
1 
 

      

 

Проект   

Забезпечення принципу ґендерної рівності та недискримінації при здійсненні правосуддя 

в Україні 

 

 

 

 

ЗВІТ  

про проведений аналіз судових рішень стосовно перешкод з якими зіштовхуються жінки у 

доступі до правосуддя та проблемо застосування міжнародного законодавства, судової 

практики Європейського суду з прав людини та норм анти-дискримінаційного 

законодавства України 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львів 2016 



2 
 
Громадська організація «Центр „Жіночі перспективи” – жіноча громадська організація, яка 
посідає одне з чільних місць у третьому секторі України. 

Місія організації: захист прав жінок, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків у всіх сферах суспільного життя. 

 

пр. Червоної Калини, 36 

комплекс “Шувар”, 3-й поверх, бізнес-центр 

м. Львів, 79070 

тел./факс: (380 32) 295 50 60 

моб. тел. (067) 67 470 70 

e-mail: women@women.lviv.ua 

www.women.lviv.ua 
 

 

Дослідження проведене у рамках проекту «Забезпечення принципу ґендерної рівності та 

недискримінації при здійсненні правосуддя в Україні» підтриманого Проектом Агентства США 

з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливе правосуддя»  

 

 

 

Проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливе правосуддя» працює в 
Україні з жовтня 2011 року. Мета проекту – сприяти утвердженню верховенства права в Україні через 
підтримку судової реформи, підвищення рівня прозорості та підзвітності судової системи, поліпшення 
обізнаності громадян із діяльністю судової системи та зростання довіри суспільства до судової влади. 
Діяльність проекту ґрунтується на досягненнях попереднього Проекту USAID «Україна: верховенство 
права», який реалізовувався з 2006 по вересень 2011 року. Детальнішу інформацію про Проект USAID 
«Справедливе правосуддя» можна отримати на офіційному веб-сайті www.fair.org.ua або за телефоном 
+38 (044) 581-3303.  

Американський народ, через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надає економічну та 
гуманітарну допомогу по всьому світу понад 50 років. В Україні допомога USAID надається у таких 
сферах, як: економічний розвиток, демократія та управління, охорона здоров’я і соціальний сектор. 
Додаткові відомості про програми USAID можна отримати у Відділі інформації та зв’язків з 
громадськістю USAID за телефоном +38 (044) 521-5741, на Інтернет-сторінці http://ukraine.usaid.gov або 
у соціальній мережі Facebook https://www.facebook.com/USAIDUkraine. 

 

 



3 
 
МЕТОДОЛОГІЯ 

Ціль проекту –  забезпечення належного захисту жінок від ґендерної дискримінації при 

здійсненні правосуддя та впровадження ґендерно-чутливих підходів у судовій реформі в 

Україні.  

Завдання: 

1. Виявити перешкоди з якими зіштовхуються жінки у доступі до правосуддя,  
національних та міжнародних механізмів захисту прав людини. 

2. Виявити проблеми щодо застосування міжнародного законодавства, яке 
ратифіковане Верховною Радою України, судової практики Європейського суду з 
прав людини та норм анти-дискримінаційного законодавства України, зокрема, 
Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», 
Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків». 

3. Визначити проблемні аспекти при зборі судової статистичної інформації щодо 
судових справ з ґендерної дискримінації. 

4. Підвищити обізнаність про Конвенцію з ліквідації всіх форм дискримінації щодо 
жінок та Факультативного протоколу серед представників органів судової влади, 
юристів і широкої громадськості. 

5. Виробити рекомендації щодо усунення виявлених проблем щодо застосування 
національного законодавства та міжнародних законів у справах щодо ґендерної 
дискримінації та проінформувати про отримані результати представників 
судової та виконавчої влади, Уповноваженого з прав людини, депутатів 
Верховної Ради України та широку громадськість.  

 

Одним з методів виконання Завдання 1, Завдання 2 та Завдання 3 є аналіз судових рішень 

з Єдиного реєстру судових рішень, відповідно до запланованих проектом категорій справ. 

Аналіз судових рішень здійснюється у 2 етапи: 

1 етап – Відбір рішень для аналізу по кожній категорії справ. Вибірка рішень здійснюється 

за визначеною пошуковою фразою/словосполученням. За наявності великої кількості 

рішень застосовуються  додаткові обмеження по регіону, формі судочинства, виду рішення 

та даті прийняття. 

2 етап -  Аналіз рішень відповідно до Завдань проекту, визначених критеріїв та 

показників. 

Для проведення кількісного та якісного аналізу судових рішень сформована база даних в 

таблиці Excel, в яку вноситься інформація про кожне судове рішення відібране для аналізу.  
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Таблиця містить наступні питання: 

1. Назва файлу 

2. Номер справи 

3. Дата 

4. Область 

5. Форма судочинства – Адміністративні, Цивільні, Кримінальні, Господарські 

6. Інстанція - І інстанція, ІІ інстанція, ІІІ інстанція, ВСУ 

7. Предмет спору 

8. Чи посилалися сторони на Закон України «Про засади запобігання та протидії 

дискримінації в Україні», Закон України «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків»? 

9. Чи суд обґрунтовував рішення з посиланням на Закон України «Про засади 

запобігання та протидії дискримінації в Україні», Закон України «Про забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»? 

10. Правова позиція суду 

11. Стать потерпілої особи 

12. Чи суд використовував стереотипи або дискримінаційні судження1? 

13. Які саме стереотипи використані? 

14. Чи рішення винесено на користь потерпілої особи? 

15. Чи сторони вважали що була дискримінація за ознакою статі? 

16. Чи дійсно була дискримінація? 

17. Чи було посилання сторін на Європейську Конвенцію та практику ЄСПЛ, 

Конвенцію про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок? 

18. Чи суд застосував Конвенцію та практику ЄСПЛ, Конвенцію про ліквідацію всіх 

форм дискримінації щодо жінок? 

19. Коментар 

При проведенні аналізу різних категорій справ за потреби були ідентифіковані додаткові 

показники, зважаючи на специфіку аналізованих справ.  

 

                                                           
1соціальні та культурні моделі поведінки чоловіків і жінок, що ґрунтуються на ідеї неповноцінності чи зверхності 
однієї із статей або стереотипності ролі чоловіків і жінок (Стаття 5 Конвенції Організації Об'єднаних Націй про 
ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок). Такими стереотипними моделями є, зокрема, традиційне 
звинувачення жінок у провокації насильства в сім’ї та перекладення відповідальності за протиправні дії 
чоловіка-насильника на жінку-жертву насильства в сім’ї; ідея неповноцінності працівниць жіночої статі через 
виконання материнських та сімейних обов’язків, фізичну слабкість та ін. 
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I. СПРАВИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ  

«ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ ПРАВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ» 

Вибірка судових рішень (станом на 01 вересня 2015 року) здійснювалась шляхом 

введення у розділ реєстру «пошук за текстом судового рішення» словосполучення «рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків». 

Результати пошуку: 132 судових рішення  

Із загального масиву судових рішень були відібрані рішення за наступними 

критеріями: 

- застосування судом при розгляді справи Закону України «Про забезпечення рівних прав 

та можливостей жінок і чоловіків», як підстави задоволення чи відмови у задоволенні 

позову; 

- посилання позивача, як на підставу звернення до суду, порушення Закону України «Про 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»; 

- посилання позивача, як на підставу відмови у задоволенні позову, на Закон України 

«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»; 

- наявність ґендерної дискримінації, як підстави звернення до суду чи обґрунтування 

рішення  суду із застосуванням ґендерних стереотипів 

- порушення принципу рівності прав жінок і чоловіків. 

Всього для аналізу було ідентифіковано 31 судове рішення, з яких по кримінальних справах - 

0, по цивільних справах - 9, по господарських справах - 0, по адміністративних справах - 22. 
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Справи по застосування ЗУ "Про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків"

Господарські Кримінальні Цивільні Адміністративні Загальна кількість рішень
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З проаналізованих судових рішень 20 - були винесені судами першої інстанції, 6 - апеляційної 

інстанції, 4 - Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних та кримінальних 

справ та 1 рішення винесене Верховним судом України. 

 

Цивільні справи (31 судове рішення) 

Позивачами у справах про застосування Закону України "Про забезпечення рівних прав та 

обов'язків жінок і чоловіків" у більшості випадків були чоловіки. Це 22 справи із 31, що 

становить 71%. Предметом спорів було: порушення законодавства про рекламу, оскарження 

НПА щодо не проведення ґендерно-правової експертизи, не врахування періоду перебування 

у відпустці до стажу при призначенні пенсії, захист прав споживачів та ін.  

 

Під час аналізу судових рішень про застосування Закону України "Про забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків" заверталася увага на те, чи посилалися сторони як на 

підставу своїх вимог чи заперечень на Закон, чи обґрунтовував суд рішення Законом, а також 

чи використовував суд у своїх рішеннях стереотипи та дискримінаційні судження.  
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У 13% справ, суд використовував у своїх рішення стереотипи та дискримінаційні 

судження. Наприклад, у справі2 за позовом до Публічного акціонерного товариства «Київський 

науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» про визнання 

відмови у прийнятті на роботу неправомірною, зобов'язання укласти трудовий договір, 

визнання роботи не специфічною, визнання недотримання порядку складання звіту про 

наявність вакансій та відшкодування моральної шкоди: 

Відповідачем, враховуючи фізіологічні особливості жіночого організму для 

працівниць (жінок) бюро комп'ютерного набору документації, були створені відповідні 

санітарно-побутові умови. Крім цього, вільних площ для організації окремого санітарно-

побутового приміщення для робітників чоловічої статі у відповідача немає. Таким чином, 

прийняття на зазначену посаду особу іншої статі призведе до порушення прав інших 

працівників (жінок). 

Відмовляючи у позові, суд першої інстанції, з висновками якого погодився 

апеляційний суд, правильно визначився з характером спірних правовідносин та нормою 

матеріального права, яка підлягає застосуванню, повно, всебічно та обґрунтовано 

встановив обставини справи та дійшов правильного висновку про те, що прийняття на 

роботу позивача буде порушувати законні права та інтереси інших працівників-жінок, 

оскільки відповідачем, з урахуванням специфіки роботи, створено особливі умови щодо 

охорони праці жінок. 

У переважній більшості справ (87%) суд не використовує стереотипи або 

дискримінаційні судження для обґрунтування рішення. 

                                                           
2Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ, Справа №6-
49092св13 // Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/40568581 

16
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Адміністративні справи (22 судових рішення) 

Справи про рекламу 

Як правило адміністративні справи у яких сторонами або судом робилося посилання 

на застосування Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків» (далі - Закон) стосуються порушення законодавства про рекламу, а саме щодо 

подання підприємствами, установами та організаціями оголошення про роботу у яких 

пропонувалися вакансії лише жінкам або лише чоловікам.  

Відповідно до ст. 17 Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків"  роботодавцям забороняється  в   оголошеннях   (рекламі)   про вакансії  

пропонувати  роботу  лише жінкам або лише чоловікам,  за винятком  специфічної  роботи, 

яка  може  виконуватися   виключно особами певної статі,  висувати різні вимоги, даючи 

перевагу одній із  статей,  вимагати  від  осіб,  які  влаштовуються  на  роботу, відомості 

про їхнє особисте життя, плани щодо народження дітей.  

 

У даній категорії справи, суди не завжди вірно трактують положення Закону. 

Наприклад у справі3 за позовом ВАТ «Хліб» до Головного Дніпропетровського обласного 

управління у справах захисту прав споживачів про скасування рішення про накладення 

штрафу за порушення законодавства про рекламу Дніпропетровський окружний 

адміністративний суд задовольнив позов товариства на тій підставі, що при розгляді 

справи по суті, судом не було встановлено факту звернення осіб, щодо обмеження їх прав 

                                                           
3Постанова Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 16 червня 2009 року, Справа №2-а-
13998/08/0470 // Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/4015742 

4

27
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при працевлаштуванні. Хоча ст. 17 Закону прямо забороняє в оголошеннях про вакансії 

пропонувати роботі лише жінкам або лише чоловікам. 

Управління захисту прав споживачів подало апеляційну скаргу і рішення суду першої 

інстанції було скасоване Дніпропетровським апеляційним адміністративним судом4. 

 

Справи про відмову зарахувати час відпустки по догляду за дитиною до стажу 

Наступною категорією справ, яка часто зустрічалася під час аналізу судових рішень на 

предмет застосування Закону є справи щодо відмови військовослужбовцям та службовцям 

правоохоронних органів зарахувати відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею 

трирічного віку до стажу, який дає право на пенсію за вислугу років. 

В обґрунтування своєї позиції відповідач зазначає, що оскільки ст.50-1 ЗУ «Про 

прокуратуру» не передбачено зарахування чоловікам відпустки по догляду за дитиною до 

досягнення нею трьох років та відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею шести 

років до стажу роботи, що дає право на пенсійне забезпечення за вислугу років незалежно 

від віку та період навчання у багатопрофільному вищому навчальному закладі, то до 

спеціального стажу не враховано період навчання із 01.09.1985р. по 23.06.1990р. у 

Львівському ордена Леніна державному університеті ім. І. Франка та період перебування у 

відпустці по догляду за дитиною віком до трьох років з 10.01.2007р. по 20.11.2007р. та у 

відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею шести років з 21.11.2007р. по 

18.12.2007р. 

Суд приходить до висновку, що в конкретному випадку має місце погіршення 

становища осіб чоловічої статі, в порівнянні з особами жіночої статі, при 

застосуванні  норм Закону України «Про прокуратуру» як спеціального закону, що регулює 

пенсійне забезпечення працівник прокуратури, що суперечить вимогам ст.20 Закону 

України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», ст. ст. 19, 24 

Конституції України та положенням міжнародного права, зокрема  ст.1 Протоколу №12 

до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, які ратифіковані Україною 

та передбачають заборону дискримінації за ознакою статі при здійсненні особою 

будь якого передбаченого законом права5. 

                                                           
4Постанова Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 10 березня 2011 року, Справа № 2а-
13998/08/0470 // Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/22435263 
5Постанова Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 18.11.2013 року, Справа  № 
308/14422/13-а // Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/35420719 
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Суд правильно застосував норми як національного так і міжнародного законодавства. 

У новому Законі України «Про прокуратуру» від 15.07.2015 року дана норма, яка дискримінує 

чоловіків відсутня.  

 

Справа про доступ до підприємницької діяльності 

Ще однією справою пов’язано з дискримінацією є справа щодо відмови дитині, яка є 

донькою одинокої матері через відсутність батька реєструватися ФОП.   

У справі6 за позовом до Державного реєстратора реєстраційної служби Харківського 

районного управління юстиції суд виносячи рішення, керуючись своїми ґендерними 

стереотипами не правильно застосував Закон України «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків» та виніс незаконне рішення, яке було скасоване апеляційним 

судом7.  

Обставини справи: Позивачка, якій виповнилося 16 років вирішила займатися 

підприємницькою діяльністю, у зв'язку із чим було необхідно зареєструватися фізичною 

особою підприємцем. Матір'ю позивачки була зроблена нотаріально посвідчена згода на 

реєстрацію позивача як фізичної особи-підприємця, для подання зазначеної згоди 

державному реєстратору. Згоду батька на реєстрацію фізичною особою-підприємцем надати 

не представлялося можливим, оскільки відомості про батька у актовому записі про 

народження та відповідно у свідоцтві про народження були записані відповідно до ст. 135 

Сімейного кодексу України, а саме прізвище батька та його громадянство вказано за 

прізвищем та громадянством матері, а ім'я та по батькові записані за вказівкою матері.  

