпАП та ст. 126-1 КК, 

застосовуються наведені вище орієнтири, що характеризують застосування психічного 

насильства, яке не призводить до характерного для умисного тяжкого тілесного ушкодження 

(ст. 121 КК) психічного захворювання (психічної хвороби) або до передбачених ст. 126-1 КК 

психологічних страждань, розладів здоров‘я, емоційної залежності; 

ґ) «позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна або коштів, на які потерпілий має 

передбачене законом право» може бути «компонентом» психічного насильства (зокрема, 

коли таке позбавлення відбувається примусово) або економічного насильства. У першому 

випадку застосовуються зазначені орієнтири, що характеризують застосування психічного 

насильства під час відмежування правопорушень, передбачених ст. 173-2 КУпАП та 

ст. 126-1 КК, а у другому – назване в ч. 1 ст. 173-2 КУпАП позбавлення має бути таким, 
яке не утворює передбачений у ст. 126-1 КК наслідок у вигляді «погіршення якості життя 

потерпілої особи». Якщо такий наслідок настає, то в разі систематичних дій, пов‘язаних з 
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позбавленням житла, їжі, одягу, іншого майна або коштів, вчинене має утворювати 

передбачене ст. 126-1 КК домашнє насильство. Якщо ж такі дії не є систематичними, але 

наслідок у вигляді «погіршення якості життя потерпілої особи» все ж утворився, то 

підстави для кваліфікації за ст. 126-1 КК відсутні, але за інших необхідних обставин 

вчинене може визнаватись порушенням недоторканності житла громадян (ст. 162 КК), 

катуванням (зокрема, у разі позбавлення їжі чи одягу) (ст. 127 КК), або незаконним 

позбавленням волі (ст. 146 КК), ухиленням від сплати аліментів на утримання дітей 

(ст. 164 КК), ухиленням від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків (ст. 165 

КК) або злісним невиконанням обов‘язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої 

встановлена опіка чи піклування (ст. 166 КК); 

д) одним із недоліків ст. 173-2 КУпАП є те, що наведені в її ч. 1 прояви (види) 
діянь, які конкретизують домашнє насильство, не є вичерпними (в ч. 1 цієї статті 

КУпАП у дужках використовується слово «тощо»). Адже положення ст. 173-2 КУпАП 

суперечать такому елементу принципу верховенства права, як юридична визначеність. 

Свого часу Конституційний Суд України (далі – КСУ) «наголошував на важливості 

вимоги визначеності, ясності і недвозначності правової норми, оскільки інше не може 

забезпечити її однакове застосування, не виключає необмеженості трактування у 

правозастосовній практиці і неминуче призводить до сваволі» ( абз. 2 підпункту 5.4 п. 5 

мотивувальної частини рішення КСУ у справі за конституційним поданням 51 

народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) 

положень статті 92, пункту 6 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу 

України (справа про постійне користування земельними ділянками) від 22 вересня 2005 
року № 5-рп/2005, а також абз. 1 п. 3 мотивувальної частини рішення КСУ у справі за 

конституційним поданням 59 народних депутатів України щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) статті 368-2 Кримінального кодексу України від 

26 лютого 2019 року № 1-р/2019). В абз. 7 п. 3 мотивувальної частини рішення від 26 

лютого 2019 року КСУ зазначив: «Дотримання вимоги ясності і недвозначності норм, які 

встановлюють кримінальну відповідальність, є особливо важливим з огляду на 

специфіку кримінального закону та наслідки притягнення до кримінальної 

відповідальності, адже притягнення до такого виду юридичної відповідальності 

пов‘язане з можливими істотними обмеженнями прав і свобод людини». Це означає, що 

під час відмежування правопорушень, передбачених ст. 173-2 КУпАП та ст. 126-1 КК, 

наявна проблема чіткої невизначеності на законодавчому рівні не лише «меж» 

домашнього насильства, яке тягне застосування заходів адміністративного впливу, але й 
критеріїв його відмежування від передбаченого ст. 126-1 КК кримінального 

правопорушення. Вирішити цю проблему можна принаймні двома шляхами: 

