
 

 

 

 

Проекту Закону про внесення змін до статті 173-2 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо збільшення адміністративної відповідальності за вчинення домашнього 

насильства 

 № 3908 (дата реєстрації 17.07.2020) 

 

Суб’єкт законодавчої ініціативи: 

Народний депутат України 

Констанкевич Ірина Мирославівна (IX скликання) 

М'ялик Віктор Ничипорович (IX скликання) 

 Колихаєв Ігор Вікторович (IX скликання) 

Рудик Сергій Ярославович (IX скликання) 

Білозір Лариса Миколаївна (IX скликання) 

Юрчишин Петро Васильович (IX скликання) 

  Батенко Тарас Іванович (IX скликання) 

Юраш Святослав Андрійович (IX скликання) 

 Урбанський Анатолій Ігорович (IX скликання) 

 Скороход Анна Костянтинівна (IX скликання) 

Висновок:  

Прийняттю не підлягає з підстав,  

що створюють дискримінаційне становище для певних категорій осіб  

 

1. Опис законопроекту:   

 

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 173-2 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення з метою збільшення адміністративної відповідальності 

за вчинення домашнього насильства для відновлення запобіжної та каральної функції 

санкції за дане правопорушення, шляхом збільшення розміру штрафів. 

2. Основні положення законопроекту. 

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 173-2 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, якими передбачити наступне: 

- збільшення штрафу за вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, 

тобто умисне вчинення будь-яких діянь (дій або бездіяльності) фізичного, психологічного 

чи економічного характеру (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), внаслідок 

чого могла бути чи була завдана шкода фізичному або психічному здоров’ю потерпілого,  
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а так само невиконання термінового заборонного припису особою, стосовно якої він 

винесений, або неповідомлення уповноваженим підрозділам органів Національної поліції 

України про місце свого тимчасового перебування в разі його винесення з розміру «від 

десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» до «від однієї 

тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»; 

- збільшення штрафу за ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано 

адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї 

статті, з розміру «від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян» до «від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян». 

 

3. Наявність або відсутність положень проекту нормативно-правового акта, які не 

відповідають принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків. 

За даними Національної поліції України у період з 01.01.2020 року по 30.06.2020 року 

надійшло 101 584 заяв з приводу домашнього насильства, з яких 82 571 заява від жінок 

(81,28% від загальної кількості звернень) та 1 317 заяв від дітей та складено 65 147 

протоколів за ст. 173-2 КУпАП.  

 За даними моніторингу судової практики, який провела громадська організації «Ла 

Страда Україна», серед санкцій, які застосовувалися судами у справах, передбачених ст. 

173-2 КУпАП, чітко переважає практика застосування такого виду адміністративного 

стягнення, як штраф. 

В результаті постраждалими від домашнього насильства у переважній більшості є 

жінки, зокрема ті, які перебувають у шлюбі чи партнерстві з кривдником, або кривдник є 

батьком їх дітей. 

Обрання такої міри покарання як штраф у справах, пов’язаних із домашнім 

насильством, покладає на постраждалих, зокрема жінок, фінансовий тягар у вигляді 

сплати такого штрафу або недоотримання аліментів чи коштів у сімейний бюджет, 

оскільки кривдник зобов’язаний сплатити ці кошти у бюджет держави. 

Таким чином, така міра покарання як штраф негативно впливає на жінок, 

постраждалих від домашнього насильства, а збільшення його розміру призведе до 

замовчування випадків домашнього насильства та відмови жінок звертатися за захистом у 

правоохоронні органи.  

 

 4. Відповідність Конституції України   

Законопроєкт суперечить статті 24 Конституції України, яка передбачає, що: 

«Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками 

можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і 

професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо 

охорони праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов,  

 

 



 

 

які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, 

матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання 

оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям». 

Стаття 24 Конституції України передбачає, надання жінкам не лише рівних прав, але 

й можливостей їх реалізації, зокрема можливості реалізації права на правовий захист, яка 

буде обмежена внаслідок прийняття даного законопроекту.  

Жінки не будуть мати можливості звернутися за правовим захистом через високі 

штрафи, які будуть покладатися на особу, що вчинила домашнє насильство, що матиме 

негативний вплив на сімейний бюджет постраждалої особи та на фінансове становище 

постраждалої та її дітей.  

 

5. Відповідність європейським стандартам щодо забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків    

Даний законопроект не відповідає європейським стандартам та взятих на себе Україною 

міжнародним зобов’язанням. 

Відповідно до статті 3 Європейської Конвенції Україна має зобов’язання захистити 

громадян від нелюдського і принизливого поводження і ставлення шляхом вжиття заходів 

для забезпечення того, щоб особи не піддавалися такому поводженню, включаючи 

нелюдське і принизливе поводження зі сторони інших осіб (не представників держави). Такі 

заходи повинні передбачати ефективний захист і включати кроки по попередження 

нелюдського та принизливого ставлення про яке влада знала чи повинна була знати.  

У рішенні Європейського Суду по справі Опуз проти Туреччини (Opuz v. Turkey, no. 

33401/02,  09.06.2009) суд дав характеристику зобов'язань держави у зв'язку з насильством в 

сім'ї, визнавши серйозність домашнього насильства в Європі, та підкресливши 

відповідальність, з якою держави повинні вживати відповідних заходів з метою протидії 

цьому порушенню прав людини. У своєму рішенні Суд підкреслив, що насильство в сім'ї 

не є приватною чи сімейною справою, але є проблемою, яка зачіпає суспільні інтереси, 

що в свою чергу вимагає ефективних дій з боку держави. Суд також вказав, що 

недостатньо мати закони щодо протидії домашньому насильству, більш важливим є 

наявність ефективних механізмів їх реалізації.   

Суд проголосив, що нездатність держави захистити жінок від домашнього 

насильства порушує їх право на рівний захист перед законом, навіть за відсутності 

наміру такої дискримінації. У рішенні Європейського Суду по справі Б. проти 

республіки Молдова (п. 51), та інших справах Європейський Суд також вказує, що 

необхідно визначити, чи національна влада знала чи повинна була знати про 

насильство, від якого потерпала заявниця, та про загрозу повторного насильства, і у 

випадку, якщо так, то чи були вжиті всі розумні заходи для її захисту та покарання 

винного.  

Також Україною була підписана Конвенція Ради Європи про запобігання насильству 

стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами, нормам якої 

суперечить даний законопроект. 
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 6. Висновок за результатами експертизи   

Законопроект є таким, що не відповідає Конституції України та суперечить 

міжнародним зобов’язанням України, що призводить до дискримінації постраждалих від 

домашнього насильства, зокрема жінок. 