Державним реєстратором було відмовлено у проведені державної реєстрації ФОП на 

тій підставі, що не подано згоди на реєстрацію від батька.  

Суд розглядаючи справу про оскарження відмови у державній реєстрації зазначив: 

Посилання представника позивача на те, що її донька не має батька, оскільки при її 

народженні в свідоцтві про народження в графі батько зроблено актовий запис за 

вказівкою матері суд не бере до уваги посилаючись на наступне. 

Стаття 135 Сімейного кодексу України регулює порядок здійснення запису про 

батьків дитини, якщо батьківство, материнство не встановлене. Такий запис є нічим 

                                                           
6Постанова Харківського окружного адміністративного суду від 29 серпня 2013 року, Справа № 820/6731/13-а // 
Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/33335639 
7Постанова Харківського апеляційного адміністративного суду від 30 жовтня 2013 року, Справа №820/6731/13-а 
// Режим доступу:  http://reyestr.court.gov.ua/Review/35874865 
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іншим як юридичною фікцією, однак для дитини він має неабияке значення, оскільки вказує, 

що у її основному документі значиться батько. 

 

Цивільні справи (9 рішень) 

Одні із найпоширеніших випадків дискримінації зустрічаються у справах пов’язаних із 

звільненням із посади чоловіків та жінок через певні стереотипи та ґендерні ролі, які існують 

у суспільстві.   

Так, дискримінація за ознакою статі мала місце у справі8 за позовом звільненої жінки 

з державного підприємства «Волиньторф» щодо поновлення на роботі, стягнення середнього 

заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди. Суд застосував 

ґендерні стереотипи, що призвело до дискримінації жінки. Жінку було звільнено у зв’язку з 

скороченням, проте не запропоновано наявну вільну посаду сторожа на тій підставі, що вона 

жінка. Зокрема, суд зазначив, що не бере до уваги пояснення позивача в тій частині, що їй 

безпідставно не було запропоновано роботу сторожа сировинної бази та не було 

переведено за її згодою на цю роботу, а також, що умови чинного колективного договору 

ДП „Волиньторф", які забороняють залучати жінок до робіт в нічний час, є такими, що не 

відповідають діючому законодавству, оскільки згідно ч. 1 ст. 175 КЗпП України залучення 

жінок до робіт у нічний час не допускається, за винятком тих галузей народного 

господарства, де це викликається особливою необхідністю і дозволяється як тимчасовий 

захід. Судом встановлено, що на роботу сторожа сировинної бази на ДП „Волиньторф" 

приймалися лише чоловіки. Залучати до цієї роботи жінок на підприємстві не має 

необхідності. Разом з тим, згідно п. 33 наказу МОЗ України № 256 від 29.12.1993 року „Про 

затвердження Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами 

праці, на яких забороняється застосування праці жінок" застосування праці жінок 

заборонено на роботах, що пов'язані з безпосереднім гасінням пожеж. Тобто, в даному 

випадку умови колективного договору ДП „Волиньторф", які забороняють залучати жінок 

до робіт в нічний час, зокрема, на роботу сторожа сировинної бази, не погіршують, а, 

навпаки, покращують становище працівників-жінок. 

Позивачка подала апеляційну скаргу на рішення суду проте апеляційний суд залишив 

дане рішення в силі9.  

                                                           
8Рішення Маневицького районного суду Волинської області від 25 травня 2015 року, Справа № 164/409/15-ц // 
Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/44526303 
9Ухвала Апеляційного суду Волинської області від 02 липня 2015 року, Справа № 164/409/15-ц // Режим доступу: 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/46215876 
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Аналіз судових рішень проводився також на предмет застосування Європейської 

Конвенції та практики Європейського суду з прав людини. Суди у рідких випадках 

застосовують міжнародне законодавство та практику, хоча зважаючи на те, що національне 

законодавство не завжди приведене у відповідність із міжнародними 

антидискримінаційними нормами, суди надають перевагу національному законодавству.   

 

ВИСНОВКИ: 

1. Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" діє із 2006 

року. Станом на 01 вересня 2015 року у Єдиному державному реєстрі судових рішень було 

лише 31 судове рішення із застосуванням даного Закону. Це свідчить про те, що судам не 

відомо, що такий закон прийнятий в Україні, а також не відомо яким чином його 

застосовувати. 

2. Суди не правильно трактують норми Закону, зокрема незважаючи на те, що Закон 

передбачає прямі забороняючи норми, суди вважають, оскільки нема потерпілої особи то і 

нема предмету спору. 

3. З аналізу судової практики можна дійти висновку, що суди не знають, що таке дискримінація 

і які є її види, зокрема пряма та непряма дискримінація, що призводить до неправильного 

трактування норм Закону та виправдання судами дискримінаційної поведінки чи рішень. 

4. У справах пов'язаних із дискримінацією за ознакою статі суди не застосовують норми 

Європейської конвенції, Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок та 

рішення Європейського суду з прав людини. 
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II. ЦИВІЛЬНІ СПРАВИ ПОВ'ЯЗАНІ ІЗ ЗВІЛЬНЕННЯМ ІЗ ЗАЙМАНОЇ ПОСАДИ 

Вибірка судових рішень (станом на 01 вересня 2015 року) здійснювалась шляхом 

введення у розділ реєстру «пошук за текстом судового рішення» словосполучення 

«звільнення із займаної посади». 

Результати пошуку: 239 судових рішення  

Із загального масиву проаналізованих судових рішень були відібрані рішення за 

наступними критеріями: 

- підстави звільнення з роботи; 

- наявність стереотипів та дискримінаційних мотивів при звільненні; 

- правова позиція суду та обґрунтування судового рішення; 

- наявність дискримінаційний мотивів і обґрунтувань у судовому рішенні; 

- наявність ґендерних стереотипів у мотивах суду. 

Всього було ідентифіковано для аналізу 6 судових рішень. Справи стосувалися: 

визнання звільнення незаконним та поновлення на роботі вагітної жінки; поновлення на 

роботі, жінки, яку звільнили з роботи через її пенсійний вік; визнання незаконним звільнення 

та поновлення на роботі через інвалідність та ін.  

У справах, які були відібрані для аналізу позивачами були жінки. Справи 

відбиралися не за ознакою статі, а з врахуванням обставин звільнення, що могло бути 

дискримінацією. 

У 4 із 6 справ були ознаки дискримінації, зокрема дискримінація вагітних жінок, 

дискримінація за ознакою віку та дискримінація за ознакою інвалідності. 

У справі Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області10Позивач  

звернулася  в  суд  із  позовом  до  Всеукраїнського  фізкультурно-спортивного товариства  

"Колос"  агропромислового  комплексу  України  про  визнання  звільнення незаконним, та 

поновлення на роботі. Свої  вимоги  мотивує  тим, що  з  02  квітня  2014  року  працювала  

в.о. генерального  директора Підприємства  об’єднання  громадян  

експлуатаційновиробничого  підприємства  "Учбово-спортивна база "Закарпаття" ВФСТ 

"Колос" АПК України. Розпорядженням  від  20  серпня  2014  року  звільнено  з  роботи  на  

підставі  п.1  ч.1  ст.41  КЗпПУкраїни за одноразове грубе порушення трудових обов'язків. 

                                                           
10Рішення Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 05 вересня 2014 року, справа №   
303/5423/14ц // Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40358546 
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Вважає  звільнення  незаконним,  посилаючись  на  те,  що  одноразового  грубого  порушення 

трудової  дисципліни  не  порушувала,  а  також  відповідно  до  ст.184  КЗпП  України  не  

могла бути  звільнена  з  роботи  з  ініціативи  адміністрації,  оскільки  знаходиться  в  стані  

вагітності. 

Суд правильно у даному випадку застосував норми ст. 60 ЦПК України у якій 

зазначено, що у справах про дискримінацію обов'язок доказування покладається на 

відповідача. У даній справі суд сказав, що не  приймає  до  уваги  наказ  №1  від  21  серпня  

2014  року  про  призначення  ОСОБА_3  на посаду  комерційного  директора,  оскільки  їй  

така  посада  не  пропонувалася,  в  судовому засіданні  всупереч  вимог  ст.60  ЦПК  України,  

представником  відповідача  нічим  не  доведено цієї  обставини,  не  надано  документів,  

де  позивачці  пропонується  вказана  посада  та  що  вона ознайомлена з копією наказу про 

її призначення. 

Тільки у двох справах сторони заявляли, що щодо них були вчинені дискримі-

наційні дії. 

Лише у двох справах рішення було винесене на користь позивачки. Ці справи 

стосувалися поновлення на роботі вагітних жінок. 

ВИСНОВКИ: 

1. Працівники, яких звільнено з роботи через дискримінацію за певною ознакою рідко 
звертаюся до суду із позовом про визнання звільнення незаконним та поновлення на роботі. 
Це пов'язано із тим, що такі особи бояться що не зможуть доказати дискримінаційне ставлення 
і суди фактично не застосовують ст. 60 ЦПК України, яка говорить про те, що у справах 
пов'язаних із дискримінацією обов'язок доказування лежить на відповідачу. 

2. Суди у справах про звільнення на підставі дискримінації не застосовують 
антидискримінаційне законодавство України, зокрема Закон України "Про засади запобігання 
та протидії дискримінації в України", "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків". 

3. Зважаючи на численні дискримінаційні норми Кодексу Законів про працю України 
справ про дискримінацію на ринку праці мало б бути значно більше, що свідчить про незнання 
суддями, юристами та адвокатами антидискримінаційного законодавства.  
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III. СПРАВИ ПРО ВІДМОВУ У ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ 

Вибірка судових рішень здійснювалась шляхом введення у розділ реєстру «пошук за текстом 

судового рішення» словосполучення «відмову у прийнятті на роботу», з обмеженнями: 

по формі судочинства –цивільне, 

по формі судового рішення – рішення, 

по періоду ухвалення – з 01.01.2014 року до 31.12.2014 року 

З загального масиву 98 рішень було виключено рішення: 

• стосовно незаконного звільнення та поновлення на роботі  

• стосовно стягнення коштів за навчання 

• стосовно стягнення невиплаченої заробітної плати 

• стосовно стягнення аліментів 

• по інших справах не пов’язаних з прийняттям на роботу 

 

Таким чином до аналізу було обрано 25 рішень по справах пов’язаних із відмовою у прийнятті 

на роботу. 

Серед позивачів по справах про відмову у прийнятті на роботу переважали чоловіки (64%) 

 

 

Серед відповідачів переважали органи державної влади, установи охорони здоров’я, 

заклади освіти (72%). 

 

чоловіки
64%

жінки
36%

Розподіл позивачів за статтю
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Тільки у 6 рішеннях з 25 аналізуючи обставини справи, викладені у рішенні, можна 

припускати наявність дискримінаційних дій за ознаками статі. З них: 

- 3 рішення стосуються однієї справи про відмову у прийнятті на посаду медсестри 

медичного працівника чоловічої статі,  

- 1 справа стосується утиску та можливих дискримінаційних дій стосовно одинокої 

матері,  

- 1 справа стосується відмови жінці у прийнятті на посаду директора ЖКГ міської ради 

та прийняття на посаду чоловіка,  

- 1 справа стосується порушення законодавства про працю та відмови у прийнятті на 

роботу вагітної жінки. 

Справи про відмову у прийнятті на посаду медсестри працівника чоловічої статі стосувались 

позову про визнання відмови в прийнятті на роботу неправомірною та зобов'язання головного 

лікаря прийняти на роботу на посаду медсестри прийомного відділення (рішення першої та 

апеляційної інстанції) та позову про відшкодування неодержаних доходів у зв’язку з 

порушенням права на працю. Рішенням суду першої інстанції перший позов було частково 

задоволено та визнано відмову у прийнятні та роботу неправомірною. Рішенням апеляційного 

суду було повністю відмовлено у позові. З тексту рішень не вбачається дискримінаційних 

мотивів, інформація про прийняття на роботу іншої працівниці обмежена. (Рішення 

Семенівського районного суду Полтавської області від 07.05.2014, справа 547/435/14ц та 

від 17.09.2014, справа №547/1143/14ц, рішення Апеляційного суду Полтавської області від 

08.10.2014 справа № 547/435/14ц) 

 

органи влади, 
установи 

державної/комуналь
ної власнісності

72%

підприємства 
приватної 
власності

28%

Відповідачі
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Ця справа є демонстрацією ґендерних стереотипів закріплених у нормативних актах, зокрема 

стосовно того, що назви деяких професій наявні тільки у фемінітивах і таким чином 

підкреслюють традиційне закріплення певних професій виключно за жінками. До сьогодні 

Класифікатором професій передбачена тільки посада «сестра медична» без відповідної назви 

для працівників чоловічої статі, хоча на цій посаді працює багато чоловіків. 

Рішення Оболонського районного суду по справі № №2756/2872/14 від 10.07.2014 року 

стосується відмови у прийнятті на роботу вагітної працівниці після проходження випробування 

та численних порушень при укладенні трудового договору. 

У цьому рішенні суд не тільки називає позивачку «вагітним позивачем» по всьому тексту 

рішення, але й демонструє упереджене ставлення, відкидаючи подані нею докази та 

обґрунтовує рішення поясненнями відповідача – працедавця про те, що 3 місяці роботи без 

оформлення документів та оплати праці були не випробувальним строком, а навчанням з 

метою підвищення кваліфікації. При цьому суд не дає жодної оцінки тому факту, що 3-місячне 

навчання на робочому місці працівниці - інженера комп'ютерних систем за освітою не може 

дати навиків для виконання обов’язків економіста з фінансової роботи, і відповідно такі 

пояснення відповідача є обраним методом захисту для уникнення відповідальності за 

порушення норм закону та порушення прав працівниці. 

«В судовому засіданні представник позивача та позивач підтримали позовні вимоги та 

пояснили, що позивач дійсно з 18.11.2013 року перебував у трудових відносинах з 

відповідачем, оскільки був прийнятий на посаду економіста з фінансової роботи з 

випробувальним строком у три місяці. Після успішного проходження випробувального 

строку, позивач не був зарахований на вказану вище посаду у зв'язку із тим, що керівництво 

відповідача довідалося, що позивач є вагітним. Крім того вказували на те, що позивачу не 

було виплачено заробітну плату в період проходження випробувального строку яка не 

може бути меншою ніж мінімальна заробітна плата та не виплачено посадовий оклад, 

розмір якого був визначений сторонами під час проходження співбесіди та який становив 

3000 грн. на місяць.» 

«Доказів про відмову відповідача у прийнятті на роботу позивача з мотивів, пов'язаних 

з його вагітністю сторонами не надані. Суд не бере до уваги посилання позивача та його 

представника на наявні в матеріалах справи звукозаписи телефонних розмов, копії 

електронних листів та відомості з бази 1:С Підприємництво які, на їх думку, свідчать про 

правомірність заявлених позовних вимог, оскільки суд, враховуючи зібрані по справі належні 

та допустимі приходить до висновку, що трудового договору з випробувальним строком 



18 
 
позивач не укладав, а проходив навчання з метою підвищення своєї кваліфікації та 

можливого подальшого працевлаштування. Крім того із зазначених документів не 

вбачається факт відмови позивачу в працевлаштуванні з мотивів, пов'язаних з його 

вагітністю.»  

