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ВІД УПОРЯДНИКІВ

Посібник є результатом спільної діяльності трьох громадських ор-
ганізацій – ВОГО «Центр правової допомоги» (м. Ковель Волинська 
обл.), БМГО «Правова єдність» (м. Біла Церква Київська обл.) та БРО 
ХОМГО «Молодіжний центр регіонального розвитку» (смт. Біло-
зерка Херсонська обл.). Створення посібника стало можливим завдяки 
підтримки Міжнародного Фонду «Відродження» за результатами вті-
леного проекту «Посилення правових можливостей жінок, які зазнали 
насильства в сім’ї».

При вказаних громадських організаціях створенні та діють Центри 
правової інформації та консультації, що входять до Мережі Ініціативи 
«Посилення правових можливостей бідних верств населення».

«Дієві юридичні права – це не розкіш, без якої можуть обійти-
ся, а загальна необхідність. Виключення бідних верств населення 
із сфери діяльності закону – це не лише вражаюча несправедли-
вість, це означає позбавлення їх можливості покращити своє 
життя, і є фактором, який стримує розвиток бідних країн».

Доповідь Комісії ООН 
з Посилення правових можливостей бідних верств населення 

«Як зробити закон доступним для кожного» , 2008 р.

У 2008 році ООН створює Комісію з посилення правових можли-
востей, до якої входять впливові державні діячі, політики та науковці 
світового рівня. Її очолили Мадлен Олбрайт та Ернандо де Сото.

В ході своєї роботи Комісія дійшла висновку, що подолати глобаль-
ну бідність неможливо за рахунок суто «чистої благодійності» – прямої 
фінансової допомоги країнам, що розвиваються. Натомість, необхідно 
зміцнювати загальноприйняті механізми правового захисту та 
розширювати сферу їхнього застосування, тоді зусилля людей з 
подолання бідності будуть більш ефективними.

Висновки Комісії, викладені у звіті «Як зробити закон доступним 
для всіх» були схвалені Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН «По-
силення правових можливостей та викорінення бідності» від 5 бе-
резня 2009 року.

Згідно концепції «Посилення правових можливостей бідних 
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верств населення», є ряд фундаментальних прав, ефективне викорис-
тання яких сприяє розвитку людського потенціалу:

–  доступ до правосуддя гарантує людині право на справедли-
вий та неупереджений суд, а також доступ до інформації про свої пра-
ва.

–  право власності є запорукою економічного розвитку людини, 
і захищає володіння власністю та можливість нею розпоряджатися.

–  трудові права є фундаментальними для розвитку, оскільки 
найбільшим активом людини є її праця.

–  свобода підприємництва – доступ до базових фінансових 
послуг та засобів правового захисту дають людині можливість запо-
чаткувати власну справу. Підприємницька активність як спосіб само-
реалізації є визначальною для економічного прогресу та розвитку 
суспільства.

На думку наших громадських організацій, насильство в сім’ї дуже 
впливає на правові можливості потерпілих осіб, а тому таку ситуацію 
потрібно змінювати.

Даний посібник розрахований на ті громадські організації та акти-
вістів, які бажають займатись проблемою домашнього насильства, але 
досконало не володіють інформацією. 

Звертаючи увагу читача на найбільш поширенні проблеми, з яки-
ми зустрічається жертва домашнього насильства, ми намагались дати 
розуміння глобальності даної проблеми та спонукати осіб до активних 
дій.

У даному виданні не міститься вичерпна інформація щодо алго-
ритму дій у випадку вчинення насильства в сім’ї, однак ви зможете 
знайти корисні посилання та використати дану інформацію для допо-
моги потрепілим від домашнього насильства. 

Домашнє насильство є системною проблемою, утвердженою тра-
диціями, стереотипами, поглибленою недосконалим законодавством, 
байдужістю суспільства, тому ми намагались в даному посібнику поді-
литися набутим досвідом та показати необхідний комплексний підхід 
до вирішення цієї проблеми.

На наше глибоке переконання, чим більше громадськість буде під-
німати проблему домашнього насильства та не миритись з життєвими 
реаліями, тим швидше ситуація зміниться в позитивну сторону. 

Всі історії, репліки та вислови, використані в даному виданні, від 
реальних людей.
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Всі думки викладені в посібнику, належать їх авторам, МФ «Відро-
дження» не завжди поділяє думки та вислови авторів та не несе відпо-
відальність за інформацію використану при написанні посібника.
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ВСТУП

ОДНА З РЕАЛЬНИХ ІСТОРІЙ

У НОВЕ ЖИТТЯ ПІСЛЯ РОЗЛУЧЕННЯ З ТИРАНОМ

16.01.2013
Автор Оксана Пастух 

П’ять років суцільних страждань у шлюбі нарешті завершилися звіль-
ненням для Юлії та її маленького синочка Дмитрика з Волині. Суд розлучив 
її з чоловіком, звільнивши від побиття, страху та приниження. Коли Юлія 
виходила з залу суду, жінку було не впізнати. Її обличчя немов світилося, 
вона весь час повторювала: «Нарешті я почуваюся людиною».

Юлія Олесь у Ковельському міськрайонному суді 
після судового засідання

Хоча ще декілька місяців тому жінка почувалася нікому непотрібною, 
беззахисною, боліли душа й тіло, вона морально та фізично потерпала від 
постійних знущань чоловіка. Шлях до звільнення від знущань домашньо-
го тирана видався дуже складним. Юлія понад п’ять років проживала у 
зареєстрованому шлюбі. І на впродовж усього цього часу потерпала від 
фізичного та психологічного насильства з боку чоловіка. Останньою кра-
плею, яка переповнила терпіння жінки, став випадок, коли чоловік став 
бити і знущатись над нею на очах у власного сина – Дмитрика, якому не 



8

виповнилось ще і п’яти рочків. Забравши лише деякі найбільш необхідні 
речі, Юлія разом із сином переїхали до бабусі. При цьому жінка розуміла, 
що це не вихід, що потрібно діяти рішуче, вимагати розлучення від чо-
ловіка, який нехтує усіма нормами поведінки, кривдить її та дитину. Але 
ускладнювало ситуацію те, що Юлія жодного разу не зверталася до міліції, 
аби зафіксувати факти побиття та неналежної поведінки чоловіка. Кож-
ного разу вона сподівалася «що більше такого не повториться» – хотіла 
зберегти родину.

Що робити за таких обставин? Юлія розгубилася.
Але, як зазвичай буває у житті, порятунок прийшов звідки його ніхто й 

не чекав. Якось Юлія почула про громадську організацію, яка безкоштов-
но допомагає жертвам насильства. Розпитавши про цю організацію, Юлія 
на початку грудня 2012 року звернулась до Центру правової інформації та 
консультації Волинської обласної організації «Центр Правової Допомо-
ги» з проханням захистити її від чоловіка. Жінці дуже пощастило, бо саме з 
грудня Центр розширив сферу своїх послуг, доповнивши їх наданням пра-
вової допомоги жертвам домашнього насильства в рамках проекту «Поси-
лення правових можливостей жінок, які зазнали насильства в сім’ї».

 «Вона настільки була перелякана, знервована і просила про допомогу, 
що ми вирішили обов’язково брати участь у судовому процесі щодо розі-
рвання шлюбу», – розповідає керівник проекту та голова громадської ор-
ганізації Олена Матвійчук. Вона згадує, як важко було вмовити Юлію свід-
чити проти чоловіка у суді: 

При першій зустрічі з кривдником у суді пані Юлія злякалась і через 
сильне хвилювання деякий час не могла вимовити ані слова. Але відчувши 
нашу підтримку змогла знайти в собі сили і розповісти, чому вона хоче розі-
рвати шлюб. Саме у суді виникла ще одна проблема – було обмаль доказів 
жорстокої поведінки чоловіка Юлії. Насправді, до них відносились тільки 
слова жінки. Якщо взяти до уваги, що одним із завдань судочинства є при-
мирення сторін, то суддя щораз намагалась примирити чоловіка й жінку, не 
звертаючи особливої уваги на слова пані Юлії, оскільки доказів протиправ-
них дій щодо її з боку чоловіка не було. Але ж варіант примирення не задо-
вольняв Юлію. Тому юристи Центру навели інші доводи – щодо порушення 
психологічного стану дитини, яка стала свідком знущань над мамою, необ-
хідності втручання сторонньої допомоги для відновлення здоров’я дитини, 
а також погіршення нервової системи самої заявниці. Тільки це змогло пе-
реконати суд у неможливості примирення сторін та не надавати строку для 
примирення. Суд відразу виніс рішення про розірвання шлюбу.

