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АНОТАЦІЯ 

 

Митник У.М. Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії 

домашньому насильству в Україні та країнах Європейського Союзу. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 

«Право» (08 – Право). Київський університет права Національної академії наук 

України; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії 

наук України, Київ, 2021. 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукової проблеми, що полягало у поглибленні та систематизації кримінально-

правових норм і наукових знань у сфері протидії домашньому насильству, а 

також пошуку нових шляхів кримінально-правової та кримінологічної протидії 

цьому явищу.  

Встановлено, що в Україні на законодавчому рівні поняття домашнього 

насильства з’явилося у 2017 році, а із 2019 року вчинення домашнього 

насильства є злочином.  

Встановлено такі негативні тенденції зміни кількісних та якісних 

показників злочинності, пов’язаної із вчиненням домашнього насильства: дане 

явище характеризується високою латентністю; найбільшу частку постраждалих 

від домашнього насильства осіб становлять жінки; щороку зростає кількість 

випадків вчинення домашнього насильства; частка постраждалих від 

домашнього насильства чоловіків з кожним роком зростає, проте домашнє 

насильство, вчинене щодо чоловіків характеризується більшою латентністю 

порівняно з домашнім насильством, вчиненим щодо жінок та дітей; в більшості 

випадків домашнє насильство вчиняється у стані алкогольного сп’яніння; дане 

явище переважає у сільській місцевості. 



 

Обґрунтовано необхідність удосконалення визначення домашнього 

насильства у ст.126
1 

Кримінального кодексу України. На підставі порівняльно-

правового дослідження підходів до визначення домашнього насильства у 

країнах ЄС, зокрема у Болгарії, Великобританії, Іспанії, Італії, Словаччини, 

Словенії, Польщі, Хорватії, Чехії, а також у Модельному законодавстві про 

домашнє насильство ООН, Конвенції Ради Європи про попередження та 

боротьбу з насильством щодо жінок та домашнім насильством, правозастосовчій 

практиці Німеччини та Польщі запропоновано у ст.126
1 

Кримінального кодексу 

України визначити домашнє насильство як умисне систематичне вчинення 

фізичного, психологічного, економічного, сексуального або соціального 

насильства щодо особи, передбаченої у ч.2 або 3 ст.3 Закону України «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству», що призводить до фізичних 

або психологічних страждань, розладів здоров’я, втрати працездатності, 

емоційної залежності або погіршення якості життя потерпілої особи. 

Запропоновано доповнити ст.126
1 

Кримінального кодексу України та Закон 

України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» поняттям 

соціального домашнього насильства. Під поняттям «соціального домашнього 

насильства» пропонується розуміти обмеження в соціальному житті 

постраждалої особи, заборону, обмеження чи контроль за зовнішніми 

контактами, заборону, обмеження або перешкоджання у спілкуванні з іншими 

людьми (людиною), соціальній самореалізації та інші форми обмеження 

соціального життя. 

Обґрунтовано доповнення ст.126
1
 КК України кваліфікованим складом 

злочину і визначення кваліфікуючими ознаками вчинення злочину з особливою 

жорстокістю, або із застосуванням зброї. 

В результаті дослідження кримінально-правової протидії домашньому 

насильству в Австрії і Чехії, враховуючи часті випадки переслідування 

кривдником постраждалої особи після того, як вона покидає спільне 



 

помешкання, обґрунтовано необхідність закріплення у КК України норми, яка б 

передбачала відповідальність за сталкінг, який запропоновано визначити як 

умисне систематичне переслідування іншої особи особисто, або за допомогою 

листування, використання засобів телефонного зв’язку, інформаційно-

телекомунікаційних мереж чи інших засобів зв’язку, або іншим способом, якщо 

така поведінка обмежує потерпілого у звичайному житті, викликає або здатна 

викликати психологічну напругу. 

На основі вивчення досвіду зарубіжних країн (Великобританія, Іспанія) 

визнано доцільним доповнення переліку осіб, які можуть бути потерпілими від 

домашнього насильства хатніми робітниками, що проживають з особами, у яких 

вони працюють, особами, які мали спільну дитину (дітей) та особою, з якою 

кривдник не перебуває у шлюбі, але підтримує такі стосунки незалежно від 

факту спільного проживання. 

На підставі проведення порівняльно-правового дослідження протидії 

домашньому насильству у таких країнах Європейського Союзу як Німеччина, 

Польща, Франція сформульовані такі пропозиції та рекомендації щодо 

удосконалення норм Закону України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству», зокрема щодо закріплення норми щодо можливості негайного 

видалення кривдника зі спільного з постраждалою особою помешкання; норми 

щодо обов’язкового негайного видалення з помешкання особи, яка вчинила 

домашнє насильство щодо дитини, або якщо існує загроза його вчиненню з боку 

такої особи та норми, відповідно до якої в даному випадку необхідним є 

одночасне вирішення питання щодо позбавлення батьків батьківських прав; 

норми щодо можливості застосування заборони спілкування з дитиною у 

випадку вчинення домашнього насильства щодо неї. 

На підставі вивчення досвіду протидії домашньому насильству у 

Великобританії обгрунтовано необхідність законодавчого закріплення в Україні 

можливості перевірки інформації про притягнення партнера до відповідальності 



 

за вчинення домашнього насильства. 

В результаті дослідження законодавства з протидії домашньому 

насильству в Австрії запропоновано встановити адміністративну 

відповідальність постраждалої особи у разі, якщо вона дозволила кривднику 

повернутися до спільного помешкання під час дії обмежувального заходу, 

термінового заборонного припису чи обмежувального припису. 

На підставі вивчення досвіду протидії домашньому насильству у Норвегії 

обґрунтована необхідність внесення змін до ст. 477 КПК України щодо 

виключення домашнього насильства із категорії кримінальних проваджень у 

формі приватного обвинувачення. 

Запропоновано доповнити ч.1 ст.91
1
 КК України таким обмежувальним 

заходом як тимчасове вилучення документів, які посвідчують право на 

володіння та носіння зброї із тимчасовим вилученням зброї, закріплення 

аналогічної норми у ч.6 ст.194 КПК України, у ч.2 ст.25, ч.2 ст.26 Закону 

України «Про запобігання та протидію домашньому насильству». Обґрунтовано 

доцільність внесення змін до ч.2 ст.91
1
 КК України, відповідно до яких 

обмежувальні заходи зможуть застосовуватися до неповнолітніх, яким надано 

право на шлюб або які перебувають у шлюбі, а також до неповнолітніх осіб, 

яким надана повна цивільна дієздатність, а направлення для проходження 

програми для кривдників або пробаційної програми зможе застосовуватися до 

осіб, які на момент вчинення домашнього насильства не досягли 18-річного 

віку. 

Обґрунтовано необхідність удосконалення концепції роботи гарячої лінії 

для постраждалих осіб шляхом забезпечення взаємодії гарячої лінії з органами 

поліції з метою негайного повідомлення про вчинення домашнього насильства 

щодо певної особи, а також можливості повідомлення про домашнє насильство 

за допомогою засобів електронних комунікацій для надання змоги звернення 

особам з вадами слуху і мовлення та іноземним особам. 



 

На підставі дослідження досвіду протидії домашньому насильству в 

Німеччині, Австрії та Іспанії обґрунтовано необхідність створення 

спеціалізованого суду з розгляду сімейних справ з метою швидкого та 

кваліфікованого розгляду справ, пов’язаних із вчиненням домашнього 

насильства. 

В результаті систематизації наукових поглядів вітчизняних та зарубіжних 

вчених з урахуванням відомостей Єдиних звітів про осіб, які вчинили 

кримінальні правопорушення Генеральної прокуратури України, вироків судів 

за Єдиним державним реєстром судових рішень щодо статі, віку, рівня освіти, 

місця проживання та зайнятості кривдників визначено кримінологічний портрет 

особи злочинця, який вчиняє домашнє насильство: особа віком 30-50 років 

переважно чоловічої статі, перебуває у шлюбі або спільно проживає з партнером 

не в шлюбі, мешканець переважно сільської місцевості, із середнім рівнем 

освіти, може мати низький інтелектуальний розвиток, проблеми із фізичним 

здоров’ям, психічні порушення (в межах осудності), переважно безробітний або 

з відсутністю постійного місця роботи і при цьому не навчається, або є 

працівником низької кваліфікації, з ознаками девіантної поведінки (схильний до 

вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин, вчинення правопорушень 

та ігнорування правових норм), має викривлену соціальну свідомість, низький 

рівень соціальних навичок, емоційного інтелекту, лабільну самооцінку, 

переважно сам був постраждалою особою чи свідком домашнього насильства у 

дитинстві, раніше притягався до адміністративної чи кримінальної 

відповідальності, із стереотипними уявленнями щодо гендерних ролей та, 

зазвичай, вчиняє домашнє насильство щодо свого подружжя/партнера та/або 

дітей. 

Запропоновано класифікувати типи кривдників на ситуативних, 

антисоціальних, кривдників з психічними розладами, деспотичних. 

Ситуативний тип в цілому характеризується позитивно або нейтрально, а 



 

вчинення ним домашнього насильства відбувається під впливом раптової 

гострої конфліктної ситуації, у тому числі у стані афекту. Антисоціальний тип 

характеризується негативно, схильний до алкоголізму чи наркоманії, кривдники 

цього типу раніше могли вчиняти правопорушення чи злочини, часто є 

провокаторами конфліктної ситуації, а застосоване ними насильство практично 

не має ситуативного характеру. У кривдників з психічними розладами 

ключовим елементом при вчиненні домашнього насильства виступають 

межовий розлад особистості, дисфоричність, низький рівень управління своїми 

емоціями та поведінкою, високий рівень агресивності, конфліктності, 

хвороблива прив’язаність до партнера, патологічні ревнощі, постійне психічне 

напруження, депресивність, а також психічні хвороби. Деспотичний тип 

характеризується жорстокістю, садизмом, агресивністю, нарцисизмом, може 

керуватися гендерними стереотипами, зневажає потреби та інтереси членів сім’ї, 

а також прагне до домінування над ними, що є ключовим при вчиненні 

домашнього насильства. 

В результаті аналізу основних теорій домашнього насильства (соціально-

історичної, системно-сімейної, індивідуально-психологічної, ресурсів, обміну, 

культурної, патріархальної, модернізації, економічної залежності) встановлено, 

що ці теорії є взаємодоповнюючими, оскільки виникнення та існування явища 

домашнього насильства зумовлено сукупністю причин, які притаманні тій чи 

іншій теорії. Домашнє насильство зумовлене проявами негативних явищ, які 

існують у соціокультурній площині, суспільній свідомості, комплексі усталених 

цінностей, традицій і поглядів, рівнем економічного розвитку суспільства, 

наявністю внутрішніх і зовнішніх конфліктів, а також індивідуальним аспектом, 

зумовленим психологічними та фізіологічними особливостями особистості. 

На підставі дослідження причин та умов, що сприяють вчиненню 

домашнього насильства запропоновано їх класифікацію на детермінанти макро- 

та мікрорівнів. До детермінантів макрорівня відносимо культурно-історичні 



 

(стереотипність поглядів суспільства щодо сімейних стосунків, ролей кожного з 

подружжя та виховання дітей, релігійні норми), соціальні (система соціальних 

цінностей, конфлікти, насильство в суспільстві, поширення алкоголізму та 

наркоманії), загальноекономічні (економічна криза, безробіття, низький 

економічний розвиток країни), правові (недосконалість законодавства у сфері 

боротьби з домашнім насильством, латентний характер цього явища), політичні 

(відсутність визнання важливості проблеми домашнього насильства на 

загальнодержавному рівні та серйозного сприйняття суспільством цієї 

проблеми). До детермінантів мікрорівня відносимо індивідуально-психологічні 

(розлади психіки, пережите у дитинстві насильство, ревнощі, егоїстичність, 

авторитарність, конфліктність характеру, агресивність, конкуренція за 

лідерство), соціально-педагогічні (батьківський приклад, недоліки виховання, 

низький освітній та культурний рівень, прихильність до гендерних стереотипів, 

непідготовленість до шлюбу та батьківства), економічні (матеріальна скрута в 

сім’ї, умови життя), медичні (зловживання алкоголем і наркотиками), 

фізіологічні (стан фізичного здоров’я), демографічні (різниця у віці, цінностях 

партнерів, їх соціальному та матеріальному статусі). 

Ключові слова: домашнє насильство, сім’я, кривдник, постраждала особа, 

конфлікт, кримінально-правова протидія, кримінологічна протидія, особа 

злочинця, кримінологічна характеристика, кримінологічний портрет, 

детермінація. 
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The dissertation provides theoretical summarization and a new solution of the 

scientific problem, which is devoted to the deepening and systematization of criminal 

legal norms and scientific knowledge in the field of domestic violence counterwork, 

and finding new ways of criminal legal and criminological counterwork to this 

phenomenon. 

It has been established that in Ukraine, at the legislative level, the notion of 

domestic violence appeared in 2017 and since 2019 committing of domestic violence 

has been treated as a crime. 

The following negative trends of change of quantitative and qualitative indicators 

of the crime related to commission of domestic violence are established: this 

phenomenon is characterized by high latency; the largest share of victims of domestic 

violence are women; the number of cases of domestic violence is growing every year; 

the share of men victims of domestic violence is growing every year, but domestic 

violence committed against men is more latent than domestic violence committed 

against women and children; in most cases, domestic violence is committed under the 

alcohol influence; this phenomenon predominates in rural areas. 

The need of improving the definition of domestic violence in the Article 126
1
 of 

the Criminal code of Ukraine is substantiated. 

Based on the comparative legal research of approaches to the definition of 

domestic violence in the EU countries, in Bulgaria, Great Britain, Spain, Italy, 

Slovakia, Slovenia, Poland, Croatia, the Czech Republic in particular and in the UN 

Model legislation on domestic violence, the Council of Europe Convention on 

preventing and combating violence against women and domestic violence, law 

enforcement experience of Germany and Poland, it was proposed in the Article 126
1
 



 

of the Criminal code of Ukraine to treat domestic violence as the intentional 

systematic commission of physical, psychological, economic, sexual, social violence 

against a person provided in Part 2 or 3 of Article 3 of the Law of Ukraine «On 

prevention and counteraction to domestic violence», which results in physical or 

psychological suffering, health disorders, disability, emotional dependence or 

deterioration of the victim’s life quality. 

It was proposed to supplement the Article 126
1
 of the Criminal code of Ukraine 

and the Law of Ukraine «On prevention and counteraction to domestic violence» with 

the concepts of social domestic violence. 

The term «social domestic violence» was proposed to be treated as the 

restrictions in the social life of the victim, prohibition, restriction or control of external 

contacts, prohibition, restriction or obstruction of communication with other people 

(person), social self-realization and other forms of restriction of social life. 

The need of supplying of Article 126
1
 of the Criminal code of Ukraine with the 

qualified corpus delicti and determination by qualifying signs commission of the 

crime with special cruelty or with the use of fire-arms was substantiated. 

As a result of the research of criminal legal counterwork of domestic violence in 

Austria and the Czech Republic, considering the frequent cases of stalking of the 

victim after leaving the apartment they share by the offender, the necessity of 

enshrining in the Criminal code of Ukraine the norm that would provide the liability 

for stalking was substantiated, being proposed to be treated as an intentional 

systematic persecution of another person personally, or through correspondence, the 

use of telephone means, information and telecommunications networks or other means 

of communication, or otherwise, if such behavior restricts the victim in everyday life, 

causes or is able to cause psychological stress. 

Based on the research of the experience of foreign countries (Great Britain, 

Spain) it was considered to be worth to supplement the list of persons who may be 

treated as victims of domestic violence by domestic workers living with people for 



 

whom they work, persons, who gave the birth to a child (children) and a person with 

whom the offender is not officially married, but keeps family relations regardless of 

the fact of cohabitation. 

Based on a comparative legal research of combating domestic violence in such 

countries of the European Union as Germany, Poland, France such proposals and 

recommendations were formulated to improve the Law of Ukraine «On prevention 

and сounteraction to domestic violence», in particular to establish a norm on the 

possibility of immediate removal of the offender from the apartment he share with the 

victim; the norm on the obligatory immediate removal from the apartment of a person 

who has committed domestic violence against a child, or if there is a threat of its 

commission by this person, and the norm according to which in this case it is 

necessary to simultaneous resolution of the issue of deprivation of parents of parental 

rights; the norm on the possibility of applying a prohibition of communication with a 

child in case of domestic violence against him. 

Based on the research of the experience of domestic violence counterwork in the 

Great Britain, the necessity of legislative consolidation in Ukraine of the possibility of 

verifying information on bringing a partner to justice for committing domestic 

violence was substantiated. 

As a result of the research on legislation of counteraction to domestic violence in 

Austria it was proposed to establish the administrative liability of the victim, if he/she 

allowed the offender to come back to the apartment they share during the period of 

restrictive measure, urgent prohibition order or restrictive order.  

Based on the research of the experience of domestic violence counterwork in 

Norway, the necessity of making changes to Article 477 of the Criminal procedure 

code of Ukraine on the exclusion of domestic violence as the category of criminal 

proceedings being of private prosecution, was substantiated. 

It was proposed to supplement Part 1 of Article 91
1
 of the Criminal code of 

Ukraine with such restrictive measure as temporary withdrawal of documents 



 

certifying the right to possess and have fire-arms and its temporary withdrawal, fixing 

of the similar norm in Part 6 of Article 194 of the Criminal procedure code of Ukraine 

and Part 2 of Article 25, part 2 of Article 26 of the Law of Ukraine «On prevention 

and counteraction to domestic violence». 

The expediency of making changes in Part 2 of Article 91
1
 of the Criminal code 

of Ukraine was substantiated, according to which restrictive measures may be applied 

to minors who have been granted the right to marry or who are married, and to minors 

who have been granted full civil capacity, and assignment for taking a course for 

offenders or a probation program can be assigned to persons, who are aged under 18 at 

the time of committing domestic violence. 

The necessity of the improvement of the hotline concept for victims by ensuring 

the interaction of the hotline with the police to inform immediately about the 

commission of domestic violence against a certain person, and the possibility to report 

about domestic violence by means of electronic communications to enable people 

with hearing and speech disorders and foreigners, were substantiated. 

Based on the research of the experience of combating domestic violence in 

Germany, Austria and Spain, it was substantiated the need of establish a specialized 

court for family cases for the purpose of prompt and qualified consideration of cases 

related to domestic violence. 

As a result of systematization of scientific ideas of national and foreign scientists, 

taking into account the information of the unified reports about persons who 

committed criminal offenses of the Prosecutor General's Office of Ukraine, the court 

verdicts on the Unified state register of court decisions on gender, age, education, 

place of residence and employment the criminological picture of the perpetrator of 

domestic violence has been determined: a person aged 30-50, mostly male, married or 

cohabiting with partner, a resident of a predominantly rural area with a secondary 

level of education, being of low intellectual development and with the physical health 

problems, mental disorders (within sanity), mostly unemployed or without a 



 

permanent job and not taking any training, or being a low-skilled worker, with signs 

of deviant behavior (alcohol, drugs, delinquency addictor and ignoring the legal 

norms), possessing a distorted social consciousness, low level of social skills, 

emotional intelligence, labile self-esteem, being mostly himself a victim or witness of 

domestic violence in childhood, being previously brought to administrative or 

criminal responsibility, with special stereotypes of gender roles and usually 

committing domestic violence against his/her spouse/partner and/or children. 

It was proposed to classify the types of offenders into situational, antisocial, 

offenders with mental frustration, despotic. 

As a result of analysis of main domestic violence theories (socio-historical, 

system-family, individual-psychological, resources, exchange, cultural, patriarchal, 

modernization, economic dependence) it is established that these theories are 

complementary because the nascence and existence of the phenomenon of domestic 

violence is due to set of reasons that are inherent for one or another theory. Domestic 

violence is caused by the manifestations of negative phenomena that exist in the 

socio-cultural plane, social consciousness, a set of established values, traditions and 

views, the level of economic development, the presence of internal and external 

conflicts, as well as individual aspects due to psychological and physiological 

characteristics.  

The situational type is generally characterized positively or neutrally, and the 

commission of domestic violence by him occurs under the influence of a sudden acute 

conflict situation, including in a state of affect. Antisocial type is characterized by 

negative, prone to alcoholism or drug addiction, the offenders of this type may 

previously committed offenses or crimes, they are often provocateurs of the conflict 

situation, and the violence used by them is almost non-situational. The key elements 

in the perpetration of domestic violence by offenders with mental disorders are 

borderline personality disorder, dysphoricity, low level of control of their emotions 

and behavior, high level of aggression, conflict, painful attachment to a partner, 



 

pathological jealousy, constant mental stress, depression, and mental illness. The 

despotic type is characterized by cruelty, sadism, aggression, narcissism, can be 

guided by gender stereotypes, despises the needs and interests of family members, and 

seeks to dominate them, which is key in committing domestic violence. 

Based on the research of causes and the circumstances that contribute to the 

commission of domestic violence, their classification into macro- and microlevel 

determinants was proposed. The determinants of the macrolevel include cultural and 

historical (stereotypes of society’s points of view on family relations, the role of each 

spouse and child rearing, religious norms), social (system of social values, conflicts, 

violence in society, the spread of alcoholism and drug addiction), general economic 

(economic crisis, unemployment, low economic development of the country), legal 

(imperfection of legislation in the field of counterwork of domestic violence, the latent 

nature of this phenomenon), political (lack of recognition of the importance of the 

problem of domestic violence at the national level and proper perception of this 

problem by society). The determinants of the microlevel include individual 

psychological (mental disorders, experience of childhood violence, jealousy, 

selfishness, authoritarianism, conflict nature, aggression, competition for leadership), 

socio-pedagogical (parental example, imperfection of upbringing, low educational and 

cultural level, adherence to gender stereotypes, unpreparedness for marriage and 

parenthood), economic (financial difficulties in the family, living standards), medical 

(alcohol and drug misuse), physiological (physical health), demographic (age 

difference, values of partners, their social and material status). 

Keywords: domestic violence, family, abuser, victim, conflict, criminal legal 

counterwork, criminological counterwork, person offender, criminological 

characteristics, criminological picture, determination. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров’я 

ЄС – Європейський Союз 

ЗМІ – Засоби масової інформації 

КЗпП України – Кодекс законів про працю України 

КК Австрії – Кримінальний кодекс Австрії 

КК Іспанії – Кримінальний кодекс Іспанії 

КК Італії – Кримінальний кодекс Італії 

КК Словаччини – Кримінальний кодекс Словаччини 

КК України – Кримінальний кодекс України 

КК Франції – Кримінальний кодекс Франції 

КК Хорватії – Кримінальний кодекс Хорватії 

КПК України – Кримінальний процесуальний кодекс України 

КУпАП – Кодекс України про адміністративні правопорушення 

МВС України – Міністерство внутрішніх справ України 

НАН України – Національна академія наук України 

ОБСЄ – Організація з безпеки і співробітництва в Європі 

ООН – Організація Об'єднаних Націй 

п. – Пункт 

р. – Рік 

ст. – Стаття 

УРСР – Українська Радянська Соціалістична Республіка 

ФРН – Федеративна Республіка Німеччина 

ч. – Частина 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Останніми роками в Україні та країнах 

Європейського Союзу спостерігається зростання рівня злочинності, пов’язаної із 

вчиненням домашнього насильства. Зміни, які відбуваються в економічній, соціальній, 

політичній і культурній сферах життя зумовлюють духовно-моральну деградацію, 

нівелювання сімейних цінностей, зниження доходів окремих сімей та проблему 

безвідповідального батьківства. Це призводить до зростання рівня домашнього 

насильства, яке стає загальнодержавною проблемою в країнах Європейського Союзу та 

Україні. Йому притаманна особлива специфіка, яка носить комплексний характер і 

потребує глибокого вивчення. 

Спостерігаються негативна динаміка зміни кількісних та якісних показників 

домашнього насильства. Зокрема, збільшується відсоток вчинення домашнього 

насильства у стані алкогольного сп’яніння, зростає кількість випадків вчинення цього 

злочину жінками. За даними Генеральної прокуратури України усього у 2019 році 

обліковано 2554 кримінальних правопорушень, пов’язаних з насильством в сім’ї та 1068 

випадків домашнього насильства (ст.126
1
 КК України), а у 2018 та 2017 роках 

відповідно 1586 та 1341 кримінальних правопорушень, пов’язаних з насильством в 

сім’ї. У стані алкогольного сп’яніння у 2019 році було вчинено 857 кримінальних 

правопорушень, пов’язаних з насильством в сім’ї та 220 випадків домашнього 

насильства, за якими провадження були направлені до суду, а у 2018 та 2017 роках 

відповідно 550 та 466 кримінальних правопорушень, пов’язаних з насильством в сім’ї. 

У країнах Європейського Союзу 28% всіх умисних вбивств складають випадки 

вчинення домашнього насильства, які спричинили смерть постраждалої особи. Для 

прикладу, у Франції від 200 тис. до 2 млн. жінок є постраждалими від домашнього 

насильства, 400 щорічно вмирають від тілесних ушкоджень, завданих чоловіком у сім’ї. 

Кількість злочинів, пов’язаних із домашнім насильством за 2018 рік в Англії та Уельсі 

становить 599549 злочинів, що на 23% перевищує аналогічні показники за попередній 
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рік. У 2017 році у Польщі від домашнього насильства постражала 10041 особа, у 2016 

році – 9198 осіб, у 2015 році – 9414 осіб. 

Такі негативні тенденції, що спостерігаються в Україні та країнах Європейського 

Союзу зумовлюють необхідність всебічного дослідження стану та визначення шляхів 

удосконалення кримінально-правової та кримінологічної протидії домашньому 

насильству. 

З огляду на важливість окресленого питання різні прояви насильницької 

злочинності досліджувалися такими вітчизняними та зарубіжними вченими, як С.Н. 

Абельцев, Ю.М. Антонян, О.М. Бандурка, І.В. Басиста, А.Б. Блага, В.О. Брижик, О.В. 

Бойко, А.А. Бова, П.О. Власов, А.М. Волощук, А.О. Галай, В.О. Галай, В.В. Голіна, 

О.М. Гумін, Б.М. Головкін, О.М Джужа, І.В. Дроздова, Д.Г. Заброда, А.В. Запорожцев, 

О.В. Ковальова, О.М. Костенко, А.В. Лабунь, О.М. Мусієнко, Н.А. Орловська, Р.В. 

Перелигіна, Д. Роде, М. Роде, І.В. Сошнікова, О.М. Ткаленко, Г.А. Чупіна, Д.А. 

Шестаков, М. Янусчек, Х.П. Ярмакі. Проте чимало питань у зазначеній сфері дотепер 

залишаються невирішеними та потребують подальшої розробки. Крім цього, прийнятий 

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», надає нові 

можливості для додаткового дослідження та удосконалення кримінально-правового та 

кримінологічного механізму протидії цьому явищу. Зокрема, подальшого дослідження 

потребує визначення особливостей феноменології домашнього насильства, його 

детермінації, а також аналіз кримінально-правового та кримінологічного механізму 

протидії домашньому насильству. 