Таким чином, не зважаючи на те, що відмова у прийнятті жінки на роботу через її вагітність є 

прямою дискримінацією за ознакою статі,  суд не ідентифікує дії відповідача як можливо 

дискримінаційні та безпідставно не застосовує норми закону України «Про засади 

запобігання та протидії дискримінації в Україні» та норми ст..60 ЦПК України, які набрали 

чинності 30.05.2014 року стосовно того, що «У справах про дискримінацію позивач 

зобов’язаний навести фактичні дані, які підтверджують, що дискримінація мала місце. У 

разі наведення таких даних доказування їх відсутності покладається на відповідача». 

Натомість суд обґрунтовує рішення тим, що позивачка не надала доказів, що мотивом відмови 

у прийнятті на роботу була її вагітність.  

У жодному з аналізованих рішень не було посилань на норми закону України «Про 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Європейської Конвенції чи 

практики ЄСПЛ. 

 
ВИСНОВКИ: 
 

1. Судова практика по справах про відмову у прийнятті на роботу є дуже незначною. 
Серед позивачів переважають чоловіки, серед відповідачів – органи влади та місцевого 
самоврядування, заклади освіти та охорони здоров’я. 

2. У справах, у яких обставини справи дають підстави припускати наявність 
дискримінаційних дій за ознакою статі, суд не досліджує обставин справи на наявність 
дискримінації. 

3. Застосування норм Європейської Конвенції та практики ЄСПЛ у аналізованих справах 
пов’язаних з відмовою у прийнятті на роботу відсутнє. 

4. Для забезпечення захисту працівників від дискримінації при прийнятті на роботу 
доцільно запровадити практику дослідження обставин прийняття на роботу іншого 
працівника замість позивача. 

5. У справах про відмову від прийняття на роботу, де позивач посилається на безпідставне 
прийняття на роботу іншого працівника чи упереджене ставлення працедавця 
необхідно забезпечити належне застосування судами норм ст..60 ЦПК України про 
покладення обов’язку доказування на відповідача у справах про дискримінацію. 

6. У деяких випадках суд допускає застосування чоловічого роду до учасниць процесу, 
навіть у випадках, коли таке застосування призводить до утворення неможливих 
словосполучень, таких як «вагітний позивач».  
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IV. СЕКСУАЛЬНІ ДОМАГАННЯ – ЦИВІЛЬНІ СПРАВИ 

Вибірка судових рішень (станом на 26 вересня 2015 року) здійснювалась шляхом введення у 

розділ реєстру «пошук за текстом судового рішення» словосполучення «сексуальні 

домагання», з обмеженнями по формі судочинства – адміністративне (11 рішень), 

господарське (1 рішення), цивільне (75 рішень), справи про адміністративні правопорушення 

(4 рішення). 

З загального масиву 91 рішення було виключено: 

• 1 рішення господарського суду, яке не стосувалось сексуальних домагань,  

• 4рішення по справах про адміністративні правопорушення, які стосувались 

правопорушень вчинених неповнолітніми (ст..173, 184 КУпАП); 

• 2 рішення по адміністративних справах, які стосувались надання статусу біженця 

громадянці Уганди. 

• 14 рішень по цивільних справах, які стосувались призначення справи до розгляду, 

примусової психіатричної допомоги, повернення заяви позивачу, залишення позову 

без руху, витребування доказів. 

Таким чином до аналізу було обрано 61 рішення по цивільних справах та 9 рішень по 

адміністративних справах. 

Рішення по цивільних справах були розділені на дві групи – 29 рішень у справах де 

потерпілими особами були повнолітні особи, та 32 рішення де потерпілими особами були 

неповнолітні. Ці групи рішень аналізувались окремо. 

З 29 рішень де потерпілими від сексуальних домагань були повнолітні особи, були вилучені 

рішення у справах де суть спору не стосувалась сексуальних домагань чи інших 

дискримінаційних дій, та відібрано рішення, які стосувались сексуальних домагань на 

робочому місці. 

Таким чином, до аналізу було відібрано 17 рішень, по справах, де спір прямо чи 

опосередковано був пов'язаний із сексуальними домаганнями на робочому місці. 

Майже половина справ стосувалась сексуальних домагань, які мали місце в органах влади та 

місцевого самоврядування - 47%, у 35% - у приватних фірмах, у 18% - в освітніх закладах. 
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Позови чоловіків, щодо яких були звинувачення у сексуальних домаганнях – 76% 

У 13 справах (76%) позивачем була особа (чоловік), щодо якої були звинувачення у 

сексуальних домаганнях.  

 

Позови чоловіків у переважній більшості – 11 справ з 13 – стосувалися захисту честі, гідності, 

ділової репутації, визнання інформації про вчинення сексуальних домагань недостовірною та 

її спростування, та відшкодування моральної шкоди.2 рішення стосувалися справи за позовом 

начальника відділу соціального захисту до чоловіка однієї з працівниць, який звертався до 

різних органів із заявами про сексуальні домагання до його дружини, аналізувались рішення 

першої та апеляційної інстанції, чоловік потерпілої подавав зустрічний позов. 

У 6 рішеннях з 17, що складає 35%, суд правильно застосовує норми закону та відмовляє у 

позові, обґрунтовуючи рішення рішенням Конституційного суду України у справі за 

конституційним зверненням громадянина Сердюка Валерія Анатолійовича про офіційне 

тлумачення положення частини першої статті 7 Цивільного кодексу Української РСР (справа 
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про поширення відомостей), та тим, що звернення особи до керівництва компанії, 

правоохоронних чи державних органів, не є поширенням відомостей у розумінні ст..227 ЦК 

України.  

 

В одному з таких рішень, суд кваліфікує звернення потерпілої за захистом від сексуальних 

домагань до керівництва фірми як заяву про злочин по ст.154 КК, та звертає увагу на обов’язок 

працедавця  переслати заяву до відповідного правоохоронного органу відповідно до норм ч.3 

ст.7 закону України «Про звернення громадян» (рішення Балаклійського районного суду 

Харківської області від 14.12.2009 року, справа №1-1664/09). 

 

Однак, у 7 справах суд приймає рішення, відповідно до яких відповідачка зобов’язана 

спростувати інформацію стосовно сексуальних домагань та відшкодувати позивачу завдану 

моральну шкоду.  

При цьому суд, обґрунтовує рішення тим, що «..відповідач по справі розповсюджувала 

інформацію також третім особам, зокрема Особа_3 яка була допитана по справі як 

свідок…» (рішення Апеляційного суду Кіровоградської області від 06.05.2008 року справа 

№22-824-2008) та інші рішення. 

 

В одному рішенні Апеляційний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги на тій підставі, 

що "відповідач не навела доказів, які свідчать про негативну поведінку позивача" (Ухвала 

Апеляційного суду Запорізької області від 01.12.2009 року, справа № 22-4091/09). Справа 

стосувалася позову директора школи до вчительки про визнання відомостей про сексуальні 

домагання з його сторони такими, що не відповідають дійсності, захисту честі гідності і ділової 

репутації та відшкодування матеріальної і моральної шкоди. Судом першої інстанції 

відповідачку було зобов’язано спростувати неправдиві відомості, вибачитись та відшкодувати 

моральну шкоду у розмірі 1700 грн. Рішення по цій справі було прийняте у 2009 році, до 

прийняття змін до ЦПК України стосовно перекладення тягарю доказування на відповідача у 

справах пов’язаних із дискримінацією. Очевидно, що в даний час ситуація могла б мати інше 

вирішення за умови подання відповідачкою зустрічного позову про сексуальні домагання та 

дискримінацію.  
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Позови про поновлення на роботі 

Три рішення стосувалися справ за позовами про поновлення на роботі, стягнення 

середньомісячного заробітку та відшкодування моральної шкоди. Позивачами у 2 справах 

були чоловіки, у 1 справі – жінка. 

В одному з рішень по справі за позовом викладача про поновлення на роботі суд оцінив 

сексуальні домагання викладача до студенток, як аморальний проступок несумісний з 

роботою викладача і відмовляє у позові про поновлення на роботі (рішення 

Орджонікідзевського районного суду Запорізької області від 03.11.2010 року, справа №2-

1512). 

 

Однак, у іншій справі вчителя фізкультури, звільненого за вчинення аморальних поступків 

несумісних з роботою вчителя, а саме сексуальних домагань до учениць, суд поновив на 

роботі та частково задовольнив позов про відшкодування моральної шкоди, на тій підставі що 

факти сексуальних домагань до учениць не підтвердились, не дивлячись на покази свідків – 

колишніх учнів, які були заслухані в судовому засіданні та надані суду заяви від учениць до 

керівництва школи. (рішення Заводського районного суду м. Дніпродзержинська від 

18.03.2014, справа №208/3285/13 ц). 

 

Рішення за позовом працівниці про поновлення на роботі, яка обґрунтовувала позов тим, що 

її незаконно примусили звільнитись після сексуальних домагань керівника, стосувалась 

справи за вищезгаданим рішенням Балаклійського районного суду Харківської області від 

14.12.2009 року, справа №1-1664/09. Позовні вимоги про поновлення на роботі та стягнення 

середньомісячного заробітку задоволено повністю, відшкодування моральної шкоди – 

задоволено частково(рішення Балаклійського районного суду Харківської області  від 

03.12.2009 року, справа № 2-1132/2009). 

Тільки в одному рішенні потерпіла від сексуальних домагань, під час судового розгляду 

справи, заявляла про те, що стосовно неї було вчинено дискримінаційні дії. В інших справах 

сексуальні домагання не ідентифікуються як дискримінація. 

В жодному з аналізованих рішень не було посилань сторін чи суду на норми Європейської 

Конвенції та практики ЄСПЛ. 
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ВИСНОВКИ: 

1. Сексуальні домагання на робочому місці залишаються латентною проблемою, судова 

практика стосовно захисту прав потерпілих від сексуальних домагань не тільки 

відсутня, а навпаки стосується захисту прав особи, щодо якої були звинувачення у 

сексуальних домаганнях. 

2. Суди в основному правильно застосовують закон у справах за позовами про 

спростування недостовірної інформації та відшкодування моральної шкоди стосовно 

звернення потерпілих осіб до керівництва чи правоохоронних органів та відмовляють 

у задоволенні позовних вимог. Однак, у випадку повідомлення потерпілою 

співробітникам про сексуальні домагання зі сторони керівника – суд зобов’язує її 

спростовувати інформацію та відшкодовувати моральну шкоду. 

3. Закон «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», норми 

Європейської Конвенції та практики ЄСПЛ не застосовуються у справах пов’язаних із 

сексуальними домаганнями. 
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V. СПРАВИ ПРО ЗҐВАЛТУВАННЯ (ст. 152КК України) 

Вибірка судових рішень здійснювалась шляхом введення у розділ реєстру «пошук за 

текстом судового рішення» слово «зґвалтування». 

З обмеженням: 

по формі судочинства – кримінальне, цивільне 

по виду рішення – вирок, постанова, рішення, 

по даті прийняття – з 01.01.2013 до 11.09.2015 

Результати пошуку: 122 судових рішення  

Із загального масиву проаналізованих судових рішень були відібрані рішення за 

наступними критеріями:  стать потерпілої особи; відносини між потерпілою та кривдником;  

місце вчинення зґвалтування; наявність триваючого насильства з боку кривдника та попередні 

звернення у правоохоронні органи; правова позиція суду та обґрунтування судового рішення; 

наявність дискримінаційний мотивів і обґрунтувань у судовому рішенні;   наявність ґендерних 

стереотипів у мотивах суду; чи відновлені та захищені права потерпілої. 

Всього було ідентифіковано 60 судових вироків.  

Справи пов’язані із зґвалтуванням характеризуються низьким рівнем застосування 

міжнародного законодавства та практики Європейського суду з прав людини. Окрім того у 

даній категорії справ важко визначити зв’язки між потерпілою особою та підсудним, оскільки 

суди фактично не зазначають у яких відносинах перебували потерпіла та підсудний.  

 
Потерпілими від зґвалтування у 98% випадків  є жінки, 40% з яких були знайомими із 

ґвалтівниками, 24% жінок не знали кривдників, а у 36% справах не вдалося встановити 

відносини кривдника із потерпілими.  

жіноча; 59; 98%

чоловіча; 1; 2%

Стать потерпілої особи
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Вчинення злочину передбаченого ст. 152 КК України відбувалося як за місцем проживання 

потерпілої так і у громадських місцях.  З аналізу вироків суду, можна дійти висновку, що у 54% 

випадків зґвалтування відбувалося у житлі, у 43% випадків у громадських місцях, таких як 

вулиця, сквери, під’їзди, ліс, а у 3% випадків з аналізу вироку не вдалося визначити де саме 

відбувалося зґвалтування. 

 
Варто зазначити, що дані про місце вчинення злочину, відносини кривдника із 

потерпілою особою у вироку суду чітко не зазначаються. Експерти отримували цю інформацію 

із змісту вироку.   

Аналізуючи вироки суду пов’язані із зґвалтуванням можна виокремити декілька 

моментів, які не є надто поширеними, але все ж таки мають велике значення у доступі жінок 

до правосуддя. 

житло; 
31; 54%

громадське 
місце; 25; 

43%

не 
встановлено

; 2; 3%

МІСЦЕ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ

житло

громадськ
е місце

не 
встановле
но

обвину
вачени

й; 6; 
20%

потерпі
ла; 12; 

40%

не 
встановлен
о; 12; 40%

Власник житла в якому 
вчинено злочин

колишнє 
подружжя/коли

шні 
співмешканці; 1; 

2%

мама/тато; 4; 
7%

сестра/брат; 0; 
0%

інша родина; 3; 
5%

знайомі/сусіди; 
14; 24%

не встановлено; 
21; 36%

діти; 1; 2%

незнайомі; 14; 
24%

ВІДНОСИНИ З ПОТЕРПІЛОЮ ОСОБОЮ
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Вбивство пов’язане зі зґвалтуванням (ст..115 КК України) 

З аналізу кримінальних справ пов’язаних із зґвалтуванням можна виокремити вироки 

у яких обвинуваченою є жінка, яка вбила чоловіка, колишнього чоловіка чи співмешканця 

через те, що він її зґвалтував. Вбивство відбувалося в стані сильного душевного хвилювання і 

як правило випадки ґвалтування і насильства були неодноразові до моменту вбивства. Проте 

незважаючи на це судом не беруться до уваги ці обставини і кваліфікація відбувається за ст. 

115 КК України (умисне вбивства), а не за ст. 116 КК України (умисне вбивство в стані сильного 

душевного хвилювання)11.  

Угода про примирення – права потерпілої не відновлені 

Окрім того у судовій практиці зустрічаються справи коли потерпіла з підсудним 

укладають угоду про примирення, і як правило не ставиться умова про відшкодування 

моральної та матеріальної шкоди завданої зґвалтуванням. Таким чином права потерпілої не 

відновлюються. 

Можлива віктимізація потерпілої на стадії досудового розслідування 

Ще одним важливим аспектом забезпечення жінок до правосуддя у справах 

пов’язаних із зґвалтуванням ще на стадії досудового розслідування є проведення слідчих дій 

та спілкування потерпілих з особами чоловічої статі, що призводить до відмови жінок 

подавати заяви. Наприклад у одній кримінальній справі жінка заявила у міліцію лише про факт 

крадіжки, а про зґвалтування не сказала, оскільки за її словами: «коли повідомляла про факт 

пограбування, оскільки при відібрання пояснень у райвідділі серед працівників були лише 

чоловіки, не могла пересилити відчуття сорому»12. 