Після пережитого стресу Юлія та Дмитрик потребують допомоги пси-
холога. Їм знадобиться час, щоб звикнути до нормального життя без страху 
та побоїв. Але важливо, що Юлія знайшла в собі сили сказати «НІ» насиль-
ству у родині, чим дала шанс собі й Дмитрику на нове щасливе життя.

Під редакцією Херсонського обласного 
Фонду милосердя та здоров’я 
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РОЗДІЛ 1. 
СТЕРЕОТИПНІСТЬ МИСЛЕННЯ ТА БАЙДУЖІСТЬ ГРОМАДИ 

Ой там за горою, там за крем’яною
Не по правді жиє чоловік з жоною.
Вона йому стелить білу постелечку,
Він на ню готовить з дроту нагаєчку  

(Народна творчість)

Ось так говориться про жіночу недолю в більшості українських пі-
сень, досліджуючи які ще І.Франко писав: «Зустрічаємо дуже багато так 
сумовитих, так жалібно болющих, розвиваючих нам таку многоту недолі, 
що, вдумавшись в ті пісні і в те життя, котре їх викликало, ми не можемо 
не вжахнутись, не спитати самих себе: невже се правда?!». Так, на жаль, 
сьогодні це все є правдою. А ще доведеними та встановленими є факти 
байдужого ставлення суспільства до проблеми домашнього насильства. 

Багато що змінилось за останні десятиліття. Змінюється уявлення про 
те, що таке сім’я і якою вона має бути. Але з покоління в покоління пере-
даються правила життя в сім’ї. Ще не так давно чоловік був одноосібним її 
главою, жінка повинна була йому коритися, граючи підпорядковану роль. 
Дуже часто чоловік зганяв злість і незадоволення на більш слабких членів 
своєї сім’ї, застосовуючи силу. 

Так було колись. А що є зараз? Наразі ситуація в цьому сенсі мало 
змінилася. Більш того, від домашнього насильства сьогодні страждають 
не лише жінки, але й чоловіки, люди похилого віку та діти. Проблема на-
сильства вже не є проблемою лише сім’ї, і в багатьох країнах, в тому числі і 
в Україні, прийнято відповідні закони, що передбачають відповідальність 
насильника за заподіяне зло. Втручання держави в сім’ю, де вчиняється 
насильство, не є порушенням таємниці приватного життя. 

Що ж є причинами домашнього насильства? Що можуть вдіяти упо-
вноважені державні органи? Як може громадськість вплинути на викорі-
нення паразитичного явища домашнього насильства? На ці та інші запи-
тання намагались відповісти організації – учасники Проекту.

На сам перед, необхідно змінювати думку громадськості щодо до-
машнього насильства, показувати, що це не лише проблема конкретної 
сім’ї, а в першу чергу порушення прав людини. Як це робити? Публічні за-
ходи, як частина комплексного підходу. Результати такого впливу можна 
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побачити на прикладі БМГО «Правова єдність» м. Біла Церква. Наприклад, 
опитування громадян, дає змогу не лише отримати статистичні дані, а й 
заставляє задуматись опитуваних про цю проблему і зрозуміти, що до-
машнє насильство стосується кожного.

В цілому в межах Проекту було опитано понад 1500 осіб. В ході реалі-
зації проекту під час соціологічних опитувань та анкетувань з’ясувалось, 
що переважна більшість пересічних громадян вважають, що домашнє на-
сильство – це застосування фізичної сили по відношенню до беззахисних 
людей в родині. Тобто, насильство асоціюється з побиттям, нанесенням 
тілесних ушкоджень, синців чи травм.

Однак, учасники проекту зафіксували вчинення кривдниками не лише 
фізичного, а й психологічного, сексуального та економічного насильства. 
Ми дізнались, що жертви насильства в першу чергу страждають від фізич-
ного насилля та жорстокого поводження загалом: різний психологічний 
вплив на подружжя, погрози розлучитись, забрати дітей, позбавити засо-
бів до існування, житла, їжі, грошей, небажане сексуальне домагання, його 
вчинення. 

Розпочавши реалізацію проекту в Білій Церкві з громадської бесіди 
зі студентами у місцевому ВНЗ ми з’ясували ставлення молоді до домаш-
нього насильства. Це проілюстровано символічним «голосуванням», де 

наклеювали сердечка під гаслом «Насильство – це проблема» чи «Насиль-
ство не є проблемою». 

Цікаво було дізнатись у працівників Білоцерківського Центру соці-
альних служб у справах сім’ї, дітей та молоді які саме види домашньо-
го насильства вони виявляють у своїй роботі. Під час робочих зустрічей, 
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по проекту було опитано 43 фахівця з соціальної роботи і виявлено, що на 
першому місці – фізичне та психологічне насильство, зрідка сексуальне та 
подекуди економічне. Але необхідно враховувати, що респонденти вва-
жають економічним насильством лише примусове позбавлення людини 
фінансових ресурсів. 

Соціальні працівники серед причин домашнього насильства ви-
діляють: 

1. Зловживання алкоголем, наркотиками 
2. Психічні відхилення 
3. Приховані образи, сімейні непорозуміння, неналежне виховання в 

дитячому віці.

На запитання, яку першочергову допомогу необхідно надати 
жертві відповіли: 

1.Психолога 
2. Міліції, юриста 
3. Вилучення з сім’ї. 

На запитання, які вважаєте дієві заходи впливу на насильника 
відповіли:

1. Покарання у вигляді притягнення до кримінальної відповідальності
2. Накладення штрафу 
3. Відселення від жертви. 

В ході опитування соціальних працівників, під час тренінгів та кущо-
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вих нарад, з’ясували, що в цілому портрет жертви такий: 
Жінки віком від 18 до 45 років, не залежно від освіти, соціального ста-

тусу, зловживання алкоголем, наявності дітей в родині.
Портрет кривдника: 
Від 30 до 60 років, здебільшого не працює, зловживає алкоголем. 
Портрет сім’ї: 
1. Звичайна сім’я (у меншому відсотковому значенні не благополучна 

та неповна сім’я, де є співмешканці) 
2. Є діти 
3. Середній рівень доходу.
Відмічено, що наявність житла в родині не впливає на вчинення на-

сильства. 
Окремо необхідно розглядати вчинення насильства в так званих бла-

гонадійних сім’ях, де не працює жінка, а працює чоловік та займає певний 
соціальний статус. 

Виявлена також стійка тенденція застосування насильства до людей 
похилого віку. Серед причин такого виду насильства виділено нетерпи-
мість до старих людей, роздратування їх безпомічністю, фінансова залеж-
ність їх членів родини від отримуваної ними пенсії, потенційна спадщина. 

Під час тренінгів, робочих зустрічей з працівниками органів вну-
трішніх справ і дільничних міліціонерів  було опитано 68 осіб (серед 
яких 57 чоловіків та 11 жінок) і отримано такі результати:

Портрет жертви: 
Жінки віком від 25 до 55 років, віктимна поведінка жертви, здебіль-
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шого зловживає алкоголем, не залежно від освіти, соціального статусу, 
наявності дітей в родині. 

Портрет кривдника: 
Від 20 до 65 років, не працює, зловживає алкоголем чи наркотиками. 
Портрет сім’ї: 
1. Не благополучна та неповна сім’я 
2. Є діти 
3. Низький рівень доходу.
Відмічено, що наявність окремого житла не впливає на вчинення на-

сильства. 
Дільничні міліціонери відстоюють думку, що в більшості випадків жін-

ка є винною у вчиненні акту насильства щодо неї, вона провокує крив-
дника своєю поведінкою, нестійким емоційним станом, нестримністю у 
виказуванні ставлення до чоловіка. 

Під час проведення круглів столів в Білій Церкві, де реалізовували 
проект, представники міліції вказали:

Олег Микитюк, заступник начальника відділу дільничних інспек-
торів міліції «У 2012 році зафіксовано 947 звернень з приводу насильства в 
сім’ї. І це на 213 звернень більше, ніж минулого року».

