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Вчинення насильства в сім’ї – адміністративна 
чи публічна відповідальність?

Забезпечення прав і свобод особи, їх практичної реалізації є тим 
критерієм, за яким оцінюється рівень демократичного розвитку 
будь-якої держави і суспільства. Саме тому сьогодні особлива увага 
державних органів та установ, громадських організацій, суспільства 
в цілому спрямована на запобігання і протидію порушенням прав 
людини в будь-яких проявах. Не може бути винятком такий аспект, 
як насильство в сім’ї, адже згідно з Конституцією України кожна 
людина має право на вільний розвиток своєї особистості та має 
обов’язки перед суспільством, у якому забезпечується вільний і 
всебічний розвиток її особистості.

Україна однією з перших країн СНД ухвалила Закон «Про 
попередження насильства в сім’ї» та ратифікувала низку 
міжнародних правових актів у сфері захисту прав особи, взявши 
на себе зобов’язання дотримуватися всіх положень цих документів, 
які відповідно до Закону України «Про дію міжнародних 
договорів на території України» становлять невід’ємну частину 
національного законодавства. Проте, незважаючи на заходи, що 
вживаються у цій сфері, можна охарактеризувати як критичну 
ситуацію, пов’язану із недосконалістю законодавства і практи-
ки, економічною та демографічною кризами, трудовою міграцією, 
погіршення здоров’я батьків та дітей, соціальним сирітством, 
зростанням безробіття, соціальними штампами та традиціями, і 
це далеко не повний перелік проблем, які потребують негайного 
вирішення. Статистичні дані свідчать про те, що на обліку в ор-
ганах МВС за жорстоке поводження з дітьми перебуває понад 
80 тис. сімей, у яких проживає більше ніж 110 тис. дітей, 68 % 
жінок у нашій країні зазнають фізичного насилля в сім’ях [27], 
спостерігається збільшення кількості зареєстрованих правопору-
шень, пов’язаних із насильством у сім’ї (в 2007 р. було здійснено 
78145 виїздів на сімейні конфлікти, в 2008–84041), винесених за-
хисних приписів (від 55711 в 2007 р. до 61565 у 2008 р.), осіб, по-
ставлених на облік за вчинення насильства в сім’ї (47984 в 2007 р. 
та 50277 у 2008 р.) [193].
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Державні органи, які в першу чергу покликані захищати осо-
бу від сімейного насильства, з об’єктивних та суб’єктивних при-
чин на сьогодні не повною мірою виконують покладені на них 
обов’язки. У цьому контексті особливої уваги потребує питання 
вдосконалення інституту відповідальності за вчинення насильства 
в сім’ї, вирішення якого в комплексі з іншими новаціями дасть 
змогу знизити рівень цього негативного явища.

Аналізуючи чинне законодавство та практику діяльності 
суб’єктів попередження насильства в сім’ї, можемо констату-
вати той факт, що сьогодні недооцінюється реальний потенціал 
адміністративних стягнень у сфері попередження насильства в сім’ї, 
інститут відповідальності в цій сфері не застосовується ефективно, 
при цьому державно-владний примус втрачає своє значення й мету, 
а відсутність дієвої реакції на відповідні адміністративні правопо-
рушення призводить до вчинення злочинів у сімейно-побутовій 
сфері.

Незважаючи на це в сучасній юридичній науковій літературі основ-
на увага приділяють лише окремим напрямам цієї проблеми. Пи-
танням психологічного, адміністративно та кримінально-правового 
регулювання суспільних відносин у сфері попередження насильства 
в сім’ї присвячені праці О. М. Бандурки, М. М. Биргеу, Ю. П. Би-
тяка, О. І. Бєлової, М. А. Бондаренка, В. Є. Бондара, А. А. Бови, 
В. І. Вєтрова, В. В. Вітвіцької, Л. Л. Гоголєвої, Б. М. Головкіна, 
Н. І. Гончарова, В. Т. Дзюби, Л. В. Дорош, В. І. Женунтія, А. Н. 
Ігнатовича, С. Г. Киренка, М. М. Корчового, О. В. Ковальової, 
Г. Г. Криволапова, Є. В. Курінного, Л. В. Левицької, К. Б. Лев-
ченко, П. С. Матишевського, А. О. Монаєнка, В. К. Негоденка, 
О. В. Негодченка, В. П. Пєткова, Г. О. Пономаренко, Д. В. При-
ймаченка, С. М. Рахметова, О. Ю. Синявської, В. М. Смитиєнка, 
В. В. Сташиса, І. М. Трубавіної, М. О. Тучака, О. А. Удалової, 
О. В. Швед, Н. В. Шость, Я. М. Яковлєва, О. С. Якубова, С. С. Яцен-
ка, Н. С. Юзікової та інших науковців.