Відшкодування шкоди завданої злочином 

Важливим моментом у захисті та відновленні прав потерпілої особи є відшкодування 

завданої моральної та матеріальної шкоди, адже зґвалтування завдає значної шкоди 

психологічному здоров'ю особи, внаслідок чого така особа потребує тривалої реабілітації.  

Окрім того варто врахувати, що у 40% випадків потерпіла особа була у близьких відносинах із 

обвинуваченим і у 21% випадків її зґвалтували у власному житлі. 

Із проаналізованих судових рішень, цивільний позов у рамках кримінального 

провадження був заявлений  у 19% випадках, у 6% справах зазначалося, що буде заявлено у 

                                                           
11Вирок Гусятинськогорайонного суду Тернопільської області від 28 липня 2015 року, Справа №608/2712/13к // 
Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/47735589 
12Вирок Галицького районного суду м. Львова від 26.12.2013 року, Справа № 461/3105/13к // Режим доступу: 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/36504599 
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порядку передбаченому ЦПК України. У 70% справ взагалі не згадувалося про відшкодування 

моральної та матеріальної шкоди.  

 
Висновки:  

1. Жінки не готові повідомляти про факти зґвалтування працівникам правоохоронних 

органів, якщо заяву відбирає чоловік-поліцейський. Це пов'язано з соромом, зумовленим 

стереотипами у суспільстві стосовно жінок яких зґвалтували.  

2. З аналізу судової практики, жінка, яка вбила чоловіка, який її зґвалтував понесе 

кримінальну відповідальність за ст. 115 КК України "Умисне вбивство", а не "Вбивство вчинене 

у стані сильного душевного хвилювання". 

3. 40% жінок є зґвалтованими чоловіками, які перебувають із ними у близьких 

відносинах, при цьому зґвалтування у 40% випадків відбувається у їхньому житлі. 

4. Лише 19% жінок отримують відшкодування моральної та матеріальної шкоди, що в 

кінцевому результаті не призводить до відновлення їх прав, зокрема і права на психологічну 

реабілітацію.  

5. Із рішень суду дуже складно визначити відносини між потерпілою особою і 

підсудним, а також те, кому належить житло у якому відбувалося зґвалтування. Вимоги 

Пекінської платформи дій, Основних принципів офіційної статистики схвалених Європейською 

економічною комісією ООН у 1992 році, норми Закон України "Про забезпечення рівних прав 

та можливостей жінок і чоловіків"  зобов'язують Україну передбачити у судовій статистиці такі 

дані, проте нажаль ці вимоги не виконані.  

  

заявлено; 12; 
19%

відмовилась від 
претензіц; 3; 5%

не встановлено; 
0; 0%

не згадано; 45; 
70%

буде в цивільному; 4;
6%

Цивільний позов у кримінальній справі

заявлено відмовилась від претензіц
не встановлено не згадано
буде в цивільними
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VI. РІШЕННЯ ПО СПРАВАХ ЗА СТ.125 КК УКРАЇНИ – НАНЕСЕННЯ УМИСНОГО 
ЛЕГКОГО ТІЛЕСНОГО УШКОДЖЕННЯ 

 
Вибірка судових рішень здійснювалась шляхом введення у розділ реєстру «пошук за текстом 

судового рішення» словосполучення «ст. 125 КК», з обмеженнями: 

по формі судочинства – кримінальне, 

категорія – кримінальні справи, злочини проти життя та здоров’я особи, умисне легке 

тілесне ушкодження,   

по формі судового рішення – вирок, 

обмеження дати – 01.01.2014 року по 21.12.2014 року 

Область – Львівська область. 

За такою вибіркою було виявлено 347 вироків із ЄДРСР у справах про нанесення легких 

тілесних ушкоджень ст..125 КК України.  

 

З масиву 347 рішень з кількісного аналізу було вилучено 1 вирок, у зв’язку з тим, що у справі 
була велика кількість потерпілих та підсудних, що унеможливлювало проведення кількісного 
аналізу відповідно до обраної методології. 

Таким чином було проведено аналіз 346 рішень, та отримано такі результати. 

ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА ПОКАЗНИКАМИ 

Загальна кількість проаналізованих рішень – 346 

Інстанція суду – перша (100%) 

Вид рішення – 338 вироків,  8 ухвал 

Стать судді – 87 жінки, 259 чоловіки  

Розподіл підсудних за статтю 

У проаналізованому масиві 346 рішень у 313 справах обвинуваченими були чоловіки, 34 
обвинувачені жінки, що відповідно складає 89% та 11%. 
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Розподіл потерпілих за статтю 

У 133 справах  потерпілими були чоловіки, у 214 справах потерпілими були жінки, що 
відповідно складає 38% та 62%.  

 

Стосунки між підсудним та потерпілою особою 

З масиву 346 проаналізованих рішень у 40 справах потерпілі були подружжя/співмешканці 
підсудного, у 41 - колишнє подружжя / колишні співмешканці,  у 18 справах - мама чи тато 
підсудного, у 9 справа сестра чи брат підсудного, у 21 справі – інші родичі  підсудного, в т.ч. 
теща, колишня теща, у 76 справа потерплі були знайомі чи сусіди підсудного, у 8 справа 
потерпілими були діти підсудного, у 128 справах стосунки потерпілого та підсудного не 
встановлено, у 5 справах потерпілими були незнайомі особи. 

 
У справах де потерпілими були члени сім’ї чи родичі підсудного, у більшості випадків це були 
жінки, а потерпілі котрі були подружжям чи колишнім подружжям підсудного, чи 
перебували з ним у фактичних сімейних стосунках у 100% випадків були жінки. 

Місце вчинення злочину 

89%

11%

Розподіл підсудних за статтю
чоловік жінка

38%

62%

Розподіл потерпілих за статтю

чоловік жінка
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ҐЕНДЕРНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ 

 
Стосунки між потерпілою особою та підсудним були розподілені наступним чином.  
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У  справах де потерпілими були жінки спостерігався такий розподіл стосунків з 
потерпілим. 
 

 
 
 
Серед потерпілих чоловіків тільки 9% були членами сім’ї підсудної особи. 
 

 
 

Таким чином, аналіз показує, що серед масиву проаналізованих 346 справ не було жодної, де 
потерпілим від злочину був би чоловік чи співмешканець підсудної, натомість 37% серед 
потерпілих жінок це дружина (співмешканка) чи колишня дружина (співмешканка) підсудного.  
Загалом, серед потерпілих жінок 58% це члени сім’ї чи родини підсудного, в тому числі 
колишні.  
 
Зважаючи на  це,  та враховуючи те, що кількість справ, у яких потерпілими є жінки складає 
62% можемо зробити висновок, що серед справ по ст..125 КК України значну частину 
становлять справи пов’язані із насильством в сім’ї, де потерпілими є жінки. 
 
Насильство в сім’ї є ґендерно-зумовленим видом насильства, яке спричиняє значні негативні 
наслідки для потерпілих, а існуючі в суспільстві ґендерні стереотипи є причиною численних 
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перешкод у доступі до правосуддя для потерпілих. Тому маємо підстави вважати, що жертви-
насильства в сім’ї перебувають у більш уразливому стані порівняно з іншими потерпілими по 
справах по ст..125 КК України, і це має бути враховано при розгляді справ, для уникнення 
непрямої дискримінації жінок-жертв насильства в сім’ї у доступі до правосуддя, захисту 
порушених прав та отриманні компенсації за завдану злочином матеріальну та моральну 
шкоду. 
 
У деяких випадках у мотивувальній частині вироку при встановленні покарання суд враховує 
попередню історію насильства в сім’ї, щодо потерпілої та попереднє притягнення 
обвинуваченого до відповідальності за вчинення насильства в сім’ї. 
 
Однак, серед проаналізованих рішень було рішення у якому суд не тільки не врахував 
попереднє притягнення підсудного до відповідальності за нанесення потерпілій тілесних 
ушкоджень та вчинення насильства в сім’ї, але і виніс оправдовувальний вирок, посилаючись 
на відсутність інших доказів.  
 
 

 

Вирок Галицького районного суду м.Льова від 16.10.2014 року справа № 1463/11 
- за старим КПК.  
 
"Судом не здобуто доказів, які би свідчили про умисне заподіяння 27.10.2011р. ОСОБА_2 
легкого тілесного ушкодження обвинуваченим ОСОБА_4. 
Доводи потерпілої та її представника про те, що підсудний вже притягався до 
відповідальності за нанесення тілесних ушкоджень, попереджався про недопустимість 
подібної поведінки в побуті та з ним проводилась бесіда профілактичного характеру в 
жодному випадку не може бути доказом вчинення ним злочину за ч.1 ст.125 КК України 
27.10.2011р. 
Враховуючи обставини справи, стосунки між потерпілою та обвинуваченим, які носять 
вкрай неприязний характер, що ними і не оспорюється, за відсутності інших доказів, суд 
не може надати однозначної віри показанням ОСОБА_2 та покласти їх в основу 
обвинувального вироку." 

 
У цьому вироку суд не врахував, що однією з основних особливостей злочинів, пов’язаних із 
насильством в сім’ї є відсутність свідків вчинення злочину. Суд надає оцінку обставинам 
справи та обґрунтовує рішення зокрема тим, що «стосунки між потерпілою та 
обвинуваченим носять вкрай неприязний характер». Таким чином, суд за наявності доказів 
триваючого насильства в сім’ї  кваліфікує стосунки як «вкрай неприязні», а не як насильство в 
сім’ї, яке вчиняє обвинувачений стосовно потерпілої. Фактично суд обґрунтовує рішення 
існуючими у суспільстві стереотипами стосовно прийнятності та толерування насильства в сім’ї 
щодо жінок, та його не мало значимості для суспільства. 
 
Ґендерні ролі та стереотипи: 
 Жінка сама провокує насильство 
 “сама винна” 
 “повинна терпіти” 
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 Задоволення сексуальних потреб чоловіка – це обов'язок дружини 
 Виховання дітей та домашня робота це обов'язок жінки і не мають стосунку до 

набуття майна подружжям 
 Чоловіку достатньо платити аліменти в мінімальному розмірі 

 
Стереотипи в рішеннях суду 
 “конфлікт” замість “насильство” 
 Ігнорування доказів вчинення насильства в сім’ї та пояснень потерпілих 
 Упереджене ставлення суду до жертви та потурання насильнику 
 Зменшення розміру моральної шкоди, завданої злочином  
 Обґрунтування відмови у задоволенні позову стереотипними твердженнями 

 
Зобов’язання держави щодо подолання ґендерних стереотипів та захисту від дискримінації 

Відповідно до статті 5 Конвенції Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію всіх форм 
дискримінації щодо жінок держава має зобов’язання «змінити соціальні та культурні 
моделі поведінки чоловіків і жінок для досягнення викоренення забобонів, звичаїв та всіх 
інших проявів, що ґрунтуються на ідеї неповноцінності чи зверхності однієї із статей 
або стереотипності ролі чоловіків і жінок;…» Такими стереотипними моделями є, 
зокрема, традиційне звинувачення жінок у провокації насильства в сім’ї та перекладення 
відповідальності за протиправні дії чоловіка-насильника на жінку-жертву насильства в 
сім’ї, толерування насильства в сім’ї як прийнятної традиційної поведінки.  

Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» від 6 вересня 
2012 року № 5207-VI дає визначення непрямої дискримінації (Стаття 1): 

3) непряма дискримінація - ситуація, за якої внаслідок реалізації чи застосування 
формально нейтральних правових норм, критеріїв оцінки, правил, вимог чи практики 
для особи та/або групи осіб за їх певними ознаками виникають менш сприятливі умови 
або становище порівняно з іншими особами та/або групами осіб, крім випадків, коли їх 
реалізація чи застосування має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи 
досягнення якої є належними та необхідними; 

Захист від непрямої дискримінації гарантовано також ст..14 Конвенції про захист прав 
людини і  основоположних свобод, Протоколу № 12 до Конвенції про захист прав людини 
і  основоположних свобод, про що свідчить і практика Європейського Суду з Прав Людини. 

 

У рішенні Європейського суду по справі «Опуз проти Туреччини» (Opuzv. 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 серйозність, з якою держави повинні вживати відповідних заходів з метою 
протидії цьому порушенню прав людини. У своєму рішенні Суд підкреслив, що насильство 
в cім'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.  
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По-друге, домашнє насильство було визнано жорстоким поводженням, що є проявом 
нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження. Суд вказав, що ст. 3 у поєднанні 
зі ст. 1 Європейської конвенції вимагає від держави вживати заходів з метою забезпечення 
того, щоб приватні особи не піддавались катуванням, нелюдському чи такому, що 
принижує гідність, поводженню або покаранню, включаючи таке жорстоке поводження з 
боку приватних осіб. Суд проголосив, що нездатність держави захистити жінок від 
домашнього насильства порушує їх право на рівний захист перед законом, навіть за 
відсутності наміру такої дискримінації (§184-191). 

 
ВИСНОВКИ 

1. Потерпілими від злочину передбаченого ст..125 КК України у більшості випадків є 
жінки (62%) і більшість цих жінок (58%) перебувають чи перебували у 
сімейних/родинних стосунках з підсудним, таким чином є підстави вважати, що 
значна кількість справ пов’язана із насильством в сім’ї. 

2. Зважаючи на розповсюджені у суспільстві стереотипи щодо ролі чоловіка та жінки 
у сім’ї, толерування насильства в сім’ї як прийнятної традиційної поведінки, 
применшування значення насильства в сім’ї та його наслідків для потерпілих існує 
ризик непрямої дискримінації жінок–жертв насильства в сім’ї потерпілих від 
злочину передбаченого ст..125 КК України. 

 

Місце вчинення злочину 

Ґендерний аналіз стосовно залежності місця вчинення злочину від статі потерпілої особи 
демонструє чітку відмінність – у переважній більшості випадків (68%) злочини щодо жінок 
було вчинено у житловому приміщенні чи на подвір’ї власного житлового будинку, а злочини, 
де потерпілими були чоловіки у 74% випадків було вчинено у громадському місці. 

 
 

 
 
 

У переважній більшості рішень (69%) не вказано, хто був власником житлового приміщення у 
якому було вчинено злочин. У рішеннях, з яких вбачалось хто є власником житла, кількість 

житло
68%

громадсь
ке місце

30%

не встановлено
2%

Місце вчинення злочину 
стосовно потерпілих жінок

житло
22%

громадське 
місце
74%

не 
встановлено

4%

Місце вчинення злочину 
стосовно потерпілих 

чоловіків



35 
 
рішень у яких власником житла була потерпіла особа вдвічі перевищувала випадки де 
власником житла був обвинувачений – 21% та 10% відповідно. 

 
 

Серед потерпілих-власників житла 89% складали жінки і 11% - чоловіки. При цьому, 30% жінок 
були колишніми дружинами чи співмешканками обвинуваченого.  
 