Проблема особи злочинця є однією з центральних та найбільш складних 

кримінологічних проблем. Тому особливу значимість набуває вивчення комплексу 

причин і умов механізмі поведінки особи, яка вчиняє домашнє насильство. Дана 

обставина обумовлена тісним зв'язком умов вчинення домашнього насильства з 

особистісними характеристиками кривдника. 
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Актуальність, важливість і необхідність обраної для дослідження теми зумовлено 

соціальною значимістю проблеми домашнього насильства в Україні та країнах 

Європейського Союзу. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана в Київському університеті права НАН України згідно з планами науково-

дослідної роботи на тему: «Державно-правове регулювання суспільних відносин в 

умовах нових глобалізаційних викликів: вітчизняні та міжнародні реалії» (номер 

державної реєстрації U11U004745).  

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є комплексне дослідження 

європейського досвіду у сфері кримінально-правової та кримінологічної протидії 

домашньому насильству та розробка на цій основі пропозицій щодо вдосконалення 

вітчизняного законодавства в зазначеній сфері. 

Відповідно до поставленої мети було сформульовано наступні завдання: 

  дослідити феноменологію домашнього насильства в Україні та країнах 

Європейського Союзу; 

 проаналізувати стан, тенденції та види домашнього насильства в Україні та 

країнах Європейського Союзу; 

 визначити детермінанти в механізмі поведінки осіб, які вчинили домашнє 

насильство; 

 надати кримінологічну характеристику особи злочинця, який вчиняє домашнє 

насильство; 

 здійснити компаративістський аналіз досвіду протидії домашньому насильству в 

Україні та країнах Європейського Союзу; 

 сформулювати рекомендації із вдосконалення кримінологічної та кримінально-

правової протидії домашньому насильству в Україні. 

Об'єктом дослідження є суспільні відносини, порядок яких порушується внаслідок 

вчинення домашнього насильства. 
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Предметом дослідження є кримінально-правові та кримінологічні засади протидії 

домашньому насильству в Україні та країнах Європейського Союзу.  

Методи дослідження. У процесі дослідження використані загальнонаукові та 

спеціальні методи пізнання правових явищ. Для вирішення поставлених задач 

застосовувалися, зокрема, такі методи: історичний (при дослідженні проявів 

домашнього насильства в історії людства);  формально-логічний (при дослідженні 

змісту правових норм, які передбачають відповідальність за вчинення домашнього 

насильства); порівняльно-правовий (при аналізі кримінального законодавства країн 

Європейського Союзу та України, яке передбачає відповідальність за прояви 

домашнього насильства); статистичний (при узагальненні даних статистичних 

матеріалів Генеральної прокуратури України, МВС України щодо кількості 

зареєстрованих випадків домашнього насильства, відомостей щодо статі, віку, рівня 

освіти, зайнятості кривдників). 

Емпірична база дослідження.  Проаналізовано понад 300 вироків судів за Єдиним 

державним реєстром судових рішень по кримінальних провадженнях, статистичні дані 

Генеральної прокуратури України, МВС України. Науково-теоретичним підґрунтям 

роботи стали праці вітчизняних та зарубіжних вчених у галузі кримінального права, 

кримінології, соціології та психології. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у комплексному, з врахуванням 

детермінант на макро- і мікрорівні, дослідженні феномену домашнього насильства в 

Україні та країнах Європейського Союзу та формулюванні рекомендацій щодо 

вдосконалення шляхів протидії йому. У роботі висунуто й обґрунтовано низку 

положень, висновків і пропозицій, що, на думку автора, характеризуються науковою 

новизною, а саме: 

уперше: 

1) сформульовано поняття «соціального домашнього насильства», під яким 

пропонується розуміти обмеження в соціальному житті постраждалої особи, заборону, 

обмеження чи контроль за зовнішніми контактами, заборону, обмеження або 
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перешкоджання у спілкуванні з іншими людьми (людиною), соціальній самореалізації 

та інші форми обмеження соціального життя; 

2) на підставі вивчення досвіду протидії домашньому насильству у Великобританії 

здійснено обґрунтування необхідності законодавчого закріплення можливості перевірки 

інформації про притягнення партнера до відповідальності за вчинення домашнього 

насильства;  

3) в результаті дослідження законодавства з протидії домашньому насильству в 

Австрії запропоновано встановити адміністративну відповідальність постраждалої 

особи у разі, якщо вона дозволила кривднику повернутися до спільного помешкання під 

час дії обмежувального заходу, термінового заборонного припису чи обмежувального 

припису; 

4) на основі вивчення досвіду зарубіжних країн (Великобританія, Іспанія) 

сформульовано ряд конкретних пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення норм 

Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», зокрема щодо 

доповнення переліку осіб, які можуть бути потерпілими від домашнього насильства 

хатніми робітниками, що проживають з особами, у яких вони працюють, особами, які 

мали спільну дитину (дітей) та особою, з якою кривдник не перебуває у шлюбі, але 

підтримує такі стосунки незалежно від факту спільного проживання; доповнення 

переліку спеціальних та обмежувальних заходів щодо протидії домашньому 

насильству; 

5) на підставі вивчення законодавства з протидії домашньому насильству у 

Німеччині, Великобританії, Франції сформульовано ряд конкретних пропозицій та 

рекомендацій щодо удосконалення норм Кримінального кодексу України, зокрема 

щодо доповнення видів домашнього насильства, закріплених у ст. 126
1
 КК України 

сексуальним та соціальним; доповнення ст. 126
1
 КК України кваліфікованим складом 

злочину і визначення кваліфікуючими ознаками вчинення злочину з особливою 

жорстокістю, або із застосуванням зброї; закріплення норми, яка б передбачала 

відповідальність за переслідування особи (сталкінг); 
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6) запропоновано доповнити ч. 1 ст. 91
1
 КК України таким обмежувальним заходом 

як тимчасове вилучення документів, які посвідчують право на володіння та носіння 

зброї із тимчасовим вилученням зброї, закріплення аналогічної норми у ч. 6 ст. 194 

КПК України, у ч. 2 ст. 25, ч. 2 ст. 26 Закону України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству». Обґрунтовано доцільність внесення змін до ч. 2 ст. 91
1
 КК 

України, відповідно до яких обмежувальні заходи зможуть застосовуватися до 

неповнолітніх, яким надано право на шлюб або які перебувають у шлюбі, а також до 

неповнолітніх осіб, яким надана повна цивільна дієздатність, а направлення для 

проходження програми для кривдників або пробаційної програми зможе 

застосовуватися до осіб, які на момент вчинення домашнього насильства не досягли 18-

річного віку; 

7) на підставі вивчення досвіду протидії домашньому насильству у Норвегії 

запропоновано внести зміни до ст. 477 КПК України щодо виключення домашнього 

насильства із категорії кримінальних проваджень у формі приватного обвинувачення; 

удосконалено: 

8) визначення домашнього насильства у ст. 126
1 

КК України, а саме запропоновано 

визначити домашнє насильство як умисне систематичне вчинення фізичного, 

психологічного, економічного, сексуального або соціального насильства щодо осіб, 

перелік яких зазначений у ч. 2 або 3 ст. 3 Закону України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству», що призводить до фізичних або психологічних страждань, 

розладів здоров’я, втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення якості 

життя потерпілої особи; 

9) наукову позицію щодо кримінологічного портрету кривдника, яка полягає у 

систематизації наукових поглядів вітчизняних та зарубіжних вчених з урахуванням 

відомостей Єдиних звітів про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення 

Генеральної прокуратури України, вироків судів за Єдиним державним реєстром 

судових рішень щодо статі, віку, рівня освіти, місця проживання та зайнятості 

кривдників.  
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10) кримінологічну типологію кривдників, зокрема виділено такі типи кривдників, 

як ситуативні, антисоціальні, кривдники з психічними розладами, деспотичні;  

11) концепцію роботи гарячої лінії для постраждалих осіб шляхом забезпечення 

взаємодії гарячої лінії з органами поліції з метою негайного повідомлення про вчинення 

домашнього насильства щодо певної особи, а також можливості повідомлення про 

домашнє насильство за допомогою засобів електронних комунікацій для надання змоги 

звернення особам з вадами слуху і мовлення та іноземним особам 

набули подальшого розвитку: 

12) положення про те, що природа домашнього насильства соціальна, а тому рівень 

проявів злочинної агресії можна зменшити за допомогою усунення деструктивних 

факторів на макро- та мікрорівні;  

13) вчення про механізм злочинної мотивації у кривдника. Зокрема, вчинення 

домашнього насильства зумовлено не лише наявністю патріархальних поглядів, 

гендерних стереотипів та пережитим у дитинстві домашнім насильством, а й 

психологічною залежністю кривдника від постраждалої особи, намаганням 

продемонструвати власну силу, вирішити особисті проблеми, замінивши контроль над 

своїм внутрішнім світом контролем над іншою людиною; 

14) знання про основні причини та умови в механізмі поведінки кривдника. Так, 

вчинення домашнього насильства зумовлено сукупністю причин та умов, зокрема 

проявами негативних явищ, які існують у соціокультурній площині, суспільній 

свідомості, комплексі усталених цінностей, традицій і поглядів, рівнем економічного 

розвитку суспільства, наявністю внутрішніх і зовнішніх конфліктів, а також 

індивідуальним аспектом, зумовленим психологічними та фізіологічними 

особливостями особистості. 

Практичне значення одержаних результатів. Сформульовані в дисертаційному 

дослідженні теоретичні положення, пропозиції, рекомендації та висновки можуть бути 

використані у: 
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– науково-дослідницькій діяльності як основа для подальшої розробки проблем 

кримінально-правового регулювання протидії домашньому насильству, теоретичних та 

прикладних проблем кримінології домашнього насильства; 

– правотворчій діяльності – під час опрацювання пропозицій щодо вдосконалення 

чинного Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу 

України, Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», 

розробки й прийняття програм протидії домашньому насильству; 

– правозастосуванні – як рекомендації щодо вдосконалення практичної діяльності 

суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству; 

– освітньому процесі – під час викладання курсів «Кримінальне право» та 

«Кримінологія» у закладах вищої освіти, при проведенні науково-дослідницької роботи 

студентів та аспірантів, а також при підготовці відповідних розділів підручників, 

навчальних і методичних посібників. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційної роботи 

доповідалися та обговорювалися на міжнародних науково-практичних конференціях: 

«Захист прав людини: міжнародний та вітчизняний досвід» (м. Київ, 16 травня 2019 р.); 

«Теорія та практика протидії злочинності у сучасних умовах» (м. Львів, 8 листопада 

2019 р.); «Удосконалення механізму правового регулювання суспільних відносин з 

урахуванням зарубіжного досвіду» (м. Київ, 1 червня 2020 р.); «Актуальні питання 

реформування правової системи» (м. Луцьк, 04-06 червня 2021 р.); всеукраїнській 

науковій конференції «Механізм правового регулювання правоохоронної та 

правозахисної діяльності в умовах формування громадянського суспільства» (м. Львів, 

23 листопада 2018 р.); всеукраїнських науково-теоретичних конференціях: «Актуальні 

проблеми кримінального права» (м. Київ, 22 листопада 2019 року); «Філософські, 

методологічні та психологічні проблеми права» (м. Київ, 26 листопада 2020 року); 

всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні проблеми гуманітаристики: 

світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії» (м. Рівне, 5 грудня 2019 р.); 
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міжнародному науково-практичному круглому столі «Новели законодавства про 

запобігання та протидію домашньому насильству» (м. Київ, 27 вересня 2019 р.); 

круглому столі «Актуальні проблеми сучасної юридичної науки та практики» (м. Київ, 

1 жовтня 2020 р.). 

Публікації. Основні теоретичні положення, висновки і практичні результати, 

отримані в процесі роботи над дисертацією, опубліковано в 7 наукових статтях у 

виданнях, визнаних фаховими для юридичних наук, 1 з яких – в іноземному виданні, 

тезах 10 доповідей на науково-практичних конференціях, розділах у 4 колективних 

монографіях. 
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РОЗДІЛ 1 

ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА В УКРАЇНІ ТА 

ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ 

 

1.1. Поняття, стан та тенденції домашнього насильства в сучасних умовах в 

Україні та Європейському Союзі 

 

Останніми роками в Україні та Європейському Союзі спостерігається зростання 

рівня злочинності, пов’язаної із вчиненням домашнього насильства. Набуваючи 

поширення, характер злочинів, пов’язаних із вчиненням домашнього насильства, стає 

все більш жорстоким. Домашнє насильство є однією зі складових частин загальної 

структури насильницької злочинності, в яку входять діяння, пов’язані з фізичним і 

психічним насильством над особистістю чи погрозою його застосування та посягає на 

найважливіші права людини. Зважаючи на це протидія цьому явищу займає одне з 

найважливіших місць у системі завдань загальнодержавного рівня будь-якої країни. 

Одним з найважливіших елементів попередження та протидії домашньому 

насильству є застосування юридичної відповідальності за його вчинення. До 2019 року 

в Україні у системі попередження та протидії цьому явищу був значний недолік, 

пов’язаний із відсутністю у законодавстві норм, які б передбачали кримінальну 

відповідальність за вчинення домашнього насильства. Внаслідок цього в контексті 

кримінального судочинства відсутня офіційна статистика щодо випадків домашнього 

насильства. У 2019 році набули чинності зміни до КК України, відповідно до яких 

передбачена кримінальна відповідальність за вчинення домашнього насильства [80]. У 

зв’язку з цим погоджуємося із В. В. Голіною, який зазначає, що кримінально-правова 

законодавча база України стала більшою мірою відповідати потребам стримування, 

зменшення і захисту від домашнього насильства, що реалізує запобіжну функцію 

Кримінального кодексу України [24, с. 40]. Водночас у більшості країн ЄС 

(Великобританії, Швеції, Хорватії, Італії, Іспанії, Португалії, Польщі, Чехії та Словенії) 
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наявні спеціальні норми, які передбачають кримінальну відповідальність за вчинення 

домашнього насильства. Крім цього, зарубіжний досвід у сфері протидії домашньому 

насильству передбачає широкі можливості для застосування альтернативних заходів 

кримінального переслідування для осіб, які вчинили нетяжкі насильницькі злочини, 

зокрема інститут пробації (Великобританія, Австрія, Німеччина), медіації 

(Великобританія, Німеччина), трансакції (Бельгія, Нідерланди, Франція), застосування 

спеціальних консультативних програм (Ірландія, Ісландія, Норвегія, Данія), «прощення 

винного потерпілим» (Іспанія) [131, с. 281]. 

Не зважаючи на те, що тема насильства досліджується вже давно, в світовій та 

вітчизняній юридичній науці і практиці досі немає єдності у визначенні поняття 

злочинного насильства, зокрема домашнього. 

Великий тлумачний словник сучасної української мови визначає насильство як 

застосування фізичної сили до кого-небудь; застосування сили для досягнення чого-

небудь; примусовий вплив на когось, щось [15, с. 735]. 

Вітчизняними науковцями О. М. Джужою, В. В. Василевичем, О. Ф. Гідою 

запропоновано два підходи до визначення насильства – широкий і вузький. В контексті 

вузького підходу під насильством автори розуміють лише фізичне насильство, а в 

контексті широкого під поняттям «насильства» розуміють всі випадки застосування 

насильства і випадки погрози його застосування, тобто як фізичне, так і психологічне 

насильство [139]. Зарубіжні вчені також пропонують широкий та вузький підхід до 

визначення поняття насильства. Зокрема, польський фахівець Луїс Аларкон тлумачить 

насильство в контексті широкого підходу як дії, які здійснюються одним (чи 

декількома) особами, що характеризуються такими ознаками: відбуваються навмисно, 

спрямовані на досягнення визначеної мети; завдають шкоди (фізичної, моральної, 

матеріальної тощо) іншій особі; порушують права і свободи людини; той, хто чинить 

насильство, має значні переваги (фізичні, психологічні, адміністративні тощо), що 

унеможливлює ефективний самозахист жертви від насильства. В контексті вузького 
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підходу автор розуміє дії, які мають ознаки злочинів чи адміністративних 

правопорушень [150, с. 215]. 

Погоджуємося з думкою А. М. Волощука, Х. П. Ярмакі, О. В. Ковальової, 

Л. В. Сердюка, які вважають, що насильство – категорія соціально-правова та під цим 

поняттям розуміють зовнішній з боку інших осіб умисний і протизаконний вплив на 

особу (чи групу осіб), який здійснюється поза або всупереч її волі і здатний спричинити 

їй органічну, фізіологічну або психічну травму, та обмежити свободу її волевиявлення 

або дій [21, с. 16]. 

Варто зазначити, що у вітчизняній науці і практиці поняття домашнього насильства 

часто ототожнюють із поняттям домашнього насильства. Крім цього, терміном 

«домашнє насильство» в основному оперує зарубіжне законодавство, наука та практика. 

Поняття домашнього насильства пов’язане із поняттями «сім’я» та «член сім’ї», в той 

час як поняття домашнього насильства не завжди пов’язане сферою шлюбно-сімейних 

відносин, що підтверджується порівнянням переліку осіб, які можуть бути потерпілими 

відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» 

та Закону України «Про попередження насильства в сім’ї» [130, с. 183]. Так, Закон 

України «Про попередження насильства в сім’ї» визначав поняття насильства в сім’ї, 

потерпілими від якого є лише члени сім’ї, а саме особи, які перебувають у шлюбі; 

проживають однією  сім'єю, але не перебувають у шлюбі між собою; їхні діти; особи, 

які перебувають під опікою чи піклуванням; є родичами прямої або непрямої лінії 

споріднення за умови спільного проживання [54]. У Законі України «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству», який набрав чинності 07.01.2018 року, визначено 

поняття домашнього насильства. Відповідно до цього закону перелік осіб, які можуть 

бути потерпілими від домашнього насильства є значно ширшим, ніж перелік осіб, які 

можуть бути потерпілими від насильства в сім’ї. Так, потерпілими від домашнього 

насильства відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству» є подружжя; колишнє подружжя; наречені; мати (батько) або діти одного з 

подружжя (колишнього подружжя) та інший з подружжя (колишнього подружжя); 
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особи, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю, але не перебувають (не 

перебували) у шлюбі між собою, їхні батьки та діти; особи, які мають спільну дитину 

(дітей); батьки (мати, батько) і дитина (діти); дід (баба) та онук (онука); прадід 

(прабаба) та правнук (правнучка); вітчим (мачуха) та пасинок (падчерка); рідні брати і 

сестри; інші родичі: дядько (тітка) та племінник (племінниця), двоюрідні брати і сестри, 

двоюрідний дід (баба) та двоюрідний онук (онука); діти подружжя, колишнього 

подружжя, наречених, осіб, які мають спільну дитину (дітей), які не є спільними або 

всиновленими; опікуни, піклувальники, їхні діти та особи, які перебувають 

(перебували) під опікою, піклуванням; прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні 

вихователі, їхні діти та прийомні діти, діти-вихованці, діти, які проживають 

(проживали) в сім’ї патронатного вихователя; інші родичі, інші особи, які пов’язані 

спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки, за умови спільного 

проживання [53].  

На нашу думку, поняття домашнього насильства в контексті законодавства є 

ширшим, ніж поняття сімейного насильства, а у контексті правової доктрини поняття 

домашнього та сімейного насильства вважаємо тотожними. Тому при визначенні 

поняття «домашнє насильство» важливими є поняття «сімейне насильство», «сім’я», 

«члени сім’ї». 

Великий тлумачний словник сучасної української мови визначає сім’ю як групу 

людей, що складається з чоловіка, жінки, дітей та інших близьких родичів, які живуть 

разом [15, с. 1324]. 

Ст. 3 Сімейного кодексу України визначає, що сім’ю складають особи, які спільно 

проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки. Подружжя 

вважається сім’єю і тоді, коли чоловік та дружина у зв’язку з навчанням, роботою, 

лікуванням, необхідністю піклування за батьками, дітьми та з інших поважних причин 

не проживають спільно [146].  

Щодо доктринального визначення домашнього насильства зазначимо наступне. 

Американський науковець Г. Еквіно визначає домашнє насильство як вчинення одним 
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із членів родини чи домашнього господарства по відношенню до іншого однієї чи 

кількох з таких дій: спроби завдати або завдання тілесних ушкоджень: погрози 

неминучими тілесними ушкодженнями; примушування до статевих стосунків за 

допомогою сили чи погрози. Ліз Келлі зазначає, що домашнє насильство включає 

різноманітні комбінації фізичних і сексуальних нападів, а також різних форм 

психологічних та економічних зловживань [150, с. 216]. Дійсно, аналізуючи 

кримінальні провадження, пов’язані із вчиненням домашнього насильства, можна 

простежити одночасне вчинення різних форм насильства. Так, 12.01.2019 року в 

с. Новий Мартинів Галицького району Івано-Франківської області громадянин, 

перебуваючи по місцю свого проживання, знаходячись у стані алкогольного сп'яніння, 

вчинив відносно своєї дружини дії фізичного та психологічного насильства, а саме 

словесно ображав потерпілу нецензурними словами, наніс декілька ударів кулаками по 

її тілу, кинув у неї керамічним горнятком та вдарив поліном по спині [17]. 

Визначення домашнього насильства як діяльності чи бездіяльності одного з членів 

сім’ї, спрямованої проти інших членів сім’ї, використання існуючої чи створеної 

завдяки обставинам переваги сили чи влади, яка позбавляє членів сім’ї особистих прав і 

свобод, стає загрозою для їх життя і здоров’я (фізичного чи психічного), завдаючи 

страждань і ушкоджень дають Р. Ф. Безпальча, М. Шкурлат та О. Л. Кустова [150, 

с. 216]. Дійсно, при вчиненні домашнього насильства кривдником часто 

використовується перевага у силі чи владі, що створює загрозу для життя чи здоров’я 

жертви. Наприклад,  09 лютого 2019 року у м. Вознесенськ Миколаївської області 

громадянин діючи умисно, усвідомлюючи свою перевагу у фізичному розвитку, з 

мотивів явної неповаги до існуючих норм співжиття, на ґрунті неприязних відносин, 

вчинив фізичне насильство до своєї матері. Кривдник кулаком правої руки наніс 

декілька послідовних ударів по голові потерпілої, після чого кулаком правої руки наніс 

ще два удара в область обличчя, після чого обома руками вхопив за одяг потерпілу та 

кинув її на підлогу, де при падінні потерпіла вдарилась кистю правою руки об меблі 

кімнати. Внаслідок цього потерпілій було нанесено тілесні ушкодження у вигляді рани 
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на верхній губі, набряку м’яких тканин на тильній поверхні правої кисті, садна на межі 

лобної та тім’яної ділянки зліва [18]. 

Я. І. Кінаш визначає домашнє насильство як акт зумисного залякування, фізичного 

нападу, побиття, замах сексуального характеру чи будь-яка інша неправомірна 

поведінка одного партнера по відношенню до іншого [59, с. 170]. 

Г. Алескерова визначає поняття домашнього насильства в контексті широкого та 

вузького підходу: в широкому розумінні – як таке, що охоплює всіх людей, які 

знаходяться у близьких родинних зв’язках або живуть під одним дахом; у вузькому 

розумінні – як таке, що охоплює тільки інтимних партнерів незалежно від законної 

реєстрації відносин [2, с. 270]. На противагу Г. Алескеровій, І. Р. Кузьміна зазначає, що 

«розширювальне тлумачення насильства в родині позбавляє це поняття якісної 

визначеності, розвіває його сутність і змістовні характеристики, ототожнює насильство 

з будь-яким видом примусу, що неминуче призведе до неефективності наслідкової 

реалізації принципу невідворотності кримінальної відповідальності за насильницькі дії 

у сфері сімейних стосунків. Насильство в родині є передбаченим нормами 

кримінального права навмисним зазіханням у сфері сімейно-побутових стосунків, що 

заподіює фізичну і психологічну шкоду жертвам злочинів» [150, с. 215]. 

Не погоджуємося із запропонованим О. В. Бойком визначенням домашнього 

насильства як форми конфліктної взаємодії, результатом якої є навмисне нанесення 

одним членом сім’ї шкоди фізичному, психічному здоров’ю і економічним інтересам 

іншому члену сім’ї шляхом здійснення примусових дій прямого або інструментального 

характеру, якщо таке не зв’язане з провокуючою поведінкою постраждалого [8, с. 58]. 

На нашу думку, таке тлумачення не є правильним в контексті кримінального 

законодавства, оскільки навіть за наявності провокуючої поведінки постраждалого 

вказані дії утворюють склад злочину. У цьому випадку провокуюча поведінка може 

бути визнана як обставина, що пом’якшує покарання.  

Можна виокремити також групу вчених, які визначають домашнє насильство як 

низку повторювальних актів насильства. Л. Г. Коваль визначає домашнє насильство як 
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ситуації, що постійно повторюються, коли один із членів сім’ї контролює або 

намагається повністю підпорядкувати іншого, що призводить до спричинення 

психологічного, соціального, економічного, сексуального або фізичного збитку одному 

або декільком членам сім’ї [60, с. 78]. За визначенням Т. А. Забєліної домашнє 

насильство – це повторюваний зі збільшенням частоти цикл фізичних, сексуальних, 

словесних, емоційних та економічних образ стосовно своїх близьких з метою набуття 

над ними влади й контролю. Схоже визначення домашнього насильства дає 

О. Л. Данилова. Зокрема, вчена зазначає, що одна з найважливіших особливостей 

домашнього насильства полягає в тому, що воно є повторюваними в часі інцидентами 

множинних видів насильства (фізичного, сексуального, психологічного та 

економічного). При цьому важливо відзначити різницю між сімейним конфліктом та 

випадком насильства: якщо конфлікт має локальний ізольований характер, то 

насильство має системну основу і складається з наступних один за одним інцидентів 

[13, с. 40]. Не погоджуємося з визначеннями домашнього насильства, даними 

Л. Г. Коваль, Т. А. Забєліною та О. Л. Даниловою, оскільки відповідно до КУпАП, 

Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» домашнім 

насильством може бути визнано і одноразовий випадок насильства, а не їх 

множинність. 

О. А. Вороніна зазначає, що домашнє насильство – будь-яка форма фізичного, 

сексуального чи психологічного насильства, яка загрожує безпеці або здоров'ю членів 

сім'ї з боку інших членів сім'ї. Формами домашнього насильства науковець визначає 

загрози застосування фізичної сили, побої й побиття, психологічне та сексуальне 

насильство [13, с. 40]. 

Т. А. Сидоренкова, А. В. Шакіна визначають домашнє насильство як будь-яку 

умисну дію одного члена сім’ї проти іншого, яка заподіює або може заподіяти фізичну, 

психічну або іншу шкоду здоров’ю. В той же час В. А. Шахов, Л. А. Колпакова 

відходять від вказівки на реальне або можливе заподіяння шкоди і під домашнім 

насильством розуміють протиправний вплив одного члена сім’ї на іншого [56, с. 216-
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217]. 

Г. І. Роменський визначає домашнє насильство як будь-які умисні дії одного члена 

сім’ї відносно іншого, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім’ї 

як громадянина і завдають шкоду його фізичному, психологічному чи моральному 

здоров’ю, а також розвитку дитини [143, с. 76]. 

