
АНА ЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР

ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 
МОНІТОРИНГУ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ 

 ПРО ВЧИНЕННЯ ДОМАШНЬОГО 
НАСИЛЬСТВА ЩОДО ДИТИНИ (СТАТТЯ 173-2 

КУПАП)



АНА ЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР

З НАБРАННЯМ ЧИННОСТІ У 2018 РОЦІ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО 

ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ» У НАЦІОНАЛЬНЕ 

ЗАКОНОДАВСТВО БУЛА ВВЕДЕНА КОНЦЕПЦІЯ «ДИТИНА СВІДОК=ДИТИНА 

ПОСТРАЖДАЛА ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА». ДАНА КОНЦЕПЦІЯ 

ПЕРЕДБАЧАЄ, ЩО ДИТИНА, ЯКА СТАЛА СВІДКОМ (ОЧЕВИДЦЕМ) 

ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА ПОВИННА БУТИ ВИЗНАНА 

ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ПОСТРАЖДАЛОЮ (ПОТЕРПІЛОЮ) ВІД 

ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА. 



АНА ЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР

Такі зміни у законодавство були пов’язані зі імплементацією норм 

Конвенції Ради Європи «Про запобігання насильству щодо жінок і 

домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» (далі - 

Стамбульська конвенція). 

ДО ВНЕСЕННЯ ЗМІН У НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО, ДІТИ, ЯКІ 

ПРОЖИВАЛИ В СІМ’ЯХ, ДЕ ВЧИНЯЛОСЯ ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО, НЕ 

ВИЗНАВАЛИСЯ ПОТЕРПІЛИМИ ВІД ТАКОГО НАСИЛЬСТВА, А САМЕ 

ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА, І, ЯК НАСЛІДОК, - НЕ МОГТИ 

ОТРИМАТИ НАЛЕЖНИЙ ЗАХИСТ ТА ДОПОМОГУ.  

ПРОБЛЕМА!

ЗА ДАНИМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 

209 000 
звернень з приводу вчинення 
домашнього насильства

У 2020 
році надійшло

1,63% 
звернень від загальної кількості

З них 3400 
звернень від дітей1

що становить

Проте, за нашими спостереженнями, ці дані не в повній мірі 

відображають ситуацію із кількістю дітей, постраждалих від 

домашнього насильства, адже стосуються лише тих випадків, коли 

дитина заявила про вчинення домашнього насильства. 

https://www.npu.gov.ua/news/preventivna-robota/policzi-

ya-ta-organi-vladi-mayut-ob-jednati-zusillya-dlya-zaxistu-ditej-i-postrazhdalix-vid-domashnogo-nasilstva-Igor-klimenko/ 
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ПРАВОЗАХИСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ, АДВОКАТКИ ТА АДВОКАТИ НЕОДНОРАЗОВО 

ЗАЯВЛЯЛИ ПРО НЕНАЛЕЖНУ РОБОТУ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ 

ОРГАНІВ ТА СУДУ ЩОДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДІТЕЙ, ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД 

ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА. У ВИПАДКУ ПРИЇЗДУ ПОЛІЦІЇ НА ВИКЛИК 

ЖІНКИ, ДІТИ, ЯКІ БУЛИ СВІДКАМИ, НЕ ЗАЗНАЧАЮТЬСЯ ПРАЦІВНИКАМИ 

ПОЛІЦІЇ У ПРОТОКОЛАХ ЯК ПОТЕРПІЛІ ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА, А 

ТАКОЖ  СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ НЕ ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ПОДІБНІ ВИПАДКИ. 

ПРОБЛЕМА!

Проте у більшості випадків, якщо в сім’ї має місце домашнє 

насильство, як мінімум одна дитина є її свідком, і, відповідно, повинна 

бути ідентифікована, навіть якщо не вона звернулася у поліцію, а її мати 

чи інші особи. 
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Дослідження проводилося щодо рішень судів, які були винесені 

впродовж 2020 року. Тож у формі для пошуку, в розділі “період 

ухвалення” введено проміжок часу з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року. У 

розширеній формі додатково також було введено такі параметри: 

форма судочинства - справи про адміністративні правопорушення; 

категорія справ - справи про адміністративні правопорушення з 2019 

року.

Ми вирішили проаналізувати судову практику про притягнення 

кривдників до адміністративної відповідальності за вчинення 

домашнього насильства щодо дитини (ст. 173-2 КУпАП).

Дослідження проводилося за допомогою онлайн-бази даних 

Єдиного реєстру судових рішень. Аналіз базувався на основі 

результатів запитів за такими ключовими словами “вчинив домашнє 

насильство до доньки” “вчинив домашнє насильство до дочки” 

“вчинив домашнє насильство до сина” “вчинив домашнє насильство у 

присутності дитини”. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

На основі аналізу більш ніж  400 рішень,

які були винесені судами у 2020 році, ми виділити 67 рішень 
українських судів, в яких під час розгляду справи було доведено вину 
особи у вчиненні адміністративного правопорушення за статтею 173-2 
КУпАП - домашнє насильство, щодо дитини або у присутності дитини.
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Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 1 Закону України «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству»: 

«ДИТИНА, ЯКА ПОСТРАЖДАЛА ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА (ДАЛІ - 

ПОСТРАЖДАЛА ДИТИНА), - ОСОБА, ЯКА НЕ ДОСЯГЛА 18 РОКІВ ТА ЗАЗНАЛА 

ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА У БУДЬ-ЯКІЙ ФОРМІ АБО СТАЛА СВІДКОМ 

(ОЧЕВИДЦЕМ) ТАКОГО НАСИЛЬСТВА»

у 77% (52 рішення) випадках 
кривдниками були чоловіки, 

Із 67 судових рішень, які були проаналізовані 

а у 18% (12 рішення) жінки. 