– теоретичним, що пов‘язаний із наданням відповідних рекомендацій 

правозастосовчим органам: загальним орієнтиром «меж» інших діянь фізичного, 

психологічного чи економічного характеру під час домашнього насильства, передбаченого 

ст. 173-2 КУпАП, є заподіювана ними шкода, яка не є тотожною передбаченим у ст. 126-1 

КК фізичним або психологічним стражданням, розладам здоров‘я, втраті працездатності, 

емоційної залежності або погіршенню якості життя потерпілої особи; 

– нормативним, який полягає у наданні пропозицій щодо зміни редакції ч. 1 

ст. 173-2 КУпАП. Зокрема, під час вдосконалення редакції ч. 1 ст. 173-2 КУпАП в її 

диспозиції треба після слів «... передбачене законом право» виключити кому та 
слово «тощо». 

Наступним критерієм відмежування правопорушень, передбачених ст. 173-2 

КУпАП та ст. 126-1 КК, є наявність або відсутність систематичності вчинюваних діянь 

під час домашнього насильства. Оскільки у ч. 1 ст. 173-2 КК відсутня вказівка на таку 

систематичність, то треба враховувати, що вона є так званою «криміноутворючою» 

ознакою складу передбаченого ст. 126-1 КК домашнього насильства, а її наявність за 

інших необхідних обставин обумовлює застосування цієї статті КК під час кваліфікації 

вчиненого домашнього насильства. Однак варто не забувати, що не всі систематичні 

діяння фізичного, психологічного чи економічного характеру під час домашнього 

насильства, передбаченого ст. 173-2 КУпАП, означають «автоматичну» кваліфікацію 

вчиненого за ст. 126-1 КК або іншою статтею (частиною статті) Особливої частини КК, 

яка передбачає відповідальність за суміжне кримінальне правопорушення, пов‘язане з 
домашнім насильством (як було вказано вище). 

Крім того, треба враховувати, що у ч. 2 ст. 173-2 КУпАП передбачено ознаку «ті 
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самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню 

за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті», яка характеризує 

відповідну форму множинності одиничних адміністративних правопорушень та охоплює 

вчинення діяння фізичного, психологічного чи економічного характеру під час 

домашнього насильства принаймні вдруге, але несистематично. Вчинення такого діяння, 

що утворює самостійний склад адміністративного правопорушення, передбаченого 

ст. 173-2 КУпАП, принаймні втретє, за інших необхідних обставин має утворювати 

ознаку систематичності, передбачену ст. 126-1 КК. 

Ще одним критерієм відмежування правопорушень, передбачених ст. 173-2 

КУпАП та ст. 126-1 КК, треба вважати наслідки, які настають внаслідок вчинення діянь, 

передбачених ст. 173-2 КУпАП і ст. 126-1 КК. Зокрема, у ч. 1 ст. 173-2 КУпАП наслідки 
домашнього насильства позначені формулюванням «внаслідок чого могла бути чи була 

завдана шкода фізичному або психічному здоров‘ю потерпілого», а в ст. 126-1 КК – 

формулюванням «призводить до фізичних або психологічних страждань, розладів 

здоров‘я, втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення якості життя 

потерпілої особи». У змісті названого формулювання слова «могла бути … завдана 

шкода фізичному або психічному здоров‘ю потерпілого» треба пов‘язувати з небезпекою 

заподіяння шкоди здоров‘ю потерпілого, яку створюють передбачені ч. 1 ст. 173-2 

КУпАП діяння фізичного, психологічного чи економічного характеру. Водночас слова 

«була завдана шкода фізичному або психічному здоров‘ю потерпілого» вказують на 

заподіяння реальної шкоди здоров‘ю потерпілого. Причому за своїм видом і розміром 

така шкода, небезпека настання якої створюється або яка (шкода) реально заподіюється 
будь-яким із зазначених у ч. 1 ст. 173-2 КУпАП діянь фізичного, психологічного чи 

економічного характеру, не повинна дорівнюватись таким передбаченим у ст. 126-1 КК 

видам шкоди, як фізичні та психологічні страждання, розлади здоров‘я, втрата 

працездатності, емоційна залежність, погіршення якості життя потерпілої особи. 