А. К. Виноградов визначає домашнє насильство як будь-яке діяння або загрозу 

застосування будь-якого діяння фізичного, сексуального, психологічного чи 

економічного спрямування з боку одного члена сім’ї по відношенню до іншого члена 

сім’ї, якщо воно порушує конституційні права і свободи члена сім’ї як людини і 

громадянина [16, с. 52]. 

На нашу думку, найбільш повне визначення домашнього насильства дають 

А. М. Волощук, Х. П. Ярмакі та О. В. Ковальова, які під цим поняттям розуміють будь-

яку умисну дію/бездіяльність чи погрозу застосування будь-якої дії/бездіяльності 

фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного члена 

сім’ї, який володіє значною фізичною чи психологічною перевагою, по відношенню до 

іншого члена сім’ї, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім’ї як 

людини та громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному, 

психічному здоров’ю чи економічним інтересам [21, с. 27]. 

Криміналісти звертають увагу на те, що найбільш поширеними злочинами, що 

вчиняються у сфері сімейно-побутових відносин, є навмисні насильницькі злочини, що 

посягають на суспільні відносини, ядром яких є охорона фізичного статусу особистості 

(її життя, здоров’я, тілесна недоторканість), обов’язкову ознаку об’єктивної сторони 

яких становить фізичне насильство над особистістю, спроба чи погроза його 

застосування. До цих злочинів, на думку Л. Крижної, можуть бути віднесені 

«протиправні суспільно небезпечні діяння, що посягають на життя, здоров’я, честь, 

гідність і майно потерпілих, які фактично є наслідком неправомірного розв’язування 

(вирішення) конфліктів, що виникли на грунті конкретно-особистісних сімейно-

побутових (невиробничих) відносин і були мотивовані ворожістю, заздрістю, помстою, 
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ревнощами або хуліганськими спонуканнями винного чи його прагненням до 

самоствердження, реалізації негативних стереотипів і т.п. Винного та потерпілого 

об’єднували сімейні, родинні зв’язки, дозвільне спілкування тощо» [150, с. 216]. 

На сьогодні у вітчизняному та зарубіжному законодавстві немає єдиного 

визначення поняття домашнього насильства, хоча визначенню цього поняття 

присвячено ряд міжнародних документів. Зокрема, поняття домашнього насильства 

визначено у таких актах ООН як Декларація про усунення насильства проти жінок та 

Модельне законодавство про домашнє насильство. Так, у 02.02.1996 році ООН було 

ухвалено Модельне законодавство про домашнє насильство, в сферу дії якого включені 

такі категорії осіб: подружжя; партнери, які мешкають разом; колишнє подружжя чи 

партнери; особи, що знаходяться в співпроживанні, в тому числі ті з них, хто не мешкає 

в тому самому домі; родичі; домашні робітниці та члени їх сімей. Модельне 

законодавство ООН про домашнє насильство визначає, що всі насильницькі дії 

фізичного, психологічного і сексуального характеру відносно жінок, здійснені на 

підставі статевої ознаки особою або особами, які пов’язані з ними родинними і 

близькими стосунками, від словесних образ і погроз до важких фізичних побоїв; 

викрадення; погрози каліцтвом; залякування; примус; переслідування; словесні образи; 

насильницьке або незаконне вторгнення в житло; підпал; знищення власності; 

сексуальне насильство; зґвалтування в шлюбі; насильство, пов’язане з посагом або 

викупом нареченої; каліцтва геніталій; насильство, пов’язане з експлуатацією через 

проституцію; насильство відносно домашніх робітниць та спроби здійснити такі акти 

повинні розглядатися як домашнє насильство [191]. На нашу думку, суттєвим 

недоліком Модельного законодавства ООН про домашнє насильство є те, що в якості 

жертв домашнього насильства він розглядає лише жінок. 

На противагу Модельному законодавству ООН про домашнє насильство, у 

Конвенції Ради Європи про попередження та боротьбу з насильством щодо жінок та 

домашнім насильством домашнє насильство визначається як всі акти фізичного, 

сексуального, психологічного чи економічного насильства, які вчиняються у сім’ї або 
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на побутовому рівні або між колишнім чи теперішнім подружжям чи партнерами, 

незважаючи на те, проживає кривдник із постраждалою особою чи окремо від неї [173]. 

Щодо вітчизняного законодавства, то основними законодавчими актами, які спрямовані 

на попередження та протидію домашньому насильству є Конституція України, Закони 

України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про Національну 

поліцію», «Про охорону дитинства», «Про органи і служби у справах дітей та 

спеціальні установи для дітей», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», 

Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кримінальний кодекс України, 

Сімейний кодекс України; спільний наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді 

та спорту та Міністерства внутрішніх справ «Про затвердження Інструкції щодо 

порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах сім’ї, молоді та спорту, служб у 

справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та відповідних 

підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження 

насильства в сім’ї», лист Міністерства освіти і науки України від 18.05.2018 № 1/11-

5480 «Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству» [112]. 

У вищезазначених нормативних актах визначено поняття домашнього насильства. 

Так, відповідно до статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству», домашнє насильство – це діяння (дії або бездіяльність) фізичного, 

сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняються в сім’ї чи в 

межах місця проживання або між родичами, або між колишнім чи теперішнім 

подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають (проживали) однією 

сім’єю, але не перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між 

собою, незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє 

насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози вчинення 

таких діянь [53].  

Ст. 173-2 КУпАП визначає домашнє насильство як умисне вчинення будь-яких 

діянь (дій або бездіяльності) фізичного, психологічного чи економічного характеру 

(застосування насильства, що не спричинило тілесних ушкоджень, погрози, образи чи 
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переслідування, позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна або коштів, на які 

потерпілий має передбачене законом право, тощо), внаслідок чого могла бути чи була 

завдана шкода фізичному або психічному здоров’ю потерпілого [61]. 

Відповідно до ст. 126
1
 КК домашнім насильством є умисне систематичне вчинення 

фізичного, психологічного або економічного насильства щодо подружжя чи 

колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у 

сімейних або близьких відносинах, що призводить до фізичних або психологічних 

страждань, розладів здоров’я, втрати працездатності, емоційної залежності або 

погіршення якості життя потерпілої особи [80]. 

Щодо визначення поняття домашнього насильства у законодавстві країн ЄС 

зазначимо наступне. Кодекс королівських прокурорів у Великобританії визначає 

домашнє насильство як будь-який випадок чи низку випадків контролю, примусу, 

загрозливої поведінки, насильства чи знущань між особами віком від 16 років і старше, 

які є або були інтимними партнерами або членами сім’ї незалежно від статі чи 

орієнтації. При цьому контролюючою поведінкою є: ряд дій, спрямованих на те, щоб 

зробити особу підлеглою та/або залежною, ізолюючи її від джерел підтримки, 

використовуючи свої ресурси та можливості для особистої вигоди, позбавляючи її 

засобів, необхідних для незалежності, опору та порятунку, і які регулюють їх 

повсякденну поведінку. Примусом є: акт або низка актів насильства, погроз, 

приниження та залякування або інших зловживань, які використовуються для 

заподіяння шкоди, покарання чи залякування постраждалої особи. Зазначене 

визначення домашнього насильства підтримується пояснювальним текстом: «Це 

визначення, яке не є юридичним, включає в себе так зване насильство, базоване на 

«честі», каліцтва жіночих статевих органів та примусові шлюби, і ясно, що жертви не 

обмежуються жодною гендерною чи етнічною групою» [172; 96, с. 408]. 

Відповідно до Закону Болгарії «Про захист від домашнього насильства» домашнім 

насильством визнається будь-який акт фізичного, сексуального, психологічного, 

емоційного або економічного насильства, а також досвід такого насильства, 
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насильницьке обмеження особистого життя, особистої свободи та особистих прав, 

вчинені проти осіб у стосунках, які є або були у сімейних стосунках або у фактичному 

співжитті. Будь-яке психологічне та емоційне насильство щодо дитини вважається 

будь-яким домашнім насильством, здійсненим в її присутності [52].  

Потерпілими від домашнього насильства у Великобританії відповідно до Кодексу 

королівських прокурорів є члени сім’ї, а саме мати, батько, син, дочка, брат, сестра та 

дід чи баба, незалежно від того, чи є вони безпосередньо пов'язаними законодавчо чи є 

звідною сім’єю. Проте цей перелік не є вичерпним і може також поширюватися на 

дядьків, тіток, кузенів тощо [172]. Для порівняння Закон Болгарії «Про захист від 

домашнього насильства» визначає ширший суб’єктний склад потерпілих від 

домашнього насильства, а саме будь-яку особу, яка є постраждалою від домашнього 

насильства особою з боку: чоловіка або колишнього чоловіка; особу, з якою є або була 

у відносинах фактичного шлюбного співжиття; особу, від якої має дитину; родича по 

висхідній і низхідній лінії; особу, з якою є родичами у боковій лінії до четвертого 

ступеня споріднення; особу, з якою є або була у відносинах сватовства до третього 

ступеня; опікуна, піклувальника або прийомних батьків; родича по висхідній і 

низхідній лінії людини, з якою знаходиться у фактичному шлюбному співжитті; особу, 

з якою батьки є або були у фактичному шлюбному співжитті [52]. Варто зазначити, що, 

наприклад, в Україні до такого переліку потерпілих належать не тільки особи, пов’язані 

родинними зв’язками, а й наречені [53]. 

У законодавстві Німеччини відсутнє визначення поняття домашнього насильства. 

Щодо змісту домашнього насильства слід зазначити, що загалом у Німеччині під цим 

терміном розуміють  застосування насильства між людьми, що проживають у спільному 

союзі на основі взаємної турботи і підтримки. Під це визначення підпадає також 

насильство між партнерами та колишніми партнерами, яке носить спеціальну назву 

«домашнє насильство». Термін домашнє насильство охоплює не лише агресію між 

чоловіком та жінкою, а також стосується насильства щодо дітей, батьків, між братами і 

сестрами. Домашнє насильство може мати різноманітні прояви, починаючи від легких 
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форм насильницької поведінки, що дозволяють ігнорувати потреби і почуття 

постраждалої особи (приниження, образи і залякування), закінчуючи фізичним і 

сексуальним насильством (зґвалтування і вбивства). У соціологічних і кримінологічних 

дослідженнях німецьких учених, використовуються різні визначення домашнього 

насильства. Зазвичай, юридичні визначення включають тільки фактичні аспекти 

вчинення кримінального правопорушення, в той час як у багатьох соціологічних та 

психологічних визначеннях також приділяється увага мотивації кривдника. Так, 

німецька адвокат М. Швандер визначає: «Домашнє насильство відбувається, коли люди 

здійснюють у межах фактичних або усвідомлених ними сімейних, подружніх або 

дружніх відносинах фізичне, психологічне або сексуальне насильство чи погрози його 

застосування», а її колега-адвокат А. Бюхлер вважає, що «будь-яке порушення фізичної 

або психологічної свободи людини, що заподіяне з використанням переваги в силі» 

вважається насильством [84, с. 51-52]. 

У Португалії вчинення домашнього насильства згідно з кримінальним 

законодавством є злочином. Воно класифікується як фізичне чи психологічне жорстоке 

ставлення до подружжя, особи, з якою кривдник перебуває у стосунках схожих до 

подружніх, неповнолітнього чи неповноправної особи [171]. 

У § 199 Кримінального кодексу Чехії передбачено відповідальність за вчиненя 

такого злочину як насильство над особою, яка проживає в спільному помешканні, який 

визначається як катування близької людини чи іншої людини, що живе із кривдником  у 

спільному житлі [199]. 

Кримінальний кодекс Польщі не встановлює поняття домашнього насильства, але 

містить норму (ст. 207) про кримінальну караність особи, яка фізично або психічно 

переслідує найближчу особу або іншу особу, яка є в постійних або тимчасових 

відносинах залежності від насильника [184]. 

Кримінальний кодекс Словаччини не містить поняття домашнього насильства, але 

у ньому наявне поняття вчинення насильства над близькою особою, яким є вчинення 

кримінального злочину тиранії близької особи; насильства; сексуального насильства та 
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поняття кримінальних злочинів щодо особи, яка знаходиться під охороною, якою може 

бути дитина, вагітна жінка, особа, яка потребує опіки, особа похилого віку, хвора особа 

[84, с. 91]. 

Ст. 191 Кримінального кодексу Словенії визначає поняття домашнього насильства, 

яким визнається погане поводження з іншою особою, її побиття, або поводження з нею 

будь-яким іншим способом таким чином, що така поведінка призводить до болю або 

приниження, загроза прямим нападом на її життя чи пошкодженням органів, щоб 

вигнати її із спільного місця проживання, обмеження її свободи пересування будь-яким 

іншим чином, переслідування її, примушування її працювати або залишати свою 

роботу; ставлення її у підлегле становище в будь-який інший спосіб, агресивно 

обмежуючи рівність прав [175]. 

Ст. 179а Кримінального кодексу Хорватії встановлює відповідальність за злочин 

домашнього насильства. Відповідно до цієї статті домашнім насильством визнається 

порушення положення про захист від домашнього насильства, що викликає побоювання 

члена сім’ї чи близької особи щодо своєї безпеки або безпеки його близьких осіб або 

якщо таке порушення призводить до принизливого становища зазначених осіб, і якщо 

при цьому не було вчинено більш серйозного кримінального правопорушення [183]. 

Ст. 572 Кримінального кодексу Італії визначає поняття жорстокого поводження з 

членами сім'ї та співмешканцями, яким є будь-який випадок жорстокого поводження з 

особою з сім’ї, або зі співмешканцем, або із підпорядкованою особою чи довіреною з 

причин навчання, освіти, догляду, нагляду або опіки, або для здійснення професійних 

обов’язків чи мистецтва [169]. 

У законодавстві Іспанії не міститься поняття домашнього насильства. Але ст. 153 

Кримінального кодексу Іспанії містить норму щодо кримінальної відповідальності того, 

хто будь-яким способом спричиняє психічну шкоду або травму менш серйозну, ніж ту, 

що передбачена в статті 147 розділу 2, побиття або знущання без заподіяння шкоди 

особі, коли постраждала особа є або була його дружиною або жінкою, з якою він був 

пов'язаний аналогічними емоційними відносинами, навіть коли вони не живуть разом, 
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або особливо вразливою особою, яка живе з кривдником. Ст. 171, 172 КК Іспанії 

містять норми про залякування та примус  зазначених осіб [170]. 

Розглянувши підходи до визначення поняття домашнього насильства, які дають 

такі вчені як Г. Алескерова, Р. Ф. Безпальча, О. В. Бойко, А. К. Виноградов, 

А. М. Волощук, О. А. Вороніна, О. Л. Данилова, Т. А. Забєліна, Я. І. Кінаш, 

Л. Г. Коваль, О. В. Ковальова,  Л. А. Колпакова, І. Р. Кузьміна, О. Л. Кустова, 

Г. І. Роменський, Л. В. Сердюк, Т. А. Сидоренкова, А. В. Шакіна, В. А. Шахов, 

М. Шкурлат, Х. П. Ярмакі, на нашу думку, під домашнім насильством потрібно 

розуміти будь-яке умисне діяння (дію чи бездіяльність) із застосуванням насильства 

певного виду (видів) щодо членів сім’ї, родичів, колишнього чи теперішнього 

подружжя незалежно від факту спільного проживання, до осіб, що спільно проживають 

(проживали) та є (були) пов’язані спільним побутом з кривдником, а також погрози 

застосування такого насильства. Розглянувши підходи до визначення домашнього 

насильства в законодавстві країн ЄС, зокрема у Модельному законодавстві про 

домашнє насильство ООН, Конвенції Ради Європи про попередження та боротьбу з 

насильством щодо жінок та домашнім насильством, Кодексі королівських прокурорів у 

Великобританії, Законі Болгарії «Про захист від домашнього насильства», 

Кримінальних кодексах Чехії, Польщі, Словаччини, Словенії, Хорватії, Італії, Іспанії, а 

також правозастосовчій практиці Німеччини та Польщі, на нашу думку, у ст. 126
1 

Кримінального кодексу України домашнє насильство доцільно визначити як умисне 

систематичне вчинення фізичного, психологічного, економічного, сексуального або 

соціального насильства щодо особи, передбаченої у ч. 2 або 3 ст. 3 Закону України 

«Про запобігання та протидію домашньому насильству», що призводить до фізичних 

або психологічних страждань, розладів здоров’я, втрати працездатності, емоційної 

залежності або погіршення якості життя потерпілої особи. 

Домашнє насильство є розповсюдженою формою порушення прав людини. 

Тривалий час проблема домашнього насильства залишалася поза сферою правового 

регулювання, оскільки втручання у сімейні стосунки вважалося порушенням таємниці 
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приватного життя і не допускалося. Це призвело до наявності у сфері сімейних 

відносин латентних правопорушень [165, с. 121]. Наслідком цього є те, що наявні 

статистичні дані повною мірою не відображають масштаби даної проблеми. 

Вперше на світовому рівні проблема домашнього насильства була висвітлена та 

актуалізована завдяки діям міжнародного руху на захист прав жінок, оскільки саме 

жінки найбільше страждали від цього явища. Домашнє насильство має місце у всьому 

світі та не є географічно ізольованою проблемою [165, с. 121]. 

Щодо стану та тенденцій домашнього насильства в Україні та Європейському 

Союзі варто зазначити наступне. Ряд українських неурядових жіночих організацій 

систематично проводять комплексні дослідження з проблеми домашнього насильства. 

Отримані дані вказують на розповсюдженість проблеми. Проте сьогодні повної та 

відбиваючої реальність статистики про масштаби та частоту випадків домашнього 

насильства не існує ні в країні, ні в окремих регіонах через наступні причини: 

замкненість сім’ї як системи; взаємозв’язок постраждалих осіб та кривдиків; відсутність 

доступу в сім’ю для соціальних працівників; недостатність інформації з медичних 

закладів та правоохоронних органів, що не дозволяє робити висновки про поширеність 

даного явища. Одночасно існують фактори, які створюють перепони для звернення 

реальних чи потенційних постраждалих осіб в поліцію. Це обґрунтована занепокоєність 

постраждалих осіб, що кривдник не буде затриманий, недовіра до правової системи, 

небажання відкривати свою таємницю суспільству та багато іншого. Таким чином, 

домашнє насильство характеризується високим ступенем латентності [21, с. 9]. 

Домашнє насильство є однією з найпоширеніших форм агресії в Україні. На 

сьогодні 30-40 % тяжких насильницьких злочинів вчиняється саме в сім'ї. Постраждалі 

від сімейно-побутових конфліктів особи складають найчисленнішу групу серед 

загиблих і потерпілих від будь-яких злочинів [134, с. 4].  

За даними соціального дослідження, проведеного компанією GfK Ukraine на 

замовлення «Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні» - спільного 

проекту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН в Україні 44% населення 
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України потерпали від домашнього насильства впродовж свого життя, причому 30% 

зазнавали насильства у дитячому віці. А близько половини тих, хто зазнавав насильства 

в дитячому віці, стикалися з ним і в дорослому житті.  Крім того,за експертними 

оцінками жінки частіше стикалися з домашнім насильством у дорослому віці (33% 

проти 23% чоловіків), а чоловіки – у дитячому (34% проти 27% жінок). 35% українців 

стикалися з психологічним насильством (найчастіше це постійне приниження та 

контролююча поведінка), 21% – з фізичним (побиття, а також замикання, зв’язування, 

примушення стояти в нерухомому положенні), 17% – з економічним (примушення 

звітувати за кожну копійку, присвоєння обманним шляхом чи знищення майна), 1% – з 

сексуальним насильством (насильне примушення до статевого акту) [117; 102 , с. 286].  

Домашнє насильство існує у різних соціальних групах та категоріях населення. Не 

дивлячись на те, що між рівнем освіти та вчиненням домашнього насильства не існує 

прямої кореляційної залежності, домашнє насильство найчастіше вчиняють люди 

малоосвічені, з низьким культурним рівнем. Це не випадково, оскільки малоосвіченим 

особам більш притаманні егоїстичні інстинкти, відсутність критичної оцінки власної 

поведінки, вузький кругозір, примітивні потреби та інтереси, культ грубої фізичної 

сили, зневага до морально-культурних норм, нестриманість емоцій, брутальність, 

безпринципність. Особи з більш високим рівнем освіти намагаються знайти інший 

спосіб вирішення сімейного конфлікту (примирення, розлучення та ін.). Крім того, в 

більшості випадків не відрізняються високим освітнім рівнем і постраждалі особи. Так, 

серед постраждалих жінок вищу освіту мали лише 6%; середню спеціальну – 20%; 

середню – 24%; більшість (32%) – неповну середню освіту, а 18% постраждалих осіб 

мали початкову освіту [21, с. 7]. 

Крім цього, поширеною також є думка про те, що насильство стосується виключно 

малозабезпечених, соціально незахищених сімей. Проте така думка є помилковою. Так, 

наприклад, за даними дослідження, проведеного В. Лобановим, 2/3 осіб, що вчинили 

домашнє насильство, мали задовільні житлові умови [3, с. 107]. 



 
 

30 

Для домашнього насильства приматанним є не просто розподіл ролей 

«кривдник/постраждала особа», а так звані віктимологічні «гойдалки», коли лише 

випадок вирішує, хто ким стане. Це пов’язано із майже тотожними характеристиками 

дієвих осіб, включених у цей конфлікт. Наприклад, щодо матеріальної залежності Н. А. 

Орловська зазначає, що майже у 35% випадків насильства кривдник є матеріально 

залежним у власній родині, у 27% такою є постраждала особа [118, с. 71]. 

Про розповсюдженість домашнього насильства серед всіх верств населення 

свідчить і той факт, що сім’ї деяких працівників правоохоронних органів, які 

насамперед повинні протидіяти проявам домашнього насильства, також потерпають від 

нього. Так, за матеріалами досліджень, які проводилися кафедрою юридичної 

психології Національної академії внутрішніх справ України, було встановлено, що на 

сьогодні проблеми у сімейно-побутовій сфері мають 64% співробітників органів 

внутрішніх справ [21, с. 7]. 

Крім цього, за даними дослідження, проведеного у 2016 році Громадської 

організації «Ла Страда Україна» та Женевським центром демократичного контролю над 

збройними силами (DCAF) з питань реагування системи кримінальної юстиції на 

насильство щодо жінок 10% прокурорів, 11% суддів та 12% поліцейських вважають, що 

неефективне реагування системи кримінального правосуддя на випадки домашнього 

насильства призводить до високого рівня повторних злочинів, а також сприяє 

підтриманню суспільного середовища, яке створює умови для вчинення домашнього 

насильства. 39% працівників установ системи кримінального правосуддя вважають 

домашнє насильство приватною справою, тобто таким, що не є сферою компетенції 

системи кримінального правосуддя. Крім того, 55% суддів, 58% прокурорів та 59% 

поліцейських відповіли, що, з їхнього досвіду, більшість повідомлень про домашнє 

насильство виявляються неправдивими. Це дослідження також показало, що 58% 

поліцейських, 61% прокурорів та 62% суддів в Україні вважають, що жертви 

сексуального насильства інколи самі відповідальні за те, що з ними трапилось [137, с. 8-

9]. 
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В більшості випадків постраждалими від домашнього насильства особами є жінки 

та діти. З огляду на це дослідження, присвячені даній проблемі, стосуються лише цієї 

категорії. Однак постраждалими особами стають і чоловіки, проте такі випадки 

вчинення домашнього насильства характеризуються більшою латентністю у порівнянні 

з випадками вчинення насильства щодо жінок та дітей.
 

Так, варто погодитися з 

Р. В. Перелигіною, яка зазначає, що більшість чоловіків, які стали жертвами жіночого 

насильства, вважають, що правоохоронні органи та відповідні організації з надання 

соціальної допомоги залишаються байдужими до їхньої долі, а у деяких випадках 

проявляють ворожість по відношенню до них [126, с. 13]. Крім цього, вважаємо, що 

високу латентність домашнього насильства щодо чоловіків зумовлює і той факт, що 

чоловіки не звертаються у правоохоронні органи через гендерні стереотипи. 

Згідно з оцінками Світового Банку в індустріально розвинутих країнах у 

загальному показнику смертності жінок у віці від 15 до 44 років 19% припадає на 

домашнє насильство. Це означає, що кожна п’ята жінка, яка помирає в цьому віці, 

помирає саме внаслідок травм і хвороб, що спричинені актами насильства (в тому числі 

від проявів насильства та агресивності з боку знайомих та членів родини). За даними 

Світового банку, майже 70% жінок України страждають від домашнього насильства, 

30% самогубств та 60% вбивств жінок пов'язані з домашнім насильством. На жаль, не 

існує об'єктивної та достовірної інформації про масштаби цього соціального явища. 

Офіційна статистика не відбиває реального стану домашнього насильства через те, що 

більшість постраждалих осіб не звертаються за допомогою в правоохоронні органи. 

Соціологічні опитування Національної академії наук України свідчать: 68% жінок в 

нашій країні страждають від домашнього насильства, 20% з них зазнають насильство 

постійно. Лише 2% з них звертаються до суду [21, с. 7-22]. Для порівняння у Швеції 

повідомляють про чверть існуючих випадків домашнього насильства. Разом з цим 

посол Швеції в Україні Мартін Хаґстрем зазначає, що хоч у Швеції уряд працює вже 

тривалий час над питанням запобігання та протидії домашньому насильству, проте дане 
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явище не є подоланим, як і в жодній країні світу. Тому навіть сьогодні визнається, що 

повідомлено тільки про 20-25% таких злочинів у Швеції [32, с. 87].  

Відповідно до даних дослідження ОБСЄ з питань добробуту та безпеки жінок в 

Україні 3,56 мільйона жінок зазнали фізичного та/або сексуального насильства, 

вчиненого інтимним партнером [115]. За даними Міністерства юстиції України щорічно 

600 жінок гинуть в Україні від домашнього насильства [114]. Лише 10 % із 1 млн. 

жінок, які потерпають від насильства, звертаються до правоохоронних органів. 

Відповідно до розрахунків, проведених Інститутом демографії і соціальних досліджень 

на замовлення Фонду народонаселення ООН, щорічно 1,1 млн. українок зіштовхуються 

з фізичною і сексуальною агресією в сім’ї. Президент Міжнародного правозахисного 

центру «Ла Страда-Україна» К. Левченко зазначає, що в поліцію звертаються тільки 10-

15% потерпілих. Так, по даних Українського інституту соціальних досліджень, лише 

27% жінок вважають образи проявом насильства і тільки 32% схожим чином оцінюють 

приниження. Для 49% респонденток насильство – це побої, а 56% згідні вважати 

насильством зґвалтування [40]. Такі дані підтверджують те, що в суспільстві також 

відсутнє однозначне розуміння та визначення поняття домашнього насильства. Крім 

цього, 41% жінок в Україні вважають, що якщо чоловік застосовує домашнє насильство 

до дружини, то ця проблема має вирішуватися в межах сім’ї [115]. 