Вчинення злочину проти життя та здоров’я особи в житловому приміщенні потерпілої особи є 
порушенням не тільки права на захист від жорстокого та принизливого ставлення, повагу до 
особистого життя, але й порушує права особи на недоторканість житла, захист права на повагу 
до житла, які гарантовані зокрема ст..8 Європейської Конвенції. Зважаючи на позитивні 
зобов’язання держави за Конвенцією вважаємо, що це відповідно має бути враховано судом 
при визначенні покарання та при вирішенні питання щодо розміру моральної шкоди, який 
підлягає відшкодуванню.   
 
 

Вирок Старосамбірського районного суду Львівської області, справа № 
455/2231/13к. 

«04.12.2013 року о 16 годині ОСОБА_1, у приміщенні кухні житлового 
будинку колишньої дружини ОСОБА_2 у АДРЕСА_1, під час сварки побив ОСОБА_2, 
заподіявши тілесні ушкодження у вигляді синців на правому та лівому плечі, які 
згідно висновку судово-медичної експертизи відносяться до категорії легких. 
Ці дії ОСОБА_1 досудовим слідством кваліфіковані за ч.1 ст.125 КК України. 
В судовому засіданні підсудний ОСОБА_1 визнав себе винним та показав, що хоч 
розлучений із ОСОБА_2 ще в 2007 році, але продовжував проживати у її 
житловому будинку. 04.12.2013 року між ними виникла сварка, так як ОСОБА_2 
викрала його кредитні картки. Під час цієї сварки він не стримався і потряс 
ОСОБА_2 за плечі, заподіявши їй тілесні ушкодження, про що тепер шкодує.» 
 
«Винність ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованого йому злочину знайшла 
підтвердження дослідженими в судовому засіданні доказами, зокрема: 
показаннями потерпілої ОСОБА_2, із яких вбачається, що ОСОБА_1 її колишній 
чоловік, який часто вживає алкогольні напої, продовжував проживати у її 
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будинку, постійно влаштовуючи сварки, заподіюючи їй тілесні ушкодження. 
04.12.2013 року він черговий раз затіяв сварку, в ході якої побив її;» 

«При обранні виду і розміру покарання суд враховує характер і ступінь тяжкості 
вчиненого злочину; особу винного, який неодноразово притягався до 
адміністративної відповідальності за насильство відносно ОСОБА_2 та до 
кримінальної відповідальності за заподіяння тілесних ушкоджень потерпілій, але 
за відмовою від обвинувачення провадження у справі 22.08.2012 року було 
закрито; за місцем проживання характеризується посередньо; у вчиненому 
розкаявся, що слід вважати пом'якшуючою покарання обставиною.» 
 
«..обрати йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 40 неоподаткованих 
мінімумів доходів громадян, тобто 680 гривень.»  
 

 
У цьому вироку суд призначив покарання у вигляді штрафу 680 грн. підсудному, котрий 
протягом тривалого часу проживає у будинку своєї колишньої дружини, та постійно вчиняє 
насильство в сім’ї, докази якого були у матеріалах справи. Таке покарання навряд чи можна 
вважати таким, що призначене з урахуванням факту вчинення злочину у житловому будинку 
потерпілої особи і відповідно порушення права на повагу та недоторканість житла і пов’язані 
з цим моральні страждання, та ефективним для попередження вчинення підсудним 
повторних протиправних дій щодо потерпілої, зважаючи на неефективність попередніх 
заходів вжитих правоохоронними органами та судом.  
 
Загалом з 10 справ, у яких,  злочин було вчинено у житловому приміщенні потерпілої, котра 
є колишньою дружиною чи співмешканкою підсудного судом у 8 справах було призначено 
покарання у вигляді штрафу від 510 грн. до 850 грн., і тільки у 2 справах призначено 
покарання у вигляді 200 год. громадських робіт. 
 
У даній справі потерпіла неодноразово повідомляла правоохоронні органи про протиправну 
поведінку підсудного, однак вжиті заходи не були ефективними та не попередили повторного 
вчинення злочину, що дає підстави припускати порушення зобов’язань держави, щодо 
попередження протиправних дій щодо особи, про які влада знала. 
 
Позитивні зобов’язання держави щодо захисту осіб від насильства в сім’ї 

 
Відповідно до позиції Європейського Суду з Прав Людини стосовно насильства в 
сім’ї, викладеної у рішення Суду по справах, які стосувались порушень державою 
зобов’язань стосовно захисту прав потерпілих від насильства в сім’ї, зокрема у 
рішенні по справі Б. проти Республіки Молдова № 61382/09 16.10.2013: 
 
«43. Суд нагадує, що в силу положень статей 1 і 3 взятих разом, держави повинні 
приймати певні заходи для забезпечення того, щоб особи в межах їх юрисдикції не 
зазнавали тортур або нелюдського, або такого, що принижує гідність поводження чи 
покарання, включаючи жорстоке поводження з боку приватних осіб (див. A. проти 
Сполученого Королівства від 23 вересня 1998 року, § 22, Звіти постанов і рішень 1998- 
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VI і рішення у справі Опуз, § 159). В зобов'язання влади, крім іншого, входило 
зробити все, що можна було б розумно очікувати від неї, щоб уникнути 
безпосередньої і прямої загрози для життя встановленої особи або осіб від 
кримінально-забороненого діяння з боку третіх осіб, про яку вони знали або 
повинні були знати (див ., серед багатьох інших, Осман проти Сполученого 
Королівства від 28 жовтня 1998 року, § 116, Звіти 1998- VIII; E. та інші проти 
Сполученого Королівства, № 33218/96, § 88, 26 листопада 2002 роки; і Й.Л. проти 
Латвії, № 23893/06, § 64, 17 квітня 2012 року).» (неофіційний переклад). 

 
 
ВИСНОВКИ 

1. У проаналізованих рішеннях у випадку вчинення злочину у житловому приміщенні у 
переважній більшості випадків (69%) суд не зазначає хто був власником житла. 

2. У більшості випадків вчинення злочину у житловому приміщенні власником якого є 
потерпіла особа не враховується судом при призначенні покарання та вирішенні 
питання про задоволення цивільного позову, що може призвести до порушення прав 
потерпілої особи. 
 

Угода про примирення 

У 129 справах між обвинуваченим і потерпілим було укладено угоду про примирення, відтак 
у більшості цих справ текст вироку обмежується думкою учасників стосовно затвердження 
угоди та переліком норм стосовно затвердження угоди про примирення.   

У 85 справах потерпілими були жінки (66%), у 44 справах – чоловіки (34%), що відповідає 
співвідношенню по всьому масиву проаналізованих рішень. 

При аналізі рішень у яких було затверджено угоду про примирення основна увага зверталась 
на те, наскільки угода про примирення відповідає інтересам потерпілої особи та відновлює і 
захищає її права. 

Оскільки відшкодування шкоди завданої злочином є одним з засобів відновлення порушеного 
права в аналізі угод про примирення ми звертали увагу на те, чи було передбачено угодою 
відшкодування шкоди завданої потерпілій особі. 

У переважній більшості випадків (67%) в угоді про примирення взагалі не згадано про 
відшкодування шкоди.  

Відповідно до ст..473 КПК України наслідком укладення та затвердження угоди про 
примирення є, зокрема, позбавлення права змінювати розмір вимог про відшкодування 
шкоди. 

Відповідно до п.7 ст..474 КПК України суд відмовляє в затвердженні угоди, якщо:  
2) умови угоди не відповідають інтересам суспільства; 
3) умови угоди порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб; 
4) існують обґрунтовані підстави вважати, що укладення угоди не було добровільним, або 
сторони не примирилися; 
5) очевидна неможливість виконання обвинуваченим взятих на себе за угодою зобов'язань; 
6) відсутні фактичні підстави для визнання винуватості. 
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У переважній більшості угод про примирення взагалі не згадано про відшкодування шкоди 
потерпілій особі, що для потерпілих фактично означає обмеження їх права на відшкодування 
шкоди, завданої злочином, зважаючи на низький рівень правової культури населення та 
обмежений доступ до безjплатної правової допомоги. 

Особливо це стосується таких уразливих груп потерпілих як жінки-жертви насильства в сім’ї, 
особи похилого віку, неповнолітні, неповносправні, які внаслідок укладення такої угоди 
виявляються позбавленими права на відшкодування моральної шкоди. 

Вирок Франківського районного суду м.Львова, справа № 465/7553/13к 
«перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, знаходячись в загальному коридорі 
квартир АДРЕСА_1, під час конфлікту з своєю неповнолітньою донькою ОСОБА_2, 
ІНФОРМАЦІЯ_5, на грунті особистих неприязних стосунків, маючи умисел на 
спричинення умисних легких тілесних ушкоджень останній, спричинив неповнолітній 
ОСОБА_2 згідно висновку судово-медичної експертизи № 882 від 28.05.2013 року синці 
та садна на руках, які утворились від дії тупих предметів з обмеженою поверхнею, 
могли виникнути 25.05.2013р. та відносяться до легкого тілесного ушкодження. 
В підготовчому судовому засіданні в розпорядження суду поступила угода про 
примирення, укладена між представником потерпілої ОСОБА_3, потерпілою ОСОБА_2 
з одного боку, та обвинуваченим ОСОБА_1, з іншого боку, на підставі ст. ст. 468, 469, 
471 КПК України, за умовами якої сторони погодились на те, що ОСОБА_1 має понести 
покарання у вигляді штрафу в розмірі п'ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів 
громадян.» 
 
Вирок Червоноградського міського суду Львівської області, справа №459/5477/14к 
«…раніше судимого: 16.04.2014 р. Червоноградським міським судом Львівської області 
за ч.2 ст.164, ч.1 ст.125 КК України до 240 год. громадських робіт. 
17.06.2014 р. тим же судом за ч.1 ст.190 КК України до штрафу у сумі 850 грн.» 
 
«перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, знаходячись на кухні будинку АДРЕСА_1, 
на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин, умисно наніс своєму братові 
ОСОБА_3, який являється інвалідом 1ї групи з дитинства, три удари в обличчя, та не 
реагуючи на словесні зауваження присутньої ОСОБА_2 продовжив наносити численні 
удари руками і ногами по тілу ОСОБА_3. 
Внаслідок неправомірних дій останнього ОСОБА_3 отримав тілесні ушкодження у 
вигляді крововиливів: навколо орбітальних ділянок з обох боків, на правому плечі, на 
лівій гомілці, на бічній поверхні живота; саден: на правому лікті, на лівій гомілці, на 
правому передпліччі які по тяжкості відносяться до легких тілесних ушкоджень.» 
 
«Останній беззастережно визнав свою винуватість у вчинені кримінального 
правопорушення передбаченого ч.1 ст.125 КК України в обсязі підозри. Також, 
сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, у виді 200 годин громадських 
робіт.» 

У 14% випадків з загальної кількості справ у яких була затверджена угода про примирення 
вказано, що потерпіла особа відмовилась від претензій стосовно відшкодування шкоди чи 
не має претензій. Тільки у 19% випадків в угоді про примирення згадано відшкодування 
шкоди – матеріальна і моральна (4%), матеріальна (3%), моральна (12%). 
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Ґендерного дисбалансу у цих показниках не виявлено. 

Відшкодування матеріальної шкоди стосується відшкодування витрат на лікування потерпілої 
особи, в кількох випадках шкода відшкодовується на підставі цивільного позову прокурора в 
інтересах лікувальної установи. 

Питання відшкодування моральної шкоди в угоді про примирення мають формальний 
характер, оскільки в переважній більшості випадків відшкодування моральної шкоди 
зводяться до формулювання «потерпіла матеріальних претензій до обвинуваченого не має. 
З приводу заподіяної моральної шкоди обвинувачений зобов'язується попросити вибачення 
у потерпілої після винесення вироку» (справи № 447/573/14к, № 447/566/14к, № 
447/855/14к та ін..)чи схожих за змістом формулювань. 

Особливо це стосується справ, де тілесні ушкодження нанесені особам вразливих груп, 
зокрема особам похилого віку. 

Вирок Миколаївського суду Львівської області справа № 447/568/14к 
«на ґрунті неприязних відносин з тещею ОСОБА_2 під час конфлікту умисно наніс 
удари кулаком в ділянку голови останньої, чим спричинив ОСОБА_2 тілесні 
ушкодження у вигляді саден на задній поверхні лівої вушної раковини, на стінці носа, 
крововиливу в білкову оболонку ока, синця на лівій половині обличчя…» 
«…укладено угоду про примирення від 18.02.2014 року, яка знаходиться в матеріалах 
справи, згідно якої сторони домовилися про те, що потерпіла жодних матеріальних 
чи інших претензій до обвинуваченого не матиме, після того, як обвинувачений 
попросить у неї вибачення…» 
 
Вирок Миколаївського районного суду Львівської області справа № 447/37/14к 
«…будучи в стані алкогольного сп’яніння, на ґрунті раптово виниклих неприязних 
відносин схопив руками за руки свою матір ОСОБА_1 та штовхнув її на ліжко, чим 
спричинив останній тілесні ушкодження у вигляді саден на передній поверхні лівого 
зап'ястя, на долонній поверхні лівої кисті, на зовнішній поверхні нижньої третини 
правого передпліччя…» 
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«…укладено угоду про примирення від 11.12.2013 року, яка знаходиться в матеріалах 
справи, згідно якої сторони домовилися про те, що потерпіла жодних матеріальних 
чи інших претензій до обвинувачуваного не матиме, після того, як обвинувачений 
попросить вибачення у потерпілої…» 

Водночас необхідно відзначити наявність незначної, однак дуже позитивної з точки зору 
захисту прав потерпілих та забезпечення доступу жінок до правосуддя судової практики 
стосовно затвердження угод про примирення, які забезпечують відшкодування шкоди та 
дійсно можуть бути ефективним засобом попередження повторних злочинів, оскільки містять 
умови про розмір і порядок відшкодування моральної шкоди, а також інші умови, для 
попередження насильства у майбутньому. 

Вирок Миколаївського районного суду Львівської області справа № 447/1257/14к 
 
«В ході досудового розслідування між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 було укладено угоду про 
примирення від 15.05.2014 року, котра знаходиться в матеріалах кримінального 
провадження № 447/1257/14к на а.с. (56), та згідно якої сторони домовились про 
те, що, підозрюваний ОСОБА_2 відшкодує завдану моральну, матеріальну шкоду 
та шкоду здоров'ю в сумі 5000 грн. потерпілій ОСОБА_1 рівномірними 
платежами, щомісячно до 25 числа кожного місяця в сумі 500 грн., починаючи з 
15.06.2014 року про що потерпіла ОСОБА_1 має дати розписку. 
Після виплати повної суми завданих збитків жодних претензій матеріального та 
морального характеру до підозрюваного ОСОБА_2 потерпіла ОСОБА_1 не матиме. 
Також у разі затвердження судом даної угоди підозрюваний ОСОБА_2 
зобов'язується попередньо заздалегідь повідомляти потерпілу ОСОБА_1 про те, 
що він має намір відвідати свою спільну з ОСОБА_1 малолітню дитину ОСОБА_3 
за місцем проживання потерпілої ОСОБА_1» 
 
 
Справа № 447/2953/14к, вирок Миколаївського районного суду Львівської області 
від 07.10.2014 

"В ході досудового розслідування між ОСОБА_2 та ОСОБА_1 було укладено угоду про 
примирення від 23.09.2014 року, котра знаходиться в матеріалах кримінального 
провадження та згідно якої сторони домовились, що потерпіла ОСОБА_2 жодних 
претензій матеріального характеру до підозрюваного ОСОБА_1 не має . З приводу 
заподіяної шкоди здоров'ю потерпілої, підозрюваний ОСОБА_1 зобов'язується 
попросити вибачення у потерпілої ОСОБА_2, після винесення вироку у вказаному 
кримінальному провадженні судом, а також зобов'язується не з'являтися за 
місцем проживання ОСОБА_2, що за адресою АДРЕСА_3 без згоди останньої." 
 