Валентина Степашкіна, заступник начальника відділу у справах 
сімї, дітей та молоді «З цих 947 звернень 28 скарг від чоловіків, які зазнали 
побиття від жінок. Лише 667 було направлено до нашого відділу. Зафіксо-
вано 56 випадків насилля, свідками якого стали діти. Варто зауважити, 
що у цих випадках під опіку взято 13 сімей».

Валентина Кисельова, начальник відділу служби у справах ді-
тей «Зараз у нас на обліку перебуває лише 4 дитини, які постраждали від 
насилля. Але я не погоджуюсь з цією цифрою, це неправдива статистика 
Таких дітей в десятки разів більше». 
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Важливим етапом в реалі-
зації проекту стала громадська 
молодіжна акція «Молодь про-
ти насильства», та «Скажи «ні» 
домашньому насильству!

В Білій Церкві в межах про-
екту 22 квітня 2013 року пра-
цівники Центру правової інфор-
мації та консультацій разом із 
студентами юридичної клініки 
Білоцерківського національ-
ного аграрного університету 
– волонтерами БМГО «Право-
ва єдність» провели масштабну 
громадську акцію. Метою акції 
було привернення уваги гро-

мадськості до 
проблеми на-
сильства, з’ясу-
вати як люди 
реагують на про-
яви насильства, 
чи заступиться 
хтось за жінку, 
яку ображають, 
п р и н и ж у ю т ь , 
щодо якої вчиня-
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ється агресія з боку чоловіка? Попередньо, волонтери провели інсцену-
вання прояву психологічного насильства в багатолюдному громадському 
місці, а саме в міському парку відпочинку ім. Тараса Шевченка. Прикро 
було бачити, що люди взагалі ніяк не відреагували на гучну, образливу 
лайку молодого чоловіка та жінку, не втрутились, навіть не зробили за-
уваження. Чотири години інсценування було відзняті на відеокамеру, 
змонтовані та передані до місцевих кабельних телеканалів для тематич-
ної передачі. 

В день громадської акції на центральній площі міста розмістили три 
15-літрові відра із водою як символ сліз білоцерківчанок, які потерпають 
від насильства в родині. Така інсталяція та яскраві плакати з фотографіями 
жінок, страждаючих від фізичного, психологічного, сексуального та еко-
номічного насильства привертали увагу перехожих. Більшість підходили 
до організаторів акції, цікавились, по-різному коментували, висловлюва-
ли своє позитивне та негативне ставлення до акції, її організаторів. Але 
важливо, що ніхто не залишився байдужими. 

Бажаючим отримати більш повну інформацію роздавали буклети та 
флаєри з порадами як протидіяти насильству, реагувати на його прояви, з 
переліком служб та органів, до яких необхідно звертатись. Окремо юрис-
ти Центру надавали правові консультації, тим, хто звертався з проблемни-
ми питаннями.

В рамках акції було проведено соціологічне опитування. Волонтери 
опитали 196 жінок та 147 чоловіків віком від 20 до 67 років та 19 підлітків 
щодо їх ставлення до проблеми насильства, причин поведінки кривдни-
ка, порад при вчиненні насильства, допомоги, якої потребують жертви. 

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ:
Серед опитаних 93 % не знайомі з фактами вчинення економічного на-

сильства; 82 % вважають, що насильство – це спричинення фізичної шко-
ди; 75 % вважають, що лише половина жертв звернеться за допомогою до 
соціальних служб чи міліції, а більшість буде шукати підтримку своїх рідних 
та близьких; 71 % вважають що насильство – це дії лише щодо жінок; 62 % 
зустрічались з проявами насильства в житті; 53 % вважають, що у випадках 
насильства необхідно звертатись до міліції; 35 % довіряють психологічним 
службам; 32 % вважають, що психологічний вплив на людину, погрози, пере-
слідування, примушення до негативних вчинків не є насильством.

Серед опитаних 64 % радять жертві кинути іншого з подружжя чи піти 
з дому; 9 % радять терпіти. Щодо відповідальності, яка має бути за вчинен-
ня насильства в родині відповіли: 57 % кримінальна, 46 % адміністративна 
(штрафи), 37 % громадські роботи в місті. 

Пересічні громадяни серед причин насильства виділяють погане ви-
ховання кривдника в дитячому віці, негативний вплив медіа (пропаганда 
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насильства у телепередачах, Інтернеті), провокаційну поведінку кривдни-
ка і жертви.

На питання, чи ви б втрутились, якщо б бачили вчинення насильства: 
на вулиці: 91 % відповіли «ні»; з сусідами: 72 % відповіли «ні»; з рідними, 
близькими 98 % відповіли «так».

Цікавою виявилась статистика ставлення людей до проблем домаш-
нього насильства серед молоді, людей віком до 45 років, та громадян 
більш старшого віку. Серед молоді спостерігають більш оптимістичні на-
строї та ставлення до домашнього насильства як до актуальної проблеми, 
яка потребує втручання суспільства у її подолання. Саме серед людей ві-
ком від 45 років спостерігались поради «терпіти» у випадках вчинення на-
сильства та відповіді, що нічого у випадку вчинення насильства держава 
не може зробити. 

З’ясувавши, що молодь небайдуже та більш прогресивніше ставиться 
до вирішення проблеми домашнього насильства ми провели додаткове 
соціологічне опитування серед 176 респондентів віком від 17 до 25 років. 
Отримали такі дані.

1. Не погоджуються у тому, що домашнє насильство зустрічається лише в 
бідних та неблагополучних сім’ях 93 %, всі інші відповіли «частково». 

2. Проблему домашнього насильства вважають актуальною 72 % опитаних.
3. На запитання чи зустрічались ви особисто з фактами домашнього на-

сильства відповіли так 33 % опитаних, інші - «лише чув за таку проблему».
4. Респонденти рекомендують так діяти у випадках домашнього на-

сильства: 87 % звернутись до міліції, соціальних служб; 25 % звернутись 
до родичів; 11 % звернутись до психолога; 8 % спробувати налагодити хо-
роші стосунки в сім’ї.

5. Молодь серед основних чинників, які породжують домашнє на-
сильство виділила: неналежне виховання дітей в ранньому віці, низький 
рівень інтелектуального розвитку, відсутність навиків спілкування з людь-
ми, зловживання алкоголем, кризовий соціальний стан бідних сімей.

6. На запитання, кого потрібно вилучати з сім’ї, респонденти відпові-
ли: кривдника – 87 %, дітей – 42%, жінку – 26 %.

7. На важливе запитання, що потрібно робити у нашому місті з тим, 
щоб насильство не вчинювалось відповіли: проводити різні акції, привер-
тати увагу громадськості до проблеми, проводити активну роз’яснюваль-
ну роботу серед молоді, школярів, що насильство – це прояв слабкості 
– 76%; розповсюджувати інформацію про те, як діяти у випадках насиль-
ства, куди звертатись – 62%; проводити опитування в школах, дитсадоч-
ках з тим, що виявляти факти насильства та реагувати на них, проводити 
спеціальні навчання, тренінги для батьків, міліції – 15%; робити спеціальні 
заклади, де тримати кривдника – 11 %; песимістичні відповіді, що нічого 
не допоможе склали 5%.
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Актуальність проблеми попередження насильства у сім’ї в 
сучасному суспільстві зумовлена не тільки збільшенням фактів пси-

хологічного, фізичного та сексуального насильства, а і небажанням 
соціуму розглядати це питання відкрито. 

Думка про те, що насильство трапляється лише у проблемних 
сім’ях, — давно стала міфом.

ЩО ТАКЕ СІМЕЙНЕ НАСИЛЬСТВО І ЯК ЙОГО ЗАПОБІГТИ? 

деальна сім’я представляється ледь не раєм, в якому можна сховати-
ся від небезпек незнайомого світу. Протее, для багатьох сімей реальністю 
є постійні випадки насильства, а рідний будинок стає небезпечнішим, ніж 
вулиця. Вірогідність отримати травму від близької людини, іноді набагато 
вище, ніж від незнайомця. Дуже багато людей стикаються з тим, що удо-
ма, за закритими дверима, їх чекає: – приниження; – ізоляція від друзів і 
родичів; – реальні фізичні пошкодження або загроза їх отримання; – сек-
суальне примушення.

Все описане вище – це приклади домашнього насильства, яке вклю-
чає насильство з боку друга, партнера, подружні образи і биття, жорстоке 
поводження з дітьми чи батьками. Сімейне насильство представлене як 
фізичними і сексуальними образами, так і психологічним тиском чи еко-
номічними обмеженнями.