Президент Міжнародного правозахисного центру «Ла Страда-Україна» також 

зазначає, що відповідно до соціологічних даних три мільйони дітей страждають від 

домашнього насильства, будучи свідками. Насправді таких дітей та дорослих значно 

більше, ніж звернень, зареєстрованих Національною поліцією України. За офіційними 

даними, поліція за рік реєструє понад 100 тисяч  звернень за фактом домашнього 

насильства [85]. 

Щодня правоохоронні органи фіксують близько 350 випадків домашнього 

насильства, в 70-80% випадків постраждалими особами є жінки [160, с. 105]. Упродовж 

2017 року до поліції надійшло понад 110900 заяв, повідомлень про вчинені 

правопорушення та інші події, пов’язані з домашнім насильством, з них 1400 подані 
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дітьми. За даними МВС, понад 200 дітей є потерпілими від кримінальних 

правопорушень, пов’язаних з домашнім насильством. Відносно кривдників поліцією 

складено понад 80842 адміністративні протоколи. Кривдникам винесено понад 70 тисяч 

офіційних попереджень про неприпустимість вчинення домашнього насильства. Станом 

на січень 2018 року на обліку Національної поліції перебувало понад 69 тисяч осіб (з 

них 5,7 тисяч жінок) [201]. 

Найбільша кількість звернень щодо вчинення домашнього насильства зафіксована 

у Дніпропетровській області (11212 випадків за 2017 рік), Києві (7818 випадків за 2017 

рік) та Вінницькій області (7818 випадків за 2017 рік), а найменше – у Полтавській 

області (1486 випадків за 2017 рік) [149]. 

Для порівняння за 2018 рік до Національної поліції України надійшло 115500 заяв і 

повідомлень про домашнє насильство, з них 89500 надійшло від жінок (77,48%) і 24500 

від чоловіків (21,21%). У 2018 році Національною поліцією України було складено 

99900 адміністративних протоколів проти осіб, які вчинили домашнє насильство [38]. 

Такі дані свідчать про зростання кількості зареєстрованих Національною поліцію 

України випадків вчинення домашнього насильства у 2018 році порівняно з 2017 роком. 

У 2017 року на Національну «гарячу» лінію з попередження домашнього 

насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації, діяльність якої забезпечує 

громадська організація «Ла Страда-Україна» за підтримки компанії «AVON», надійшло 

21680 дзвінків, які стосувалися домашнього насильства, зокрема 16845 від жінок. У 

2016 році кількість дзвінків щодо домашнього насильства становила 21336. Таким 

чином, статистика показує, що проблема не лише не вирішується, а, на жаль, набирає 

обертів. Крім цього, збільшилась кількість дзвінків на «гарячу» лінію від жінок, які 

постраждали від насильства у сім’ях демобілізованих військових: 34 дзвінки за 2016 рік 

у порівнянні з 105 дзвінками за 2017 рік. Проблема домашнього насильства в Україні 

стосується не тільки жінок, а й дітей. Так, за даними ГО «Ла Страда-Україна», кількість 

дзвінків від дітей, які страждають від насильства у власній сім’ї, подвоїлася: з 1187 

дзвінків у 2016 році на 2172 дзвінки у 2017 році [39]. 
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В середньому офіційна статистика Генеральної прокуратури України протягом 

останніх п’яти років фіксує тенденцію постійного зростання рівня кримінальних 

правопорушень, пов’язаних із вчиненням домашнього насильства – в середньому на 

44,97%. 

У 2019 р. згідно з даними Генеральної прокуратури України було обліковано 2554 

кримінальних правопорушень, пов’язаних із вчиненням насильства в сім’ї та 1068 

випадків домашнього насильства (ст.126
1
 КК України), що на 128,37% більше 

порівняно з попереднім роком. При цьому серед таких кримінальних правопорушень з 

обвинувальним актом направлено до суду 3253, з клопотанням про звільнення від 

кримінальної відповідальності – 10, з клопотанням про застосування примусових 

заходів медичного характеру – 35. У структурі кримінальних правопорушень, за якими 

провадження направлено до суду зафіксовано, що 905 із них вчинено особами, які 

раніше вчиняли кримінальні правопорушення, 12 – групою осіб, 1077 – у стані 

алкогольного сп’яніння, 4 – неповнолітніми або за їх участю. У 2019 р. було 

зафіксовано 2589 потерпілих злочинів, пов’язаних із вчиненням домашнього 

насильства, серед яких 135 загинуло. При цьому потерпілими у цих злочинах є 2086 

жінок, 49 неповнолітніх та 139 малолітніх [46]. 

У 2018 р. згідно з даними Генеральної прокуратури України було обліковано 1586 

кримінальних правопорушень, пов’язаних із вчиненням насильства в сім’ї, що на 

18,27% більше порівняно з попереднім роком. При цьому серед таких кримінальних 

правопорушень з обвинувальним актом направлено до суду 1516, з клопотанням про 

звільнення від кримінальної відповідальності – 8, з клопотанням про застосування 

примусових заходів медичного характеру – 26. У структурі кримінальних 

правопорушень, за якими провадження направлено до суду зафіксовано, що 317 із них 

вчинено особами, які раніше вчиняли кримінальні правопорушення, 3 – групою осіб, 

550 – у стані алкогольного сп’яніння, 3 – неповнолітніми або за їх участю. У 2018 р. 

було зафіксовано 1592 потерпілих злочинів, пов’язаних із вчиненням домашнього 
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насильства, серед яких 119 загинуло. При цьому потерпілими у цих злочинах є 1243 

жінок, 49 неповнолітніх та 105 малолітніх [45]. 

У 2017 р. згідно з даними Генеральної прокуратури України було обліковано 1341 

кримінальних правопорушень, пов’язаних із вчиненням насильства в сім’ї, що на 3,79% 

більше порівняно з попереднім роком. При цьому серед таких кримінальних 

правопорушень з обвинувальним актом направлено до суду 1265, 22 – з клопотанням 

про звільнення від кримінальної відповідальності, з клопотанням про застосування 

примусових заходів медичного характеру направлено до суду – 16. У структурі 

кримінальних правопорушень, за якими провадження направлено до суду зафіксовано, 

що 275 із них вчинено особами, які раніше вчиняли кримінальні правопорушення, 6 – 

групою осіб, 466 – у стані алкогольного сп’яніння, 8 – неповнолітніми або за їх участю. 

У 2017 р. було закрито провадження у 38 кримінальних правопорушеннях, пов’язаних 

із вчиненням насильства в сім’ї . У 2017 р. було зафіксовано 1367 потерпілих злочинів, 

пов’язаних із вчиненням насильства в сім’ї серед яких 116 загинуло. При цьому 

потерпілими у цих злочинах є 1046 жінок, 49 неповнолітніх та 112 малолітніх [44]. 

У 2016 р. було обліковано 1292 кримінальних правопорушень, пов’язаних із 

вчиненням насильства в сім’ї, що на 29,46% більше порівняно з попереднім роком. При 

цьому серед таких кримінальних правопорушень з обвинувальним актом направлено до 

суду 1144, з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності – 5, з 

клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру – 18. У 

структурі кримінальних правопорушень, за якими провадження направлено до суду 

зафіксовано, що 229 із них вчинено особами, які раніше вчиняли кримінальні 

правопорушення, 2 – групою осіб, 488 – у стані алкогольного сп’яніння, 12 – 

неповнолітніми або за їх участю. У 2016 р. було зафіксовано 1308 потерпілих злочинів, 

пов’язаних із вчиненням насильства в сім’ї, серед яких 121 загинув. При цьому 

потерпілими у цих злочинах є 974 жінки, 52 неповнолітніх та 105 малолітніх [43] 

(Додаток Б, Додаток В). 
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Стан алкогольного сп’яніння вважають однією з найбільш поширених умов 

вчинення багатьох злочинів. Зокрема, стан алкогольного спʼяніння часто згадується у 

вироках щодо домашнього насильства (у 570 із 860 вироків, тобто ~66%). При цьому, 

порівнюючи кількість вироків щодо домашнього насильства, можна зробити висновок 

про переважання цього злочину у сільських районах [42].  

Варто зазначити, що у структурі сімейно-побутової насильницької злочинності 

набули поширення так звані злочини, «вчинені на замовлення», зокрема вбивства. 

Злочини даної категорії переважно вчиняють особи зрілого віку (26-50 років), частка 

яких у структурі сімейно-побутової насильницької злочинності становить 73,5% [127, 

с. 76]. 

Як і в Україні, у країнах Європейського Союзу домашнє насильство є поширеною 

проблемою. Так, 74% опитаних жителів країн Європейського Союзу вважають, що 

домашнє насильство щодо жінок є поширеним у їх країні. Натомість лише 2% 

респондентів вважали його рівень невисоким [188; 101, с. 301]. 

Насильство між партнерами – найпоширеніша форма насильства щодо жінок, і 

вона може бути смертельно небезпечною. За даними дослідження, проведенного 

Лондонською школою гігієни та тропічної медицини, в усьому світі 38,6% усіх 

загиблих жінок загинули внаслідок насильства, вчиненного їх партнерами. Північні 

країни, незважаючи на значну гендерну рівність, виділяються на порівняльних 

рейтингах поширеності насильства між партнерами. Дані Агентства з основних прав 

Європейського Союзу показують, що три північні країни-члени Європейського Союзу – 

Швеція, Фінляндія та Данія – можуть мати значно більший рівень насильства, 

спрямованого на партнерів-жінок, ніж середній в ЄС. Відповідно до досліджень 

Агентства з основних прав Європейського Союзу рівень фізичного та/або сексуального 

насильства, вчиненого поточним чи попереднім партнером щодо жінок з 15-річного 

віку серед країн-членів ЄС, найвищий в Данії (32%), Латвії (32%) та Фінляндії (30%), 

найнижчий – в Австрії, Іспанії, Хорватії, Польщі, Словенії (по 13%) [197]. 
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Відповідно до даних, які наводить А. С. Політова домашньому насильству 

піддаються 39% опитаних (чоловіків і жінок) у Швеції, Естонії, Латвії, 38% – у 

Фінляндії, Великій Британії [132, с. 88]. 

Дослідження ООН свідчить про те, що у країнах Європейського Союзу 28% всіх 

умисних вбивств складають випадки вчинення домашнього насильства, які спричинили 

смерть постраждалої особи. Жінок частіше, ніж чоловіків, вбивають їх близькі. 

Зокрема, домашнє насильство, вчинене партнером є причиною 18% вбивств серед 

чоловіків та 55% вбивств серед жінок. Ці показники в різних країнах різні, але це явище 

існує у всій Європі. Так, 89% жінок гинуть внаслідок домашнього насильства, 

вчиненого партнером чи членом сім’ї в Албанії, 80% – в Швеції і 74% – в 

Фінляндії [11]. 

Моніторинг ситуації проявів домашнього насильства у Франції започатковано 

досить давно. За нинішніми даними від 200 тисяч до 2 мільйонів жінок у Франції є 

постраждалими особами, 400 щорічно вмирають від побоїв, завданих чоловіком у сім’ї 

– це більше, ніж одна жінка кожного дня. Якщо ж від проявленого насильства 

постраждала особа не зазнала фізичних ушкоджень, зазначають психологи Франції, 

наслідки завжди проявляються у вигляді емоційних проблем (депресія, анорексія), деякі 

потерпілі покінчують життя самогубством. Випадки домашнього насильства у Франції 

проявляються на рівні всіх соціальних класів. Так, жінки з фермерських сімей 

страждають найменше (5,1%), насильство у сім’ях студентів складає 12,4%, у сім’ях, що 

живуть за рахунок соціальної допомоги або не мають роботи – 13,7% [84, с. 66].  

У 2016 році у Франції 123 жінки були вбиті їх партнером або колишнім партнером. 

Тобто, одна жінка була вбита чоловіком у середньому кожні три дні. Майже 225 тисяч 

жінок були жертвами фізичного або сексуального насильства з боку подружжя, але 

менше, ніж одна з п'яти поскаржилась на це [179]. 

Згідно з даними Федеральної служби кримінальної поліції, у 2015 році у Німеччині 

127457 осіб, що перебували у стосунках були потерпілими від вбивств, тілесних 

ушкоджень, зґвалтувань, сексуального насильства, погроз та переслідувань. Вісімдесят 
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два відсотки, або понад  104000 осіб, складають жінки. Серед жінок понад 65800 

зазнали легких травм, 11400 отримали сильні травми, 16200 були піддані погрозам та 

близько 8000 були жертвами переслідувань. 331 жінка була вбита умисно або неумисно 

своїми партнерами. У випадках зґвалтувань та сексуального насильства майже всі 

жертви були жінками. За даними статистики, понад 90% жертв переслідувань та погроз 

були також жінками [176]. 

Дані проведенного у 2018 році дослідження злочинності в Англії та Уельсі 

свідчать, що станом на кінець 2018 року 2 мільйони дорослих у віці від 16 до 59 років 

зазнали домашнього насильства (1,3 мільйона жінок, 695000 чоловіків). Поліцією було 

зафіксовано 599549 злочинів, пов’язаних із домашнім насильством за 2018 рік. Такий 

показник є вищим на 23% порівняно з аналогічним показником за попередній рік [193, 

с. 7]. 

У Польщі у 2017 році було зафіксовано 5573 родини, у яких було вчинено домашнє 

насильство. При цьому у 3991 родині воно було вчинене 1 раз у 2017 році, у 1328 

родинах – від 2 до 5 разів, а 254 родинах – 6 разів і більше. Для порівняння у 2016 році в 

Польщі було зафіксовано 5181 родина, у якій було вчинено домашнє насильство, у 2015 

році – 5210 родин, у 2014 році – 5115 родин, у 2013 році – 4800 родин. У 2017 році у 

Польщі від домашнього насильства постражала 10041 особа (з них 5580 жінок, 1523 

чоловіків, 2938 дітей), у 2016 році – 9198 осіб (з них 5211 жінок, 1272 чоловіків, 2715 

дітей), у 2015 році – 9414 осіб (з них 5350 жінок, 1263 чоловіків, 2801 дитина), у 2014 

році – 8969 осіб (з них 5339 жінок, 955 чоловіків, 2675 дітей), у 2013 році – 8337 осіб (з 

них 4924 жінок, 871 чоловік, 2542 дітей) [187, с. 8-9]. Таким чином, кількість випадків 

вчинення домашнього насильства у Польщі та кількість постраждалих від нього з 

кожним роком зростає. При цьому, як показують статистичні дані, найбільшу частку 

постраждалих від домашнього насильства становлять жінки, проте кількість 

постраждалих чоловіків та дітей з кожним роком зростає. 

Ірландські науковці Д. Уотсон і С. Парсонс, провівши дослідження стосовно 

домашнього насильства для Національної ради з питань злочинності, дали певну 
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інформацію про гендерну поширеність домашнього насильства в Ірландії. Дослідження 

показало, що:  

 15% жінок та 6% чоловіків страждають від жорстокого домашнього насильства;  

 29% жінок та 26% чоловіків страждають від домашнього насильства, де поєднане 

жорстоке і незначне насильство;  

 13% жінок та 13% чоловіків зазнають фізичного насильства або інцидентів 

незначного фізичного насильства; 

 29% жінок (1-3) і лише 5% чоловіків (1 із 20) отримують в поліції рапорт про 

зловживання; 

 1 з 16 чоловіків зазнали жорстокого поводження фізичного, сексуального чи 

емоційного характеру від партнера в певний момент свого життя; 

 4% чоловіків зазнали серйозного фізичного насильства; 

 3% чоловіків зазнали серйозного емоційного насильства. Емоційне зловживання 

вважається найгіршим майже половиною тих, до кого воно застосовується; 

 тільки 1 з 10 чоловіків, щодо яких було скоєно насильство, говорили про це з 

адвокатом; 

 більшість чоловіків, щодо яких було скоєно насильство, зазнали його від жінки-

партнера; 

 2% чоловіків змушені були відмовитися від роботи через насильницьку поведінку 

партнера; 

 майже 1000 чоловікам, які жили з партнером-насильником і переїхали, довелося 

покладатися на запасне житло. 

Це дослідження також показало, що близько 88000 чоловіків та 213000 жінок в 

Ірландії потерпали від жорстокого насильства з боку партнера у певний момент свого 

життя. Дослідження «Євробарометр у Європі», спрямоване на оцінку сприйняття 

громадянами ЄС статевого насильства, виявило, що 53% населення в Ірландії вважають, 

що домашнє насильство проти чоловіків є «дуже» або «досить» поширеним. Це 
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співпадає з результатами дослідження Horgan et al щодо ставлення до домашнього 

насильства в Ірландії, згідно з яким 42% опитаних вважають, що домашнє зловживання 

щодо чоловіків є «дуже» або «досить» поширеним явищем в Ірландії. Крім цього, 21% 

респондентів досліження «Євробарометр у Європі» повідомив про те, що знає 

чоловіків, які є постраждалими від домашнього насильства особами; що стосується 

емоційної шкоди внаслідок домашнього насильства, то 36% респондентів вважають, що 

чоловіки та жінки страждають однаково, і 45% респондентів вважають, що від 

залякування чоловіки та жінки страждають також однаково [186]. 

Отже, на основі аналізу вищенаведених статистичних даних щодо тенденцій та 

поширення домашнього насильства, можна зробити висновок, що домашнє насильство 

застосовується як проти чоловіків, так і проти жінок, та має серйозні наслідки для тих, 

хто його зазнає. Домашнє насильство має високу латентність, а основну частку серед 

постраждалих осіб складають жінки. Водночас ступінь латентності домашнього 

насильства, вчиненого щодо чоловіків є вищим, ніж ступінь латентності домашнього 

насильства, вчиненого щодо жінок та дітей. 

 

1.2. Види домашнього насильства та їх класифікація 

 

Для забезпечення протидії домашньому насильству, здійснення правильної 

кваліфікації цього злочину, важливе значення має визначення видів домашнього 

насильства. Щодо класифікації видів домашнього насильства та їх характеристики на 

законодавчому рівні зазначимо наступне. У Законі України «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству» визначено такі види домашнього насильства: 

 економічне насильство – форма домашнього насильства, що включає умисне 

позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна, коштів чи документів або можливості 

користуватися ними, перешкоджання в отриманні необхідних послуг з лікування чи 

реабілітації, заборону працювати, примушування до праці, заборону навчатися та інші 

правопорушення економічного характеру; 
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 психологічне насильство – форма домашнього насильства, що включає словесні 

образи, погрози, у тому числі щодо третіх осіб, приниження, переслідування, 

залякування, інші діяння, спрямовані на обмеження волевиявлення особи, контроль у 

репродуктивній сфері, якщо такі дії або бездіяльність викликали у постраждалої особи 

побоювання за свою безпеку чи безпеку третіх осіб, спричинили емоційну 

невпевненість, нездатність захистити себе або завдали шкоди психічному здоров’ю 

особи; 

 сексуальне насильство – форма домашнього насильства, що включає будь-які 

діяння сексуального характеру, вчинені стосовно повнолітньої особи без її згоди або 

стосовно дитини незалежно від її згоди, або в присутності дитини, примушування до 

акту сексуального характеру з третьою особою, а також інші правопорушення проти 

статевої свободи чи статевої недоторканості особи, у тому числі вчинені стосовно 

дитини або в її присутності; 

 фізичне насильство – форма домашнього насильства, що включає ляпаси, 

стусани, штовхання, щипання, шмагання, кусання, а також незаконне позбавлення волі, 

нанесення побоїв, мордування, заподіяння тілесних ушкоджень різного ступеня 

тяжкості, залишення в небезпеці, ненадання допомоги особі, яка перебуває в 

небезпечному для життя стані, заподіяння смерті, вчинення інших правопорушень 

насильницького характеру. 

У Законі України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» також 

виділено такі види домашнього насильства за суб’єктним складом: 

1) між подружжям; 

2) між колишнім подружжям; 

3) між нареченими; 

4) між матір’ю (батьком) або дітьми одного з подружжя (колишнього подружжя) та 

іншим з подружжя (колишнього подружжя); 

5) особи, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю, але не перебувають 

(не перебували) у шлюбі між собою, їхні батьки та діти; 
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6) між особами, які мають спільну дитину (дітей); 

7) між батьками (матір’ю, батьком) і дитиною (дітьми); 

8) між дідом (бабою) та онуком (онукою); 

9) між прадідом (прабабою) та правнуком (правнучкою); 

10) між вітчимом (мачухою) та пасинком (падчеркою); 

11) між рідними братами і сестрами; 

12) між іншими родичами: дядьком (тіткою) та племінником (племінницею), 

двоюрідними братами і сестрами, двоюрідним дідом (бабою) та двоюрідним онуком 

(онукою); 

13) між дітьми подружжя, колишнього подружжя, наречених, особами, які мають 

спільну дитину (дітей), які не є спільними або всиновленими; 

14) між опікунами, піклувальниками, їх дітьми та особами, які перебувають 

(перебували) під опікою, піклуванням; 

15) між прийомними батьками, батьками-вихователями, патронатними 

вихователями, їх дітьми та прийомними дітьми, дітьми-вихованцями, дітьми, які 

проживають (проживали) в сім’ї патронатного вихователя; 

16) між іншими родичами, іншими особами, які пов’язані спільним побутом, мають 

взаємні права та обов’язки, за умови спільного проживання [53]. 

У ст. 126
1
 КК України визначено такі види домашнього насильства як фізичне, 

психологічне та економічне. Щодо сексуального насильства, то вчинення зґвалтування 

та сексуального насильства щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, 

з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах є 

кваліфікованими складами злочинів, передбаченими відповідно ст.152 та 153 КК [80].  

У ст. 173-2 КУпАП визначено фізичне, психологічне та економічне насильство в 

сім’ї [61]. 

Таким чином, в КК України та КУпАП, на відміну від Закону України «Про 

протидію домашньому насильству» не визначено сексуального домашнього насильства. 

Крім цього, у Законі України «Про протидію домашньому насильству» чітко визначено 
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види домашнього насильства за суб’єктним складом. Натомість у КК України така 

класифікація є вужчою, оскільки виділено такі види домашнього насильства за 

суб’єктним складом як домашнє насильство щодо подружжя чи колишнього подружжя 

та домашнє насильство щодо іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у 

сімейних або близьких відносинах. При цьому у КК України не конкретизовано, які 

саме суб’єкти належать до переліку інших осіб, що є суттєвим недоліком та ускладнює 

процес кваліфікації домашнього насильства як злочину. В той же час у КУпАП не 

визначено види домашнього насильства за суб’єктним складом, що є суттєвим 

недоліком законодавчого регулювання адміністративної відповідальності за вчинення 

домашнього насильства. 

Щодо законодавчого визначення видів домашнього насильства у країнах ЄС 

зазначимо наступне. Так, Кодекс королівських прокурорів у Великобританії виділяє 

такі види домашнього насильства як психологічне, фізичне, сексуальне, економічне, 

емоційне [172]. Такі ж види домашнього насильства законодавчо закріплені у Болгарії, 

зокрема у Законі Болгарії «Про захист від домашнього насильства» [52]. Крім цього, у 

Великобританії Кодекс королівських прокурорів визначає такі види домашнього 

насильства як контролюючу поведінку, примус, загрозливу поведінку, насильство, 

знущання. Щодо суб’єктного складу, то домашнє насильство поділяється на вчинене:  

 між особами віком від 16 років і старше, які є або були інтимними партнерами; 

 між особами віком від 16 років і старше, які є або були членами сім’ї незалежно 

від статі чи орієнтації. 

При цьому контролюючою поведінкою є: ряд дій, спрямованих на те, щоб зробити 

особу підлеглою та / або залежною, ізолюючи її від джерел підтримки, використовуючи 

свої ресурси та можливості для особистої вигоди, позбавляючи її засобів, необхідних 

для незалежності, опору та порятунку, і які регулюють їх повсякденну поведінку. 

Примусом є: акт або низка актів насильства, погроз, приниження та залякування 

або інших зловживань, які використовуються для заподіяння шкоди, покарання чи 

залякування постраждалої особи. 
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Членами сім'ї є мати, батько, син, дочка, брат, сестра та дід чи баба, незалежно від 

того, чи є вони безпосередньо пов'язаними, законодавчо чи є звідною сім’єю. Проте цей 

перелік не є вичерпним і до нього можуть бути включені дядьки, тітки, кузени 

тощо [172]. 

Відсутність законодавчого визначення домашнього насильства у Німеччині, не 

вплинуло на деталізацію в законодавстві видів насильства щодо членів сім’ї:  

 насильство щодо жінок в інтимних відносинах або в ситуації розлучення;  

 насильство щодо чоловіків в інтимних відносинах або в ситуації розлучення;  

 насильство щодо дітей як в інтимних відносинах, так і в ситуації розлучення;  

 насильство між дорослими в сімейних відносинах;  

 насильство щодо літніх людей в сім’ї;  

 насильство з боку батьків або їх партнерів щодо дітей та молоді;  

 насильство між братами і сестрами. 

Всі зазначені види домашнього насильства можуть відноситися та знайти своє 

відображення у різних формах, як окремо, так і у сукупності. Так, у правозастосовній 

практиці Німеччини вирізняються наступні форми домашнього насильства: 

1. фізичне насильство – включає удари руками чи з використанням травмуючих 

предметів, штовхання, кусання, удушення, обмеження волі, фізичні напади, вбивства. 

Дана форма насильства є найбільш очевидною і, зазвичай, найбільш часто виявляється 

працівниками поліції. Разом з цим, фізичне насильство, в основному, відбувається в 

поєднанні з іншими формами насильства.  

2. сексуальне насильство включає в себе будь-яку протиправну сексуальну 

практику. Вона варіюється від отримання небажаних сексуальних дій до примусового 

вступу в статеві акти або зґвалтування. Сексуальна експлуатація дітей і підлітків 

стосується всіх форм статевих актів щодо них, незалежно від того, з чиєї ініціативи 

вони були здійснені.  
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3. психологічне насильство, як розгорнуто зазначає T. Майнц, полягає у насильстві 

щодо жінок або чоловіків, що включає в себе як серйозну загрозу, примус, незаконне 

позбавлення волі, так і переслідування (знущання і переслідування у реальному житті 

чи в мережі Інтернет, за будь-якими джерелами зв’язку). Крім того, до психологічного 

насильства відносяться акти дискримінаційного насильства: неповага, приниження, 

привселюдна образа людини, використання дітей як засобу тиску, створюючи відчуття 

провини, залякування.  

4. соціальне насильство – включає обмеження в соціальному житті людини, такі як 

заборона чи суворий контроль сім’ї за зовнішніми контактами, блокування або заборона 

спілкування з іншими людьми.  

5. економічне насильство характеризується схожістю з психологічним насильством 

і являє собою вчинки, які спрямовані на керування поведінкою потерпілого чи 

обмеження його економічних свобод. Воно включає в себе заборону працювати або 

примушення до праці, відібрання заробітної плати, а також виключне право 

розпоряджатися фінансовими ресурсами на одного з партнерів тощо [84, с. 52-53].  