 
 
 
Вирок Червоноградського міського суду Львівської області, справа №459/3861/14к 
 
«Крім того сторонами досягнуто згоди про відшкодування обвинуваченим 
ОСОБА_2 потерпілій ОСОБА_1 моральної шкоди в сумі 2000 грн., які 
обвинувачений зобов'язався сплатити щомісячно до 1.12.2014 року.» 
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Вирок Личаківського районного суду м.Львова, справа № 1кп/463/96/14 
 
«В ході судового розгляду між сторонами кримінального провадження потерпілою 
ОСОБА_1 та обвинуваченим ОСОБА_3, досягнуто та підписано угоду від 26.02.2014 
року про примирення між сторонами, за змістом якої вони погодили, що ОСОБА_3 
за ч.1 ст. 125 КК України понесе покарання у виді штрафу в розмірі 50 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 850 грн., на що сторони дають 
свою згоду, також обвинувачений в строк до 31.03.2014 року зобов'язується 
відшкодувати потерпілій завдану злочином шкоду в розмірі 700 грн.» 

 

Висновки: 

1. У переважній більшості угоди про примирення не містять жодних умов щодо 
відшкодування шкоди завданої злочином, що сприяє обмеженню прав потерпілих, 
особливо жінок з вразливих груп. 

2. Наявна незначна позитивна практика затвердження судом угод про примирення, які 
містять умови про розмір і порядок відшкодування моральної шкоди, а також інші 
умови, для попередження насильства у майбутньому, що потребує розповсюдження. 

 

Цивільний позов у кримінальній справі 

У 80% проаналізованих рішень взагалі не згадано про цивільний позов про відшкодування 
шкоди. У 13% рішень у справі було заявлено цивільний позов, у 7% рішень зазначено що 
потерпіла особа не має претензій щодо відшкодування шкоди чи не заявляла цивільного 
позову. В 1 рішенні вказано, що потерпіла буде заявляти цивільний позов в порядку 
цивільного судочинства.  

 

При аналізі поданих цивільних позовів виявилось, що потерпілі чоловіки частіше звертаються 
з цивільним позовом – 15,4% потерпілих чоловіків подали цивільний позов, який містив 
вимоги про відшкодування моральної шкоди, та в деяких випадках і матеріальної.  
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У справах де потерпілими були жінки, цивільний позов було заявлено у 11,6% випадків, при 
чому частина позовів це були позови прокурора в інтересах лікувальної установи про 
стягнення матеріальної шкоди на лікування потерпілої. Таким чином, тільки 10,2% 
потерпілих жінок звернулись до суду з позовом про відшкодування матеріальної та/чи 
моральної шкоди. 

У переважній більшості випадків (73%) цивільний позов було задоволено частково, в 11% 
випадків цивільний позов було задоволено повністю, в 5% - відмовлено у задоволенні 
позову,в 11% - залишено без розгляду. 

 

Повністю задоволено було позови про відшкодування матеріальної шкоди, а саме витрати на 
лікування. В тому числі було повністю задоволено позови прокурора в інтересах лікувальної 
установи про відшкодування витрат на лікування потерпілої особи.  

Частково були задоволені позовні вимоги у позовах де йшлося про відшкодування 
матеріальної і моральної шкоди. В переважній більшості випадків суд повністю задовольняє 
вимогу про відшкодування матеріальної шкоди, сума якої є документально підтверджена та 
частково задовольняє позовні вимоги про відшкодування моральної шкоди.  

Вимога щодо відшкодування моральної шкоди була у 100% позовних заяв про 
відшкодування шкоди поданих потерпілими чоловіками, та у 80% позовів потерпілих жінок – 
тобто тільки 9% потерпілих жінок подали позов про відшкодування моральної шкоди. 

Визначення розміру моральної шкоди є абсолютно суб’єктивним та залежить від оцінки 
обставин справи судом та внутрішніх переконань суду, оскільки у всіх рішеннях обґрунтування 
зменшення позовних вимог про відшкодування моральної шкоди викладені у схожих 
формулюваннях про характер правопорушення, глибину страждань потерпілої та вимоги 
розумності і справедливості. 

«Розмір відшкодування моральної шкоди, визначений цивільним позивачем у сумі 
5000,00 грн., є завищеним. Виходячи з характеру правопорушення ОСОБА_2, глибини 
фізичних та душевних страждань потерпілої, враховуючи вимоги розумності та 
справедливості, суд вважає, що розмір відшкодування моральної шкоди підлягає 
зменшенню до 3 000,00 грн.»   184 

задоволено 
повністю

11%

задоволено 
частково

73%

відмовлено
5%

без розгляду
11%

Цивільний позов - вирок
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«Судом з'ясовано факт заподіяння потерпілій моральних страждань та втрат 
немайнового характеру, обставини, дії, внаслідок яких вони заподіяні. Суд вважає 
заявлену в позові вимогу про стягнення 5 000 гривень значно завищеною грошовою 
сумою, яку потерпіла оцінює як заподіяну їй моральну шкоду і не доведеною саме в 
такому розмірі. Тому, аналізуючи матеріали кримінальної справи, пояснення учасників 
судового розгляду, суд переконаний в необхідному і достатньому частково 
задовольнити позов потерпілої ОСОБА_3 до відповідача ОСОБА_1 в розмірі 1000 грн., 
враховуючи в сукупності негативні наслідки, які настали для потерпілої.» 214 
 

Якими методами суд оцінює глибину страждань потерпілої у рішеннях не вказано. У 
жодному рішенні не було згадано, що у справі було призначена судово-психологічна 
експертиза чи потерпіла особа подала суду інші документи, які підтверджують розмір 
моральної шкоди.  

Мінімальний розмір моральної шкоди становив 200 грн., максимальний – 10000 грн.  
 

Вирок Городоцького районного суду Львівської області, справа № 441/200/14к 
 
«При визначенні розміру моральної шкоди, суд враховує страждання потерпілого, його 
моральні переживання, принцип розумності, виваженості та справедливості, 
матеріальний стан обвинуваченого, розмір отримуваного ним доходу пенсії, утримання 
обвинуваченим неповнолітньої дитини, родинні відносини, підстави виникнення 
конфлікту, що в сукупності переконують суд за достатнє стягнути з обвинуваченого 
ОСОБА_1 на користь потерпілого ОСОБА_4 200 (двісті) гривень на відшкодування 
моральної шкоди.» 
 
Таким чином, суд обґрунтовує малий розмір моральної шкоди 200 грн. родинними 
відносинами між потерпілим і підсудним. 
 

 

Максимальний розмір моральної шкоди 10000 грн. було присуджено у справі про нанесення 
тілесних ушкоджень малолітній дитині на дитячому майданчику. 

Вирок Городоцького районного суду Львівської області, справа № 441/757/14к 
 
«…судовому засіданні достатньо встановлено, що ОСОБА_3, 22 березня 2014 р., о 21 
год. 30 хв., на подвір'ї будинку АДРЕСА_1, в стані алкогольного сп'яніння, на ґрунті 
неприязних відносин, в конфлікті з ОСОБА_2, умисно стиснув рукою її ліве плече та 
умисно наніс їй удари долонею руки та ногами по тілу, чим спричинив потерпілій 
тілесне ушкодження у виді 10 синців на зовнішній поверхні лівого плеча, в ділянці лівого 
крила тазу, правої сідниці, які відносяться до легкого тілесного ушкодження, згодом 
просив у потерпілої пробачення, потерпіла його не пробачила, цивільний позов 
заперечив повністю. 
Факт понесення потерпілою ОСОБА_2 моральної шкоди має належне підтвердження 
показами обвинуваченого та потерпілої в суді. 
При визначенні розміру відшкодування моральної шкоди суд враховує стан здоров'я, 
характер та обсяг страждань, яких зазнала позивач потерпіла ОСОБА_2, перенесений 
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стрес, внаслідок протиправних дій ОСОБА_3 потерпіла отримала тілесні 
ушкодження, що безперечно спричинило їй душевні страждання, погіршення стану 
здоров'я, порушило звичний побут, а отже без сумніву їй спричинено моральну шкоду, 
яку суд визначає в розмірі 1500 грн., яку стягує з обвинуваченого ОСОБА_3 в користь 
потерпілої ОСОБА_2» 
 
«Обвинувачений ОСОБА_3 в суді вину у вчиненому визнав повністю та показав, що 22 
березня 2014 р., ввечері, після роботи, випив 200 грам горілки, прийшов додому в 
АДРЕСА_1, просив колишню дружину, потерпілу ОСОБА_2 жити як подружжя, 
помиритись, коли вона відмовила, шарпались на подвір'ї будинку, під час суперечки він 
з силою стиснув її плече та наніс декілька ударів рукою та ногами по тілу, від чого 
потерпіла впала та вдарилась об частину автомобіля, який стояв поруч, він допоміг 
їй піднятися, згодом просив у потерпілої пробачення, зараз шкодує за вчиненим, 
цивільний позов заперечив повністю, просить у його задоволенні відмовити та суворо 
не карати..» 

 

 

Вирок Самбірського міськрайонного суду Львівської області, справа № 452/1938/14к 
 
«Показання потерпілої ОСОБА_1 про те, що через ревнощі її чоловіка ОСОБА_2 між 
ними постійно виникають скандали, під час яких він ображає її. 20 квітня 2014 року, 
приблизно о 22 годині, вони із малолітньою дитиною прийшли із гостей до себе 
додому. Коли вона сиділа на ліжку, тримаючи дитину на руках, її чоловік раптово, 
безпричинно пристав до неї, почав її ображати та наносити їй удари руками по всьому 
тілу, а також вдарив дитину та намагався її вирвати у неї. Вона вирвалася від 
ОСОБА_2 і зателефонувала ОСОБА_4, котра прибула до будинку і забрала її. У 
обґрунтування позовних вимог посилалася на те, що внаслідок її побиття у неї 
погіршився стан здоров'я, а також захворіла дитина і їй прийшлося докладати багато 
зусиль та коштів на відновлення свого здоров'я та здоров'я дитини.» 
 
«При призначенні покарання суд врахував ступінь тяжкості вчиненого ОСОБА_2 
злочину, особу винного, а також обставини, що пом'якшують та обтяжують його 
покарання. ОСОБА_2 вчинив злочин невеликої тяжкості. До кримінальної 
відповідальності він притягується вперше, позитивно характеризується за місцем 
проживання. 
Обставини, які пом'якшують його покарання щире каяття та активне сприяння 
розкриттю злочину. Обставиною, яка обтяжує покарання ОСОБА_2, є вчинення 
злочину у стані алкогольного сп'яніння. Ураховуючи наведене, суд дійшов до висновку 
про призначення ОСОБА_2 покарання у вигляді штрафу, яке є необхідне та достатнє 
для його виправлення та запобігання новим злочинам.  
Цивільний позов про відшкодування моральної шкоди підлягає частковому 
задоволенню у розмірі 5 000 грн., що відповідає глибині фізичних і душевних 
страждань, завданих потерпілій ОСОБА_1 та ступеню створених для неї 
незручностей, зусиль, пов'язаних із відновленням її здоров'я та здоров'я дитини, а 
також вимогам розумності і справедливості.» 
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Про суб’єктивність при визначенні розміру моральної шкоди, а також вплив ґендерних 
стереотипів на рішення суду свідчить аналіз двох наступних рішень різних судів по справах: 

- вироку Бродівського районного суду Львівської області, справа № 439/6/14к/1кп у 
якій потерпілій її чоловіком були двічі нанесені легкі тілесні ушкодження з 
короткочасним розладом здоров’я (лікування тривало більш ніж місяць), причому в 
одному випадку жорстоке побиття тривало протягом тривалого часу – розмір 
моральної шкоди встановлено у сумі 3000 грн. В обґрунтування розміру моральної 
шкоди суд посилається на те, що «..враховано поведінку потерпілої, яка фактично 
спровокувала конфлікт 13.11.2012 року, прийшовши в приміщення … і намагалася 
вдарити його сумкою, тримаючи в руці предмет, схожий на ніж (пізніше було 
встановлено, що це був канцелярський маркер)» 
 

- Вирок Самбірського міськрайонного суду Львівської області, справа №452/2186/14к у 
якій потерпілому нанесені схожі легкі тілесні ушкодження з короткочасним розладом 
здоров’я під час нетривалої бійки, при чому пояснення підсудного та свідка свідчать 
про те, що потерпілий почав бійку – розмір моральної шкоди встановлено у сумі 7000 
грн. Зменшення розміру моральної шкоди до 7000 суд обґрунтовує не  провокацією 
потерпілого, а тим, що «…обвинувачений ніде не працює, має на утриманні 
неповнолітню дитину, його притягнення до кримінальної відповідальності є 
частковою сатисфакцією морального відшкодування». З чого можна припускати, що 
у випадку кращого матеріального стану підсудного розмір відшкодованої шкоди міг 
би бути більшим. 
 

Вирок Бродівського районного суду Львівської області, справа № 439/6/14к/1кп 
При визначенні виду та міри покарання ОСОБА_3 суд враховує особу обвинуваченого, 
який позитивно характеризується за місцем проживання та роботи, має постійну 
роботу, займає керівну посаду, не перебуває на обліку в лікарів нарколога та 
психіатра, вперше притягується до відповідальності, а тому приходить до висновку, 
що його виправлення можливе із застосуванням міри покарання у вигляді штрафу в 
розмірі, визначеному в межах санкції статті, за якою кваліфіковано інкримінований 
злочин. 
 
Окрім того, на думку суду, протиправними діями ОСОБА_3 спричинено моральної 
шкоди ОСОБА_1, яка полягає у перенесеному нею фізичному болю та приниженні 
людської гідності. При визначенні розміру завданої моральної шкоди судом враховано 
поведінку потерпілої, яка фактично спровокувала конфлікт 13.11.2012 року, 
прийшовши в приміщення котельні, де перебував ОСОБА_3 в силу своїх службових 
обов'язків, з яким у неї вже були неприязні відносини і намагалася вдарити його 
сумкою, тримаючи в руці предмет, схожий на ніж (пізніше було встановлено, що це 
був канцелярський маркер). Також враховано, що в результаті цього конфлікту 
ОСОБА_3 також отримав тілесні ушкодження. А тому розмір моральної шкоди слід 
визначити 3000,00 гривень.  
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Витрати на правову допомогу 

У жодному з позовів потерпілих жінок не було заявлено вимоги про відшкодування витрат на 
правову допомогу. 

У 39% позовів потерпілих чоловіків була заявлена та задоволена вимога про відшкодування 
витрат на правову допомогу. 

 

ВИСНОВКИ: 

1. У 80% проаналізованих рішень взагалі не згадано про цивільний позов про 
відшкодування шкоди. У 13% рішень у справі було заявлено цивільний позов. 

