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Опис законопроекту: 

 

 Проєктом Закону України «Про відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких 

кримінальних правопорушень» передбачається підвищення гарантій прав потерпілих від 

насильницьких кримінальних правопорушень та їх близьких родичів і членів сім’ї шляхом 

надання їм державної соціальної допомоги у вигляді відшкодування шкоди.  

Зокрема, проєктом визначаються підстави та умови, а також порядок відшкодування 

за рахунок держави шкоди, завданої внаслідок насильницьких кримінальних 

правопорушень, що посягають на життя та здоров’я фізичної особи, створення Фонду 

відшкодування шкоди та подальшого стягнення виплаченого відшкодування із особи, яка 

вчинила кримінальне правопорушення. 

 

Основні положення законопроекту: 

 

  Проєктом Закону визначається поняття «насильницьке кримінальне 

правопорушення», як таке, що передбачене Кримінальним кодексом України умисне 

суспільно небезпечне діяння, внаслідок якого потерпілому заподіяно тяжке тілесне 

ушкодження або смерть, а також суспільно небезпечне діяння проти статевої свободи та 

статевої недоторканості, або вчинене щодо дитини, яким потерпілому заподіяно фізичне або 

психологічне насильство. 



 
Проєктом Закону визначено, що потерпілий має право на відшкодування шкоди у 

зв’язку з втратою заробітку внаслідок заподіяння насильницьким кримінальним 

правопорушенням шкоди його здоров’ю та понесенням витрат на медичні послуги. 

Проєкт Закону визначає підстави та умови, а також встановлює порядок 

відшкодування шкоди за рахунок держави шкоди, завданої внаслідок насильницьких 

кримінальних правопорушень, посягань на життя та здоров’я фізичної особи та визначає 

мінімальний розмір відшкодування шкоди. 

Положеннями проєкту Закону пропонується гарантувати здійснення відшкодування 

шкоди з боку держави також у випадках звільнення особи від кримінальної 

відповідальності з підстав, визначених Кримінальним кодексом України, вчинення 

суспільно небезпечного діяння неосудною особою або якщо не встановлено особу, яка 

вчинила насильницьке кримінальне правопорушення. 

Проєкт передбачає, що забезпечення формування державної політики з питань 

здійснення відшкодування шкоди, завданої насильницьким кримінальним 

правопорушенням, покладається на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної правової політики. Відшкодування шкоди, завданої насильницькими 

кримінальними правопорушеннями, здійснюють регіональні центри з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

 

Відповідність Конституції України 

 

Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах (ст.21 Конституції України). Разом 

з тим, ст. 24 Конституції України передбачає, що громадяни мають рівні конституційні 

права і свободи та є рівними перед законом; не може бути привілеїв чи обмежень за 

ознаками статі та іншими ознаками.  

Статтею 56 Конституції України, передбачено, що кожен має право на відшкодування 

за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, 

завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх 

повноважень. 

Проте у випадках, коли шкода завдана не представниками органів державної влади чи 

місцевого самоврядування, держава має забезпечити ефективний механізм доступу до 

правосуддя та захисту своїх прав постраждалим від насильницьких злочинів, у тому числі 

права на відшкодування шкоди у випадку тривалості досудового та судового розслідування, 

неможливості встановити підозрюваного тощо. 

Даний законопроект не містить будь-які дискримінаційні умови чи обмеження за 

ознакою статі. 

 

Відповідність європейським стандартам щодо забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків  

      

Принцип рівності у правах та недискримінації, закріплений у с.1, 2 Загальної 

декларації прав людини. Разом з тим, ч.2 ст. 22 Загальної декларації прав людини 



 
передбачає, що кожна людина має право на  рівний доступ до державної служби в своїй 

країні. 

У Міжнародному пакті про громадянські і політичні права (ст.26) зазначено, що всі 

люди є рівними перед законом і мають право без будь-якої дискримінації на рівний захист 

закону.  

При цьому закон повинен гарантувати всім особам рівний і ефективний захист проти 

дискримінації за будь-якою ознакою. 

 Ч.2 ст.2 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права закріплює 

обов’язок для держав гарантувати, що права, які закріплені у Пакті, здійснюватимуться без 

будь-якої дискримінації щодо раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи  

інших переконань, національного чи соціального походження, майнового стану, 

народження чи іншої обставини.  