Адміністративним правопорушенням, суміжним з передбаченим ст. 126-1 КК 

домашнім насильством, є доведення неповнолітнього до стану сп‘яніння (ст. 180 

КУпАП). У ст. 180 КУпАП відсутня вказівка на систематичність такого доведення, у 

зв‘язку з чим можна зробити висновок, що ця ознака є відмінною та відмежовує цей вид 

адміністративного правопорушення від передбаченого ст. 126-1 КК домашнього 

насильства. Тому одноразове чи дворазове доведення неповнолітнього до стану 

сп‘яніння, яке не є систематичним, повністю охоплюється ст. 180 КУпАП. 

Саме по собі доведення до стану сп‘яніння може визнаватись окремим проявом 
(видом) фізичного або психічного насильства, якщо воно пов‘язується з відповідним 

примусом, утиском до вживання речовин, що призводить до утворення стану сп‘яніння. 

Тому при співвідношенні поняття доведення до стану сп‘яніння та передбаченог о у 

ст.126-1 КК поняття фізичного та психологічного насильства треба враховувати, що 

поняття доведення до стану сп‘яніння є вужчим за змістом порівняно з двома останніми. 

Ще однією відмінною ознакою є передбачені у ст. 126-1 КК наслідки у вигляді 

«фізичних або психологічних страждань, розладів здоров‘я, втрати працездатності, 

емоційної залежності або погіршення якості життя потерпілої особи». Оскільки в ст. 180 

КУпАП наслідком треба вважати наявність в неповнолітнього стану сп‘яніння, то будь-

які інші наслідки, пов‘язані з фізіологічними або психологічними стражданнями, 

розладами здоров‘я, втратою ним працездатності, не охоплюються ст. 180 КУпАП та 
потребують самостійної правової оцінки. Тому якщо доведення неповнолітнього до 

стану сп‘яніння вчиняється під час домашнього насильства систематично, то за ст. 126-1 

КК такі дії можуть кваліфікуватись лише за умови, що вони призводять принаймні до 

фізіологічних або психологічних страждань, розладів здоров‘я, втрати працездатності. 

У ст. 183-1 КУпАП передбачена відповідальність за несплату аліментів, яка за 

своїм характером може визнаватись спеціальними проявами (видами) систематичного 

економічного насильства (як вказано вище). Проте у ст. 183-1 КУпАП відсутні наслідки 

у вигляді «фізичних або психологічних страждань, розладів здоров‘я, втрати 

працездатності, емоційної залежності або погіршення якості життя потерпілої особи», на 

користь якої (особи) мають сплачуватись кошти. Тому в разі систематичної несплати 

аліментів під час домашнього насильства, що призводить до зазначених наслідків, 

вчинене виходить за межі адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 183-й 
КУпАП, та має кваліфікуватись за ст. 126-1 КК. 

Суміжним адміністративним правопорушенням є також передбачене ч. 1, 2 ст. 184 
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КУпАП невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов‘язків щодо 

виховання дітей, що виявляється в ухиленні «від виконання передбачених 

законодавством обов‘язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та 

виховання неповнолітніх дітей». Саме по собі таке ухилення може визнаватись 

спеціальним проявом (видом) економічного насильства під час домашнього насильства, 

але його систематичне вчинення кваліфікуватиметься за ст. 126-1 КК лише за умови, 

якщо воно призвело до наслідків у вигляді «фізичних або психологічних страждань, 

розладів здоров‘я, втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення якості 

життя потерпілої особи». Тобто критеріями відмежування цих правопорушень є 

систематичність ухилення та зазначені наслідки, до яких воно призводить. 

Треба також враховувати, що в ч. 2 ст. 184 КУпАП передбачена ознака «ті самі 
дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення», яка 

характеризує відповідну форму множинності цього адміністративного правопорушення 

та охоплює вчинення передбаченого ч. 1 ст. 184 КУпАП ухилення принаймні вдруге, що 

не є систематичним. Вчинення такого діяння, що утворює самостійний склад 

адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 або ч. 2 ст. 184 КУпАП, 

принаймні втретє, за інших необхідних обставин має утворювати ознаку 

систематичності як ознаку кримінального правопорушення, передбаченого ст. 126-1 КК. 