2. 15,4% потерпілих чоловіків подали цивільний позов, який містив вимоги про 
відшкодування моральної шкоди, та в деяких випадках і матеріальної, і тільки 9% 
потерпілих жінок звернулись до суду з позовом про відшкодування матеріальної 
та/чи моральної шкоди. 

3. Частота звернень з цивільним позовом серед чоловіків на 50% вища ніж серед жінок. 
4. Вимога щодо відшкодування моральної шкоди була у 100% позовних заяв про 

відшкодування шкоди поданих потерпілими чоловіками, та у 80% позовів потерпілих 
жінок – тобто тільки 9% потерпілих жінок подали позов про відшкодування моральної 
шкоди. 

5. Суб’єктивність при визначенні розміру моральної шкоди, а також вплив ґендерних 
стереотипів на рішення суду 

 

Діти - свідки 

Не зважаючи на те, що з обставин багатьох справ вбачається, що злочин вчинено у житловому 
приміщенні, потерпілою є дружина чи колишня дружина підсудного, у рішеннях переважно 
не згадано про присутність дітей при вчиненні злочину, або не вказано вік дитини з чого не 
можна зробити висновок чи це неповнолітня дитина. 

Тільки у 5 справах згадано про присутність дитини при вчиненні злочину. Ще у 3 справах 
можна припускати присутність дитини, при чому в одній справі вік сина не вказаний. 

Тільки в одній справі малолітню дитину було допитано як свідка. Однак, при призначенні 
покарання суд жодним чином не врахував шкоди, яку було завдано дитині, яка була свідком 
вчинення насильства щодо її матері та не врахував переживань матері-потерпілої за дитину. 

 

Вирок Яворівського районного суду Львівської області, справа №460/3517/14к 
 
«Показаннями малолітнього свідка ОСОБА_3 в судовому засіданні про те, що коли вони 
повернулися з мамою від тітки Віри, то тато став сваритися з мамою, почав її бити, 
вона стала кричати і покликала сусідку тітку Олю.» 
 
«При обранні покарання обвинуваченому ОСОБА_2 суд враховує ступінь тяжкості 
вчиненого злочину, який відносяться до категорії злочину невеликої тяжкості, особу 
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обвинуваченого, який вперше притягується до кримінальної відповідальності, 
позитивно характеризується по місцю проживання, що суд визнає обставинами, що 
пом'якшують покарання обвинуваченому. 
Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченому органом досудового 
розслідування та судом не встановлено. 
З врахуванням вищенаведених обставин справи та особи обвинуваченого, 
встановлених 
обставин, що пом'якшують покарання обвинуваченому, відсутність обставин, що 
обтяжують покарання, суд приходить до переконання, що з метою виправлення та 
попередження скоєння нових злочинів, обвинуваченому ОСОБА_2 слід обрати покарання 
у виді штрафу - 680 (шістсот вісімдесят) грн. 00 коп.» 
 

 

У вищезгаданому вироку Самбірського міськрайонного суду Львівської області, справа № 
452/1938/14к суд при обґрунтуванні розміру моральної шкоди враховує, що потерпіла була 
змушена докладати зусилля на відновлення здоров’я дитини, однак той факт, що у судовому 
засіданні було з’ясовано, що при вчиненні злочину була побита також і малолітня дитина, 
здоров’ю якої була нанесена шкода залишився поза увагою досудового слідства та суду. Суд 
не дав жодної оцінки діям підсудного стосовно дитини. При цьому, при призначенні 
покарання суд враховує позитивну характеристику з місця проживання та щире каяття 
підсудного. 
 

Вирок Самбірського міськрайонного суду Львівської області, справа № 452/1938/14к 
 
«Показання потерпілої ОСОБА_1 ….. Коли вона сиділа на ліжку, тримаючи дитину на 
руках, її чоловік раптово, безпричинно пристав до неї, почав її ображати та наносити 
їй удари руками по всьому тілу, а також вдарив дитину та намагався її вирвати у неї…. 
У обґрунтування позовних вимог посилалася на те, що внаслідок її побиття у неї 
погіршився стан здоров'я, а також захворіла дитина і їй прийшлося докладати багато 
зусиль та коштів на відновлення свого здоров'я та здоров'я дитини.» 
 
«При призначенні покарання суд врахував ступінь тяжкості вчиненого ОСОБА_2 
злочину, особу винного, а також обставини, що пом'якшують та обтяжують його 
покарання. ОСОБА_2 вчинив злочин невеликої тяжкості. До кримінальної 
відповідальності він притягується вперше, позитивно характеризується за місцем 
проживання. Обставини, які пом'якшують його покарання щире каяття та активне 
сприяння розкриттю злочину. Обставиною, яка обтяжує покарання ОСОБА_2, є 
вчинення злочину у стані алкогольного сп'яніння. 
 
Ураховуючи наведене, суд дійшов до висновку про призначення ОСОБА_2 покарання у 
вигляді штрафу (1000 грн.), яке є необхідне та достатнє для його виправлення та 
запобігання новим злочинам.» 
 
Цивільний позов про відшкодування моральної шкоди підлягає частковому 
задоволенню ….. зусиль, пов'язаних із відновленням її здоров'я та здоров'я дитини….» 

 
Призначення покарання 
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Обґрунтування призначення покарання підсудному в більшості рішень є формально-схожими, 
та містять посилання на позитивні характеристики за місцем проживання, молодий вік, перше 
притягнення до кримінальної відповідальності, наявність дітей. 

При цьому, посилання на «позитивні характеристики за місцем проживання» є і в 
більшості рішень, у справах про злочини вчинені щодо членів сім’ї, зокрема щодо жінок.  

Так, у вищезгаданому вироку  Бродівського районного суду Львівської області по справі № 
439/6/14к/1кп про нанесення дружині тілесних ушкоджень з короткочасним розладом 
здоров’я суд враховує особу обвинуваченого, який позитивно характеризується за місцем 
проживання та роботи, має постійну роботу, займає керівну посаду. 
 

Таким чином, суд не враховує специфіки справ пов’язаних із насильством в сім’ї і того, що 
значна частина осіб, які вчиняють насильство в сім’ї поза межами сім’ї поводять себе 
культурно та адекватно. Тому, позитивні характеристики з місця проживання чи праці не 
мають жодного стосунку та не мають враховуватись судом при обранні покарання за злочин 
вчинений у сім’ї. 

Вирок Личаківського районного суду м.Львова, справа 1кп/463/246/13 
 
«У судовому засіданні підсудний ОСОБА_3 винність у вчиненні інкримінованого йому 
злочину заперечив та показав, що в період з вечора 27.09.2013р. він із знайомими 
вживав алкогольні напої. Близько 01.30 год. 28.09.2013р. він повернувся додому. Із 
дружиною вони пройшли на кухню, де випили коньяк. Після цього між ними виник 
конфлікт, під час якого дружина висловлювалась нецензурними словами на його адресу. 
Далі дружина пішла у спальню, а він за нею, приліг біля неї та спробував її обійняти, 
однак вона почала його відштовхувати й нецензурно висловлюватися. Оскільки між 
ними раніше була домовленість, що за кожне нецензурне висловлювання він їй дає 
«щигля», він, тримаючи її за голову, щоб вона не чинила опір, давав їй «щиглі» пальцем 
правої руки в лоб…» 
 
Показання потерпілої: «…Після цього вони пройшли на кухню, де чоловік випив трохи 
коньяку. Вона сказала йому, що втомилась терпіти його нічні прогулянки та 
неодноразові побої й образи, у зв'язку з чим має намір розірвати шлюб із ним, внаслідок 
чого між ними виник словесний конфлікт. Після цього вона пішла у спальню, а чоловік за 
нею. Вони лягли на ліжко, а чоловік ліг біля неї та спробував її обійняти. Вона 
відштовхнула його руку та сказала, щоб він її не чіпав. Тоді він виліз на неї і колінами 
притиснув обидві її руки, щоб вона не опиралась. При цьому він завдавав їй ударів у 
вигляді «щиглів» пальцем правої руки в лоб (більше двадцяти ударів), одночасно 
тримаючи її лівою рукою за шию, щоб вона не змогла відвернути голови. Коли чоловік 
заспокоївся, то ліг на свою половину й заснув, а вона написала своєму батькові СМС 
повідомлення, у якому розповіла про цю подію…» 
 
«Із показань свідка ОСОБА_5, … потерпіла повідомила, що її болить голова, вся у 
синяках, оскільки її чоловік ОСОБА_3 наніс їй багато ударів у вигляді «щиглів» у голову. 
….. Після цього вона одягнулась та вони разом із дитиною поїхали у травмпункт 8ї 
міської клінічної лікарні, де ОСОБА_2 звернулась за медичною допомогою та їй було 
проведено медичний огляд, оскільки в неї вже на той час була велика ґуля на лобі та 
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пожовтіння. Більш видимі тілесні ушкодження (синці під очима) у потерпілої 
проявились на наступний день…» 
 
«Обираючи підсудному покарання суд враховує тяжкість вчиненого злочину, який є 
злочином невеликої тяжкості, дані про його особу, зокрема те, що він раніше не 
судимий, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває, за місцем 
проживання характеризуються позитивно. Обставини, що пом'якшують чи 
обтяжують покарання підсудного ОСОБА_3, відсутні. 
З огляду на викладене, суд приходить до висновку про те, що виправлення і 
перевиховання підсудного можливе без ізоляції від суспільства, а тому йому слід 
обрати покарання у вигляді громадських робіт. 
 
Оскільки відповідно до ст. 12 КК України підсудний вчинив злочин, що відноситься до 
умисних злочинів невеликої тяжкості, має на утриманні двоє малолітніх дітей, 2012, 
2013 р.н., відносно яких він не позбавлений батьківських прав, суд вважає за можливе 
звільнити підсудного ОСОБА_3 від відбування покарання, призначеного за даним 
вироком. 
 
Таким чином, суд враховує позитивні характеристики підсудного за місцем проживання 
при обранні покарання та враховує наявність малолітніх дітей при звільненні від 
покарання, при цьому не враховуючи: 

- На момент вчинення злочину старшій дитині потерпілої було менше 2 років, 
молодшій дитині – не більше 9 місяців 

- Зважаючи на вік дітей вони або були присутні у кімнаті при вчиненні злочину, або 
були в іншій кімнаті і відповідно до стандартів Стамбульської Конвенції є 
потерпілими від насильства 

- Насильство та стрес пережиті матір’ю мають безпосередній негативний вплив на 
емоційний стан грудної дитини, яка імовірно перебуває на грудному 
вигодовуванні та ставлять під загрозу лактацію і грудне вигодовування дитини 

- Потерпіла була змушена звертатися за медичною допомогою та відвідувати 
райвідділ міліції разом з дитиною. 
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Вирок Франківського районного суду м.Львова, справа №465/4503/14к 
 
«перебуваючи у квартирі АДРЕСА_1 підійшов до своєї тещі ОСОБА_1 та почав вчиняти 
з останньою словесний конфлікт. В ході конфлікту ОСОБА_2 почав шарпати і 
спричиняти тілесні ушкодження ОСОБА_1 по голові та тілу. Продовжуючи свій 
злочинний умисел та не припиняючи свої протиправні дії, ОСОБА_2 перебуваючи у 
коридорі квартири, умисно штовхнув ОСОБА_1, яка впала спиною на підлогу, після чого, 
ОСОБА_2 взявши дерев'яну палицю в руки почав спричиняти нею удари по голові та 
руках потерпілій ОСОБА_1…» 
 
«Судом встановлено пом'якшуючу обставину обвинуваченого, передбачену п.1 ч.1 
ст.66 КК України щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину. Судом 
встановлено обтяжуючу обставину, передбачену п.6 ч.1 ст.67 КК України вчинення 
злочину щодо особи похилого віку. 
Призначаючи покарання обвинуваченому, судом враховується ступінь тяжкості 
вчиненого злочину, особу винного, який раніше неодноразово притягувався до 
кримінальної відповідальності, однак в силу ст.89 КК України судимість погашена, на 
обліку в психоневрологічному та наркологічному диспансерах не перебуває, є особою 
пенсійного віку, пом'якшуючі та обтяжуючі обставини та приходить до переконання 
про те, що обвинуваченому ОСОБА_2 слід призначити покарання у вигляді штрафу (510 
грн.), яке буде достатнім та необхідним для виправлення обвинуваченого. 
 
При обранні покарання за жорстоке побиття палицею перестарілої жінки, яка лежала на 
підлозі, підсудним, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної 
відповідальності суд вважає пом’якшуючою обставиною «щире каяття» та призначає 
покарання у мінімальному розмірі (!!!) Наскільки ефективним буде таке покарання для 
попередження вчинення повторних злочинів цією особою? 
Вирок Жидачівського районного суду Львівської області, справа №443/1464/13к 
 
Підсудний працюючи вчителем музики та співів навчального закладу для розумово-
відсталих дітей неодноразово жорстоко бив та знущався над дітьми, наносив тілесні 
ушкодження. 
 
«…дії обвинуваченого ОСОБА_8 суд кваліфікує за ч.1 ст.125 КК України, оскільки він 
умисно наніс потерпілим ОСОБА_1 та ОСОБА_2 легкі тілесні ушкодження, а також за 
ч.1 ст.126 КК України, оскільки відносно потерпілої ОСОБА_10 вчинив нисильницькі дії, 
які завдали їй фізичного болю і не спричини тілесних ушкоджень. 
Призначаючи обвинуваченому покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчинених 
кримінальних правопорушень, особу обвинуваченого, який раніше не притягався до 
кримінальної відповідальності, негативні характеристики як за місцем праці та 
проживання, обставин, які пом’якшують покарання суд не вбачає, обставинами, які 
обтяжують покарання суд визнає вчинення злочину повторно, вчинення злочину щодо 
осіб, які перебували в залежності від обвинуваченого як педагога та щодо осіб, які 
страждають недоумством, та вважає, що необхідним та достатнім для його 
виправдання та попередження нових злочинів видом покарання буде покарання у виді 
штрафу» – 850 грн. 
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Виправдувальні вироки 

Серед масиву аналізованих вироків було  тільки 5 виправдовувальних вироків, що становить 
1,5 %. 

Основною особливістю цих вироків, на відміну від обвинувальних вироків,  є застосування 
норм Європейської Конвенції. 
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VII. СПРАВИ ЩОДО ПРИТЯГНЕННЯ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОБОЇ 

ТА МОРДУВАННЯ  (СТ. 126 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ) 

Вибірка судових рішень здійснювалась шляхом введення у розділ реєстру «пошук за 

текстом судового рішення» словосполучення «ст. 126 КК України». 

З обмеженням: 

по формі судочинства – кримінальне 

по виду рішення – вирок, постанова 

по даті прийняття – з 01.01.2014 до 31.12.2014 

Результати пошуку: 59 судових рішення  

Із загального масиву проаналізованих судових рішень були відібрані рішення за 

наступним критерієм: стать потерпілої особи; відносини між потерпілою та кривдником;  

правова позиція суду та обґрунтування судового рішення; наявність дискримінаційний мотивів 

і обґрунтувань у судовому рішенні; наявність ґендерних стереотипів у мотивах суду;  чи 

відновлені та захищені права потерпілої особи. 

Всього було ідентифіковано 25 вироків суду. 

 

У 84% випадків справи про притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 126 КК України 

побої та мордування розглядали судді-чоловіки у решта випадків це були жінки. 

