Дзвінки на «гарячу лінію» безкоштовні:
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лінії»

домашнього

з

насильства,

(зі стаціонарних телефонів за номером на всій
території України)

торгівлі людьми та гендерної дискримінації
можна отримати:

-

386

Інформаційні консультації (інформацію про
організації та установи, до яких потрібно

(з мобільних телефонівв операторів «Білайн»,

звернення та інше);

«Людина повинна вирішувати всі
конфлікти без помсти, агресії і розплати,
бо корінь усього - це любов!»
Мартін Лютер Кінг

«Київстар», «Лайф» та «МТС»)

звернутися у конкретній ситуації, перелік
документів, які необхідно підготуати для

Білгород-Дністровський міськрайонний
відділ філії Державної установи
«Центр пробації» в Одеській області
Міністерства юстиції України

Ти також можеш отримати консультацію

ЗМІНИ ЖИТТЯ –
ЗУПИНИ НАСИЛЬСТВО!

фахівців «Ла Страда-Україна» електронною
поштою, залишивши своє питання на сайті

-

Психологічні
підтримка

консультації
психолога

(поради
анонімно

та
у

www.la-strada.org.ua або надіславши листа на
e-mail: info@la-strada.org.ua

телефонному режимі);
-

Правову

допомогу

(консультації

та

рекомендації юристів щодо кожної ситуації,
поради

стосовно

правильного

складання

необхіднних документів тощо).
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Що таке домашнє насильство?
Це дія (або бездіяльність) фізичного,
сексуального,
психологічного
чи
економічного насильства, які відбуваються в
сім’ї, у межах місця проживання або між
родичами, або між тими, хто спільно
проживає або проживав однією сім’єю, але не
перебуває у родинних стосунках або шлюбі
між собою. Це злочин проти життя, здоров’я,
честі та гідності особистості.
Види насильства:
- Фізичне
- Психологічне
- Сексуальне
- Економічне
Фізичне насильство в сім’ї – це
навмисне
нанесення
побоїв,
тілесних
ушкоджень, яке може призвести чи призвело
до порушення нормального стану фізичного
чи психічного здоров’я або навіть до смерті
постраждалого, а також до приниження його
честі та гідності.
Психологічне насильство в сім’ї – це
насильство, пов’язане з тиском одного члена
сім’ї на психіку іншого через навмисні

словесні образи або погрози, переслідування,
залякування, які доводять постраждалого до
стану емоційної невпевненості, втрати
захистити себе і можуть заподіяти або
заподіяли шкоду психічному здоров’ю.
Сексуальне насильство в сім'ї – це
примушування до небажаних статевих
стосунків у родині, а також сексуальні дії
щодо неповнолітнього члена сім’ї.
Економічне насильство в сім’ї – це
навмисні дії одного члена сім’ї щодо іншого,
спрямовані
на
те,
щоб
позбавити
постраждалого житла, їжі, одягу та іншого
майна чи коштів, на які він має законне право.
Такі дії можуть заподіяти шкоду фізичному чи
психічному здоров’ю або навіть призвести до
смерті постраждалого.
Люди часто не усвідомлюють, що
насильство – це не тільки побиття, а й
постійне приниження, образи, лайки. Нерідко
скривджені вважають, що така їхня доля –
зазнавати насильства, і вони мусять це
терпіти. Таку позицію займати не варто, бо
зазвичай кривдники не відразу вдаються до
фізичних засобів впливу на жертву, однак, не
зітнувшись із опором, натомість відчувши
вседозволеність, переходять від словесної
критики до фізичного насильства.
Відповідно
до
статті
126-1
Кримінального кодексу України, домашнє
насильство карається громадськими роботами
на строк 150 до 240 годин, або арештом на
строк до 6 місяців, або обмеженням волі на

строк до 5 років, або позбавленням волі на
строк до 2 років.
Також, суд може застосувати до особи,
яка вчинила домашнє насильство, один або
декілька обмежувальних заходів, відповідно
до якого (яких) на засудженого можуть бути
покладені такі обов’язки:
- заборона перебувати в місці спільного
проживання з особою, яка постраждала
від домашнього насильства;
- обмеження спілкування з дитиною у разі,
якщо домашнє насильство вчинено
стосовно дитини або у її присутності;
- заборона наближатися на визначену
відстань до місця, де особа, яка
постраждала від домашнього насильства,
може постійно чи тимчасово проживати,
тимчасово чи систематично перебувати у
зв’язку
із
роботою,
навчанням,
лікуванням чи з інших причин;
- заборона
листування,
телефонних
переговорів з особою, яка постраждала від
домашнього насильства, інших контактів
через засоби зв’язку чи електронних
комунікацій особисто або через третіх
осіб;
- направлення для проходження програми
для кривдників або пробаційної програми.

Ніхто, ніколи і ні за яких обставин не має
стати жертвою домашнього насильства, бо
насильство - це злочин!

