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Порівняння кількості звернень з приводу домашнього насильства у
першому півріччі 2019 року та першому півріччі 2020 року

За інформацією на сайті МВС України (25 червня 2020 року), кількість звернень на лінію 
«102» з приводу випадків домашнього насильства, у порівнянні з показниками 
минулого року, зросла. Однак це пов’язують у першу чергу з проведенням інформаційних 
кампаній та зростанням довіри до органів поліції. Про такий фактор, як тривале перебування 
людей у вимушеній ізоляції одне з одним, не згадують.

Зауважимо, що за даними Департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА, у 
першому півріччі 2020 року у Львівській області надійшло 9019 звернень з приводу 
домашнього насильства (з них 8531 звернення від жінок та 99 від дітей). У першому 
півріччі 2019 року звернень було майже втричі менше – 3294 (з них 2995 від жінок та 12 від
дітей).

Зв'язок між збільшенням звернень з приводу домашнього насильства та спалахом епідемії 
коронавірусу очевидний. Так, за дослідженням ООН-Жінки збільшення звернень 
спостерігається у багатьох країнах світу. Це пов’язано з тим, що членам сім’ї доводиться 
тривалий час знаходитися в замкненому просторі в стресових умовах карантину.

До Центру «Жіночі перспективи» також звернулося більше жінок в порівнянні з тим 
самим періодом у 2019 році. Так, у першому півріччі 2019 року юристки Центру в 
середньому надавали 50 юридичних консультацій з приводу домашнього насильства на 
місяць. У першому півріччі 2020 року місячний показник перевищив цифру 90. 

Сплеск звернень помітний у березні-травні 2020 року – саме тоді, коли умови карантину 
були найжорсткішими. Так, якщо у березні 2020 року було надано 73 юридичні консультації 
з приводу домашнього насильства, то у травні цей показник зріс майже вдвічі – до 140. 

Більше даних можна побачити на графіках нижче.
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Кількість юридичних консультацій, пов'язаних з 
домашнім насильством
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https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls
https://loda.gov.ua/news?id=52410
https://mvs.gov.ua/ua/news/32003_Pitannya_protidii_domashnomu_nasilstvu__odnim_z_klyuchovih_napryamkiv_diyalnosti_MVS_ta_NPU___Katerina_Pavlichenko.htm
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Кількість клієнток, які звернулися в Центр вперше

2019 2020

За весь 2019 рік ми підтримали 9 справ про видачу обмежувального припису.

За січень – червень 2020 року було підготовано 8 заяв про видачу обмежувального 
припису та здійснено представництво постраждалих жінок у суді. 

Всі рішення судів у І півріччі 2020 року прийнято на користь наших клієнток – 4 заяви 
задоволено повністю та 4 заяви задоволено частково.

Всього у І півріччі 2020 року суди Львівської області слухали 26 справ щодо винесення 
обмежувального припису; повністю або частково задоволено 21 заяву. Таким чином, 
щонайменше кожне третє рішення про видачу обмежувального припису, яке виносили 
суди Львівської області у січні-червні 2020 року, стосувалося саме клієнток Центру 
«Жіночі перспективи», яким ми забезпечуємо юридичний супровід.

Обмежувальні приписи за І півріччя 2020 р.

Всього у Львівській області (21 рішення) З них - на користь клієнток Центру (8 рішень)



Юридичні послуги, які надає Центр, фінансуються Фондом The Sigrid Rausing Trust 
та Foundation Open Society Institute (FOSI), що є суб'єктом в складі Open Society Foundations. 