Справи у більшості випадків завершувалися винесенням вироку по справі, проте 20% справ 

завершувалися винесенням ухвали про закриття провадження у зв'язку з відмовою потерпілої 

особи від обвинувачення.   

 

20; 80%

5; 20%

Прийняте рішення

вирок

ухвала про закриття провадження 
у звзяку з відмовою потерпілої від 
обвинувачення
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У чотирьох справах з п'яти потерпілими, які відмовилися від обвинувачення були жінки та 

лише в одній справі це були чоловіки.  У трьох справа відносини між потерпілими та 

обвинуваченим зі змісту вироку не вдалося встановити, а у двох випадках це була дружина і 

мама. Побої та мордування вчинялися у житлі, яке належало їм.  

 

Також не багато справ завершувалися укладенням угоди про примирення між потерпілою 

особою та обвинуваченим, всього 20%, тобто 5 справ. У трьох справах із п'яти, потерпілими 

особами, які погодилися на укладення угоди про примирення були: сестра, сусідка, дружина. 

 

Під час аналізу вироків суду зверталася увага на стосунки потерпілої особи з обвинуваченим, 

оскільки це повинне  мати значення, як для визначення міри покарання так і для вжиття 

подальших заходів безпеки для потерпілої особи. 

У 82% випадків це були близькі з обвинуваченим особи: дружина/співмешканка (14%), 

колишня дружина/співмешканка (18%), інша родина (18%), сестра/брат (7%), знайомі/сусіди 

(11%), діти (3%). У 18% випадків зі змісту вироку не вдалося визначити відносини між 

потерпілою особою та обвинуваченим. 

20; 80%

5; 20%

вирок

угода про примирення

84%

16%

Стать потерпілої особи
жіноча чоловіча
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У 64% випадків злочин був вчинений у житлі, у 28% випадків у громадських місцях, а місце 

вчинення решти злочинів встановити зі змісту вироку не вдалось.  

 

У кримінальних справах, в яких вдалось встановити, що побої та мордування були вчинені у 

житлі, виявилося, що у 16% справ житло належало потерпілій особі, а у решти випадків 

власника житла не вдалось встановити.   

подружжя; 4; 14%

колишнє подружжя; 
5; 18%

мама/тато; 3; 11%

сестра/брат; 2; 7%
інша родина; 5; 18%

знайомі/сусіди; 3; 
11%

невстановлено; 5; 
18%

діти; 1; 3%
незнайомі ; 0; 0%

Стосунки з потерпілою особою

подружжя

колишнє подружжя

мама/тато

сестра/брат

інша родина

знайомі/сусіди

невстановлено

діти

незнайомі 

16; 64%

7; 28%

2; 8%

Місце вчинення злочину

житло

громадське місце

невстановлено
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У 12% випадків свідками завдання побоїв та мордувань були діти, і це лише ті випадки, які 

вдалось виокремити аналізуючи рішення суду, у більшості випадків про свідків дітей взагалі 

не згадується. Хоча, якщо врахувати, що у 32% кримінальних справ потерпілими були дружина 

чи колишня дружина чи співмешканка, то відсоток справ у яких свідками могли бути діти 

різного віку міг бути б значно вищим.   

 

Статтею 126 КК України передбачено: Умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших 

насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень, 

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до 

одного року. 

Проаналізувавши судові рішення можна дійти висновку, що суди Львівської області, 

як правило призначають такі покарання, як штраф (40%) так і громадські роботи (40%). У 20% 

справ потерпіла особа відмовилася від обвинувачення.   

 

обвинувачений; 0; 
0%

потерпіла; 4; 27%

не встановлено; 11; 
73%

Власник житла у якому було вчинено злочин

обвинувачений

потерпіла

не встановлено

3; 12%

22; 88%

Діти свідки
так не згадано
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ВИСНОВКИ:  

1. У 84% випадків такий злочин, як побої та мордування вчиняється по відношенню до жінки, 

яка перебуває з чоловіком у близьких, сімейних чи родинних, відносинах. Цей злочин 

відповідно до проведеного дослідження у більшості випадків вчиняється у житлі, що свідчить 

про насильство в сім’ї свідками якого найчастіше є діти. Проте, нажаль, дані обставини не 

враховуються судом під час винесення рішення суду та призначення покарання.  

2. Суди призначають такий вид покарання, як штраф, що часто може сплачувати із спільного із 

потерпілою особою сімейного бюджету, або громадські роботи, які часто не впливають на 

виправлення особи злочинця. 

  

10; 40%

10; 40%

5; 20%

Види покарання

штраф

громадські роботи

відмова потерпілої від 
обвинувачення
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X. ЦИВІЛЬНІ СПРАВИ ЩОДО СТЯГНЕННЯ ШКОДИ ЗАВДАНОЇ ЗЛОЧИНОМ  

(ЗОКРЕМА ЗЛОЧИНАМИ ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТ.СТ.125, 126КК УКРАЇНИ) 

 

У період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року було знайдено всього 14 судових 

рішень, які стосувалися стягнення школи завданої злочином передбаченим ст. 125 КК України.  

Позивачами у  64% випадків були жінки, у 14% випадків чоловіки, решта позовів були подані 

до обвинувачених медичними закладами на лікуванні у яких перебувала потерпіла особа.  

 

Позивачі зверталися до суду у більшості випадків про відшкодування моральної шкоди (43%), 

про відшкодування матеріальної шкоди (28%), про відшкодування морально та матеріальної 

шкоди (29%). 

 

жінки
9

64%
чоловіки

2
14%

інше; 3; 22%

Позивачі

6; 43%

4; 28%

4; 29%

Відшкодування шкоди

моральна

матеральна

моральна та матеріальна
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Цивільних справ про відшкодування шкоди завданої злочином передбаченим ст. 126 КК 

України у Єдиному державному реєстрі судових рішень у період з 01.01.2014 року по 

31.12.2014 року не виявлено.  

Хоча у даний період часу було винесено 25 вироків і особа по даних справах не подавала 

цивільного позову у рамках кримінального процесу.   
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VIII. СПРАВИ ЩОДО ПРИТЯГНЕННЯ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА 

УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ  (СТ. 164 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ) 

 

Вибірка судових рішень здійснювалась шляхом введення у розділ реєстру «пошук за 

текстом судового рішення» словосполучення «ст. 164 КК України». 

З обмеженням: 

по формі судочинства – кримінальне 

по виду рішення – вирок, постанова 

по даті прийняття – з 01.01.2014 до 31.12.2014 

Результати пошуку: 208 судових рішення  

Із загального масиву проаналізованих судових рішень були відібрані рішення за 

наступним критерієм: 

- стать потерпілої особи; 

- відносини між потерпілою та кривдником  

- правова позиція суду та обґрунтування судового рішення; 

- наявність дискримінаційний мотивів і обґрунтувань у судовому рішенні; 

- наявність ґендерних стереотипів у мотивах суду; 

- чи відновлені та захищені права потерпілої особи. 

Всього було ідентифіковано 131 вирок суду. 

 

Відповідно до Сімейного кодексу України, ст. 5 Протоколу № 7 Європейської Конвенції 

батьки мають рівні обов’язки щодо утримання дітей. Тому кожен з них повинен надавати на 

утримання дитини, як мінімум 50% прожиткового мінімуму а не 30%.  

Платники аліментів часто ухиляються від свого обов'язку утримувати дітей та не 

виконують рішення суду про стягнення аліментів. Відповідно до примітки ст. 164 

Кримінального кодексу України під ухиленням від сплати аліментів розуміється: будь-які 

діяння боржника, спрямовані на невиконання рішення суду (приховування доходів, зміну 

місця проживання чи місця роботи без повідомлення державного виконавця тощо), які 

призвели до виникнення заборгованості із сплати таких коштів у розмірі, що сукупно 

складають суму виплат за шість місяців відповідних платежів. 
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Аналіз вироків суду у справах про притягнення до кримінальної відповідальності за ухилення 

від сплати показав, що у 93% випадків представниками потерпілих, тобто дітей у даній 

категорії справ були жінки на користь яких було винесено рішення суду про стягнення 

аліментів на утримання дітей. Решта 7% представниками потерпілих виступали не батьки, а 

навчальний заклад на вихованні та утриманні якого перебувала дитина. 

 

З прийняттям нового Кримінально-процесуального кодексу України у кримінальних 

справах, які стосуються такої категорії справ, як ухилення від сплати аліментів, нанесення 

легких тілесних ушкоджень, побої та мордування, все частіше почали укладатися угоди про 

примирення. Так, наприклад із 131 судового вироку про притягнення до кримінальної 

відповідальності по ст. 164 КК у період із 01.01.2014 року по 31.12.2014 року у Львівській 

області було укладено 28 угод про примирення, при цьому 6 з них містили певні зобов'язання 

обвинуваченого щодо погашення заборгованості.  

 

чоловіки
0

0%

жінки
122
93%

інше; 9; 7%
Потерпілі

чоловіча

жіноча

інше

131; 82%

6; 4%

22; 14%

ПРИМИРЕННЯ

Кримінальні примирення із зобовязанням угода про примирення
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Наприклад у вироку Франківського районного суду м. Львові від 11 липня 2014 року 

зазначено, що в ході досудового розслідування, у відповідності до ст. 471 КПК України,  між  

обвинуваченим  ОСОБА_1  та потерпілою  ОСОБА_2  було  укладено  угоду  про  примирення  

від  25  червня  2014  року.  Вказана  угода  про примирення між сторонами кримінального 

провадження долучена до матеріалів обвинувального акту. За умовами даної  угоди,  

ОСОБА_2  та  ОСОБА_1  не  порушуючи  права,  свободи  чи  інтереси  сторін  або  інших  осіб,  

повністю розуміючи  характер  підозри  (обвинувачення),  діючи  добровільно,  тобто  без  

застосування  насильства,  примусу, погроз,  розуміючи,  що  укладення  угоди  не  є  

наслідком  обіцянок  чи  дії  будь-яких  інших  обставин,  ніж  ті,  що передбачені  в  угоді,  

узгодили,  що  ОСОБА_1  ніде  не  працюючи,  злісно  ухиляється  від  сплати  аліментів.  

Згідно розрахунку  по  заборгованості  станом  на  18.06.2014  року  ОСОБА_1  допустив  

заборгованість  по  аліментах  в розмірі  26782,74  грн.  Сторонами  погоджено,  що  

ОСОБА_1  у  погашення  заборгованості  будуть  здійснюватися платежі  до  25  числа  

кожного  місяця  в  розмірі  100  грн.  Враховуючи,  що  ОСОБА_1    визнає  свою  вину  у  скоєнні 

кримінального  правопорушення,  передбаченого  ч.1  ст.  164  КК  України,  сторони  

домовилися  про  призначенняОСОБА_1 покарання у виді вісімдесяти годин громадських 

робіт. Наслідки укладення та затвердження угоди про примирення та наслідки 

невиконання угоди про примирення сторонам зрозумілі13. 

22 угоди, які були укладені у проаналізованих кримінальних справах не містили 

жодних умов на користь потерпілої особи, а лише узгоджувалася міра покарання. Такі угоди 

не сприяють відновленню прав потерпілих осіб та не сприяють виконанню рішення суду.  

На розгляді Стрийського міськрайонного суду Львівської області перебувала справа 

про притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 164 КК України, особу, яка мала 

заборгованість по несплаті аліментів у розмірі 31 742 гривні. Між  потерпілою  та  

підозрюваним  укладено  угоду  про  примирення  у відповідності  до  вимог  ст. ст.  468,  469,  

471,  473,  474  КПК  України,  згідно  з  якої  вони  дійшли згоди  щодо  правової  кваліфікації  

дій  підозрюваного  за  ч.  1  ст.  164  КК  України,  а  також,  що підозрюваний  має  понести  

покарання  у  вигляді  дев'яносто  годин  громадських  робіт.  За умовами  угоди  

                                                           
13Вирок Франківського районного суду м. Львова від 11 липня 2014 року, справа № 465/3873/14к // Режим 
доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39887344 
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підозрюваний  ОСОБА_2  засвідчив,  що  визнає  неправомірність  вчинення  своїх дій і вину у 

вчиненні кримінального злочину14. 

За ухилення від сплати аліментів передбачені наступні види покарань: штраф, 

громадські роботи, виправні роботи та обмеження волі. 

У більшості випадків судами Львівської області застосовувався такий вид покарань, як 

громадські роботи. Проте були випадки коли суд призначав таку міру покарання, як штрафу 

розмірі 2 550 гривень, обвинуваченому у якого заборгованість по аліментах становить 26 

423,95 гривень15. 

Такий вид покарання у даному випадку не є ефективним, оскільки обвинувачений має 

значну суму заборгованості і замість того, щоб мотивувати обвинуваченого погасити 

заборгованість, держава накладає на нього штраф, після сплати якого (замість аліментів) він і 

надалі буде ухилятися від погашення заборгованості та сплати аліментів. 

 

Окрім того, проводячи аналіз вироків суду, незважаючи на те, що вони всі обвинувальні, 

призначене судом покарання не сприяє виправленню обвинуваченого та не призводить до 

погашення обвинуваченим заборгованості. Таким чином 28% вироків винесені не із 

                                                           
14Вирок Стрийськогоміськрайонного суду Львівської області від 19 серпня 2014 року, Справа № 456/3016/14к// 
Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40181891 
15Вирок Камянко-Бузького районного суду Львівської області від 05 серпня 2015 року, справа 
№446/2552/14к//Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/53378960 

громадські роботи; 
64; 54%

обмеження волі з 
іспитовим строком ; 

18; 15%

обмеження волі ; 
10; 9%

штраф; 17; 14%

виправні роботи; 2; 
2%

арешт; 5; 
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амністія; 2; 2%

Види покарань та застосування амністії
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обмеження волі з 
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обмеження волі 
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виправні роботи

арешт

амністія
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врахуванням інтересів потерпілої особи, зокрема, суд або призначає покарання у вигляді 

штрафу, або у випадку укладення угоди про примирення не зазначаються умови, які 

обвинувачений зобов'язаний виконати на користь потерпілої особи.   

 

ВИСНОВКИ: 

1. Наявність статті 164 Кримінального кодексу України є позитивним, оскільки часто 

стимулює боржників до виконання рішення суду про сплату аліментів на утримання дитини. 

Проте таке покарання, як накладення штрафу за ухилення від сплати аліментів не призводить 

до виправлення злочинця і подальшої сплати заборгованості по аліментах та аліментів. З 

аналізу рішень суду видно, що таке покарання, як штраф застосовується у 14% випадків, при 

цьому заборгованість по сплаті аліментів становить більше 10 тис. гривень.  

2. Не часто, проте у 18% випадків між потерпілою особою та підсудним укладається 

угода про примирення і лише у 4% умови угоди є на користь потерпілої, тобто зазначається 

чіткий порядок погашення заборгованості або вчинення певних дій на користь потерпілої, 

наприклад зобов'язання подарувати дитині квартиру та ін.  

3. Вважаємо, що судам необхідно більше уваги звертати на умови угоди про 

примирення, а також не застосовувати такий вид покарання як штраф у випадках коли 

заборгованість становить більше 10 000 гривень і підсудний немає офіційного високого доходу 

щоб заплатити штраф і погасити заборгованість.  

4. Даний вид кримінального правопорушення, на нашу думку не повинен містити 

такого виду покарання, як штраф, оскільки сплата штрафу не припиняє подальшого вчинення 

злочину.  
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