От одна з реальних історій героїні з якою працював юрист Центру.

Оксана 9 років одружена і живе з чоловіком та сином. Здавалось 
би, зразкова сім’я, коли йдуть разом додому, та ніхто не знає, що ко-
їться за дверима їхньої квартири. А відбувається там насильство: 
чоловік не тільки забирає у дружини гроші, але й і б’є її. Сама Оксана 
спокійна, як то кажуть, мухи не образить, тож і не дивно, що чоло-
вік над нею знущається.

Жінка панічно боїться чоловіка – тирана, але і не наважуєть-
ся звертатися за допомогою. Про її біду знала лише подруга, яка не 
один місяць вмовляла Оксану звернутися по допомогу до спеціаліс-
тів. Як згодом розповіла Оксана чоловік останній рік ніде не працює, 
основне його вечірнє заняття – пиячити. І у вільний від пиятики 
час, як любить казати сам, «виховує дружину»...

Таких історій багато, так само, як і таких жінок.
Підтвердженням цього є те, що за період реалізації проекту до юрис-

та на телефон довіри за безкоштовною юридичною, інформаційною та 
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психологічною допомогою зверталися переважно жінки, що становить 
78% від усіх звернень. Основна частина цих звернень відбувалася вже по 
результату вчинення факту насильства, і лише 2 % екстрені звернення.

З початку реалізації проекту громадяни, що зазнавали домашнього 
насильства дізнавалися про роботу Проекту та існування телефону дові-
ри з засобів масової інформації та інформаційних листівок. Після проведе-
ного тренінгу для працівників органів внутрішніх справ зросла кількість 
звернень від постраждалих, оскільки дільничні інспектори зазвичай пер-
шими приходять на допомогу жертві домашнього насильства.

За порадою дільничного інспектора Стаднюка Руслана Олександро-
вича (на фото) до нас звернулася жінка, яка була на межі нервового зри-

ву, оскільки чоловік почав зловживати алкоголем і часто перебуваючи в 
стані алкогольного сп’яніння вчиняв домашнє насильство щодо неї. Так, 
після юридичних консультацій, після роботи з психологом Білоцерків-
ського міського Центру соціальної служби для сім’ї дітей та молоді вона 
повірила у свої сили змінити ситуацію у власній сім’ї, вона змогла пере-
конати чоловіка в тому, що він вчиняючи насильство стає не лише пра-
вопорушником, а й власноруч руйнує їхню родину. І вони разом ходили 
до психолога і налагоджували сімейні стосунки. Крім того, вона виявила 
бажання допомагати жінкам, які потерпають від насильства і погодилася 
дати інтерв’ю місцевій газеті де розповіла свою історію і закликала жінок, 
які страждають від домашнього кривдника не мовчати, а зібратися духом 
і стати на свій захист. 

Як зазначають дільничні інспектори «З моменту реалізації Проекту 
в нашому місті, вони більш відповідально стали відноситися до випадків 



19

домашнього насильства, оскільки розуміють, що допомога жертві почина-
ється з них» і досить часто запрошують на зустріч з жертвою домашнього 
насильства юриста Центру. 

Отримавши на день міста Білої Церкви візитку з телефоном та інфор-
маційний буклет про попередження насильства в сім’ї до нас звернулася 
жінка похилого віку Надія Павлівна, яка дуже соромлячись сказала, що 
зрозуміла, що страждає від домашнього насильства і розповіла свою іс-
торію. З донькою та її сім’єю проживають в двокімнатній квартирі, Надія 
Петрівна, як може, допомагає по господарству та у вихованні онуків. Зда-
валося б, що все гаразд в сім’ї, але її донька Світлана весь час залишається 
не задоволеною допомогою Надії Павлівни – вчиняє сварки, погрожує по-
збавити її необхідного догляду і лікування. Після звернення Надії Павлів-
ни, юрист запросив на бесіду Світлану, якій було роз’яснено про домашнє 
насильство та можливі наслідки за вчинення психологічного насильства. 
Сьогодні в родині Надії Павлівни ситуація значно покращилася, донька 
стала терпимішою, оскільки усвідомила свою негативну поведінку, та зро-
зуміла, що своїм дітям показує негативний приклад, який в майбутньому 
може відобразитися і на ній самій.

Траплялися лише одиничні випадки, коли за допомогою звертався 
чоловік і відверто казав, що він теж зазнає насилля. Мабуть, знов таки че-
рез сором зізнатися у тому, що його принижують. Та соромитися не слід, а 
тим більше боятися, бо мова йде про власну безпеку і благополуччя. 

Потреба в безоплатних юридичних послугах зростає, зважаючи на 
більшу поінформованість населення про проблему насильства в сім’ї та 
більшу кількість жінок, які ідентифікують проблему та вирішують зверта-
тися за допомогою.

ЧИ БАЙДУЖЕ СУСПІЛЬСТВО ДО ЧУЖОЇ БІДИ? 
З одного боку видається, що ні – про це свідчать численні відповіді 

опитаних людей та проведені дослідження в межах проекту. Разом з тим, 
як доводить практика, мало хто реагує на акти насильства, поспішаючи 
на допомогу дівчині при проявах неприхованої агресії на вулиці щодо 
жінки, викликаючи міліцію, почувши бійку та крики з сусідньої кварти-
ри, звертаючись до соціальних служб, дізнавшись від бабусь на лавочці 
під під’їздом про застосування сили в сім’ях до літніх людей та просто за-
питавши у знайомого: «Як справи вдома? Може тобі потрібна моя допо-
мога?». Про насильство щодо чоловіків й говорити не доводиться, адже 
вони – це сильна стать, за себе зможуть постояти! Висновок напрошується 
один – сьогодні українське суспільство не готове говорити про домашнє 
насильство як про масштабну проблему. Є багато інших, більш важливі-
ших: погані дороги, дірки в бюджетах, зростання кількості хворих на ту-
беркульоз та СНІД. Але людина починається з добра! І у категорію добра 
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насильство не входить. 

Людина починається з добра
Не говори про доброту,
Коли ти нею сам не сяєш,
Коли у радощах витаєш,
Забувши про чужу біду.
Бо доброта — не тільки те,
Що обіймає тепле слово,
В цім почутті така основа.
Яка з глибин душі росте.
Коли її не маєш ти,
То раниш людяне в людині.
Немає вищої святині,
Ніж чисте сяйво доброти.

    (народна творчість)

Повні матеріали результатів реалізації проекту та звіти розміщені на 
сайті організації http://pravova-ednist.com.ua

Отже, необхідно змінювати суспільну думку щодо проблеми домаш-
нього насильства, варіанти як це робити – ви вже знаєте – креативність у 
підходах заохочується.

В нашій державі існує ціла мережа відповідних закладів та установ, до 
повноважень яких відноситься діяльність у сфері запобіганню насильства 
в сім’ї. Однак, дуже часто люди, які працюють в таких закладах і установах 
та об’єднанні спільною метою, навіть, не знають один одного. 

Як повернути систему захисту потерпілих від домашнього насильства 
обличчям до потерпілих, як налагодити співпрацю між органами, устано-
вами та громадськими організаціями та сприяти виробленню спільного 
індивідуального підходу у випадку вчинення насильства в сім’ї знають 
учасники Проекту БРО ХОМГО «Молодіжний центр регіонального розви-
тку» та діляться набутим досвідом у наступному розділі.
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Діаграма 1

Діаграма 2

У діаграмі №1 відображено у відсотках звернення жінок до юриста 
Проекту за юридичною консультацією по видам насильства, за 10 місяців 
так зокрема з приводу:
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 фізичного насильства  49% звернень від загальної кількості
з економічного насильства – 36%
з психологічного насильства – 12%
з сексуального насильства -  3%
Діаграма № 2 відображає відсоткове співвідношення звернення чо-

ловіків залежно від виду насильства. 
Фізичне насильство – 18%
Економічне – 37%
Психологічне -  45%
Сексуальне насильство – звернень з боку чоловіків не зафіксовано.