При цьому кваліфікуватись за ст. 126-1 КК таке систематичне ухилення від виконання 

передбачених законодавством обов‘язків щодо забезпечення необхідних умов життя, 

навчання та виховання неповнолітніх дітей може лише за умови, якщо воно призвело до 

передбачених в цій статті КК наслідків. 
Висновки. З вищевикладеного можна констатувати таке. 

1. Критеріями відмежування передбаченого ст. 126-1 КК домашнього насильства 

та суміжних адміністративних правопорушень треба вважати: діяння та його наслідки 

(зокрема, під час відмежування правопорушень, передбачених ст. 126-1 КК та ст. 173-2 

КУпАП, а також ст. 126-1 КК та ст. 180 КУпАП), діяння (під час відмежування 

правопорушень, передбачених ст. 126-1 КК та ст. 183-1 КУпАП, а також ст. 126-1 КК та 

ч. 1, 2 ст. 184 КУпАП). 

2. Основні проблеми відмежування домашнього насильства (ст. 126-1 КК) від 

названих адміністративних правопорушень пов‘язані з тим, що у КУпАП законодавець 

під час визначення ознак складів адміністративних правопорушень використовує інший 

понятійний апарат. Зокрема, використовуються неконкретизовані поняття та/або 

поняття, яким властивий загальний зміст, а саме: «застосування насильства», 
«застосування погрози», «застосування образи», «застосування переслідування», 

«позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна або коштів, на які потерпілий має 

передбачене законом право», «внаслідок чого могла бути чи була завдана шкода 

фізичному або психічному здоров‘ю потерпілого». 

3. Отже, у подальшому потрібно на законодавчому рівні узгодити визначення 

зазначених відмінних ознак складу домашнього насильства, передбаченого ст. 126-1 КК, 

та суміжних складів адміністративних правопорушень. 
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ABSTRACT 
Oleksandr Bilovol. Problems of distinguishing domestic violence (Article 126-1 of the 

Criminal Code of Ukraine) from related administrative offenses. The article is devoted to solving the 
main problems of delimitation of domestic violence under Art. 126-1 of the Criminal Code of Ukraine, 
from related administrative offenses. 

Such related administrative offenses are proposed to be considered the commission of domestic 
violence under Art. 173-2 of the Code of Ukraine on Administrative Offenses; bringing a minor 
intoxicated (Article 180 of the Code of Administrative Offenses); non-payment of alimony (Article 
183-1 of the Code of Administrative Offenses); failure of parents or persons replacing them to fulfill 
their responsibilities for the upbringing of children (Article 184 of the Code of Administrative 
Offenses). It is substantiated that the distinguishing criteria should be considered such distinctive 
features of the syllables as action and its consequences. The article decides which types of 
administrative offenses are related to domestic violence under Art. 126-1 of the Criminal Code, as well 

as what criteria for distinguishing these offenses can be identified on the basis of the ratio of domestic 
violence under Art. 126-1 of the Criminal Code, and related administrative offenses. It is noted that the 
main problems of distinguishing domestic violence (Article 126-1 of the Criminal Code) from related 
administrative offenses are related to the fact that in the Code of Administrative Offenses, the 
legislator uses a different conceptual apparatus in determining the characteristics of administrative 
offenses. When designating such features, the legislator uses unspecified concepts and concepts that 
have a general meaning: «use of violence», «use of threat», «use of insult», «use of persecution», 
«deprivation of food, clothing, other property or funds for which the victim has a statutory right», 

«deprivation of food, clothing, other property or funds to which the victim is entitled by law», «as a 
result of which the physical or mental health of the victim may have been or has been harmed». It is 
concluded that at the legislative level it is necessary to agree on the definition of the relevant features 
of domestic violence under Art. 126-1 of the Criminal Code, and related administrative offenses. 

Keywords: domestic violence, criminal offense, administrative offense, delimitation criteria, 
criminal norm, criminal law. 
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