За вчинення насильства у сім’ї доведеться відповісти
Прихована чи відкрита агресія одних членів родини по відношенню до
інших – явище настільки буденне, що розповіді про побиття дружини
чоловіком чи дітей батьками нікого не здивують. Бажання домінувати над
найближчими родичами виявляється настільки сильним, що людиною
відкидаються всі поняття моралі та справедливості. Тим не менше, члени
сім’ї, які вчинили насильство по відношенню до своїх рідних, можуть
понести адміністративну, цивільно-правову і навіть кримінальну
відповідальність.
Загальна декларація прав людини, проголошена в 1948 році
Генеральною Асамблеєю ООН, зазначає, що кожна людина повинна мати всі
права без будь-якої різниці (ст. 2), що кожна людина має право на життя, на
свободу та на особисту недоторканість (ст. 3), а також що ніхто не повинен
бути підданий тортурам та жорсткому, нелюдському чи принижуючому його
гідність поводженню та покаранню (ст. 5).
Важливо розуміти та пам’ятати, що притягнення до відповідальності
особи, яка вчинила насильство в сім’ї, попереджує вчинення насильства в
сім’ї у подальшому з боку винної особи, а також з боку інших осіб.
За вчинення суспільно шкідливого діяння, яке кваліфікується як
насильство в сім’ї, однак не тягне настання кримінальної відповідальності,
так як не являється суспільно небезпечним, може наставати адміністративна
відповідальність. Стаття 173-2 Кодексу України про адміністративні
правопорушення передбачає відповідальність за вчинення насильства в сім’ї,
невиконання захисного припису або непроходження корекційної програми.
Під вчиненням насильства в сім’ї слід розуміти умисне вчинення будьяких дій фізичного, психологічного чи економічного характеру (застосування
фізичного насильства, що не завдало фізичного болю і 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.
За ці дії, а також за невиконання захисного припису особою, стосовно
якої він винесений, непроходження корекційної програми особою, яка
вчинила насильство в сім’ї передбачається накладення штрафу від 3 до 5
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51-85 грн.) або громадські
роботи на строк від 30 до 40 годин, або виправні роботи на строк до 1 місяця
з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк до 5
діб.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано
адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених ч. 1 ст. 1732, тягнуть за собою накладення штрафу від 5 до 10 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян (85-170 грн.) або громадські роботи на строк від
40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від 1 до 2 місяців з
відрахуванням 20 % заробітку. В разі якщо за обставинами справи, з

урахуванням особи порушника, застосування цих заходів буде визнано
недостатнім, передбачається адміністративний арешт на строк до 15 діб.
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