Порівнюючи підходи до визначення видів домашнього насильства в Німеччині та 

Україні, можна зазначити той факт, що на відміну від Німеччини, в Україні деталізація 

видів домашнього насильства прямо пов’язана із законодавчим визначенням поняття 

домашнього насильства та його видів у КК України, КУпАП, Законі України «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству». Крім цього, вважаємо позитивним 

виділення у правозастосовчій практиці Німеччини соціального домашнього насильства, 

оскільки діяння, які включені до нього суттєво порушують конституційні права особи 

та не є включеними до інших видів домашнього насильства. З огляду на це вважаємо за 

доцільне виділення в КК України та Законі України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству» такого виду домашнього насильства як соціальне. 

Щодо законодавчого визначення видів домашнього насильства у Словаччині 

зазначимо наступне. Відповідно до Кримінального кодексу Словаччини насильство над 
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близькою особою поділяється на тиранію близької особи; насильство; сексуальне 

насильство. Тиранія може виражатися:  

а) побиттям, штовханням, ударами, приниженням, переслідуванням, 

погрожуванням, викликанням страху або стресу, насильницькою ізоляцією, 

психологічним тиском або іншим способом, який загрожує її фізичному або психічному 

здоров’ю або обмеженням її безпеки;  

б) обмеженням у їжі, обмеженням відпочинку або сну або позбавленням 

необхідного особистого піклування, одягу, гігієни, медичної допомоги, житла, 

виховання або освіти;  

в) примушенням жебракувати, примушенням виконувати діяльність, яка вимагає 

невідповідного фізичного або психічного навантаження, враховуючи вік особи або стан 

здоров’я або шляхом примушення здійснювати діяльність, яка може спричинити шкоду 

здоров’ю;  

г) обмеженням доступу до власності, яку потерпілий має право використовувати. 

Видами домашнього насильства щодо осіб, що перебувають під  охороною (§ 139 

(1) КК Словаччини), до яких належать дитина, вагітна жінка, особа, яка потребує опіки, 

особа поважного віку, хвора особа є: 

1) злочини проти життя і здоров’я:  

 вбивство (§147 КК Словаччини);  

 значне пошкодження здоров’я (§155 КК Словаччини);  

 пошкодження здоров’я (§156 КК Словаччини);  

2) кримінальні злочини проти свободи:  

 позбавлення особистої свободи (§182 КК Словаччини);  

 обмеження особистої свободи (§183 КК Словаччини);  

3) кримінальні злочини проти людської гідності:  

 сексуальне насильство (§199, 200 КК Словаччини);  

 спричинення фізичних або психічних страждань (§208 КК Словаччини). 
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Відповідно до § 127 КК Словаччини по суб’єктному складу тиранія близької особи 

буває таких видів: щодо родичів у прямому поколінні (тобто дід з бабою, батьки, діти, 

внуки), усиновлених осіб, усиновлювачів, братів, сестер, чоловіка та жінки, а також 

інших осіб, які б шкоду, яку б зазнала одна з них, друга по праву вважала б як свою 

власну, колишнього чоловіка, друга, колишнього друга, батьків спільної дитини, а 

також особи, яка з особою, яка вчинила насильство, живе або жила у спільному 

помешканні [200].  

Можна виділити групу країн ЄС, де домашнє насильство поділяється на фізичне та 

психічне. Так, відповідно до § 2 ст. 207 Кримінального кодексу Польщі насильство у 

сім’ї поділяється на фізичне та психічне [184]. Схожий підхід до визначення видів 

домашнього насильства існує в Іспанії. Хоча законодавство Іспанії не містить поняття 

домашнього насильства, але у ст. 153 КК Іспанії виділено фізичну, психічну шкоду 

стосовно подружжя чи співмешканців. Щодо суб’єктного складу, то така шкода 

поділяється на: 

 заподіяну дружині, незалежно від спільного проживання; 

 заподіяну жінці, з якою правопорушник був пов’язаний емоційними 

відносинами, незалежно від спільного проживання; 

 заподіяну особливо вразливій особі, яка живе з кривдником. 

У ст. 171 КК Іспанії як форму психічного насильства визначено легке залякування. 

Щодо суб’єктного складу, то таке залякування поділяється на: 

 вчинене стосовно дружини, незалежно від спільного проживання; 

 вчинене стосовно колишньої дружини, незалежно від спільного проживання; 

 вчинене стосовно жінки, з якою правопорушник був пов’язаний; 

 емоційними відносинами, незалежно від спільного проживання; 

 вчинене стосовно особливо вразливої особи, яка живе з кривдником. 

У ст. 172 КК Іспанії як форму психічного насильства визначено легкий примус. 

Щодо суб’єктного складу, то такий примус поділяється на: 
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 вчинений стосовно дружини, незалежно від спільного проживання; 

 вчинений стосовно колишньої дружини, незалежно від спільного проживання; 

 вчинений стосовно жінки, з якою правопорушник був пов'язаний емоційними 

відносинами, незалежно від спільного проживання [170]. 

Крім цього, у правозастосовчій практиці Польщі виділяють такі види домашнього 

насильства: фізичне (щодо дорослих або дітей), до якого входить штовхання, 

відштовхування, виснаження, захоплення, ляпаси, щипання, удари ногами, душіння, 

побиття відкритою рукою та кулаками, побиття предметами, кидання предметами, 

ошпарювання, обливання їдкими речовинами, використання зброї чи інших 

небезпечних знарядь, залишення в небезпечному місці, викидання з машини, тушіння 

цигарки об людину, ненадання необхідної допомоги тощо; психічне (щодо дорослих 

або дітей), до якого входить висміювання поглядів, релігії, походження, нав’язування 

власних поглядів, покарання відмовою від почуттів, заінтересованості, поваги, постійна 

критика, викликання психічних захворювань, соціальна ізоляція (контроль і обмеження 

контактів з іншими людьми), вимагання послуху, обмеження в сні та їжі, словесне 

приниження (образи, приниження, збентеження), використання погроз, наприклад 

погрози вбивством, шантажу тощо; сексуальне (щодо дорослих або дітей), до якого 

входить примушування до статевого акту, примус до неприйнятних сексуальних 

практик, сексуальних стосунків з третіми особами, садистські форми статевих актів, 

прояв ревновщів, критика сексуальної поведінки, приниження можливостей, 

глузування, примушування до перегляду порнографії та повторення дій, які там 

відбуваються, патологічні ревнощі, пов’язані із приписуванням сексуальних стосунків з 

іншими особами; економічне (щодо дорослих або дітей), до якого входить відібрання 

зароблених грошей, перешкоджання працевлаштуванню, незадоволення основних 

матеріальних потреб членів сім'ї тощо; нехтування (дітей або дорослих), до якого 

входить незадоволення основних фізичних потреб (належного харчування, потреб в 

одязі, охорони здоров'я, освіти тощо) та психічних потреб (почуття безпеки, любові, 

турботи тощо) [187, с.6]. 
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У Законі Франції  «Про насильство відносно жінок, домашнє насильство і наслідки 

цих видів насильства для дітей» також виділено фізичне та психологічне 

насильство [185]. 

Крім цього, законодавство Франції виокремлює такі види домашнього насильства: 

фізичне (побої, каліцтва, вбивства тощо), сексуальне (зґвалтування, насильницькі дії 

сексуального характеру, сутенерство тощо), психологічне (словесні образи, шантаж, 

образи, погрози), економічне (позбавлення заробітної плати, обмеження використання 

ресурсів) [84, с. 68].  

Фізичне та психологічне насильство передбачені главою 2 книги 2 Кримінального 

кодексу Франції. Відповідно до КК Франкції вчинення в сім’ї наступних злочинів є 

обтяжуючою обставиною: стаття 222–3 (тортури чи варварство); стаття 222–8 

(заподіяння смерті без попереднього наміру); стаття 222–10 (насильство, що викликало 

каліцтво або постійну інвалідність); стаття 222–12 (насильство, що призвело до втрати 

працездатності більше восьми днів); стаття 222–13 (насильство, що призвело до втрати 

працездатності менше восьми днів), стаття 221-4 (вбивство). Сексуальне насильство 

передбачено ст. 222-24, 222-28 КК Франції. Зокрема, кваліфікованими складами 

злочинів, передбачених цими статтями, є вчинення сексуального насильства, тобто 

зґвалтування, інших сексуальних посягань, якщо вони вчиняються одним з подружжя 

відносно іншого, співмешканцем постраждалої особи чи партнером, пов’язаним з 

постраждалою особою угодою про цивільну солідарність. Крім цього, КК Франції 

передбачений такий вид сексуального домашнього насильства як інцест, вчинений 

відносно неповнолітніх (ст.222-31-1 КК Франції) [168]. 

У ст. 572 Кримінального кодексу Італії визначено поняття жорстокого поводження 

з членами сім’ї та співмешканцями, але не конкретизується даного поняття за видами 

жорстокого поводження. Щодо суб’єктного складу, то видами жорсткого поводження є: 

 жорстоке поводження відносно особи з сім’ї; 

 жорстоке поводження співмешканця; 



 
 

50 

 жорстоке поводження підпорядкованої особи чи довіреної з причин навчання, 

освіти, догляду, нагляду або опіки, або для здійснення професійних обов’язків чи 

мистецтва [169]. 

Щодо класифікації домашнього насильства в науковій літературі можна зазначити, 

що серед науковців, які досліджували це явище, немає єдності у визначенні видів 

домашнього насильства. Проте найчастіше науковці виділяють фізичне, сексуальне, 

психологічне та економічне домашнє насильство. Іноді до цього переліку включають 

також емоційне, моральне та словесне насильство. 

Як зазначає С. С. Косенко фізичне домашнє насильство – це навмисне нанесення 

побоїв, тілесних ушкоджень одного члена сім’ї іншому, яке може призвести чи 

призвело до порушення нормального стану фізичного чи психічного здоров’я або навіть 

до смерті потерпілого, а також до приниження його честі та гідності. Фізичне 

насильство супроводжується будь-якими насильницькими діями проти члена сім’ї, 

може виражатись у вигляді штовхання, щипання, ляпасів, нанесення подряпин, 

спричиненні опіків, укусів, ударів руками, ногами, різними предметами, а також їх 

кидання, смикання за волосся, позбавлення їжі або води, удушення, залишення в 

замкнутому просторі (будь-яка кімната, комора, шафа тощо). Крім цього, варто 

погодитися з думкою вченого, що перелік дій які можуть бути виконані під час 

заподіяння фізичного насильства не є обмеженим, вони розрізняються за розміром 

завданої фізичної шкоди потерпілому [71, с. 165]. 

Схожий підхід до визначення фізичного домашнього насильства пропонує 

Е. М. Яхязаде, який до фізичного насильства відносить умисне вчинення одним членом 

сім’ї стосовно іншого члена сім’ї протиправних дій фізичного спрямування, зокрема 

побиття, катування, мордування, примусове позбавлення волі, обмеження пересування 

тощо [165, с. 122]. 

А. К. Виноградов до фізичного насильства відносить ляпаси, штовхани, подряпини, 

нанесення опіків, удушення, щипання, укуси, хватання, удари кулаком, кидання 

предметів, сіпання за волосся або його виривання, позбавлення їжі або пиття, 
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викручування рук тощо [16, с. 52]. Аналогічний перелік дій, які входять до фізичного 

домашнього насильства визначають А. В. Запорожцев, А. В. Лабунь, Д. Г. Заброда, 

І. В. Басиста, І. В. Дроздова, В. О. Брижик, О. М. Мусієнко, додаючи до нього загрозу 

зброєю та відмову надати необхідну допомогу в разі хвороби або вагітності. Крім цього, 

вказані вчені зазначають, що фізичним насильством можуть порушуватись особисті 

права, такі як право на вільний розвиток своєї особистості, право на життя, свободу та 

особисту недоторканість. Фізичне насильство вважається одним із найтяжчих видів 

домашнього насильства. Це пояснюється тим, що дії кривдника посягають 

безпосередньо на життя і здоров’я, недоторканість та безпеку особи, які, згідно зі ст. 3 

Конституції України, визнаються найвищою соціальною цінністю. Дія кривдника може 

полягати як у безпосередньому фізичному впливі на організм людини (заподіяння 

ушкоджень життєво важливим органам, удушення тощо), так і зумовлювати такий 

вплив за допомогою чинників зовнішнього середовища (дія високих чи низьких 

температур, електроструму, отруйних чи вибухових речовин, пожежі та ін.) [113, с. 15-

16]. 

На противагу вищезазначеним вченим, які зазначають, що фізичне насильство 

може проявлятися лише у вигляді дій, О. В. Мірошніченко та Т. В. Міхайліна 

зазначають, що таке насильство може проявлятися також у вигляді бездіяльності 

(наприклад, відмова надати необхідну допомогу в разі хвороби) [86, с. 45]. 

Фізичне насильство щодо дитини – це вид ставлення до дитини, коли вона умисно 

ставиться в фізично вразливе становище, коли їй умисно завдають тілесних ушкоджень 

чи не попереджують можливість їх завдання. До фізичного насильства відносять 

наступні дії: 

 щипання, царапания,  

 штовхання, хапання, кидання, стусани, 

 удари долонею, кулаком, сторонніми предметами, переломи,  

 утримання, задушення,  
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 опіки (запальничкою, цигаркою, праскою) і т.п. [112, с. 15-16]. 

Н. С. Сушик визначає домашнє фізичне насильство над дитиною як навмисне 

нанесення дитині батьками або особами, котрі їх заміняють, або особами, 

відповідальними за її виховання, фізичних ушкоджень, які можуть призвести до смерті 

дитини або викликають серйозні (такі, що потребують медичної допомоги) порушення 

фізичного чи психічного стану, або ведуть до відставання в розвитку. До фізичного 

насильства автор відносить також тілесні покарання, що завдають шкоди фізичному 

здоров’ю дитини, залучення дитини до вживання наркотиків, алкоголю, пропонування 

їй отруйних засобів чи медичних препаратів, що викликають одурманення (снодійних, 

не прописаних лікарем), а також спроби удушення чи втоплення дитини [151]. 

Цей вид насильства визначити найлегше, оскільки після побиття зазвичай 

залишаються сліди побоїв: синці, садна, сліди від ременя і т.д. Однак, звичайно, не 

можна забувати і про те, що насильник може бити «грамотно» і видимих слідів не 

залишиться. Найчастіше фізичне насильство застосовується до дітей і жінок, хоча 

відомі випадки, коли жінки і діти, що виросли б'ють інших членів сім’ї [112, с. 15-16]. 

Таким чином, науковці наводять схожі характеристики фізичного домашнього 

насильства, при цьому не вказують вичерпного переліку діянь, які входять до складу 

цього виду домашнього насильства. Водночас можна зауважити те, що вищезгадані 

вчені до переліку діянь, що входять до складу фізичного домашнього насильства 

відносять лише такі, що пов’язані із фізичним протиправним впливом одного члена 

сім’ї на іншого. 

Щодо сексуального насильства, то під цим видом домашнього насильства 

С. С. Косенко розуміє протиправне посягання одного члена сім’ї на статеву 

недоторканність іншого члена сім’ї, а також дії сексуального характеру по відношенні 

до дитини, яка є членом цієї сім’ї [71, с. 165]. Аналогічно визначають сексуальне 

домашнє насильство А. В. Запорожцев, А. В. Лабунь, Д. Г. Заброда, І. В. Басиста, 

І. В. Дроздова, В. О. Брижик, О. М. Мусієнко. Крім цього, до сексуального насильства 

зазначені вчені відносять: примус жінки до сексуальних зносин із чоловіком та іншими 
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людьми проти її волі; примус до болісних або садистських статевих зносин та 

застосування предметів для цієї мети; применшення значення почуттів партнера в 

сексуальному відношенні; застосування погрози насильством для примусу партнера 

(найчастіше жінки) до згоди на сексуальний зв’язок; демонстрація дитині (підлітку) 

статевих органів (ексгібіціонізм); демонстрація акту онанізму; залучення до заняття 

дитячою проституцією, у тому числі використовуючи порнографічну літературу, 

фотографії, кінофільми та ін. з метою одержання прибутку [113, с. 16-17]. Частково 

погоджуємося із такою характеристикою сексуального домашнього насильства, 

оскільки не лише жінки можуть бути потерпілими від примусу до сексуальних зносин. 

В свою чергу А. К. Виноградов до сексуального насильства відносить: 

нав’язування сексуальної близькості проти волі партнера; нав’язування фізичного 

контакту з ерогенними зонами, іншими частинами тіла партнера; нав’язування 

особливих видів сексуальних контактів проти волі;  поводження з партнером лише як з 

сексуальним об’єктом; примушення роздягатися проти волі; статеві акти з особливою 

жорстокістю; примушення дивитись та / чи повторювати порнографічні дії; прояви 

виключних ревнощів тощо [16, с. 52]. 

Крім цього, варто погодитися з О. В. Мірошніченко та Т. В. Міхайліною, які 

зазначають, що домашнє сексуальне насильство може проявлятися не тільки у вигляді 

злочинів, а й у сексуальній поведінці, яка не суперечить кримінальному законодавству 

[86, с. 45]. Як правильно зазначають А. В. Запорожцев, А. В. Лабунь, Д. Г. Заброда, І. В. 

Басиста, І. В. Дроздова, В. О. Брижик, О. М. Мусієнко це можуть бути дії, які мають 

характер настирливого нав’язування сексуальної близькості, зокрема: постійне 

нав’язування сексуальної близькості, коли жінка чи чоловік перебувають у стані 

алкогольного або наркотичного сп’яніння; нав’язування сексуальної близькості, коли 

жінка чи чоловік не бажають її, але бояться відмовити; нав’язування жінці чи чоловіку 

особливих видів сексуальних контактів проти її (його) волі; нав’язування без згоди 

жінки чи чоловіка фізичного контакту з ерогенними зонами, іншими частинами їхнього 
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тіла тощо [113, с. 16-17]. Таким чином, зазначені дії не утворюють склад злочину, 

передбаченого КК України, проте все ж порушують статеву свободу. 

Сексуальне насильство щодо дитини – це сексуальні дії з дитиною, які 

здійснюються з метою сексуального задоволення дорослого проти бажання дитини і в 

умовах, коли вона не в змозі зрозуміти їх за рівнем свого розвитку, відмовитися від них 

і захистити себе внаслідок нерівності душевних і фізичних сил. До сексуального 

насильства щодо дитини відносяться такі дії:  

 нав’язливий прояв свого сексуального інтересу (словами або справами) без 

згоди і бажання дитини; 

 непристойні висловлювання, телефонні розмови і листи;  

 збентеження, утиск дитини поглядами, висловлюваннями, сексуальними 

фразами; 

 залучення в сексуальні відносини шляхом обману, залякування; 

 підштовхування до сексуальних дій за допомогою фізичної сили; 

 зґвалтування, 

 використання дитини для порнографічних цілей або залучення у проституцію і 

т.п. 

 інцест [112, с. 18-19]. 

На думку Н. С. Сушик, домашнє сексуальне насильство над дитиною – це 

втягнення дитини без її згоди чи без такого, усвідомлене чи неусвідомлене в силу 

функціональної незрілості або інших причин, у сексуальні дії з дорослими з метою 

отримання останніми задоволення чи вигоди [151]. Не можемо погодитися з таким 

визначенням, оскільки незалежно від мети чи мотиву перераховані дії утворюють склад 

домашнього сексуального насильства над дитиною. Крім цього, вчена зазначає, що 

сексуальним насильством є не тільки статевий акт, а й широкий спектр інших 

сексуальних дій. До домашнього сексуального насильства щодо дітей Н. С. Сушик 

відносить і випадки сексуальних дій із неповнолітніми, якщо вони здійснювались із 
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застосуванням погрози чи фізичної сили, а також у тому випадку, коли різниця у віці 

кривдника та постраждалої особи становить не менше 3-4 років. Згода дитини на 

сексуальний контакт не дає підстави вважати його ненасильницьким, оскільки вона не 

володіє повною свободою волі, перебуваючи в залежному від дорослого стані та не 

може повною мірою передбачити всі негативні для себе наслідки сексуальних дій [151]. 

Частково погоджуємося із таким твердженням з огляду на таке. Відповідно до чинного 

кримінального законодавства лише згода малолітнього, а не дитини на сексуальний 

контакт не дає підстави вважати його ненасильницьким. Крім цього, один лише факт 

різниці у віці кривдника та постраждалої особи, що становить не менше 3-4 років не дає 

підстав кваліфікувати сексуальні дії як насильницькі чи ненасильницкі. 

Щодо психологічного домашнього насильства, то І. А. Грабська виокремлює шість 

типів психологічного насильства: висловлена погроза, прихована погроза, прихована 

погроза щодо використання фізичного насильства, жорсткий контроль поведінки, 

патологічні ревнощі, ментальна деградація, ізоляція [21, с. 32]. 

О. С. Бондаренко до психологічного насильства відносить:  

 відсутність поваги до особи. Кривдник вважає правильною лише свою думку, 

доводить свою правоту всіма можливими методами, що часто супроводжується 

приниженням іншої особи;  

 нав’язування допомоги про яку ви не просили. Кривдник вважає, що є 

компетентим у всіх питаннях, на відміну від постраждалої особи. До цієї форми 

психологічного домашнього насильства можна віднести менспелінг (повчання 

поблажливим тоном постраждалої особи, вважаючи її менш розумною лише тому, що 

вона жінка); 

 контроль, який виражається у контролі за пересуванням постраждалої особи, її 

планами, постійних дзвінках, контролі соцмереж; 

 цілковита «невинуватість» кривдника. Він ніколи не визнає свою вину у 

знущанні, а його вибачення супроводжуються звинуваченнями постраждалої особи, у 

тому, що вона сама спровокувала кривдника на вчинення насильства; 
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 загрозлива поведінка кривдника. Коли кривдник обурений, він може кричати, 

хапати та здавлювати зап’ястя, кидати речі, ламати їх. В цьому випадку характерною 

фразою кривдника є «Не дратуй мене»;  

 обмеження у контактах із близькими та друзями, у виборі кола спілкування. 

Кривдник критикує друзів та сім’ю постраждалої особи, забороняє обговорювати 

негаразди у стосунках з іншими особами. При цьому постраждала особа втрачає 

можливість спілкування зі своїми друзями та сім’єю; 

 нав’язування почуття вини, внаслідок чого постраждала особа почуває себе 

винною у вчиненні психологічного насильства щодо неї; 

 наявність системи подвійних стандартів. Кривдник керується гендерними 

стереотипами і вважає, що для правила і норми для чоловіків і жінок є різними; 

 лицемірство у присутності інших людей. У присутності оточуючих кривдник 

доброзичливо ставиться до постраждалої особи, проте таке ставлення зникає, коли 

кривдник та постраждала особа залишаються наодинці; 

 газлайтинг – одна з форм психологічного насильства, за якої постраждалу особу 

можна довести до стану відчуження або психічних розладів у разі переконання її в 

психічній неадекватності; 

 погроза відібрати дітей у разі, якщо постраждала особа покине кривдника; 

 примушення до самогубства, погроза вбивством [9, с. 14-16]. 

А. К. Виноградов до психологічного насильство відносить: використання лайливих 

слів та (або) крику, образи, які спричиняють шкоду самооцінці партнерки (партнера); 

образливі жести або дії (наприклад, плювки в партнерку (партнера) або в її (його) 

напрямку), примус до принизливих дій; вияв брутальності відносно родичів або друзів 

партнерки (партнера), їх образи з метою принизити партнера (партнерку); спричинення 

шкоди домашнім тваринам, до яких партнерка (партнер) емоційно прив’язані, з метою 

помсти або залякування; знищення, пошкодження або приховування особистих речей 

партнерки (партнера) та інших предметів, які хоч і не мають великої грошової вартості, 
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але є для неї (нього) цінними; брутальна критика дій, думок, почуттів партнерки 

(партнера), звинувачення її (його) в усіх проблемах; поводження з партнеркою 

(партнером) як зі слугою; обмеження свободи дій і пересувань партнерки (партнера); 

контроль і обмеження можливостей спілкування з родичами або друзями, стеження; 

крайні прояви ревнощів [16, с. 52].  

Е. М. Яхязаде до домашнього психологічного насильства відносить ігнорування 

почуттів особи; образу переконань, що мають цінність для особи, її віросповідання, 

національної, расової належності або походження; соціального статусу, приниження 

особи у формі брутальних виразів на її адресу, публічної образи, потурання почуття 

власної гідності; переслідування особи (частіше жінки чи дівчини) через уявлені 

особою протилежної статі сексуальні зв’язки; обмеження свободи дій та пересування 

особи; погрози спричинити фізичну чи економічну шкоду; погрози залишити сім’ю, 

побити чи вбити дружину, дітей; підбурювання до самогубства; примус до 

протизаконних дій; ізоляція від оточуючих; маніпуляція з використанням дітей; 

заперечення наявності проблеми насильства, перекладання відповідальності за неї на 

партнера; обмеження в самореалізації, навчанні, роботі; використання лайливих слів, 

криків, образливих жестів з метою приниження члена сім’ї та тримання його в 

атмосфері страху [165, с. 123]. Такі ж дії до домашнього психологічного насильства 

відносять А. В. Запорожцев, А. В. Лабунь, Д. Г. Заброда, І. В. Басиста, І. В. Дроздова, 

В. О. Брижик, О. М. Мусієнко, додаючи до них брутальне ставлення до родичів чи 

друзів члена сім’ї, заподіяння шкоди домашнім тваринам, знищення, пошкодження, 

псування або приховування особистих речей, предметів, прикрас тощо, використання 

принизливих зауважень щодо члена сім’ї, постійні прояви незадоволення, безпідставні 

докори, зауваження і звинувачення, крайні прояви підозрілості, ревнощів, перевірок, 

стеження, що робить нестерпним життя, залякування, усунення від процесу ухвалення 

рішень тощо [113, с. 17-18]. Можна погодитися з такою характеристикою 

психологічного домашнього насильства, яку наводять вищезазначені вчені, проте 

вважаємо, що ключовим у віднесенні заподіяння шкоди домашнім тваринам, знищення, 
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пошкодження, псування або приховування особистих речей до психологічного 

насильства є саме їх емоційна цінність для особи, про що, зокрема, правильно зазначає 

А. К. Виноградов. 

Найбільш гострою є проблема застосування психологічного домашнього 

насильства щодо дітей. Психологічне насильство щодо дитини найчастіше виявляється 

у частих конфліктах в сім'ї, непередбачуваній поведінці батьків по відношенню до 

дитини [112, с. 12]. 