Однак системного ґрунтовного дослідження адміністративно-
правового регулювання відповідальності за вчинення насильства 
в сім’ї на сьогодні немає, що й зумовлює актуальність обраної теми 
монографії. Базуючись на аналізі праць вчених-юристів ми мо-
жемо констатувати, що вивчення правопорушень як соціального, 
так і юридичного явища має важливе значення для практичного 
вирішення завдань пов’язаних з регулюванням відносин у сфері 
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забезпечення прав та свобод людини та громадянина. Проблем, 
що можуть зацікавити дослідника, декілька. По-перше, важливо 
визначити поняття та концептуальні підходи до відповідальності 
за правопорушення в цій сфері. По-друге, необхідно дослідити 
ґенезу та сучасний стан законодавства в галузі попередження на-
сильства в сім’ї. По-третє, потрібно дослідити діалектику цих явищ, 
тобто як вони змінюються, які умови їх запобігання та припинен-
ня. По-четверте, вважаємо, що поділ юридичної відповідальності 
за важкістю наслідків на кримінальну і адміністративну є хибним 
і таким, що не відповідає формальній логіці і правовому вченню 
яке базується на сентенціях і роздумах давньоримських юристів. 
Сьогодны ряд суспільних правопорушень та відповідальність 
за їхнє здійснення знайшли своє відображення у Кримінальному 
кодексі, але найбільший блок суспільних правопорушень за-
конодавцями радянського періоду було закладено до Кодексу 
України «Про адміністративні правопорушення» (КУАП). Проте 
згадаємо: адміністративне право, – це галузь права яка обслуговує 
управлінські відносини. Тобто виходить що всі правопорушення 
які розглянуті в КУАП – це правопорушення громадян проти 
адміністрації. А може правопорушення адміністрації проти гро-
мадян? Відповідно, цілі блоки норм КУАП на сьогодні не діють або 
постійно змінюються. Правові основи, закладені в законодавство 
за часів Радянського Союзу, і досі домінують у правових системах 
пострадянського простору, у тому числі в Україні. Вони суперечать 
не лише правовим нормам цивілізованого світу, а й самій логіці 
соціального та економічного розвитку нормального демократично-
го суспільства. Особливо актуальним це питання є для сучасного 
адміністративного права. Різноманітні адміністративно-правові 
норми, які регламентують організацію діяльності у різних сферах 
суспільного життя, містяться в численних, прийнятих у різний 
час нормативних актах. Увесь цей нормативний матеріал потребує 
певної систематизації. Під систематизацією розуміють впорядкуван-
ня й удосконалення чинного законодавства та іншого нормативно-
правового матеріалу шляхом його оброблення й викладення за пев-
ною системою у вигляді збірників (довідників) актів (предметних, 
системно-предметних, хронологічних тощо) чи у формі зведених 
(зібраних) кодифікованих актів. На відміну від норм деяких галу-
зей права, об’єднати всі норми адміністративного права в одному чи 
навіть у декількох комплексних (кодифікованих) актах неможливо 
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з об’єктивних причин. Адміністративне право регулює широке 
коло суспільних відносин. Його норми містяться в численних актах 
різної юридичної сили. Крім того, нормотворчість в управлінській 
сфері характеризується високим рівнем динамічності, частим ви-
никненням нових норм, що ускладнює зміст і структуру правового 
матеріалу й обмежує можливість його кодифікації. Законодавчі 
акти постійно доповнюються та уточнюються. Так, Кодекс 
України «Про адміністративні правопорушення» з 1984 р. зазнав 
стільки змін, що один їхній перелік складає декілька сторінок 
[9], а запропоновані редакції КУАП являють собою доопрацьовані 
версії попереднього кодексу. Інструкції, положення, накази, листи, 
постанови деталізують дії чиновників. Для контролю та нагля-
ду за державними структурами створюються подібні підрозділи 
внутрішньої безпеки.

Відторгнення радянськими вченими поділу права на публічне 
і приватне, втручання держави в усі сфери життя людини, при-
звело до того що адміністративне право підмінили собою публічне 
право.

Отже, за ступенем суспільної небезпеки правопорушення 
поділяється на злочин і проступок. Як злочин так і проступок 
можуть скоюватись особою під час діяльності в будь-якій сфері. 
В нашому випадку в сфері попередження насильства в сім’ї. 
Відповідно якщо це буде незначне правопорушення то особа буде 
нести незначну відповідальність перед суспільством: публічне виба-
чення, штраф, виправні (громадські) роботи тощо. У разі, якщо осо-
ба винна в тяжкому правопорушенні яке потягло смерть людини, 
значні матеріальні збитки, тоді вона повинна каратись за вчинення 
злочину. Наголосимо, що в першому випадку особа несе публічну 
відповідальність, а в іншому кримінальну.

Що стосується адміністративного правопорушення, то на нашу 
думку його може скоїти лише представник влади (адміністрації) 
державний службовець (або особа якій делеговані повноваження 
державного службовця), суб’єкт попередження насильства в сім’ї 
наділений владними повноваженнями і нести за свою неправомірну 
діяльність він буде адміністративну відповідальність. У разі якщо 
його дії будуть кваліфіковані як злочин тоді відповідальність буде 
кримінальною.

На нашу думку, норми, які регулюють відповідальність у сфері 
попередження насильства в сім’ї, повинні міститися в Сімейному 
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кодексі, а у разі, коли суспільна небезпека такого правопорушення 
за своєю тяжкістю перевищує публічний проступок, вони повинна 
міститися у Кримінальному Кодексі.

Ще раз хочемо наголосити, що в цьому контексті ми ніяким 
чином не зменшуємо роль адміністративного права як права, яке 
регулює усі сфери суспільного життя, а лише визначаємо його місце 
в правовій системі держави. У той же час представлене Вашій увазі 
дослідження було проведено на основі чинного законодавства, що є, 
на нашу думку, більш коректним та раціональним. Сподіваємося, 
що ця праця стане цікавою та корисною для всіх, хто займається 
проблемами попередження насильства в сім’ї а також для студентів, 
курсантів, слухачів та аспірантів вищих учбових закладів.

Доктор юридичних наук,
професор С. В. Пєтков 
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