Конвенцією Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок та домашньому 

насильству та боротьбу з цими явищами, яку Україна підписала, але поки ще не 

ратифікувала передбачено (ст. 30 «Компенсація»), що: 

«1. Сторони вживають необхідних законодавчих або інших заходів для забезпечення 

того, щоб жертви мали право вимагати компенсацію від осіб, що вчинили будь-яке з 

правопорушень, установлених відповідно до цієї Конвенції. 

2. Належна державна компенсація присуджуються тим, хто постраждав від 

тяжких тілесних ушкоджень або порушення здоров’я, настільки, наскільки шкода не 

покривається з інших джерел, як-от: правопорушником, страхуванням або державним 

медичним і соціальним забезпеченням. Це не перешкоджає Сторонам вимагати повернення 

наданої компенсації від правопорушника, за умови належного забезпечення безпеки 

жертви. 

3. Заходи, ужиті відповідно до пункту 2, забезпечують надання компенсації в межах 

розумного строку». 

За даними Міністерства соціальної політики України: «Кожна 5 жінка в Україні 

стикалася з тією чи іншою формою насильства, страждають від цього і чоловіки. Втім, 

90% постраждалих від насильства – саме жінки»1. 

Проаналізувавши статистику Міністерства внутрішніх справ України, а також 

Генеральної прокуратури України можна дійти висновку, що досудове розслідування справ 

щодо злочинів вчинених проти статевої свободи та недоторканості особи, а також інших 

насильницьких кримінальних правопорушень є тривалим, а окрім того значний відсоток 

справ закриваються.  

Наприклад, за даними Генеральної прокуратури України у 2019 році було 

зареєстровано 355 кримінальних правопорушень за ст. 152 КК України («Зґвалтування»), 

серед яких 266 кримінальних проваджень за даною статтею у 2019 році було закрито.  За 

таких умов, жінки, які складають значну частину потерпілих від насильницьких злочинів, 

не мають реальної можливості реалізувати своє право на відшкодування шкоди, завданої 

злочином.  

 Проте варто звернути увагу, що даним законопроєктом значно звужується розуміння 

«насильницьке кримінальне правопорушення» і виключається із правового регулювання 

                                                             
1 https://www.msp.gov.ua/news/18311.html 

https://www.msp.gov.ua/news/18311.html


 
злочини, пов’язані із домашнім насильством, а також злочин передбачений ст. 149 КК 

України. 

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок та домашньому 

насильству та боротьбу з цими явищами, а також Європейська конвенція про 

відшкодування потерпілим від насильницьких злочинів передбачають, що держава 

зобов’язана відшкодувати шкоду, як мінімум у випадку завдання особі тяжких тілесних 

ушкоджень або розладу здоров’я потерпілої за результатами вчинення умисного 

насильницького злочину.  

Відповідно, гарантії державної соціальної допомоги у вигляді відшкодування шкоди, 

які проношуються цим законопроектом, не поширюються на такі кримінальні 

правопорушення, як торгівля людьми (ст. 149 КК України) та домашнє насильство (ст. 126-

1 КК України) у випадку, якщо тяжкі тілесні ушкодження відсутні. Проте потерпілі у даних 

кримінальних правопорушення, особливо у випадку торгівлі людьми зазнають значної 

шкоди здоров’ю, у тому числі психологічної (у вигляді таких наслідків, як епілепсія, 

психічні розлади, зараження венеричними хворобами та інші наслідки, за якими люди 

мають право на отримання групи інвалідності). 

Таким чином, даним законопроєктом не врахований вплив та наслідки насильницьких 

злочинів, не пов’язаних із нанесенням тяжких тілесних ушкоджень та не проти статевої 

свободи і недоторканості, на жінок. 

 Також варто звернути увагу, що статтею 7 законопроєкту передбачений перелік 

документів, які необхідно подати для відшкодування шкоди, серед них документи, що 

підтверджують розмір втраченого заробітку чи понесених витрат на медичні послуги, 

придбання лікарських засобів та медичних виробів, фінансування яких не передбачено за 

рахунок бюджетних коштів, та/або поховання. 

У зв’язку з цим виникають занепокоєння ситуації, які пов’язані із незабезпеченням 

державою фінансуванням відповідних медичних послуг чи лікарських засобів, а також 

питання із доступністю до інформації потерпілих, які ж послуги та засоби фінансуються 

державою, а які ні. 

Як слушно зазначає професор Петро Пацурківський: «Став безспірним та очевидним 

факт, що на сьогодні не усі громадяни України та її жителі, що не мають громадянства, 

мають можливість отримувати безоплатну медичну допомогу, яку їм гарантує Конституція 

України, саме із нестачі як публічних коштів, так і власних коштів пацієнтів, оскільки 

потрібно оплачувати все: госпіталізацію, ліки, матеріали тощо.  