P.S. Відсотки я рахувала за грудень – жовтень місяць з розрахунку на-
шої статистики:

жінок- 51; чоловіків – 11.
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РОЗДІЛ 2

НЕДОЛІКИ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ СУБ‘ЄКТІВ 
ПРОТИДІЇ НАСИЛЬСТВУ В СІМ’Ї

«У нашому селі про сім’ї, де трапляються випадки насильства, 
знають і соціальні працівники, і працівники сільської ради, і громад-
ські помічники дільничних. Навіть якщо жінка не звертається по 
допомогу, про це стає відомо від сусідів і родичів потерпілої. Ми на-
магаємося допомогти таким людям, і важливу роль у вирішенні цих 
проблем відіграє залучення всіх установ, всієї громади. 

Був випадок, коли жінка втекла з дому після чергового жорсто-
кого побиття. За допомогою вона звернулася до сільської ради. 
Вона не мала теплого одягу та грошей на їжу, не мала житла, не 
мала грошей на залізничний квиток, щоб повернутися до батьків. 
Сільська рада відразу включилася у вирішення цієї проблеми і поча-
ла шукати можливості, щоб допомогти їй. Добре, що в нашому селі 
зберігся і працює гуртожиток для працівників місцевої агрофірми, 
де жінці дозволили тимчасово пожити. Працівни кисільської ради 
збирали гроші на квиток і теплий одяг. У результаті вона поїхала 
до батьків і там влаштувала своє життя. Це історія зі щасливим 
кінцем, який залежав від багатьох чинників – і в першу чергу, від вза-
ємодії та злагодженої роботи державних органів та служб».

Тетяна Змієвська,
фахівець із соціальної роботи в селі Дніпровське

Ефективна взаємодія державних органів та організацій, інституцій 
громадськості та окремих громадян відіграє вирішальну роль у вирішенні 
проблеми насильства в сім’ї. Тому вивченню цього питання приділялося 
багато уваги при реалізації даного Проекту. 

Згідно статті 3 Закону України «Про попередження насильства в сім’ї» 
здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї в межах наданих їм 
повноважень покладає на:

– спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань попе-
редження насильства в сім’ї; 

– відповідні підрозділи органів внутрішніх справ; 
– органи опіки і піклування; 
– спеціалізовані установи для осіб, які вчинили насильство в сім’ї, та 
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жертв такого насильства: кризові центри для членів сімей, в яких вчинено 
насильство в сім’ї або існує реальна загроза його вчинення, та центри ме-
дико-соціальної реабілітації жертв насильства в сім’ї. 

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підпри-
ємства, установи і організації незалежно від форми власності, об’єднання 
громадян, а також окремі громадяни можуть сприяти у здійсненні заходів 
з попередження насильства в сім’ї.

З метою вивчення ситуації, налагодження взаємодії та співпраці з 
суб’єктами протидії насильству в сім’ї було проведено ряд круглих столів 
на місцях як на рівні районів та міст, так і на рівні сел. 

Так, 17 січня 2013р. в смт. Білозерка Херсонської області відбувся ра-
йонний круглий стіл «Взаємодія державних установ, правоохоронних 
органів та громадських організацій задля попередження насильства 
в сім’ї», який організував «Молодіжний центр регіонального розви-
тку» спільно з Білозерським центром соціальних служб для сім’ї, ді-
тей та молоді.

Учасники круглого столу звітували про свою роботу, обговорювали 
проблемні питання та узгоджували механізми взаємодії. 

Про статистичні результати роботи Білозерського РВ УВМС щодо 
попередження насильства в сім’ї доповів заступник начальника 
сектору дільничних інспекторів міліції старший лейтенант Жданов 
Олександр: «Всього у 2012 році до правоохоронних органів за допомогою 
і з повідомленням про насильство в сім’ї звернулося 253 особи, серед яких 
236 жінок та 17 чоловік. Дільничними інспекторами міліції було винесено 
180 офіційних попереджень. Станом на 02.01.2013р. на обліку з приводу 
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вчинення насильства в сім’ї перебувають 155 осіб, з них у службі дільнич-
них інспекторів міліції: 11 жінок та 138 чоловіків, у кримінальній міліції у 
справах дітей: 1 жінка та 5 чоловіків. До Банку даних сімей, які опинилися у 
складних життєвих обставинах (з приводу насильства в сім’ї), занесені 10 
сімей, з яких 1 сім’я охоплена соціальними послугами, 6 дітей перебувають 
на обліку з приводу насильства чи жорстокого поводження з ними».

Роботу районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді висвітлив директор Жадан Михайло: «Спеціалістами Центру у 
2012 році здійснено 14 первинних соціальних інспектувань, в яких зафіксо-
вані факти вчинення насильства або існує реальна загроза його вчинення, 
та 9 вторинних інспектувань, в яких мали випадки насильства в сім’ї та 
перебували на обліку в Банку даних сімей, які опинилися у складних жит-
тєвих обставинах. Постраждалим та особам, які вчиняють насильство 
в сім’ї, надано психологічні, інформаційні та соціально-медичні послуги. З 
профілактичною метою протягом 2012 року проведено 30 лекцій та гру-
пових консультацій, якими охоплено 645 осіб».

Проблемні питання у сфері протидії домашньому насильству висвіт-
лила начальник відділу соціальної роботи ЦСССДМ Щербина Світла-
на: «Потерпілі від домашнього насильства дуже часто самі не хочуть, 
щоб втручалися в їх приватне життя, жінки прагнуть зберегти сім’ю та 
сподіваються, що кривдник зміниться. А буває, що жінки у проявах насиль-
ства своїх співмешканців навіть звинувачують своїх дітей, які їх начебто 
«провокують». Не треба забувати, що і наше законодавство теж лояльне 
до кривдників – за вчинення насильства їх притягують до штрафу, який 
платять самі ж жертви з сімейного бюджету, а за повторне вчинення 
насильства кривдника можуть забрати на 15 діб або ж призначити гро-
мадські роботи. Бувають ситуації, коли жінку з дітьми заради їх безпеки 
необхідно вилучити з сім’ї, а притулку для таких людей в Херсонській об-
ласті немає. В цьому напрямку ще багато роботи і головне, щоб потерпі-
лі самі захотіли вирішити питання домашнього насильства. А вони рідко 
по-справжньому хочуть розірвати це замкнене коло».

Про ситуацію в районі щодо насильства над дітьми розповіла началь-
ник служби у справах дітей Чумак Наталія Василівна: «Завдяки профі-
лактичній роботі збільшилася кількість звернень дітей щодо випадків 
насильства, хоча не всі вони знаходять своє підтвердження. Діти багато 
знають про свої права, але часто забувають про відповідальність, що 
призводить до конфліктів як з ровесниками, так і з батьками. Також слід 
відмітити, що у більшості випадків діти страждають від психологічного 
насильства з боку батьків».
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В результаті учасникам круглого столу вдалося скоординувати спіль-
ні дії державних установ та громадських організацій для надання комп-
лексної допомоги потерпілим від домашнього насильства: 

1. Визначено відповідальних осіб в кожній установі, до яких можна 
переадресовувати потерпілих громадян, які звернулися за право-
вою допомогою до Центру правової інформації та консультацій.

2. Визначено тематику та терміни проведення відповідного навчан-
ня для дільничних та їх помічників, а також соціальних працівників.

3. Необхідно провести відповідні навчання для представників шкіл, 
дитячих садочків, ФАПів та членів виконкомів сільських рад.

4. Приділити значну увагу інформаційно-просвітницькій роботі з 
населенням, використовуючи доступні засоби: публікації в район-
ній газеті, листівки, акції. 

5. Забезпечити доступ до інформації громадян з віддалених населе-
них пунктів шляхом проведення виїздів юриста та спеціалістів від-
повідних служб.

Щоб глибше дослідити механізми взаємодії суб’єктів протидії насиль-
ству в сім’ї на місцях, на протязі лютого-червня 2013 року у Білозерсько-
му районі Херсонської області були проведені «кущові» круглі столи в 17 
сільських радах. Учасники цих заходів обговорювали ситуацію у сфері по-
передження насильства в сім’ї, яка склалася на території сільських рад, та 
питання, які заважають цю ситуацію виправити.
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На необхідності більш суворого покарання для кривдників учас-
ники круглих столів наголошували неодноразово. Так, у с.Чорнобаїв-
ка про це заявив дільничний інспектор міліції Віталій Опихайленко: 
«У більшості випадків потерпілі від домашнього насильства самі сплачу-
ють штраф за свого кривдника. Тому покарання у вигляді штрафу не веде 
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до виправлення кривдника чи хоча б усвідомлення ним своєї провини. Зва-
жаючи на це, жінки лише у крайніх випадках звертаються по допомогу до 
дільничних інспекторів». 