В інших справах не вдалось ідентифікувати стать кривдника. 

У майже 15% відсотках справ, дитина, попри те, що насильство було 
вчинено у її присутності, не була визнана потерпілою стороною.

ЯК ПРАВИЛО, СУДИ ОБМЕЖУВАЛИСЯ ФОРМУЛЮВАННЯМ, ЯКЕ 

МІСТИЛОСЯ У ПРОТОКОЛІ ПРО ВЧИНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО 

ПРАВОПОРУШЕННЯ, А САМЕ, ЩО ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО БУЛО ВЧИНЕНЕ 

СТОСОВНО ОСОБИ У ПРИСУТНОСТІ ДИТИНИ. 

Так, у постанові Амур-Нижньодніпровського районного суду міста 

Дніпропетровська від 21 серпня 2020 року (Справа № 199/5414/20) суд 

зазначає: 

Таким чином, із загальної кількості постанов суду, винесених у 2020 році 
про притягнення особи до відповідальності за статтею 173-2 КУпАП 
(домашнє насильство), 17% справ стосувалися дітей, постраждалих від 
домашнього насильства.  

https://reyestr.court.gov.ua/Review/91092882
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Таким чином, ми бачимо, що дитина, вказана як свідок домашнього 

насильства, а отже повинна бути ідентифікована, як потерпіла від 

домашнього насильства. 

Стосовно ідентифікації дитини свідка, як постраждалої від 

домашнього насильства, нещодавно висловився Верховний суд у 

справі № 753/19409/19 від 17 лютого 2021 року, у якій суд наголосив на 

важливості ідентифікації судом дітей, які стали свідками насильства, як 

постраждалих, навіть за відсутності такої ідентифікації з боку поліції.

«11 серпня 2020 року близько 20 год. 20 хв. ОСОБА_2 за адресою: 

АДРЕСА_1, вчинив відносно своєї цивільної дружини ОСОБА_3 

домашнє насильство, а саме: умисні дії що полягають в позбавленні 

житла, словесних образах, приниженні в присутності неповнолітньої 

доньки ОСОБА_4, що спричинило емоційну невпевненість останньої, 

нездатність захистити себе та могло завдати шкоду її психічному 

здоров`ю».

у понад 70% справ (48 рішень)

Що ж до покарання кривдників у справах про 
вчинення домашнього насильства щодо дитини, то 

штраф

Законодавець визначає штраф у розмірі від 170 до 680 грн в 
залежності від частоти вчинення домашнього насильства.

У 20% (14 рішень) громадські роботи

у 3% (2 рішення) громадські роботи

https://reyestr.court.gov.ua/Review/95066934
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У 30% випадків домашнє насильство щодо 

дитини було вчинене особою у стані алкогольного 

сп'яніння, та у 40% випадків домашнє насильство 

щодо дітей було вчинено повторно.

ВИСНОВКИ

1.  Поліція та суди лише у 15% справ ідентифікують дитину-свідка 

домашнього насильства як потерпілу.

2.   Ані поліція, ані суди переважно не беруть до уваги вік дитини, 

через що складно ідентифікувати дитину  як  малолітню чи 

неповнолітню. 

3.   Найпоширенішим видом покарання, у 70% справ, за вчинення 

домашнього насильства щодо дитини є штраф. Мінімальна сума 

штрафу як покарання за домашнє насильство менша у два з 

половиною рази, ніж стягнення судових витрат під час розгляду тієї ж 

справи в судді. Насильство часто має повторний характер, однак це 

також не завжди береться до уваги. 

4. Критично рідко під час розгляду справи щодо дитини 

проводиться психологічна експертиза, яка визначає шкоду, завдану 

домашнім насильством.

5.   Суди, як правило, не направляють кривдників на проходження 

корокційних програм. Лише в одній справі винну особу направили у 

центр соціальних служб сім'ї для проходження програми для 

кривдників, як це передбачено Законом України «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству» (справа №474/624/20). В інших 

випадках - кривдник продовжував жити разом з потерпілою дитиною.

https://reyestr.court.gov.ua/Review/95066934
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РЕКОМЕНДАЦІЇ

За результатами проведеного дослідження судової практики 

розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 

173-2 КУпАП, у яких свідком, а отже - потерпілою, є дитина, 

рекомендується:

1.  Національній школі суддів України впроваджувати навчальні 

програми щодо розгляду справ про вчинення адміністративних 

правопорушень, передбачених ст. 173-2 КУпАП, з урахуванням 

інтересів дитини та ідентифікації дітей свідків як потерпілих від 

домашнього насильства.

2.  Суддям під час розгляду справ про адміністративні 

правопорушення, передбачених ст. 173-2 КУпАП, більшу увагу 

приділяти ідентифікації дітей, постраждалих від домашнього 

насильства, та вживати заходи щодо захисту їх прав.

3.   Міністерству внутрішніх справ України розробити рекомендації 

щодо заповнення протоколів у справах про адміністративні 

правопорушення, передбачені ст. 173-2 КУпАП, у яких надати чітке 

розуміння й тлумачення поняття «дитина свідок=дитина постраждала» 

від домашнього насильства та вказувати таку дитину як потерпілу. 