… Це опосередковано вперше знайшло своє відображення у рішенні Конституційного 

Суду України щодо офіційного тлумачення положення частини 3 статті 49 Конституції 

України: від 29 травня 2002 р. про безоплатну медичну допомогу. КСУ відверто визнав, що 

«гарантований пакет безоплатної медичної допомоги» держава фактично перестала 

гарантувати».2  

Таким чином реалізація права на відшкодування шкоди, завданої насильницькими 

кримінальними правопорушення, залишається під загрозою. 

 

 

                                                             
2 https://law.chnu.edu.ua/derzhavni-finansovi-harantii-medychnoho-obsluhovuvannia-naselennia/ 

https://law.chnu.edu.ua/derzhavni-finansovi-harantii-medychnoho-obsluhovuvannia-naselennia/


 

Висновок за результатами експертизи 

 

Проєкт Закону України «Про відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких 

кримінальних правопорушень» є гендерно-нейтральним та таким, що не враховує права 

потерпілої особи на відшкодування шкоди постраждалих від насильницьких злочинів у 

випадку завдання шкоди здоров’ю через вчинення домашнього насильства чи торгівлю 

людьми.  

 

Рекомендації 

 

Проєктом Закону України «Про відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких 

кримінальних правопорушень» враховані положення Європейської конвенція про 

відшкодування потерпілим від насильницьких злочинів, а також Конвенції Ради Європи про 

запобігання насильству стосовно жінок та домашньому насильству та боротьбу з цими 

явищами, проте є окремі прогалини, що можуть впливати на реалізацію права на 

компенсацію шкоди завданої насильницькими злочинами, а саме: 

 

1. Потерпілі від злочинів пов’язаних із домашнім насильством, а також потерпілі від 

торгівлі людьми не будуть мати права на відшкодування шкоди від держави у випадку, якщо 

існує значна шкода для здоров’я, проте відсутні тяжкі тілесні ушкодження.  

Таким чином існує необхідність розширення розуміння змісту поняття «насильницькі 

кримінальні правопорушення», так як це передбачено у Європейській конвенції про 

відшкодування шкоди потерпіли від насильницьких злочинів, а саме: 

«насильницьке кримінальне правопорушення — передбачене Кримінальним кодексом 

України умисне суспільно небезпечне діяння, внаслідок якого потерпілому заподіяно тяжке 

тілесне ушкодження, розлад здоров’я або смерть, а також суспільно небезпечне діяння 

проти статевої свободи та статевої недоторканості або вчинене щодо дитини, яким 

потерпілому заподіяно фізичне або психологічне насильство». 

2. Зобов’язання потерпілих додавати до заяви документ, який підтверджує, що 

отримані ними медичні послуги, лікарські засоби та медичні вироби не включені до переліку 

тих, що фінансуються державою створює значні перешкоди для отримання такого 

відшкодування, особливо у ситуації коди отримання безоплатної медичної допомоги 

абсолютно не гарантується, а навіть якщо гарантується то не забезпечується державою.  

Вважаємо, що достатніми документами для підтвердження отримання медичних 

послуг, ліків чи медичних виробів є рекомендація, довідка чи рецепт від лікаря і документ, 

який підтверджує вартість отриманих послуг чи медичних засобів/виробів  відповідною 

особою. 

3. Надання повноважень регіональним центрам з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги відшкодовувати шкоду завдану насильницьким кримінальним 

правопорушенням може призвести до конфлікту інтересів та відповідних зловживань, а 

також суперечить стандартам надання послуг потерпілим від насильницьких злочинів. 

Регіональні центри з надання  безоплатної вторинної правової допомоги є тими, хто 

забезпечує отримання підозрюваними, обвинуваченими безоплатної вторинної правової 

допомоги. У ситуації коли центром надається адвокат підозрюваному у насильницькою 



 
злочині і потерпіла особа від цього ж злочину звертається із заявою про відшкодування 

шкоди до цього ж центру, породжу недовіру до відповідної процедури та можливість 

потенційного конфлікту інтересів.  

У зв’язку з цим при розробці Кабінетом Міністрів України відповідної постанови 

необхідно врахувати даний аспект та унеможливити конфлікт інтересів, що можна досягти, 

до прикладу, шляхом надання повноважень Міністерству соціальної політики по 

відшкодуванню шкоди, завданої насильницькими злочинами.  