Громадський помічник в с.Станіслав Балюк Михайло розпо-
вів про недоліки чинного законодавства: «На жаль, згідно нашого за-
конодавства, дільничний інспектор має право затримати кривдника в 
опорному пункті лише на 1 годину, а не на 15 діб, після чого він поверта-
ється додому і проявляє вдвічі більшу агресію по відношенню до жертви. 
Самі ж потерпілі часто мовчать та не звертаються за допомогою, спо-
діваючись, що все скоро мине та ніколи не повториться. Дуже добре, що 
громадські організації звернули увагу на цю проблему, так як раніше ми не 
знали куди направляти потерпілих за юридичною допомогою».

Сільський голова Східного Богдан Мацула відзначив роль міліції 
у протидії насильству в сім’ях: «На території сільської ради прожива-
ють 400 сімей. Це порівняно небагато, і ми знаємо, хто і як живе. Випадки 
домашнього насильства трапляються дуже рідко, і переважно це ті самі 
неблагополучні сім’ї. Слід зауважити, що однією з головних причин насиль-
ства в сім’ї є законодавчо неврегульована безкарність кривдників. У біль-
шості випадків потерпають діти, а кривдниками є батьки-алкоголіки. 
Сільська рада та соціальний працівник не мають достатніх повноважень, 
щоб уплинути на таких людей, а дільничний інспектор працює в декількох 
селах і у с.Східне приїжджає рідко. Щоб навести правопорядок, дільничний 
має перебувати в селі постійно та проводити не тільки роботу з крив-
дниками, а й профілактичні заходи – як із батьками, так і з дітьми».

Про економічну взаємозалежність жертви та кривдника розпо-
віла фахівець із соціальної роботи в селі Чорнобаївка Світлана Та-
расенко: «Якби жінки були більш незалежні та самореалізовані в житті 
(мали б роботу, гідну заробітну плату), то випадків домашнього насиль-
ства було б менше. Адже часто жінки, які опинилися в такій ситуації, еко-
номічно залежні від свого кривдника, вони ведуть домашнє господарство 
та виховують дітей, житло перебуває у спільній власності чи належить 
чоловікові. Таким жінкам потрібна допомога фахівців – і психолога, і соці-
ального працівника, і юриста. Є потреба у виїзних консультаціях психо-
лога».

Про проблеми у роботі з недобросовісними батьками розповіла 
секретарка Киселівської сільської ради Оксана Урсал: «У нашій прак-
тиці випадки домашнього насильства трапляються переважно в небла-
гополучних сім’ях. Батьки отримують соціальні виплати на дітей, проте 



29

зовсім не займаються їх вихованням і не створюють умов для їх розвитку. 
Люди дуже добре знають свої права, коли йдеться про призначення мате-
ріальної допомоги, і забувають про свої батьківські обов’язки. Наше зако-
нодавство настільки лояльне до батьків, що на місцях ми не маємо на них 
майже ніякого впливу. Разом з учителями ми можемо тільки запросити 
недобросовісних батьків на адміністративну комісію та присоромити, 
але вони ігнорують такі запрошення, і тому на початковому етапі, коли 
насильству можна було б запобігти, ми нічого вдіяти не можемо».

Фахівець із соціальної роботи в селі Токарівка Ольга Кузнєцова 
поділилася своїм досвідом: «У сільській місцевості соціальна допомога 
на дітей, допомога матерям-одиначкам – це ледь не головний і не єдиний 
дохід сім’ї, тим паче неблагополучної. Тому стало частою практикою, 
коли молодь не укладає шлюбів і при народженні дитини матері присвою-
ють статус одиначки. Вислови «треба народити дитину, щоб придбати 
телевізор чи зробити ремонт» уже не викликають у суспільстві обурення: 
люди звикають, це стає нормою. У такому суспільстві й домашнє насиль-
ство стає нормою, і передусім воно стосується дітей. Чи можна трак-
тувати невиконання батьківських обов’язків як насильство в сім’ї? Коли 
діти недоїдають, не мають елементарних побутових умов і не можуть 
повноцінно розвиватися? Соціальні служби багато працюють у цьому 
напрямі, але вони не мають достатніх повноважень, щоб уплинути на 
таких батьків. Адже, згідно з законодавством, позбавлення батьківських 
прав і вилучення дитини – це крайній метод. Треба виховувати батьків і 
намагатися зберегти біологічну сім’ю. А це зробити важко, коли не пра-
цюють інструменти контролю за цільовим використанням соціальних 
допомог (попередження, призупинення виплати)».

Фахівець із соціальної роботи Томинобалківської сільської ради 
Зубик Дар’я: «До сільської ради жінки взагалі не звертаються за допомо-
гою у випадках домашнього насильства, а робота соціальних працівників 
більше зосереджена на захисті прав дітей. Слід відмітити, що із скаргами 
на неправомірні дії батьків часто звертаються сусіди. Завдяки цьому не-
щодавно ми вчасно вилучили дитину з сім’ї, де мати зловживала алкого-
лем і зовсім не займалася її вихованням». 

Соціальний педагог Станіславського ясел-садка Кисла Надія: «У 
нас в садочку зовсім маленькі дітки, але вже деякі з них потерпають від 
психологічного насильства: батьки їх ображають словесно, принижують, 
можливо дехто з них є свідками вчинення насильства в сім’ї. Це видно по 
тому, як дитина спілкується з іншими дітьми, як грається, як поводить-
ся з дорослими. Добре було б, якби фахівці Центру провели тренінг для 
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батьків, щоб вони переглянули своє ставлення до дітей, усвідомили, що 
своїми словами та вчинками причиняють біль та руйнують їх». 

Завдяки налагодженій співпраці із органами місцевого самовряду-
вання у 17 сільських радах, фельдшерських пунктах, навчальних закла-
дах, бібліотеках та пунктах охорони громадського порядку жителі 24 се-
лищ мають можливість отримати необхідну інформацію про допомогу у 
випадках домашнього насильства.

Аналізуючи та узагальнюючи інформацію, яку ми отримали від 
учасників «кущових» круглих столів, можна зробити висновок, що осно-
вними недоліками при організації взаємодії суб‘єктів протидії насиль-
ству в сім’ї є: 

1. Відсутність у правоохоронних органів ефективних інструментів 
запобігання насильству в сім’ї (недієвість захисних приписів, слабка 
міра покарання кривдників);

2. Відсутність належних та ефективних законодавчих і нормативних 
актів для організації міжвідомчої взаємодії у вирішенні проблеми 
насильства в сім’ї;

3. Недостатня фінансова підтримка програм протидії насильству в 
сім’ї з боку держави;

4. Низька інформованість населення про шляхи вирішення пробле-
ми домашнього насильства;

5. Необхідність зміни ставлення суспільства до проблеми домаш-
нього насильства, переведення її з розряду особистих, сімейних, 
приватних в ряд соціальних, суспільнозначущих.

Також слід відмітити, що в деяких випадках організація взаємодії у 
протидії насильству у сім’ї ускладнюється ще й небажанням потерпілих 
визнавати сімейні проблеми, що стає перешкодою для залучення різних 
державних або громадських структур для зменшення негативного впливу 
і можливості попередити насильство. 

Моніторинг відповідей на інформаційні запити
На запит до Білозерської РДА щодо надання інформації про роботу 

спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань поперед-
ження насильства в сім’ї у 2011-2012 роках, ми отримали інформацію про 
роботу Білозерського центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді, 
служби у справах дітей, а також загальноосвітніх навчальних закладів ра-
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йону щодо профілактичної роботи з учнями щодо питань попередження 
насильства. 

Це свідчить про те, що велику увагу приділено роботі з дітьми і їх за-
хисту від насильства в сім’ї, проте увагою обділені інші категорії населення 
– жінки, чоловіки, люди похилого віку, які за статистикою теж потерпають 
від домашнього насильства.

На наш запит ми не отримали інформацію про наявність районної 
програми у сфері протидії насильству в сім’ї та інформацію про хід її ви-
конання і суму коштів, виділених з бюджету на виконання цієї програми у 
2011-2012 роках та запланованих на 2013 рік.