Н. С. Сушик визначає домашнє психологічне насильство над дитиною як тривалий, 

постійний чи періодичний вплив, що призводить до формування в дитини патологічних 

рис характеру або шкідливих для розвитку її особистості. Вона зазначає, що до цього 

виду насильства відносять відкрите несприйняття та критику дитини; приниження її 

гідності; погрози на адресу дитини, що проявляються в словесній формі без фізичного 

насильства; навмисна фізична чи соціальна ізоляція дитини; надмірні вимоги до 

дитини, що не відповідають її вікові й можливостям; неправда та невиконання обіцянок 

із боку дорослих; порушення довіри до дитини; ситуативний негативний психічний 

вплив, що викликає в дитини психічну травму [151]. А. В. Запорожцев, А. В. Лабунь, 

Д. Г. Заброда, І. В. Басиста, І. В. Дроздова, В. О. Брижик, О. М. Мусієнко дають схоже 

визначення психологічного домашнього насильства щодо дитини, але крім зазначених 

проявів цього виду насильства до нього відносять також використання дітей у 

конфліктах між батьками; заборону лягати спати або насильне пробудження; 

звинувачення дитини у всіх проблемах; відсутність у сім’ї доброзичливої атмосфери 

(психологічна ізоляція); недостатнє забезпечення дитини наглядом та опікою; 

недостатнє задоволення потреб дитини в їжі, одязі, освіті, медичній допомозі за умови, 

що батьки матеріально спроможні зробити це [113, с. 19]. Можна погодитися із 

наведеними характеристиками психологічного домашнього насильства щодо дитини, 

проте на нашу думку, недостатнє задоволення потреб дитини в їжі, одязі, освіті, 

медичній допомозі варто віднести не до психологічного, а до фізичного або 

економічного домашнього насильства щодо дитини. 
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Л. А. Кедова порівнює тактику психологічного контролю, що використовується 

кривдниками з методами «промивання мозку», які застосовуються щодо заручників. 

Вона зазначає, що «чим більш ефективно такій особі вдалося ізолювати жертву, тим 

сильніше вона контролює її погляди і дії» [58, с. 13]. 

Варто погодитися із А. М. Волощуком, Х. П. Ярмакі та О. В. Ковальовою, які у 

складі психологічного насильства виділяють вербальне та емоційне насильство. 

Вербальне або словесне насильство чиниться, наприклад, тоді, коли потерпілому 

докоряють буквально за кожний вчинок, критикується особистість постраждалої особи, 

або її ображають брутальною лайкою. Емоційне насильство може відбуватися взагалі 

без слів – за допомогою міміки, пози, поглядів. Так, за допомогою погрозливих 

поглядів, жестів, інтонації чоловік (жінка) може тримати жінку (чоловіка) в атмосфері 

страху [21, с. 32-33]. Вважаємо, що цей вид домашнього насильства розпізнати 

найскладніше, оскільки емоційне насильство може проявлятися як самостійно, так і в 

комбінації з іншими видами домашнього насильства.  

Емоційне насильство щодо дитини – це будь-які дії, які викликають у дитини стан 

емоційної напруги, наражаючи на небезпеку віковий розвиток його емоційного життя. 

До емоційного насильства відносяться такі дії щодо дитини: 

 ізоляція, тобто відчуження дитини від нормального соціального спілкування;  

 образа дитини;  

 похмурість, відмова від обговорення проблеми; 

  «торгівля заборонами» (наприклад, якщо дитина в певний час не зробила уроки 

або не прибрала ліжко, то за цим на певний час слідує заборона дивитися телевізор або 

гуляти);  

 тероризування, тобто неодноразова образа дитини словами і формування 

стабільного почуття страху; 

 підтримання постійної напруги, залякування, погрози;  

 лайка, глузування;  
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 залякування покаранням («ще одна або чергова витівка у школі, і я візьмуся за 

ремінь») і т.п.;  

 моральний розклад, залучення та примус дитини до дій, які суперечать 

суспільним нормам і завдають шкоди дитині (залучення або примушування до 

вчинення крадіжок, вживання алкоголю або наркотиків). 

Емоційне насильство може також виражатися:  

 у приниженні гідності, наприклад, у використанні слів, що принижують 

гідність. Як часто на вулиці ми чуємо, як мама каже дитині про те, що він нездара, або 

бабусі кажуть шумливим підліткам, що їм місце в тюрмі. Крик на іншу людину став 

однією з найпоширеніших форм спілкування, і більшість з нас не замислюються, що це 

також насильство; 

 в ігноруванні потреб. Ігнорування потреб людини – це одна з форм насильства, 

причому не менш значуща і більш поширена, ніж інші. Емоційна прихильність, 

підтримка і емоційно тепле спілкування між членами сім’ї дуже важливі для життя 

людини. В сучасних економічних умовах батьки часто змушені багато працювати і 

відповідно втомлюються, так що, приходячи додому, у них вже немає сил для того, щоб 

поговорити одне з одним, і тим більше з дитиною. Але дитина не винна в тому, що 

батьки втомилися. Їй необхідно, щоб батьки її вислухали, пограли з нею, обняли, 

похвалили. Замість цього вона чує – «відчепися», «не заважай» і т.д., таким чином, 

батьки ігнорують потреби дитини. Природно, що подібним чином ігноруються не 

тільки потреби дітей, а й дорослих членів сім'ї, а це в свою чергу призводить до 

відчуження членів сім'ї і до наростання напруги в стосунках, що в свою чергу 

призводить до конфліктів, сварок, розлучень. І якщо доросла людина може знайти 

емоційну підтримку поза сім'єю, то дитині зробити це набагато складніше; 

 в ізоляції, тобто у відчуженні дитини від нормального емоційного спілкування, 

відкидання любові. Природно, що ця форма насильства найбільш поширена по 

відношенню до дітей, особливо тих, які мають розлучених батьків. Дуже часто, 
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розлучені мами не дозволяють зустрічатися дітям з батьками, або кажуть дітям, що їхні 

батьки погані і не треба з ними бачитися. Але розлучення батьків і так важка подія для 

дитини і їй продовжують бути потрібними, як правило, обоє батьків. Тому заборона або 

неможливість бачитися з одним з батьків або бабусею – це насильство по відношенню 

до дитини. Серед дорослих ізоляція від інших членів сім'ї відбувається у трохи інших 

формах. Молодий чоловік, наприклад, може сказати дружині, що йому не подобається її 

мама, або сестра, або подруга, і він не хотів би, щоб вони приходили до молодих в гості. 

З такої ситуації дуже часто починається домашнє насильство; 

 у погрозі застосувати насильство. Наприклад, «перестань плакати, бо буде 

гірше», «якщо отримаєш ще хоч одну двійку, то я тебе вдарю», «скажеш ще хоч одне 

слово – вдарю». Всі ці висловлювання спрямовані на те, щоб людина боялася, адже 

найлегше керувати іншою людиною саме тоді, коли вона боїться. І найлегше відчувати 

себе головним, коли тебе бояться. Домашнє насильство, як і будь-яке інше насильство, 

ґрунтується на страху одних перед іншими. Страх породжує мовчання, а мовчання 

породжує новий виток насильства і страху [112, с. 9-10]. 

Крім цього, важливо також відрізняти конфлікт, сварку від психологічного 

домашнього насильства. Так, конфліктом є: зіткнення протилежних інтересів і поглядів, 

напруження і крайнє загострення суперечностей, що призводить до активних дій, 

ускладнень, боротьби, що супроводжуються складними колізіями; особливий вид 

взаємодії, в основі якого лежать протилежні і несумісні цілі, інтереси, типи поведінки 

людей та соціальних груп, які супроводжуються негативними психологічними провами. 

Сваркою є гостра суперечка, що супроводжується взаємними докорами, образами; стан, 

період взаємної ворожнечі, що виникає внаслідок такої суперечки; порушення дружніх 

взаємин. В той же час, особливістю психологічного насильства є наявність патерну 

(повторюваних в часі інцидентів множинних видів насильства), системна основа, повна 

влада та контроль над постраждалою особою, насильницькі дії у відносинах між 

близькими  людьми, висока імовірність того, що можуть виникнути інші види 

домашнього насильства [120, с. 49-50]. 
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Як було зазначено у попередньому розділі, у більшості випадків трапляється 

комбінація різних видів домашнього насильства. Вважаємо, що першоосновою всіх 

видів домашнього насильства є саме психологічне насильство, до якого згодом 

приєднуються й інші види домашнього насильства. 

Щодо домашнього економічного насильства, то А. М. Волощук, Х. П. Ярмакі, 

О. В. Ковальова зазначають, що воно пов’язано з порушенням прав та інтересів члена 

сім’ї через позбавлення або обмеження його майнових прав. До цього виду домашнього 

насильства зазначені автори включають: позбавлення або обмеження одним з членів 

сім’ї іншого члена сім’ї можливості користуватись і розпоряджатись грошовими 

коштами, які він заробив, або які є їх спільною власністю; створення ситуацій, коли 

один з членів сім’ї вимушений просити гроші (при їх наявності) на утримання сім’ї або 

власні потреби; ненадання грошей на утримання дітей, невиплату аліментів; 

дріб’язковий контроль за всіма витратами, вимогу звітувати за них; демонстрацію того, 

що домашня робота не має ніякої економічної цінності; позбавлення можливості 

користуватись своїм власним або спільним майном; пошкодження або знищення майна 

іншого [21, с. 33-34]. 

Схожу характеристику економічного домашнього насильства дають 

А. В. Запорожцев, А. В. Лабунь, Д. Г. Заброда, І. В. Басиста, І. В. Дроздова, 

В. О. Брижик, О. М. Мусієнко зазначаючи, що воно виявляється у своєрідному 

економічному тиску на члена сім’ї. Зокрема, цей вид насильства може порушувати такі 

права і свободи особи, як право на недоторканість житла, право на підприємницьку 

діяльність, яка не заборонена законом, право на працю, право приватної власності тощо. 

Зазначені вчені також вказують, що до економічного домашнього насильства 

відносяться й інші види позбавлення або обмеження трудових і майнових прав. 

Наприклад, заборона працювати члену сім’ї за наявності його бажання та 

працездатності; позбавлення або обмеження одним членом сім’ї іншого члена сім’ї 

можливості користуватися і розпоряджатися грошима, які він заробив або які є їхньою 

спільною власністю; примус члена сім’ї виконувати важку, непосильну роботу; відмова 
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члена сім’ї (батька, матері) опікуватися малолітніми, неповнолітніми членами сім’ї, 

старими, інвалідами тощо. Крім цього, економічне насильство може виявлятись у 

створенні ситуації, за якої один член сім’ї змушений систематично просити гроші, коли 

вони в сім’ї є, на утримання сім’ї або на власні потреби, у втягненні неповнолітніх у 

заняття жебрацтвом, пошкодженні чи знищенні майна іншого члена сім’ї або спільного 

майна, примушуванні чи втягненні в заняття проституцією [113, с. 19-20]. Не 

погоджуємося із віднесенням примусу члена сім’ї виконувати важку, непосильну 

роботу до економічного домашнього насильства, оскільки, на нашу думку, воно 

відноситься до фізичного домашнього насильства. Також не погоджуємося із 

віднесенням примушування чи втягнення в заняття проституцією до економічного 

домашнього насильства, оскільки, на нашу думку, воно відноситься до сексуального 

домашнього насильства. 

Е. М. Яхязаде до економічного насильства відносить позбавлення матеріальних 

ресурсів для належного фізичного та психологічного добробуту, повну звітність за 

витрачені гроші (аж до копійки), відбирання всіх зароблених грошей, заборону 

працювати члену сім’ї всупереч його бажанню і працездатності, примус члена сім’ї 

виконувати тяжку, непосильну роботу, відмову члена сім’ї працювати і робити 

рівнозначний внесок у добробут родини, вигнання з дому тощо [165, с. 123]. 

Н. С. Сушик визначає домашнє економічне насильство над дитиною як умисне 

позбавлення дитини житла, їжі, одягу та іншого майна чи коштів, що може призвести 

до її смерті, викликати порушення її фізичного й психічного здоров’я. На думку вченої, 

домашнє економічне насильство над дитиною передбачає незадоволення основних 

потреб дитини; відмову чи зволікання у виплаті аліментів; занижений розмір державної 

допомоги одиноким матерям і багатодітним сім’ям; повну відмова дитині в грошах; 

контролювання дитини за допомогою грошей; витрачання сімейних грошей; відмову 

дитині в підтримці; використання дитини як засобу торгу під час розлучення; 

нав’язування дитині економічно обмеженого способу проживання без існуючої для 

цього необхідності; примушування дитини важко працювати [151]. 
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На противагу вищезазначеним вченим, О. В. Катушонок виділяє лише такі види 

домашнього насильства як фізичне і психічне. При цьому автор зазначає, що заподіяння 

шкоди фізичному і / або психічному здоров’ю може досягатися різноманітними 

шляхами і, виходячи з цього, виділяє різного роду впливи одного члена сім’ї на іншого: 

1. фізичний вплив: побої, побиття, фізичні покарання, тягання за волосся, стусани, 

удари руками і / або ногами, ляпаси, штовхання, щипки, обмеження простору 

(наприклад, замикання в кімнаті, будинку), примушування до виконання фізичної 

роботи та ін. 

2. психічний вплив. Як різновиди такого впливу автор розглядає: 

2.1. емоційний / моральний вплив: емоційне придушення, приниження гідності, 

заборона / обмеження у спілкуванні з родичами, друзями, заборона / обмеження вибору 

проведення часу, ревнощі, шантаж, відсутність любові, турботи, приниження успіхів, 

поширення відомостей, що ганьблять потерпілого, вплив на постраждалу особу шляхом 

заподіяння шкоди іншим членам сім’ї або тваринам та ін. 

2.2. вербальний вплив: лайка, лихослів’я, обзивання, образи, непристойні 

зауваження, залякування як наодинці з постраждалою особою, так і в присутності 

сторонніх осіб і ін. 

3. сексуальне вплив: примус до статевого акту або до дій сексуального характеру, 

поводження з постраждалою особою як з сексуальним об’єктом, примус до перегляду і / 

або повторення порнографічних дій, утримання від сексу, вчинення статевого акту з 

іншою особою при подружжі, що знаходяться в безпорадному стані та ін. 

4. економічний вплив: позбавлення життєво необхідних речей, позбавлення / 

обмеження засобів до існування, заборона / обмеження можливості використання 

певного майна, незаконне використання або привласнення майна, заборона працювати, 

контроль за витратами, створення повної економічної залежності та ін. 

5. релігійний вплив: заборона / примус до певного віросповідання, заборона / 

обмеження або примус відвідування релігійних місць, висміювання релігійних поглядів 

та ін. 
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6. медичний вплив: ненадання медичної допомоги, неправильне використання 

лікарських засобів, ненадання необхідних ліків, надання лікарських засобів, які можуть 

завдати фізичної і психологічної шкоди та ін. [56, с. 217-218]. 

Погоджуємося із зазначеним автором щодо виділення релігійного та медичного 

впливу як шляху вчинення домашнього насильства, оскільки діяння які включені до них 

повною мірою не охоплюються переліком діянь, включених до інших видів 

домашнього насильства. З огляду на це вважаємо за можливе закріплення таких видів 

домашнього насильства як медичне та релігійне в КК України та Законі України «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству». При цьому вважаємо, шо до 

релігійного домашнього насильства можна віднести заборону, перешкоджання, 

обмеження або примус до певного віросповідання, відвідування релігійних місць, 

здійснення релігійних обрядів, дотримання релігійних правил, висміювання релігійних 

поглядів та інші форми обмеження свободи віросповідання; до медичного – ненадання 

медичної допомоги, перешкоджання у спробі звернутися за медичною допомогою, 

незвернення за наданням медичної допомоги неповнолітнім, недієздатним, обмежено 

дієздатним особам, перелік яких зазначений у п.2 і 3 ч.2 ст.3 Закону України «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству», а також у разі, якщо зважаючи на 

певні обставини, такі особи не можуть самостійно звернутися за наданням медичної 

допомоги, умисне неправильне використання лікарських засобів, ненадання необхідних 

ліків, надання лікарських засобів, які можуть завдати шкоди фізичному чи психічному 

здоров’ю потерпілого, контроль у репродуктивній сфері. 

Варто розглянути також класифікацію домашнього насильства щодо дітей, яку 

наводить Л. М. Вольнова. Так, на відміну від Н. С. Сушик, А. В. Запорожцева, 

А. В. Лабуня, Д. Г. Заброди, І. В. Басистої, І. В. Дроздової, В. О. Брижик, 

О. М. Мусієнка, які поділяють домашнє насильство щодо дитини на фізичне, 

психологічне, економічне та сексуальне, Л. М. Вольнова поділяє його на фізичне, 

сексуальне, психічне (емоційне), зневагу інтересів і потреб дитини (нехтування), 

відсутність у жінки любові до дитини. Як і Н. С. Сушик, Л. М. Вольнова визначає 
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фізичне насильство як нанесення дитині батьками чи особами, що їх заміняють, 

вихователями чи іншими особами фізичних травм, різних тілесних ушкоджень, що 

завдають збиток здоров’ю дитини, порушують її розвиток і позбавляють життя. Ці дії 

можуть здійснюватися у формі побиття, катування, штовхань, у вигляді ударів, ляпасів, 

припікання гарячими предметами, рідинами, запаленими цигарками, у вигляді укусів і з 

використанням усіляких предметів як знаряддя бузувірства. До фізичного насильства 

вчена відносить також залучення дитини до вживання наркотиків, алкоголю, 

пропонування їй отруйних засобів чи медичних препаратів, що викликають 

одурманення (наприклад, снодійних, не прописаних лікарем), а також спроби удушення 

чи втоплення дитини. Крім цього, у деяких родинах як дисциплінарну міру 

використовують різні види фізичного покарання – від потиличників і ляпасів до 

пороття ременем. Також можна погодитися з Л. М. Вольновою, щодо того, що фізичне 

насильство майже завжди супроводжується словесними образами і психічною травмою. 

Сексуальним насильством чи спокусою, на думку Л. М. Вольнової, є використання 

дитини (хлопчика чи дівчинки) дорослою людиною чи іншою дитиною для задоволення 

сексуальних потреб або отримання вигоди. До сексуального насильства вчена відносить 

статеві зносини (коїтус), оральний і анальний секс, взаємну мастурбацію, інші тілесні 

контакти із статевими органами. До сексуального розбещення належать також 

залучення дитини до проституції, порнобізнесу, оголення перед дитиною статевих 

органів і сідниць, підглядання за нею, коли вона цього не підозрює: під час роздягання, 

справляння природних потреб. Психічне (емоційне) насильство Л. М. Вольнова 

визначає як постійну чи періодичну словесну образу дитини, погрози з боку батьків, 

опікунів, вчителів, вихователів, приниження її людської гідності, обвинувачення її в 

тому, у чому вона не винна, демонстрація нелюбові, ворожості до дитини. До цього 

виду насильства вчена відносить також постійну неправду, обман дитини, у результаті 

чого вона втрачає довіру до дорослого, а також ситуації, коли вимоги до дитини не 

відповідають її віковим можливостям. Л. М. Вольнова як один з видів домашнього 

насильства над дитиною визначає також зневагу до інтересів і потреб дитини 
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(нехтування), під яким розуміють відсутність належного забезпечення основних потреб 

дитини в їжі, одязі, житлі, вихованні, медичній допомозі з боку батьків чи осіб, що їх 

заміняють, у силу об’єктивних причин (бідність, психічні хвороби, недосвіченість) і без 

таких. Вчена зазначає, що типовим прикладом зневажливого ставлення до дітей є 

залишення їх без догляду, що часто призводить до нещасних випадків, отруєнь та інших 

небезпечних для життя і здоров’я дитини наслідків. Крім цього, Л. М. Вольнова як один 

з проявів жорстокого поводження з дітьми визначає відсутність у жінки любові до 

дитини, коли та ще перебуває в материнській утробі, наприклад від небажаної 

вагітності. Її, що ще нічим себе не проявила, вже не люблять, не думають і не 

піклуються про неї. Будучи емоційно відкинутими ще до народження, такі діти 

народжуються раніше терміну в два рази частіше в порівнянні з дітьми від бажаної 

вагітності, вони частіше мають недостатню масу тіла, частіше хворіють у перші місяці 

життя, гірше розвиваються. Варто погодитися із вченою щодо того, що, як правило, 

дитина страждає одночасно від декількох видів насильства. Так, інцест (сексуальне 

насильство) завжди супроводжується руйнуванням сімейних стосунків та довіри в сім’ї, 

часто й залякуванням з боку кривдника, що кваліфікується як психологічне насильство 

[140, с. 113-114]. Проте не погоджуємося із Л. М. Вольновою щодо виділення такого 

виду домашнього насильства щодо дитини як зневага до інтересів і потреб дитини, яка, 

на нашу думку, входить до складу економічного домашнього насильства. Крім того, 

суттєвим недоліком запропонованої вченою класифікації є відсутність виділення 

економічного домашнього насильства щодо дитини. Не погоджуємося також із 

виділенням такого виду домашнього насильства щодо дитини як відсутність у жінки 

любові до дитини, коли та ще перебуває в материнській утробі, оскільки на таку дитину 

до моменту народження не поширюється законодавство про захист від домашнього 

насильства і відповідно вона не може бути визнаною потерпілою від домашнього 

насильства. 

Крім зазначених видів насильства, у зарубіжній практиці виділяють також і 

технологічне домашнє насильство. Таке насильство здійснюється за допомогою 
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сучасних технологій, наприклад за допомогою мобільних телефонів, соціальних мереж, 

електронних скриньок, GPS тощо. Технологічне домашнє насильство може полягати у 

контролі, примусі, переслідуванні, домаганні, що здійснюється за допомогою 

зазначених технологічних засобів, слідкуванні за тим, що робить постраждала особа 

онлайн (наприклад, в соціальних мережах), перевірці телефону, вимаганні паролів тощо 

[196]. Вважаємо за можливе визначення технологічного домашнього насильства і в КК 

України та Законі України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», 

оскільки на даний час набуло поширення використання сучасних технологій, мобільних 

телефонів, соціальних мереж, що дає широкі можливості вчинення домашнього 

насильства саме за допомогою цих технологій. 

Щодо класифікації домашнього насильства у зарубіжній літературі варто зазначити 

наступне. Естонський вчений Хельве Казе поділяє домашнє насильство на наступні 

види:  

 домашнє насильство, де чоловік або його партнер здійснює духовну, фізичну 

або сексуальну атаку проти дружини або інтимного партнера, в результаті якої 

постраждалій особі наноситься емоційна травма, фізичні ушкодження або інший 

збиток; 

 домашнє насильство, де жінка або її партнерка здійснює духовну, фізичну або 

сексуальну атаку проти чоловіка або його близького партнера, в результаті якої 

постраждалій особі наноситься емоційна травма, фізичні ушкодження або інший 

збиток; 

 домашнє насильство, де батьки або опікуни здійснюють проти дитини духовну, 

фізичну або сексуальну атаку, в результаті якої постраждалій особі наноситься 

емоційна травма, фізичні ушкодження або інший збиток. Найважчим злочином проти 

дітей є інцест, тобто сексуальна наруга над дитиною в сім’ї; 

 домашнє насильство, де старші брати, сестри або інші члени сім’ї здійснюють 

проти дитини духовну, фізичну або сексуальну атаку, в результаті якої заподіюються 

емоційні, фізичні та інші травми, які мають тяжкі наслідки; 
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 домашнє насильство, де діти (підлітки) здійснюють духовну, фізичну або 

сексуальну атаку проти батьків або більш старшого покоління, що призводить до 

емоційних травм, фізичних ушкоджень або інших тяжких наслідків; 

 домашнє насильство, де дорослі діти здійснюють духовну, фізичну або 

сексуальну атаку щодо старих батьків або більш старшого покоління, що залежать від 

сім’ї або хворих, в результаті чого постраждалим особам наносяться емоційні травми, 

фізичні ушкодження або інший збиток [111, с. 22]. 

Щодо класифікації вченими домашнього насильства за суб’єктним складом 

зазначимо наступне. О. М. Джужа виділяє такі види домашнього насильства за 

суб’єктним складом: 

1. з боку батьків стосовно дітей; 

2. з боку одного з подружжя стосовно іншого; 

3. з боку дітей і онуків стосовно їх родичів [139]. 

Порівняно з О. М. Джужою, П. О. Власов та А. В. Левков пропонують ширший 

перелік видів домашнього насильство за суб’єктним складом, а саме: 

1. між подружжям (чоловік – дружина). Здебільшого насильство здійснюється 

чоловіком, хоча зустрічаються і протилежні випадки; 

2. між батьками – неповнолітніми дітьми. Насильство може здійснюватись як 

матір’ю, так і батьком. У випадках, коли мати сама є постраждалою від насильства 

особою, вона може вчиняти негативні, насильницькі дії щодо своєї дитини як 

компенсаторний механізм свого приниження чоловіком; 

3. між дорослими дітьми – батьками. Насильство може здійснюватись як 

дорослими дітьми стосовно батьків, так і навпаки, хоча перший випадок значно 

поширеніший. Досить типовою є ситуація, коли діти, які виросли в атмосфері 

насильства, будують свої стосунки з батьками на основі такого ж насильства. 

Насильство над батьками також може здійснюватися в сім’ях, у яких діти виросли в 

атмосфері вседозволеності; 
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4. насильство між дітьми. Такі взаємини, як правило, виникають на фоні 

насильницьких стосунків між дорослими членами сім’ї і мають різноманітний характер. 

Старші діти можуть здійснювати насильство над молодшими, брати – над сестрами, 

діти можуть об’єднуватися проти когось одного з дітей; можливе насильство між 

зведеними братами і сестрами; 

5. між членом сім’ї та іншими родичами. Це насильницькі стосунки між тещею чи 

тестем і зятем, свекром чи свекрухою і невісткою, онуками і дідусем чи бабусею; 

6. між гомосексуальними партнерами; 

7. насильство проти хворих, немічних членів сім’ї, членів сім’ї-інвалідів [19, с. 12]. 

В. М. Пальченкова, як і вищезазначені автори серед видів домашнього насильства 

виділяє подружнє насильство [124, с. 131]. Крім зазначених класифікацій домашнього 

насильства існує також класифікація домашнього насильства залежно від рівня 

насильницький дій. Так, І. В. Сошнікова та Г. А. Чупіна виділяють такі види 

домашнього насильства за цією ознакою: 

1. жорстоке ставлення до члена (членів) сім’ї або сімейна жорстокість, для якої 

характерно застосування силових (владно-силових) способів вирішення конфліктів; 

завдання шкоди, збитку члену (членам) сім’ї; 

2. обмеження свободи члена сім’ї. На відміну від наступних рівнів це насильство 

«з благими намірами», тобто пов’язане з невідповідністю мети і засобів, дій і 

результата. Приклад цього: всякого роду перевищення батьківської влади, орієнтація на 

«рятівну» роль покарань; 

3. домашнє насильство, для якого характерні не «благі наміри», а інші: умисне 

завдання шкоди, збитку члену (членам) сім’ї; повторюваний, систематичний характер 

насильницьких дій; витікаючі звідси посягання на особисті права людини. Приклад 

цього: тілесні покарання, рукоприкладство; 

4. насильницька злочинність в сім’ї – дії, які включають, крім вищезазначених, 

також і тяжкі наслідки для фізичного і психічного здоров’я (життя) члена (членів) сім’ї. 

Прикладом може бути катування, вбивство [148, с. 177]. 
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Не погоджуємося з класифікацією домашнього насильства, наведеною 

І. В. Сошніковою та Г. А. Чупіною за ознакою рівня насильницьких дій, оскільки 

запропоновані авторами перші два види домашнього насильства класифіковані за такою 

ознакою як мотив вчинення насильства. Крім цього, не можемо вважати насильницьку 

злочинність в сім’ї видом домашнього насильства, оскільки насильницька злочинність є 

явищем, яке є цілісною сукупністю насильницьких злочинів, і тому навпаки домашнє 

насильство входить до складу насильницької злочинності в сім’ї. 

