
Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності. Харків, 2018 

121 © Слободяник О. П., 2018 

УДК 343.831 

Олександр Павлович СЛОБОДЯНИК, 
курсант групи Ф2-202 ХНУВС 
Науковий керівник: доцент кафедри кримінального права і кримінології  
факультету № 1 ХНУВС кандидат юридичних наук Казначеєва Д. В. 

НОВИНКИ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ 

З метою протидії домашньому насильству у Законі України «Про запобігання та протидію домашньому насильст-
ву» від 07.12.2017 (далі – Закон) запроваджено комплексний підхід до боротьбі з цим явищем, суттєво доповнено існую-
чи інструменти такої боротьби, введено нові визначення термінів, та інші норми, спрямовані на покращення захисту 
потерпілих від домашнього насильства. Головна тенденція нового Закону полягає у тому, що він визначає організацій-
но-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. 

Так серед основних переваг нового закону можна виділити наступні: 
 Нове визначення домашнього насильства враховує всі види такого насильства, різні його прояви, гендерну скла-

дову. Під домашнім насильством розуміють діяння (дію чи 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 однією сім’єю, але не перебувають у родин-
них відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того чи проживає особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому 
самому місці, що й постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь.  

 Дитина, що є свідком домашнього насильства, визнається постраждалою від такого насильства і відповідно буде 
мати право на допомогу та захист. У зв’язку з цим у дитини буде більше шансів проживати окремо від кривдника та 
бачитися з ним лише за певних умов. 

І це є вдалим рішенням, оскільки в багатьох життєвих ситуаціях діти стають свідками жорстокого поводження, яке в 
майбутньому негативно впливає на їх психіку та виховання, адже закріплює в пам’яті дитини негативні емоції, впливає на її 
подальше формування як особистості та є безпосередньо душевною травмою для неї. Тому така норма є досить доцільною, 
адже вона забезпечить нормальний розвиток дитини та допоможе утримати її від наслідування такої поведінки. 

 Колишні члени подружжя, інші члени сім’ї, які проживали або проживають разом, будуть мати теж право на за-
хист від домашнього насильства, чого до цього часу не було. 

На сьогоднішній день значного насильства з боку чоловіків отримують жінки, яке виражається в побоях, морду-
ванні, нанесенні тілесних ушкоджень та інше. Досить часто члени подружжя перевищують межі моральності та вихо-
дять за рамки дозволеного, створюючи загрозу життю чи здоров’ю один одному. Саме тому ця норма стане суттєвим 
регулятором сімейних відносин та захистить її членів від неправомірного посягання з боку іншого. 

 Поліція буде мати право виносити термінові заборонні приписи (терміном до 10 днів), які окрім іншого будуть 
передбачати обов’язок кривдника залишити місце проживання постраждалої особи, навіть якщо житло, у якому вона 
проживає, є власністю кривдника.  

Досить часто, наприклад, через сварки в сім’ї та непорозуміння жінки залишаються безпритульними і разом з діть-
ми вимушені шукати домівку чи безпечне місце для ночівлі. Відтепер той, хто порушує права жінки та дитини буде 
змушений піти, а останні в свою чергу залишаться. Ця норма є безумовною гарантією захисту права жінки й дитини та 
їх права на майно. 

Також новою особливістю закону відповідно до ст. 24 стали спеціальні заходи протидії домашньому насильству. 
До них належать: 

1) терміновий заборонний припис стосовно кривдника; 
2) обмежувальний припис стосовно кривдника; 
3) взяття на профілактичний облік кривдника та проведення з ним профілактичної роботи; 
4) направлення кривдника на проходження програми для кривдників. 
Зазначені зміни значно підвищують межі протидії насильству та показують, що в будь-якому з випадків насильства 

будуть застосовуватись рівносильні міри покарання чи обмеження. Кожен із заходів дає змогу доречно оцінити рівень 
вчиненого насильства та обрати відповідну санкцію кривднику. 

Отже, проаналізувавши основні положення Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильст-
ву», слід зазначити, що новостворені норми сучасного законодавства відносно насильства в сім’ї направлені на удоско-
налення системи протидії домашньому насильству та покращення результатів його попередження і уникнення. Сьогодні 
цей закон може стати новою сходинкою для становлення нормальних сімейних відносин та стати поштовхом для захис-
ту навіть незначних але грубих порушень прав та свобод членів сім’ї. 
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