Отже, необхідно налагоджувати співпрацю між всіма зацікавленими 
установами, закладами та громадськими організаціями, оскільки самі по 
собі вони не здатні вирішити проблему насильства в сім’ї, а тим більше 
захистити жертву.

Дуже корисними та дієвими є спільні тренінги для фахівців соціальної 
роботи та дільничних інспекторів міліції, так звані мультимедійні тренінги, 
що дають можливість не лише познайомитись один з одним, а й встанови-
ти контакти та обмінятись інформацію щодо проблемних сімей та визна-
чити алгоротим співпраці.

Зауважте, що дуже часто, жертві домашнього насильства необхідна 
кваліфікована юридична допомога і не кожен юрист може займатись та-
кою проблемою.

Про недоліки законодавства, конкретні історії з життя жертв, а також 
можливий алгоритм дій у випадку вчинення домашнього насильства, 
ви дізнаєтесь з наступного розділу, який підготували працівники ВОГО 
«Центр Правової Допомоги».
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РОЗДІЛ 3

ВІДСУТНІСТЬ ЕФЕКТИВНОГО ЗАХИСТУ ПОТЕРПІЛИХ ВІД 
ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА З БОКУ ДЕРЖАВИ.

За час реалізації проекту «Посилення правових можливостей жінок, 
які зазнали насильства в сім’ї», за підтримки МФ «Відродження» історій, 
коли міліція не діє вистачало, однак і вистачало також і історій, коли мілі-
ція і ми – юристи організацій, нічим не могли допомогти жертвам домаш-
нього насильства і на це було ряд причин.

Проблему відсутності ефективного захисту можна поділити умовно 
на декілька основних під проблем:

- одна з них це відсутність кримінальної відповідальності за 
вчинення насильства в сім’ї;

У попередньому розділі зазначались висловлювання щодо доціль-
ності та необхідності криміналізації дій у випадку вчинення домашнього 
насильства. На сьогоднішіній день покарання призначають в основному 
у вигляді штрафу, що несе навантаження на бюджет сім’ї, однак ніяк не 
сприяє виправленню особи.

ІЗ ІСТОРІЙ РОБОТИ ЦЕНТРУ

Ольга, 35 років, двоє дітей, 10 і 7 років.
«Мене чоловік вночі вигнав здому в нічній сорочці разом з старшим 

сином. Сказав, що це його власність і він може робити все що хоче… я за-
телефонувала в міліцію, вони приїхали і чоловік мене впустив до дому, але 
через два місяці прийшло повідомлення про обов’язковість сплати штра-
фу… наступної ночі він мене знову вигнав….міліція вже не приїхала…»

Відповідно до ст. 173-2 КУпАП відповідальність за вчинення насиль-
ства в сім’ї може бути у вигляді накладення штрафу від трьох до п’яти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи 
на строк від тридцяти до сорока годин, або виправні роботи на строк до 
одного місяця з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку, або адміні-
стративний арешт на строк до п’яти діб.

Велика кількість осіб, які вчиняють насильство в сім’ї, є безробітними 
або працюють неофіційно, тому виправні роботи зазвичай не застосову-
ють.

Адміністративний ареш теж дуже рідко застосовують, оскільки після 
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вчинення діяння до винесення рішення судом проходить в середньому 
приблизно два місяці, тому арештовувати винуваться на 5 днів є неефек-
тивним покаранням та не сприяє виправленню особи.

Як показав досвід нашої громадської організації, у випадку участі 
потерпілої сторони чи представника потерпілої та належного обгрунту-
вання виду покарання, суд приймає рішення про визнання особи винною 
у вчиненні правопорушення та призначає покарання у вигляді громад-
ських робіт.

На сьогоднішній день, поки насильство в сім’ї не криміналізоване, 
призначення саме громадських робіт є більш-менш прийнятним та від-
носно ефективним покаранням.

Однак, ще раз наголошуємо та підтримуємо думку українських та 
зарубіжних експертів, що за вчинення домашнього насильства повинна 
призначатись саме кримінальна відповідальність, оскільки це єдина адек-
ватна міра покарання за такий злочин.

Отже, необхідно внести зміни до Кримінального кодексу України та 
предбачити кримінальну відповідальність у випадку вчинення домаш-
нього насильства.

У таких випадках, необхідно консультувати та націлювати потерпілу 
сторону на доведеність справи до кінця та притягнення винної особи до 
відповідальності. Дії можуть бути наступні:

- на наступний день після приїзду міліції варто переконатись, що ваше 
зверення зареєстроване у відділку міліції;

- зателефонувати дільничному інспектору міліції, який обслуговує ваш 
район, та запитати, коли вам необхідно прийти для надання пояснень;

- при зустрічі з дільничним необхідно заручитись його підтримкою, 
адже будьте  впевненими, що від його активних дій залежить як швидко 
зловмисник понесе покарання і виправиться.

- необхідно намагатись бути присутніми під час судового розгляду 
справи, з метою призначення судом найбільш адекватної міри покарання 
та заслуховування вас як потерпілої сторони.

- недієвість захисного припису, як наслідок мала кількість його 
застосування.

«Ми не виносимо захисні приписи, тому що толку від них немає, вони 
не діють… як ми можемо знати чи порушив він припис чи ні, виходить, що 
ми повинні сторожувати жертву постійно… але ж це не можливо» – ви-
слів дільничного інспектора Василюка І. під час проведення тренінгу для 
дільничних 22.02.2013 року в м. Ковель
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Ірина П., 38 років
«Я розлучилась з чоловіком через те, що він мене бив, але і на сьогод-

нішній день він не дає мені спокою, постійно телефонує, погрожує, шле смс-
повідомлення. Я декілька раз змінювала операторів та номера телефону, 
але якимось чином він взнає цю інформацію і знову телефонує, пише…. Ді-
йшло до того, що я стала боятись піднімати слухавку … Звернення до 
міліції нічого не дали…»

Законом України «Про попередження насильства в сім’ї» передбаче-
но один із способів впливу на порушника – винесення захисного припи-
су, згідно з яким забороняється чинити певну дію (дії) по відношенню до 
жертви насильства в сім’ї. Серед переліку можливих заборон – ведення 
телефонних переговорів з жертвою, розшукування чи відвідування її, 
тощо.

Відповідальність за невиконання захисного припису передбачена в 
ст. 173-2 КУпАП (вказана вища). Однак, обов’язок доказування не виконан-
ня захисного припису лежить на жертві, а відповідальність є малознач-
ною. Тому, на сьогоднішній день, на жаль, захисні приписи не виконують 
свого основного призначення – захищати жертву від негативного впливу 
порушника, а більше слугують декларативною нормою.

Рекомендації – передбачити більш сувору відповідальність за неви-
конання захисного припису та удосконалити механізм спостереження за 
виконанням захисного припису.

В даному конкретному випадку, нам вдалося притягнути винну особу 
до відповідальності за невиконання захисного припису, однак збір дока-
зів потребував затрати часу і подання окремих запитів. Окремо була про-
ведена з порушником співбесіда у відділку міліції. На сьогоднішній день, 
дзвінки та погрози припинились.

Зважте, що в кожному окремому випадку вчинення насильства в сім’ї 
необхідно зважати на всі обставини та намагатись визначити план дій і 
заходів, які найкраще захистили б жертву від порушника, захистили її 
майнові та сімейні права. Адже, дуже часто, дії щодо захисту жертви від 
домашнього насильства стають лише однією ланкою в ланцюжку послі-
довних дій, метою яких є захист прав та інтересів.

- відсутність в законодавстві поняття домашнього насильства, 
як наслідок багато категорій осіб просто не попадають під дію ЗУ 
«Про попередження насильства в сім’ї».
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Валентина Захарівна, 52 роки, вдова, проживає разом з донькою 
та внучкою.

«Моя донька, Оксана, розлучилась з чоловіком і переїхала жити до 
мене. Мій колишній зять приходить до нас в дім, вчиняє галас, піднімає 
руку на мою доньку і на мене, кричить, що всіх уб’є…я не знаю, що роби-
ти…викликали міліцію, на наступний день прийшов дільничний інспек-
тор і сказав, що не має тут домашнього насильства, бо моя донька з ним 
розлучена, а я взагалі не родич… ми живемо у страху, що наступного разу 
він нас все ж таки вб’є…»

Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про попередження насильства в сім’ї» члени 
сім’ї – особи, які перебувають у шлюбі; проживають однією сім’єю, але не 
перебувають у шлюбі між собою; їхні діти; особи, які перебувають під опі-
кою чи піклуванням; є родичами прямої або непрямої лінії споріднення за 
умови спільного проживання.