На основі аналізу вищезазначених класифікацій домашнього насильства можна 

також зробити висновок, що інколи важко відрізнити один вид домашнього насильства 

від іншого. Наприклад, А. В. Запорожцев, А. В. Лабунь, Д. Г. Заброда, І. В. Басиста, 

І. В. Дроздова, В. О. Брижик, О. М. Мусієнко недостатнє задоволення потреб дитини 

відносять до психологічного домашнього насильства, а Н. С. Сушик – до економічного. 

А. В. Запорожцев, А. В. Лабунь, Д. Г. Заброда, І. В. Басиста, І. В. Дроздова, 

В. О. Брижик, О. М. Мусієнко втягнення у заняття проституцією відносять до 

економічного домашнього насильства, а Н. С. Сушик та Л. М. Вольнова – до 

сексуального. Крім цього, варто зазначити й те, що будь-який вид домашнього 

насильства неодмінно впливає на моральний та емоційний стан особи, тому зазвичай 

супроводжується психологічним насильством. 

На нашу думку, найбільш доцільною класифікацією видів домашнього насильства 

є їх поділ на: 

 фізичне, до якого можна віднести ляпаси, стусани, штовхання, щипання, 

шмагання, кусання, нанесення побоїв, мордування, заподіяння тілесних ушкоджень 

різного ступеня тяжкості, заподіяння смерті, залишення в небезпеці, ненадання 

допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані [53], ізоляція, 

обмеження пересування, позбавлення їжі, сну, залишення без догляду чи піклування, 

інші форми фізичного впливу; 

 економічне, до якого можна віднести умисне позбавлення житла, одягу, іншого 

майна, коштів чи документів або можливості користуватися і розпоряджатися ними, 
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заборону працювати, примушування до праці, заборону навчатися [53], позбавлення або 

обмеження майнових прав, вигнання з дому та інші правопорушення економічного 

характеру; 

 сексуальне, до якого можна віднести будь-які діяння сексуального характеру, 

вчинені стосовно повнолітньої особи без її згоди або стосовно дитини незалежно від її 

згоди, або в присутності дитини, примушування до акту сексуального характеру, 

нав’язування будь-яких дій чи акту сексуального характеру [53], нав’язливий прояв 

сексуального інтересу, примушування роздягатися, а також інші правопорушення проти 

статевої свободи чи статевої недоторканості особи, у тому числі вчинені стосовно 

дитини або в її присутності; 

 психологічне, до якого можна віднести образи, погрози, у тому числі щодо 

третіх осіб, приниження, переслідування, залякування [53], лайку, неповагу, 

ігнорування, прояв крайніх ревнощів, поширення ганебних відомостей, інші діяння, 

спрямовані на обмеження волевиявлення особи, її залякування, інші діяння, які 

викликали у постраждалої особи побоювання за свою безпеку чи безпеку третіх осіб, 

спричинили емоційну невпевненість, почуття страху, якщо такі дії або бездіяльність 

викликали або могли викликати у постраждалої особи побоювання за свою безпеку чи 

безпеку третіх осіб, спричинили емоційну невпевненість, нездатність захистити себе 

або завдали шкоди психічному здоров’ю особи [53]. При цьому підвидами 

психологічного насильства варто виділити вербальне та емоційне. До вербального 

насильства можна віднести словесний прояв психологічного насильства, як наприклад 

лайка, обзивання, образи. До емоційного насильства можна віднести діяння, які 

викликають стан емоційної напруги, придушення і які можуть здійснюватися без слів; 

 соціальне, до якого можна віднести обмеження в соціальному житті 

постраждалої особи, заборону, обмеження чи контроль за зовнішніми контактами, 

заборону, обмеження або перешкоджання у спілкуванні з іншими людьми (людиною), 

соціальній самореалізації та інші форми обмеження соціального життя. 
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Щодо видів домашнього насильства за суб’єктним складом погоджуємося із таким 

поділом відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству», додавши до таких осіб хатніх робітників, що проживають з особами, у 

яких вони працюють. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Дослідження феноменології домашнього насильства в Україні та Європейському 

Союзі дозволяє сформулювати такі висновки: 

1. Немає повної єдності у визначенні злочинного насильства, зокрема домашнього 

насильства, в світовій юридичній науці і практиці. Однак загальним для 

проаналізованих дефініцій домашнього насильства є визначення його, як умисного 

діяння чи погрози застосування будь-якого діяння одного члена сім’ї щодо іншого, 

якщо таке діяння порушує конституційні права і свободи останнього. 

2. Визначено поняття домашнього насильства в доктринальному розумінні, під 

яким пропонується розуміти будь-яке умисне діяння (дію чи бездіяльність) із 

застосуванням насильства певного виду (видів) щодо членів сім’ї, родичів, колишнього 

чи теперішнього подружжя незалежно від факту спільного проживання, до осіб, що 

спільно проживають (проживали) та є (були) пов’язані спільним побутом з кривдником. 

3. На підставі порівняльно-правового дослідження підходів до визначення 

домашнього насильства у країнах ЄС, зокрема у Болгарії, Великобританії, Іспанії, Італії, 

Словаччини, Словенії, Польщі, Хорватії, Чехії, а також у Модельному законодавстві 

про домашнє насильство ООН, Конвенції Ради Європи про попередження та боротьбу з 

насильством щодо жінок та домашнім насильством та правозастосовчій практиці 

Німеччини та Польщі запропоновано у ст.126
1 

Кримінального кодексу України 

визначити домашнє насильство як умисне систематичне вчинення фізичного, 

психологічного, економічного, сексуального або соціального насильства щодо особи, 

передбаченої у ч.2 або 3 ст.3 Закону України «Про запобігання та протидію 
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домашньому насильству», що призводить до фізичних або психологічних страждань, 

розладів здоров’я, втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення якості 

життя потерпілої особи. 

4. Встановлено такі негативні тенденції зміни кількісних та якісних показників 

злочинності, пов’язаної із вчиненням домашнього насильства: дане явище 

характеризується високою латентністю; найбільшу частку постраждалих від 

домашнього насильства осіб становлять жінки; щороку зростає кількість випадків 

вчинення домашнього насильства; частка постраждалих від домашнього насильства 

чоловіків з кожним роком зростає, проте домашнє насильство, вчинене щодо чоловіків 

характеризується більшою латентністю порівняно з домашнім насильством, вчиненим 

щодо жінок та дітей; в більшості випадків домашнє насильство вчиняється у стані 

алкогольного сп’яніння; дане явище переважає у сільській місцевості. 

5. Аргументовано доцільність законодавчого закріплення таких видів домашнього 

насильства як соціальне, до якого можна віднести обмеження в соціальному житті 

постраждалої особи, заборону, обмеження чи контроль за зовнішніми контактами, 

заборону, обмеження або перешкоджання у спілкуванні з іншими людьми (людиною), 

соціальній самореалізації та інші форми обмеження соціального життя; домашнього 

насильства, вчиненого щодо хатніх робітників, що проживають з особами, у яких вони 

працюють. 
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РОЗДІЛ 2  

ДЕТЕРМІНАЦІЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА 

 

2.1. Причини та умови в механізмі поведінки осіб, які вчинили домашнє 

насильство 

 

Досліджуючи будь-яке суспільно-негативне явище важливим є розуміння причин 

та умов, що його породжують. Саме ліквідація таких причин та умов забезпечує 

ефективну протидію суспільно-негативним явищам.  

Домашнє насильство має особливу специфіку, оскільки пов’язане з особливостями 

сімейно-побутових відносин та є предметом вивчення різних галузей знань. З точки 

зору конфліктології, конфлікти у суспільстві завжди набувають особливої значущості у 

періоди загострення соціальних суперечностей, під час кризових ситуацій, соціальної 

напруги. Найбільшого поширення у такі періоди набувають конфлікти, пов’язані із 

сімейними відносинами, наслідком яких часто стає насильство. Так, А. В. Ткачова 

зазначає, що у 85% випадків наслідки дозвільно-побутових та сімейних конфліктів 

поєднані із кримінальним насильством, а безпосередньо на сімейну сферу припадає 

68%. При цьому серед усіх сімейних злочинів 12 % складають вбивства та заподіяння 

тяжких тілесних ушкоджень. Значна частка (24 %) припадає на побої, катування, 

заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості та легких. Інші 48 % – це 

зґвалтування та різні кримінально карані дії сексуального характеру, хуліганство, 

доведення до самогубства, крадіжки, вимагання і грабежі. Особливо помітно 

виявляються тут агресія та жорстокість [155, с. 172]. В цьому контексті варто 

погодитися з Б. М. Головкіним, який зазначає, що сімейно-побутова сфера давно стала 

сприятливим середовищем для поширення соціального паразитизму, пияцтва, 

наркотизму, статевої розпусти, насильницької субкультури та антисуспільних поглядів 

певної частини населення. Вона стрімко втрачає свою захисну і рекреативну функцію та 

перетворюється у суспільно небезпечне середовище. У ньому між членами сімейно-
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побутової мікрогрупи все частіше виникають криміногенні конфлікти, що 

розв’язуються шляхом вчинення тяжких насильницьких злочинів проти життя та 

здоров’я особи [26, с. 85]. Варто погодитися з О. М. Костенком, що сучасна злочинність 

в Україні породжується соціальною кризою і сама ж поглиблює її [74, с. 190]. 

Для визначення причин та умов в механізмі поведінки кривдників важливе 

значення має вивчення теорій його виникнення. На сьогодні існують різні погляди до 

визначення та обґрунтування теорій домашнього насильства. Так, А. А. Бова основні 

теорії домашнього насильства класифікує у три групи: 

1. соціально-історична (соціокультурна), яка полягає у домінантній позиції 

чоловіків у суспільних відносинах, патріархальних культурних нормах, що провокують 

насильство [7, с. 16]. Як зазначає С. С. Дністрянський, первісний чоловік здобував собі 

дружину рабунком та підчиняв її фізичною силою своїй волі, так само він ставав 

природним володарем над своїми дітьми, природним господарем у своїй родині [36, 

с. 36]. Необхідно зазначити, що певну роль в становленні стереотипу про домінуюче 

становище чоловіка над жінкою в сімейному житті відіграє релігія. Святі писання 

майже всіх основних релігій світу містять норми, в яких стверджується, що чоловіки 

повинні мати перевагу над жінками у суспільстві та можуть карати їх. Наприклад, в 

Новому Завіті містяться такі твердження: «чоловік...образ і слава Бога, а жінка – 

чоловікові слава. Бо чоловік не походить від жінки, але жінка від чоловіка. Не 

створений бо чоловік ради жінки, але жінка ради чоловіка» (Перше Послання Святого 

Апостола Павла до Коринтян, глава 11, 7-9); «дружини, – коріться своїм чоловікам, як 

Господові, – бо чоловік – голова дружини, як і Христос – Голова Церкви... Як кориться 

Церква Христові, так і дружини своїм чоловікам у всьому» (Послання Святого 

Апостола Павла до Ефесян, глава 5, 22-24). В Корані також міститься подібне 

твердження: «чоловік призначений стражем над жінкою... і доброчесні жінки є 

покірними... Дорікай тим з них, з боку яких ти наражаєшся на непокору... і карай їх» 

(Аль-Ніса, 4-35). Крім цього, деякі релігійні норми заохочують фізичне покарання 

дітей. Так, у Старому Завіті у Притчах Соломонових, сказано: «13:24 Хто шкодує різки 
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своєї, той ненавидить сина; а хто любить, той з дитинства карає його»; «19:18 Карай 

сина свого, доки є надія, і не обурюйся його криком»; «22:15 Глупство прив'язалося до 

серця юнака; але виправна різка відкине гнів його від нього»; «23:13-14 Не залишай 

юнака без покарання; якщо покараєш його різкою, він не помре. Ти покараєш його 

різкою, і врятуєш душу його від шеолу»; «29:15 Різка і викриття дають мудрість; але 

підліток, залишений без уваги, вчиняє сором матері» [21, с. 13-14]. Враховуючи те, що 

багато українців є віруючими, релігійні норми мають вплив на їх погляди і досить часто 

мають пріоритет над нормами права, які забороняють застосовувати фізичні покарання. 

У документі ООН «Стратегія боротьби з насильством у сім’ї» зазначається, що 

джерела насильства полягають у соціальній структурі та у комплексі цінностей, 

традицій і поглядів, що стосуються нерівності чоловіків і жінок. Таким чином, причини 

насильства переносяться у соціокультурну площину, сферу суперечностей суспільної 

свідомості з питань взаємовідносин чоловіка і жінки та поглядів на їхні ролі у сім’ї. При 

цьому не враховується індивідуальний аспект, зумовлений психологічними та 

фізіологічними особливостями особистості. У цьому контексті необхідно виокремити 

соціально-психологічний рівень, пов’язаний з міжособистісним спілкуванням, та 

індивідуально-психологічний рівень, пов’язаний зі структурою особистості; 

2. системно-сімейна. За цією теорією наголос ставиться на походження та форми 

конфлікту, вивчаються особливості взаємодії, динаміка спілкування, процеси 

вирішення суперечностей у сім’ях; насильство в такому разі розглядається як 

дисфункція всієї системи, а не як наслідок індивідуальної психопатології одного з 

членів сім’ї. У межах цього підходу вивчаються соціально-психологічні передумови 

деструктивного конфлікту. Чинниками, що детермінують і спрямовують насильство на 

міжособистісному рівні соціальної взаємодії є: бажання самоствердитись за рахунок 

інших або використати когось для отримання певних вигод, пошук чи підтвердження 

соціальної ідентичності, «добрі» наміри «навчити розуму», «наставити на шлях 

істинний», емоційний стан. В результаті аналітичного дослідження американськими 

психологами Беррі та Дженей Уанхолд запропоновано психологічні моделі 
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домінаторної (тоталітарної) й партнерської (демократичної) сім’ї. Однак в реальності в 

сім’ях, як правило, існують лише окремі риси тієї чи іншої психологічної моделі або їх 

поєднання; 

3. індивідуально-психологічна. Основна увага приділяється діагностиці 

генетичних та біологічних аномалій, що виявляються в порушенні фізичного 

(наприклад, сексуальні та інші розлади) та психічного здоров’я (захворювання нервової 

системи, депресивні стани, перенесені в дитинстві психологічні травми), зловживанні 

алкоголем та наркотиками, аморальних вчинках. Як наголошує німецький кримінолог 

Г. Шнайдер, важливим аспектом, який детермінує насильство, є виховання у 

конфліктних сім’ях, інші вади соціалізації, різниця інтересів батьків та дітей [7, с. 16-

17]. 

Інший підхід до класифікації теорій домашнього насильства запропоновано 

К. Артуром та Р. Кларком: 

1. теорія ресурсів. Ця теорія вперше була висловлена В. Гудом (1971 р.), 

відповідно до якої, чим більше ресурсів приносить чоловік у стосунки, тим більше 

влади він має, але тим менша ймовірність того, що він фактично вдасться до 

насильства. Проте, коли владі чоловіка загрожує доступ дружини до освіти або 

пов'язаних з роботою ресурсів, він може вдатися до насильства, щоб відновити своє 

домінування. Ця теорія домашнього насильства узгоджується з поняттям «тероризму 

інтимного партнера», яке визначили М. Джонсон і К. Ферраро, де насильство 

використовується для здійснення постійного контролю над чоловіком / дружиною. В 

свою чергу Д. Левінсон стверджує, що теорія ресурсів означає, що у суспільствах, де 

збільшується доступ жінки до соціальних ресурсів традиційна влада чоловіка 

руйнується, наслідком чого можливе зростання рівня домашнього насильства. В свою 

чергу, Р. Валей вважає, що в короткостроковій перспективі гендерна рівність призведе 

до збільшення рівня зґвалтувань. Але разом з тим у довгостроковій перспективі 

гендерна рівність повинна покращити соціальний клімат для жінок і зменшити рівень 

зґвалтувань. Отже, версії теорії ресурсів Д. Левінсона і Р. Валей є конкуруючими 
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гіпотезами. Відповідно до гіпотези Д. Левінсона, коли рівень освіти, доступу до праці і 

політичних ролей для жінок  зростає, зростає і рівень домашнього насильства. 

Відповідно до гіпотези Р. Валей, коли рівень освіти, доступу до праці і політичних 

ролей для жінок зростає, рівень домашнього насильства зменшується [166, с. 149-151]. 

Формулювання Д. Левінсоном та Р. Валей протилежних за змістом гіпотез свідчить про 

недостатність вивчення цього питання на макрорівні, і, на нашу думку, правильність 

однієї чи іншої теорії залежить  від культурних особливостей певної країни; 

2. теорія обміну. Теорія обміну передбачає, що домашнє насильство буде особливо 

високим у суспільствах з недостатнім соціальним контролем над цим явищем, низьким 

рівнем витрат на боротьбу з ним та виправданням чоловічої агресивності. Д. Левінсон 

вважає, що зі збільшенням витрат на боротьбу з домашнім насильством в суспільстві 

рівень домашнього насильства зменшиться. Таке бачення Д. Левінсона бере початок з 

теорії індивідуального рівня Р. Геллеса, відповідно до якої люди застосовують 

насильство до інших членів сім’ї через те, що можуть це робити. На національному 

рівні можна зазначити наступне: країни, які мають законодавство із запобігання 

домашньому насильству мають нижчий рівень домашнього насильства, ніж країни без 

такого законодавства; країни, які мають законодавство із запобігання домашньому 

насильству, але не виконують його, мають вищий рівень домашнього насильства, ніж 

країни, які мають таке законодавство і виконують його; 

3. культурна теорія. Д. Левінсон дослідив культуру в теорії насильства, щодо якої 

перші гіпотези висловили М. Вольфганг і Ф. Феррачуті в 1967 р. і яка була переглянута 

Р. Мак Вільямсом у 1998 р. як теза «суспільства під впливом стресу». Ця теорія 

передбачає, що суспільства, у яких наявні внутрішні і зовнішні конфлікти, і де 

насильство зазвичай використовується для їх вирішення, насильство є прийнятним як 

засіб вирішення конфліктів в межах домогосподарства. Версія Р. Мак Вільямса 

підкреслює, що повсюдне застосування насильства блокує усвідомлення громадськістю 

проблем домашнього насильства. З цього можна зробити висновок, що чим частіше 

суспільство є втягнутим у війни чи внутрішні ворожнечі, тим вищим є рівень 
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домашнього насильства [166, с. 149-152]. Підтвердженням такого висновку є те, що в 

Україні від початку військових дій на сході України рівень домашнього насильства зріс, 

про що зазначають заступник міністра соціальної політики України Н. Федорович [48] 

та член громадської організації White Ribbon Ukraine В. Мудра [164]; 

4. патріархальна теорія. Ця теорія була сформульована Д. Мартіном і Е. Добашом і 

стверджує, що впродовж історії чоловіки мали домінування у суспільстві і жінки 

розглядалися як власність чоловіка. Патріархальні норми зумовлюють можливість 

чоловіків контролювати своїх дружин і виправдовують використання чоловіками 

насильства для такого контролю. Крім цього, патріархальні норми можуть міститися в 

законах та практиці, які обмежують свободу жінок у суспільстві в цілому чи в родині 

зокрема. Наприклад, двома ознаками того, що суспільство залишається патріархальним 

є те, що репродуктивні права жінки обмежуються і те, що у сім’ях існує велика різниця 

у віці між чоловіком та дружиною. Отже, країни, де жінки користуються більшими 

репродуктивними правами, мають нижчі показники домашнього насильства; країни, в 

яких різниця у віці між чоловіком та жінкою у шлюбі є значною, мають високі 

показники домашнього насильства; 

5. теорія модернізації. Модернізація суспільства сприяє покращенню статусу 

жінок, що може бути причиною зменшення різниці в доступі до суспільних ресурсів 

між чоловіками і жінками, збільшенню витрат на запобігання домашньому насильству, 

а також нівелюванню традиційних патріархальних норм. Як зазначили Т. Парсон і 

Н. Смелсер, що в країнах, які модернізуються і у яких суспільні норми та закони 

змінюються з урахуванням правових норм, що передбачають покарання за домашнє 

насильство, нівелюються традиційні патріархальні норми, можна очікувати зростання 

гендерної рівності і в довгостроковій перспективі зменшення кількості випадків 

домашнього насильства. Індикатором модернізації є валовий внутрішній продукт на 

душу населення і рівень урбанізації. Отже, можна очікувати що рівень домашнього 

насильства буде нижчим у країнах з вищим валовим внутрішнім продуктом на душу 

населення та з більшою урбанізацією; 
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6. теорія економічної залежності. Економічна залежність, при інших рівних 

умовах, може применшувати статус жінок і зменшувати їх доступ до освіти, економіки, 

політики тощо. Патріархат є механізмом, через який підтримується така економічна 

залежність і характерна для країн, які залежать від багатонаціональних корпоративних 

інвестицій. Отже, чим більшою є економічна залежність країни, тим вищий у ній рівень 

домашнього насильства [166, с. 149-152]. 

Б. М. Головкін поділяє систему детермінант сімейно-побутової злочинності на три 

рівні залежно від ступеня впливу на злочинну мотивацію окремих кривдників. Так, на 

макрорівні (суспільство в цілому) сукупність явищ, що обумовлюють злочинність, він 

називає факторами сімейно-побутової злочинності, на мікрорівні (окремих соціальних 

груп) – причинним комплексом, а на індивідуальному (окремих осіб) – безпосередніми 

причинами й умовами конкретної злочинної поведінки. Між наведеними рівнями 

детермінант існують різні за змістом причинно-наслідкові зв’язки [27, с. 146].  Тому 

важливим для розуміння механізму поведінки кривдника, є визначення причин та умов, 

якими викликана така поведінка. Зокрема, на макрорівні до загальнокримінологічних 

чинників і супутніх домашньому насильству соціально негативних явищ можна 

віднести такі: 

 погіршення і нестабільність соціально-економічного життя, що викликає 

протиріччя між природнім бажанням мати дитину і економічним становищем сім’ї; 

 неможливість розвивати свої таланти, реалізувати культурні запити; 

 скорочення кількості робочих місць на виробництві та пов’язане з цим 

безробіття; 

 пропаганда у засобах масової інформації насильства та жорстокості, 

деструктивний вплив відеопродукції; 

 поширення алкоголізму та наркоманії; 

 укорінення в суспільній свідомості цільової настанови на індивідуальне 

виживання, відсутність соціальних ідеалів, криза моралі; 
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 поширення неформальних (офіційно незареєстрованих) шлюбів, а відтак 

менший рівень солідарності сім’ї, збільшення кількості розлучень і частки неповних 

сімей; 

 слабка дієвість системи матеріальної допомоги сім’ям, які її потребують, 

матеріальну залежність жінок від чоловіків; 

 недоліки роботи державних органів, зобов’язаних здійснювати профілактичний 

вплив на дисгармонійні сім’ї [7, с. 204-205]; 

 негативні зміни в суспільній психології, породжені криміналізацією, яка 

поглиблюється і виражається в підвищеному порозі терпимості до злочинних проявів, 

які стали розцінюватися як звичайні події; 

 скасування існуючої раніше системи профілактики злочинів, що включала 

товариські суди і народні дружини, і, як наслідок, втрата ролі населення у попередженні 

насильства [78, с. 204-205]; 

 відсутність у соціальній свідомості чіткої оцінки фізичних покарань; 

 права громадян на недоторканість приватного життя, власну та сімейну 

таємницю, закріплені у Конституції, що не дозволяють своєчасно встановити факт 

насильства і здійснити втручання;  

 низька правова грамотність населення [113, с. 25; 91, с. 111].  

Крім цього, до таких чинників можна віднести негативні тенденції у демографічній 

сфері. Спеціалісти з гендерних досліджень висувають тезу про кризу маскулінності 

(зміни традиційних ролей чоловіків, вчинення ними злочинів, зловживання алкоголем, 

зниження середньої тривалості життя). Однак у кризовому соціумі будь-яка людина, 

незалежно від статі, не може повністю реалізувати свої здібності. Ці макрофактори 

домашнього насильства мають вплив на переважну більшість сімей в Україні [7, с. 17-

18]. 

Варто погодитися з І. В. Сошніковою та Г. А. Чупіною, які зазначають, що 

проблема домашнього насильства має не тільки антропогенну та соціально-
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психологічну природу. Його коріння сягає в систему цінностей і цілей сучасної 

цивілізації, яка включає компоненти насильства в систему екологічних, економічних, 

політичних, міжетнічних, міждержавних відносин, що, в свою чергу, продукує 

насильство в приватній сфері життя. У плані обґрунтування соціальних коренів 

домашнього насильства, на думку І. В. Сошнікової та Г. А. Чупіної, є продуктивною 

марксистська ідея суспільного відтворення і звідси розуміння сім’ї як компонента цього 

процесу – соціального інституту, який здійснює безпосереднє відтворення людини. 

Поряд з позитивними, конструктивними і творчими аспектами суспільного життя, сім’я 

може відтворювати і негативні, деструктивні і руйнівні по відношенню до людини 

умови і фактори. Крім цього, автори зазначають, що недостатню увагу приділено 

соціальним передумовам домашнього насильства, які криються в самій ціннісній 

системі сучасної цивілізації, де утверджується дух наживи, нестримного гедонізму і 

споживацтва, жорстокого індивідуалізму і свободи без меж [148, с. 175-176]. 

Крім цього, А. В. Запорожцев, А. В. Лабунь, Д. Г. Заброда, І. В. Басиста, 

І. В. Дроздова, В. О. Брижик, О. М. Мусієнко виділяють і такі чинники, що призводять 

до прояву домашнього насильства:  

 соціальні (напруження, конфлікти, насильство в суспільстві, пропагування в 

засобах масової інформації насильства як моделі поведінки); 

 економічні (матеріальні нестатки, відсутність гідних умов життя поряд із 

відсутністю умов для працевлаштування, заробляння грошей, економічна залежність, 

безробіття);  

 психологічні (стереотипи поведінки);  

 педагогічні (відсутність культури поведінки – правової, моральної, 

громадянської, естетичної, економічної, трудової); 

 соціально-педагогічні (відсутність усвідомленого батьківства, сімейних 

цінностей у суспільстві, позитивної моделі сімейного життя на засадах ґендерної 

рівності, сімейного виховання на основі прав дитини);  
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 правові (ставлення до насильства як до внутрішньосімейної проблеми, а не як до 

негативного суспільного явища, до членів сім’ї як до власності через відсутність 

правової свідомості);  

 політичні (прихильність до ґендерних стереотипів, недостатній пріоритет 

проблем сім’ї та ґендерної рівності, брак уваги до батьківства, чоловіків, сім’ї в цілому);  

 соціально-медичні (відсутність репродуктивної культури у населення, 

відповідального батьківства, алкоголізм, наркоманія, агресія тощо);  

 фізіологічні та медичні (порушення гормонального фону, обміну речовин, 

швидкості реакцій, прийом збуджувальних ліків, хвороби нервової системи тощо) [113, 

с. 25, 89, с. 225]. 