Таким чином, наше законодавство не захищає члена колишнього по-
дружжя, коли проживають окремо, свекрух та свекрів, тестів та тещ, а та-
кож батьків від насильства з боку дітей, які разом не проживають.

У даному випадку протокол про адміністративне порушення щодо 
вчинення насильства в сім’ї все ж таки був складений і особа понесла від-
повідальність, оскільки психологічне насильство вчинялось також по від-
ношенню до дитини як свідка неправомірної поведінки тата. 

Зважте, у випадку вчинення насильства в сім’ї свідками якого стають 
діти, варто наголошувати дільничним інспекторам міліції при складанні 
акту, а пізніше протоколу про вчинення адміністративного порушення про 
обов’язковість зазначення потерпілої сторони дитини. Дана обставина, в 
майбутньому, дасть можливість захисти жертву та дитину у випадку визна-
чення місця проживання дитини, позбавлення батьківських прав та ін.

Як показав досвід реалізованого проекту, на сьогоднішній день, на 
жаль, значно збільшилась кількість звернень громадян старшого віку, 
яких б’ють рідні діти, колишні родичі (зяті, невістки, і т.д.). Варто зазначити, 
що дуже часто такі люди не здатні навіть самостійно спуститись по схід-
цях, через стан здоров’я, і повністю безсилі протидіяти порушнику.

Отже, необхідно внести зміни до ЗУ «Про попередження насильства 
в сім’ї» та привести наше законодавство у відповідність до Конвенції Ради 
Європи про попередження та боротьбу з насильством щодо жінок та до-
машнім насильством, яку необхідно ратифікувати.

- затягування розгляду справ, відсутність повноважень в діль-
ничного інспектора міліції щодо внесення відомостей до єдиного 
державного реєстру досудових розслідувань.
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Катерина О., 26 років, має дитину 3 роки
«Мій чоловік прийшов на підпитку і почав вимагати, що б я негайно 

дала їсти. Я саме в той час вкладала доньку спати. Він витяг мене з кімна-
ти доньки за руку, закрив двері і почав давати ляпаси поки я не впала…. Я 
зателефонувала до міліції, вони приїхали через 20 хв. і … поїхали, несказав-
ши що я маю робити. Через деякий час випадок повторився і я вирішила ді-
яти. Прийшла до відділку міліції і попросила хоч якийсь матеріал по тому, 
що вони приїжджали, на що мені відповіли, що потрібно було «зняти по-
бої», бо лише тоді порушується кримінальна справа, а так як я цього не 
зробила, то мій випадок було зареєструвано як звернення громадян».

Відповідно до ст. 477 КПК України Кримінальним провадженням у 
формі приватного обвинувачення є провадження, яке може бути розпо-
чате слідчим, прокурором лише на підставі заяви потерпілого щодо кри-
мінальних правопорушень, передбачених: частиною першою статті 122 
(умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження без обтяжуючих обста-
вин), статтею 125 (умисне легке тілесне ушкодження), частиною першою 
статті 126 (умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насиль-
ницьких дій, без обтяжуючих обставин) та ін.

Таким чином, справи у випадку вчинення насильства в сім’ї, що за-
вдало легких тілесних ушкоджень чи ушкоджень середньої тяжкості по-
рушуються лише за заявою потерпілої сторони.

Однак, такі заяви десь «губляться», якщо реєструються, а що дуже 
часто просто не реєструються. Навіть, коли заява була зареєстрована і 
відповідно до кримінального процесуального законодавства справа по-
винна бути розглянута протягом двох місяців, то такі строки зазвичай по-
рушуються. Розгляд таких справ в середньому триває три місяці, за умови 
постійного «нагадування» потерпілої сторони.

Отже, необхідно з’ясувати, якими внутрішніми нормативними актами 
керуються слідчі органів внутрішніх справ при розгляді таких справ, що 
дозволяє уповноваженим органам затягувати розгляд справ та взагалі не 
реєструвати заяви від потерпілих. 

Після проведення вказаної роботи, необхідно рекомендувати орга-
нам внутрішніх справ внести зміни до підзаконних нормативно-правових 
актів, з метою пришвидшеного розгляду справ у випадку вчинення на-
сильства в сім’ї у вигляді нанесення тілесних ушкоджень.

Що ж робити, коли пройшло понад три тижні з моменту звернення 
та «зняття побоїв», а жертву ніхто не викликає? Варто написати офіційний 
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запит на ім’я начальника міліції з проханням надати вам прізвище та ім’я 
слідчого, а також номер з Єдиного державного реєстру досудових роз-
слідувань, під яким зареєстрована ваша заява. Як показує досвід, за 5 днів 
ситуація змінюється.

У випадку, коли жертва з тілесними ушкодженнями самостійно звер-
нулась до лікарні, то черговий зобов’язаний повідомити міліцію про такий 
факт, після чого жертву мають допитати і направити на судово-медичний 
огляд. Від результатів судово-медичного огляду залежить ступінь відпо-
відальності винної особи.

Більш детальніше з можливими алгоритмами дій у випадку вчинення 
домашнього насильства, законодавчою базою та корисними порадами 
можете знайти на офіційному сайті Міжнародного жіночого правозахис-
ного Центру «Ла Страда-Україна» http://la-strada.org.ua

Наведений вище перелік проблем, на жаль, не є вичерпним – це лише 
найтиповіші проблеми, з якими зустрічається жертва домашнього насиль-
ства, якщо все ж таки наважується розірвати «коло насильства». 

Загалом наше законодавство захищає більше порушника, ніж жертву 
– це можна споглядати на прикладі багатьох історій людей, які вимушені 
терпіти насильство, оскільки є заручниками законодавства та ситуації.

Наприклад, історія Наталії Василівни, яка розлучилась з чоловіком, 
однак і на далі проживають спільно у квартирі. Її чоловік раз на місяць 
приходить додому близько 3 години ночі, вчиняє сварку і шукає сокиру 
на балконі, з метою її вбити. Висилити даного порушника не можливо, бо 
він є співвласником квартири, а право власності у нашій державі є непо-
рушним. Той факт, що Наталія Василівна та її донька живуть у постійному 
страху, для суду, на жаль, не є аргументом.

Варто, все ж таки зазначити, що за останні роки, домашнє насиль-
ство поступово перестає бути закритою темою. Як не дивно, студенти та 
учні старших класів дуже переймаються цією проблемою і їх небайдуже 
ставлення дає надію на те, що все ж таки, ситуація буде змінюватись. Чим 
більше людей не будуть думати, що домашнє насильство – це нормально 
– тим швидше ми зможемо змінити політику держави в бік захисту жертв 
домашнього насильства.

Якщо Ви вирішили протидіяти домашньому насильству, зрозуміли на 
скільки це важлива тема для суспільства та визначили для себе діяльність, 
яку будете впроваджувати, то ДІЙТЕ!!!
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За допомогою та більш детальнішою інформацією Ви завжди мо-
жете звернутись до організацій, які реалізували проект «Посилення 
правових можливостей жінок, які зазнали насильства в сім’ї» за під-
тримки МФ «Відродження» та до Міжнародного жіночого правоза-
хисного центру «Ла Страда-Україна» за наступними контактами:

Гаряча лінія з протидії домашньому насильству Міжнародного 
жіночого правозахисного центру «Ла Страда-Україна» 

0-800-500-33-5 або 386
http://www.la-strada.org.ua/

ВОГО «Центр правової допомоги» 
Волинська обл. м. Ковель, вул. Грушевського, 14 тел. 095-623-40-11 го-

лова організації Олена Матвійчук
e-mail: legal_aid@ua.fm сайт www.legalaid.in.ua 

БМГО «Правова єдність» Київська обл. м. Біла Церква, вул. Лева-
невського, 55 тел. 050-35-75-403 заступник голови Ольга Настіна

http://pravova-ednist.com.ua

БРО ХОМГО «Молодіжний центр регіонального розвитку» 
Херсонська обл. смт. Білозерка, вул. Карла Маркса 86 А/2 тел. (05547-

)33-7-68 
Голова організації Елла Петренко   www.bilozerka-moloda.org

З ПОБАЖАННЯМИ УПІХУ!!!!
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