Такі ж причини прояву домашнього насильства визначають Міністерство освіти і 

науки України, Міністерство молоді та спорту України у методичних рекомендаціях 

«Запобігання та протидія насильству», які є додатком до листа Міністерства освіти і 

науки України від 18.05.2018 № 1/11-5480 [82]. 

Схожі детермінанти домашнього насильства визначає незалежний дослідницький 

центр Дитячого фонду ООН та відносить до них культурні, до яких належать гендерно-

специфічна соціалізація; культурні визначення відповідних статевих ролей; очікування 

від ролей у стосунках; віра у природню перевагу чоловіків; цінності, які дають 

чоловікам права власності щодо жінок та дівчат; поняття сім'ї як приватної сфери та 

такої, що знаходиться під контролем чоловіка; шлюбні звичаї (ціна нареченої / 

придане); прийнятність насильства як засобу вирішення конфлікту; економічні: жіноча 

економічна залежність від чоловіків; обмежений доступ до грошей та кредиту; 

дискримінаційні закони про спадщину, права власності, використання земель 

комунальної власності та утримання після розлучення чи овдовіння; обмежений доступ 

до зайнятості у офіційних та неофіційних секторах; обмежений доступ до освіти та 

навчання для жінок; правові: гірший правовий статус жінок, що закріплений 

законодавчо, і / або практикою; закони про розлучення, опіку дітей, утримання та 

успадкування; юридичні визначення зґвалтування та домашнього насильства; низький 
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рівень юридичної грамотності серед жінок; неспівчутливе ставлення до жінок та дівчат 

з боку поліції та судової системи; політичні: недостатнє представництво жінок у владі, 

політиці, ЗМІ, в юридичних та медичних спеціальностях; несерйозне сприйняття 

домашнього насильства; переконання, що сім'я є приватною сферою, яка знаходиться 

поза контролем держави; ризик виклику статусу-кво, релігійні закони; обмежене 

об’єднання жінок в політичні сили; обмежена участь жінок у політичному житті 

[177, с. 7]. 

В свою чергу ВООЗ до числа чинників, що визначають небезпеку насильства із 

смертельним результатом, відносить: економічний розвиток; соціальний статус; вік; 

гендерні чинники [77, с. 77]. 

Причинами та умовами поведінки осіб, які вчиняють домашнє насильство на 

мікрорівні є: 

1. демографічні характеристики. За даними різних досліджень, жінки в більшій 

мірі зазнають домашнього насильства, ніж чоловіки. За даними опитування, 

проведеного Центром «Соціальний моніторинг»  кожна п’ята жінка вважала, що в 

сучасних сім’ях випадки фізичного насильства стосовно жінок з боку чоловіків 

трапляються дуже часто. Відповідно до опитування British Crime Survey фізичне 

насильство, насамперед, стосується жінок віком від 16 до 29 років і від 45 до 59 років та 

чоловіків віком від 45 до 59 років; сексуальних нападів зазнають жінки віком від 16 до 

24 років і від 35 до 59 років; психологічного насильства – жінки від 35 до 59 років та 

чоловіки від 55 до 59 років. Чорношкірі жінки та чоловіки частіше потерпають від 

насильства, ніж білошкірі; 

2. умови життя, соціальний статус постраждалої особи та кривдника. Умови життя 

включають характеристику житлового приміщення, його площу, рівень комфортності, 

витрати на домашнє господарство, заробітну плату постраждалої особи і кривдника, 

місце проживання. Результати дослідження В. О. Лобанова заперечують поширену 

думку про те, що сімейно-побутові злочини найчастіше вчиняються за наявності 

поганих житлових умов у кривдників або постраждалих осіб (2/3 кривдників мали 
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задовільні житлові умови). У дослідженні Д. А. Шестакова виявлено, що типовим 

місцем убивства дружини є окрема квартира, чоловіка – кімната у комунальній 

квартирі. Характерно, що кривдники, які вчинили подружнє вбивство, мали перевагу 

над постраждалою особою у зарплаті. У сім'ях, в яких дружини отримували більшу 

зарплату, ніж чоловіки, або заробіток був однаковий, траплялося більше випадків 

убивства чоловіка. Велике значення у переростанні конфлікту в злочин має і 

невдоволення розподілом сімейних доходів. Крім цього, британські кримінологи 

виявили, що низький прибуток домогосподарства позначається на чоловікові, який 

частіше набуває статусу постраждалої від фізичного насильства особи, а для жінок з 

будь-яким доходом домогосподарства спостерігається ризик стати постраждалою 

особою. Якщо партнери-чоловіки жінок отримують низьку або, навпаки, дуже високу 

зарплату, це сприяє вчиненню фізичного насильства. У дослідженні Д. А. Шестакова 

виявлено, що вбивцями дружин є переважно працюючі особи, а чоловіків – особи, які 

не працюють і не навчаються. При цьому освіта кривдників найчастіше обмежується 

початковим, неповним середнім чи середнім рівнем. На підставі аналізу сучасних 

емпіричних даних, Б. М. Головкін називає такі визначальні риси кривдника, як середній 

освітній рівень та паразитичний спосіб життя, відсутність роботи; 

3. сімейний статус і структура домогосподарства. Результати British Crime Survey 

засвідчили, що структура домогосподарства з одним дорослим і дитиною (дітьми) 

виступає фактором ризику стати постраждалої особою від фізичного та психологічного 

насильства, сексуальних нападів, спрямованих проти жінок. Заміжні жінки частіше 

зазнають фізичного та психологічного домашнього насильства, сексуальних нападів з 

боку інтимного партнера, одружені чоловіки – фізичного і психологічного домашнього 

насильства. Як зазначає Д. А. Шестаков, проживання подружжя з родичами дружини 

робить дружину більш віктимною порівняно з проживанням із родичами чоловіка; 

4. стан психічного та фізичного здоров’я. Німецький кримінолог Г. Шнайдер 

зазначає, що невід’ємними рисами кривдника є егоїзм, егоцентризм, агресивність, 

зневага до інтересів і думок інших людей, намагання задовольнити за будь-яку ціну 
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власні бажання; особлива вразливість до такої поведінки оточуючих, якщо його 

недоторканність і мужність ставляться під сумнів. Шляхом насильства він прагне 

досягти поваги, яка є для нього критерієм самооцінки. І для жінок-постраждалих осіб, і 

для чоловіків-кривдників спільними є такі риси: низька самооцінка, дотримання 

традиційних уявлень про родину, про підпорядковану роль жінки у сім’ї та суспільстві, 

про «жіноче призначення», обоє поділяють міф про насильницькі стосунки. 

Український психолог І. К. Грабська зазначає, що чоловіки, які ображають своїх жінок, 

як правило, не відрізняються від інших чоловіків із дисгармонічних сімей за шкалою 

Міннесотського багатопрофільного опитувальника особистості, хоча у деякої частини з 

них спостерігаються такі особливості, як низький контроль імпульсів, депресивні стани, 

розлад уваги, певні органічні синдроми. Тому психопатологія є передумовою, а не 

причиною насильницької поведінки. Певним чином виникнення насильства у сім’ї 

пов'язане і з недоліками фізичного стану особи. В результаті віктимологічного 

опитування, проведеного у Великобританії, виявлено, що поганий, середній або 

задовільний стан здоров’я є релевантним щодо фізичного та психологічного насильства, 

спрямованого проти жінок. Необхідно також звернути увагу і на різницю сексуальних 

темпераментів партнерів по шлюбу, що також може слугувати конфліктогенною 

детермінантою. Згідно з дослідженням Д. П. Топалова (опитано 100 подружніх пар із 

сексуальною дезадаптацією і 150 пар молодих людей, які беруть шлюб), у пацієнтів з 

істероїдним, астенічним та психоастенічним типами характеру мали місце суттєві 

розбіжності показників маскулінності на рівні Я-концепції та біогенному рівні, що 

свідчить про статево-рольову дискордантність, яка призводить до виникнення 

внутрішньоособистісного конфлікту, що, у свою чергу, сприяє розвитку подружньої 

дезадаптації. При подружній дезадаптації виявляється порушеним виконання практично 

всіх функцій сім’ї, особливо емоційної, сексуально-еротичної та рольової; добре або 

задовільно оцінювалося подружжям лише виконання репродуктивної функції; 

5. рівень соціальної підтримки. British Crime Survey висвітлило такий важливий 

чинник як соціальний капітал, який виражається у наявності друзів та родичів, які б 
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могли залишитись із постраждалою особою на короткий термін. Так, ризик зазнати 

фізичного або психологічного насильства збільшується у жінок, в яких немає таких 

друзів чи родичів;  

6. недоліки соціально-психологічної комунікації кривдника і постраждалої особи: 

7. різниця ціннісних орієнтацій. Результати досліджень українського вченого 

Є. М. Потапчука засвідчили, що у психологічній площині конфлікти залежать від таких 

чинників:  

а) підготовленість до шлюбу – наявність знань із психології шлюбу та сім'ї; вміння 

долати труднощі міжособистісного спілкування; відповідність очікувань подружжя 

реальній життєвій ситуації; наявність почуття відповідальності за долю сім’ї; 

б) здатність до пристосування: орієнтація на взаємне пристосування; 

співвідношення власних інтересів та звичок з партнерськими; вміння поступатися, 

стримувати себе; терпиме ставлення до недоліків партнера по шлюбу; намагання 

позбавитись власних недоліків; 

в) наявність емоційної близькості між подружжям: взаєморозуміння, взаємоповага, 

взаємопідтримка; 

г) узгодженість оцінок і самооцінок подружжя [103, с. 225; 134, с. 40-44]. 

Дослідження Д. А. Шестакова довело, що центром внутрішньосімейних 

суперечностей є боротьба подружжя за верховенство [7, с. 19-22; 134, с. 40-44]. 

Оскільки сім’я об’єднує людей з різними поглядами, цілями та потребами, то 

завжди виникають певні суперечності. На думку соціологів, найчастіше суперечності 

загострюються й переростають у конфлікти в родинах, де є дорослі діти. А. В. Ткачова 

зазначає, що у 65 % випадків це конфлікти між чоловіками, у 28 % випадків – між 

батьками та дорослими дітьми, у 7 % випадків – між дітьми. Психологи, у свою чергу, 

звертають увагу на те, що кожен член родини – окрема особистість, у зв’язку з чим 

варто звернути увагу на специфіку сімейних міжособистісних відносин і суперечностей, 

що призводять до конкретних конфліктів. Проведені А. В. Ткачовою дослідження 

свідчать, що в цілому під час конфліктів батьки застосовують насильство щодо дітей у 
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65 % випадків, а діти стосовно батьків – у 35 % випадків. Однак якщо з-поміж дітей 

вибрати тільки неповнолітніх віком 14–17 років, то кількість випадків прояву 

насильства з їх боку збільшується до 80 %. Але це стосується тільки сімей, де вчинялися 

злочини проти особи, коли реально існувала відповідна кримінологічна ситуація [155, 

с.171-172]. 

8. рівень емоційності. Як зазначає Д. А. Шестаков, як кривдники-чоловіки, так і 

кривдниці-жінки значно емоційніші за постраждалих осіб. У підгрупі дружин, які вбили 

своїх чоловіків, спостерігається перевищення комунікативних здібностей жінок 

порівняно з чоловіками. Динаміка емоційної сфери кривдників (як жінок, так і 

чоловіків) має загалом складну структуру. Для ситуації злочину характерні високий 

емоційний зв’язок подружжя, намагання утримати шлюбного партнера. Однак 

напередодні злочину стосунки чоловіка і дружини вирізняються загостреністю. Емоції 

значної частини кривдників, які вбили своїх дружин, мають соціально-статеве 

забарвлення – любов або ненависть. На момент вчинення злочину їхня поведінка була 

близькою до афективної. У свою чергу, кількість дружин-кривдниць, які за обставин 

вчинення злочину мали емоції соціально-статевого забарвлення, незначна. Переважає 

ненависть до чоловіка, презирство до нього. Поведінка дружин більш раціональна і 

холоднокровна; 

9. зловживання алкоголем або наркотиками. Ряд вітчизняних та іноземних 

досліджень засвідчили негативну дію алкоголю та наркотиків, інших негативних 

пристрастей на розвиток конфліктів та прояви насильства у сім’ї. Залежність від 

алкоголю є не лише ситуативною детермінантою конфлікту, а й негативно позначається 

на господарській сфері життя сім’ї (за даними А. Лопущанського, близько половини 

кривдників, які мають гідний заробіток, матеріально не забезпечували сім’ю, 

витрачаючи його на алкоголь), впливаючи на морально-психологічний та фізіологічний 

стан її членів. Чоловіки частіше зловживають спиртним, ніж жінки. Кримінологи також 

з’ясували, що часто алкоголь вживають і кривдник, і постраждала особа, і співмешканці 

[134, с.44-45; 7, с. 22].  
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Як вважають дослідники, алкоголізм чи наркоманія діють неоднаково. Маленька 

доза алкоголю зазвичай не викликає агресії в людини, збільшення ж дози може 

призвести до виникнення агресії і спровокувати насильство. У випадку застосування 

наркотиків збільшення дози не призводить до агресії, в навпаки навіть пом’якшує чи 

знімає напругу. Вважається, що людина застосовує насильство не тому, що вона 

прийняла наркотики, а тому, що не мала можливості їх прийняти. У цьому випадку 

деякі випадки насильства викликані спробою наркозалежних осіб знайти гроші в сім’ї 

для купівлі наркотиків чи алкоголю [37, с. 233]. 

Б. М. Головкін причинами сімейно-побутових конфліктів називає: зловживання 

одним із подружжя спиртними напоями (34 %); матеріальна скрута (31 %); відсутність 

самостійного житла (21 %); підозри в зраді (12 %) та ін. [28, с. 12]. У дослідженні 

Р. В. Перелигіної встановлені криміногенні чинники, що сприяють конфліктам у сім’ї, 

згруповані за гендерною ознакою. Так, у підгрупі чоловіків-дружиновбивць (58% 

злочинів від кількості вчинених убивств у сім’ї) це: надмірна авторитарність дружини 

(59%); невірність дружини (34%); п’янство чоловіка (30%); розподіл сімейних фінансів, 

що позбавляє чоловіка особистих грошей (30%); розходження поглядів подружжя на 

розподіл господарських обов’язків (25%); п’янство дружини (22%); невдоволеність 

життєвими умовами (11%); одноосібне вирішення дружиною питання про народження 

дитини (11%); наявність у дружини дошлюбних інтимних зв’язків (10%). У підгрупі 

жінок-чоловіковбивць (8% злочинів від кількості вчинених вбивств у сім’ї) це: 

недостатня забезпеченість чоловіка грошима (75%); п’янство чоловіка (44%); житлова 

невлаштованість (28%); перевага зарплати дружини над зарплатою чоловіка (22%); 

розходження у поглядах подружжя на розподіл домашніх обов’язків (19%); недостатня 

авторитарність чоловіка (5-16%). Серед мотивів подружнього вбивства слід назвати 

самоствердження (по 33% у кривдників, котрі вчинили вбивство дружини або 

чоловіка), прагнення позбутися турбот (відповідно 20 і 32%), намагання перешкодити 

залишенню сім’ї (22 і 19%), ревнощі (21 і 14%), користь (4% чоловіків, які вбили своїх 

дружин, і 2% жінок, які вбили своїх чоловіків) [127, с. 124].   
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На практиці домашнє насильство зумовлюється комбінацією та взаємопов’язаністю 

вищенаведених факторів. Разом з цим, заслуговує на увагу думка О. М. Костенка, який 

зазначає, що «ніякі фізіологічні чи психологічні властивості людини не можуть 

вважатися причинами злочинності, але вони можуть відігравати роль лише умов. А 

соціальним чинником в структурі злочинця як людини є комплекс сваволі і ілюзій, 

котрий виконує роль причини злочинного діяння» [75, с. 73]. 

За результатами досліджень, проведених Гадяцьким районним управлінням 

юстиції, чоловіки, які посідають підпорядковане становище в сім’ї, але мають 

авторитарний характер, частіше стають кривдниками, а чоловіки зі слабкою волею, які 

живуть із сильною жінкою, – постраждалими особами
 
 [134, с. 45; 7, с. 22]. 

Крім цього, взаємодія кривдника і постраждалої особи, а також соціальна 

структура з притаманними їй нормами та інститутами відіграють визначальну роль у 

механізмі детермінації домашнього насильства. Так, український соціолог О. В. Бойко 

запропонував диференціацію сімейної організації неблагополучних сімей на 

конфліктні, кризові, проблемні, невротичні, частково дезорганізовані та неконфліктні. 

За результатами опитування, більшість фактів насильства зафіксовано саме у 

конфліктних сім’ях [8, с. 13].  

Причини подружнього насильства багато авторів розглядають в історичному 

контексті, коли чоловік мав закріплене традицією та законом право карати дружину. За 

цією теорією, мазохістська поведінка жінок зумовлена соціальною ситуацією, та 

виявляється в будь-якій культурі у випадках, коли обмежується кількість дітей, яких 

вони можуть народити; жінки вважаються неповноцінними порівняно з чоловіками та 

економічно залежать від них; блокується прояв сексуальності жінок; жінки обмежені 

своїми ролями, які пов’язують їх із сім’єю, релігією та добродійністю. Крім цього, 

частими є випадки вчинення домашнього насильства у сім’ях з дисбалансом влади, 

коли більшість рішень приймаються одним із подружжя. Корені сучасного насильства 

психологи вбачають також у тому, що соціальне життя проходить в умовах жорстокої 

та насильницької регламентації. Прояви насильства спрямовані на демонстрацію 
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власної сили, свого контролю над постраждалою особою. Саме так кривдник 

намагається вирішити особисті проблеми, замінивши контроль над своїм внутрішнім 

світом і своєю життєвою позицією контролем над іншою людиною. Отже, агресію 

викликають почуття власної безпорадності, незахищеності та невпевненості в собі [113, 

с. 26-27]. Варто погодитися з В. О. Тюріною, яка додає, що причиною домашнього 

насильства є також сформована психологічна залежність кридника від постраждалої 

особи, а застосування насильницької поведінки має на меті позбавлення цієї 

психологічної залежності [157, с. 15]. 

Однією з вагомих умов вчинення домашнього насильства, насамперед щодо жінок, 

є гендерні стереотипи, якими є традиційні погляди щодо гендерних ролей. Згідно з 

такими стереотипами, головне призначення жінки – бути матір’ю, хатньою господинею, 

а чоловіка – матеріально забезпечувати сім’ю. Очевидно, що такі уявлення не 

відповідають сучасним умовам життя. Чоловік-кривдник схильний підкреслювати 

перевагу чоловічої статі, роль годувальника, що дає йому підстави вимагати від 

оточуючих особливої поваги. Крім цього, його самоповага живиться думкою про те, що 

він заслуговує на повагу вже тому, що він чоловік. Іноді до цього додається ще бажання 

бути «крутим хлопцем». У поєднанні ці риси утворюють «комплекс мачо». Такий 

чоловік вчиняє насильство, як тільки ставиться під сумнів його виняткове становище в 

сім’ї або репутація «крутого хлопця». Постраждалі від домашнього насильства жінки, 

які перебувають під впливом гендерних стереотипів, нерідко вважають себе винними в 

тому, що над ними вчинене насильство [113, с. 23-24].  Так, варто погодитися з Л. 

Берковцем, який зазначає, що на прояв домашнього насильства суттєво впливають 

соціальні фактори, особливо соціальні норми і цінності, погляди на те, хто з подружжя 

повинен бути лідером в сім’ї і яким чином він може реалізувати свою владу. Він 

зазначає, що, в цьому випадку, проблема полягає в підпорядкованості жінок, а її 

вирішення вбачається в боротьбі з цим явищем [5, с. 289].  

Важливою детермінантою поширення явища домашнього насильства є і те, що 

часом гендерними стереотипами керуються офіційні особи, які повинні протидіяти 
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такому насильству. Найбільше це стосується поліцейських-чоловіків, хоча працівники 

інших структур, у тому числі й жінки, часто також не є вільними від таких стереотипів. 

Тому викликає сумніви те, що такі працівники зможуть ефективно захистити жінку чи 

надати їй допомогу. Зустрічаються також працівники поліції, які можуть запитати 

кривдника про причини його поведінки. Тим самим йому дають зрозуміти, що домашнє 

насильство є допустимим, якщо, на його думку, для цього є вагомі причини. У 

суспільстві утвердилися й інші стереотипи щодо домашнього насильства, які сприяють 

цьому явищу. Наприклад, негативно впливають на суспільну думку уявлення про те, що 

поодинокі випадки агресії не є насильством. Але часто такі поодинокі випадки згодом 

стають систематичними [113, с.-24-27]. 

Детермінує домашнє насильство і терпимість до проявів фізичного насильства в 

окремих родинах. Як зазначає І. О. Бандурка, особливо це стосується традицій у 

сільській місцевості. Так, склалася думка, що застосування фізичних покарань до 

рідних, особливо дітей, може мати виховну мету і є цілком припустимим у досягненні 

послуху [3, с. 108]. Крім цього, в українському суспільстві дівчат змалку вчать, що  

найголовніим в житті жінки є сім’я, і, що б не трапилося, потрібно її зберегти, а чоловік 

займає головне становище у сім’ї. З огляду на це часто можна зіштовхнутися і з 

прихованим осудом постраждалих осіб [113, с. 27]. Так, варто погодитися з 

С. Н. Ситниковим, який зазначає, що домашнє насильство щодо жінок посилюється 

соціальним тиском, головним чином – почуттям сорому, що не дозволяє жінкам 

повідомляти про застосоване до них насильство; недостатнім доступом жінок до 

юридичної допомоги або захисту; слабкими зусиллями з боку державних органів і 

громадських організацій з розповсюдження інформації про існуючі правові норми і 

забезпечення їх дотримання, а також нечисленністю просвітницьких та інших заходів з 

усунення причин та наслідків насильства [145, с. 35]. Такі фактори і обумовлюють 

високий рівень латентності домашнього насильства. 

Н. І. Гончарова також визначає серед факторів, що детермінують вчинення 

домашнього насильства, існування на рівні суспільної свідомості певних стереотипів 
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поведінки [30, с. 40]. Так, збереження стереотипу патріархальної сім’ї з традиційним 

розподілом ролей в сучасному суспільстві не лише ставить всіх членів сім’ї в 

залежність від чоловіка, а й подвоює навантаження на жінку, на яку покладається 

турбота про дітей, домашнє господарство та збереження сім’ї, але яка повинна ще й 

працювати. За словами Н. І. Гончарової, така побудова сімейних стосунків призводить 

до конфліктів, коли чоловік, який не маючи засобів для підтримання своєї влади, 

вдається до фізичного чи сексуального насильства, а жінка, у свою чергу, застосовує 

фізичне чи психологічне насильство щодо дітей [21, с. 12-13; 30, с. 40]. 

Потреби і мотиви як чинники насильницької поведінки досліджують у свої працях 

Д. Джиллінген, В. Тюріна, К. Хорні та ін. На думку,  Д. Джиллінгена, головним 

психологічним мотивом або чинником насильницької поведінки є бажання позбутися 

сорому та приниження і замінити його на почуття гордості (почуття власної значущості, 

гідності тощо) [77, с. 77]. 

У роботах М. Страуса, Р. Джеллза, С. Стейнметца, Р. Геллеса домашнє насильство 

розглядається в основному як індивідуально-особистісне явище, обумовлене 

характеристиками постраждалих осіб та кривдників та/або факторами найближчого 

внутрішньосімейного середовища. Вплив міжгрупових взаємовідносин, гендерних 

факторів, домашнього оточення тут розглядається як головне джерело агресивних 

проявів і насильницьких дій. Звідси проблема домашнього насильства постає як задача 

психолого-педагогічних, медичних чи кримінологічних установ, але не як соціальна 

проблема загальнодержавного і глобального масштабу [148, с. 176]. 

Ю. О. Павленко зазначає такі причини прояву насильства в українських родинах: 

 психологічні (психічні розлади, високий рівень агресії, власний негативний 

досвід дитинства, низька самооцінка осіб); 

 соціальні (стереотипність уявлень про ролі в сім’ї та виховання дітей, високий 

рівень алкоголізації населення, поширення наркоманії); 

 економічні (зниження рівня життя значної частини населення, безробіття, 

соціально-побутова невлаштованість) [122, с. 33]. 
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Аналогічні причини прояву домашнього насильства виділяють А. М. Волощук, 

Х. П. Ярмакі, О. В. Ковальова [21, с. 14]. 

Ю. О. Павленко серед причин домашнього насильства зазначає і житлову 

проблему. Так, відсутність житла не дозволяє багатьом жінкам змінити ситуацію і 

наражає їх на постійне насильство, змушуючи проживати в одному помешканні з 

кривдником після розлучення [121, с. 49]. 

І. М. Ткаченко причини застосування насильства в сім’ї поділяє на такі, що 

викликані: особливостями особистості чоловіка та історій його життя; історією життя 

жінки та її особистісними особливостями; особливостями подружніх відносин. 

Аналізуючи статистику кризових центрів, І. М. Ткаченко зазначає, що до найбільш 

типових причин насильства, обумовлених особистістю чоловіка та історією його життя, 

можуть бути віднесені наступні причини: батьківський сценарій, у якому батько б’є 

матір, чоловік був часто битий батьком і матір’ю в дитинстві, вживання алкоголю 

батьками, психопатія та інші причини. Для жінок причини, пов’язані з несприятливою 

життєвою ситуацією в батьківській родині, також виступають як фактори ризику. Крім 

того, до них можна віднести такі особливості поведінки та особистості сучасних жінок: 

високий рівень психологічної та економічної залежності жінки від чоловіка, наявність 

фізичних недоліків у жінки. Крім цього, І. М. Ткаченко вважає, що до домашнього 

насильства призводять конфліктність і постійні сварки в сім’ї, боротьба за владу і 

домінування в сім’ї, низький соціально-економічний статус сім’ї, вербальна агресія у 

взаєминах подружжя [154, с. 81]. 

Крім цього, А. А. Бова зазначає, що важливою детермінантою домашнього 

насильства є питання сумісності членів сім’ї, зокрема міжособистісної соціально-

психологічної взаємодії. Крім цього, до соціально-психологічних чинників домашнього 

насильства А. А. Бова відносить хиби комунікації: панування патріархальної моралі в 

деяких сім’ях; прорахунки виховання; асиметрія у розподілі домашніх обов’язків; різні 

цінності та установки; висування необґрунтованих і надмірних вимог; 

неврегульованість питань розподілу бюджету, авторитарність членів родини; 
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невиконання батьківських обов’язків, антисуспільний вплив оточення. Індивідуально-

особистісні фактори, як зазначає А. А. Бова, лежать насамперед у площині психічних 

відхилень і вад фізичного стану особи, досвіду виховання та соціалізації [7, с. 23]. 

Детермінація насильства в сім’ї полягає також у невмінні вирішувати конфлікти 

ненасильницьким шляхом. Прикладом є випадок, що стався 27 серпня 2016 р. у селі 

Кадомка, Кагарлицького району, що на Київщині. Чоловік запропонував дружині разом 

копати картоплю, однак та відмовилась. Між ними виникла сварка, під час якої 

розлючений чоловік почав штовхати дружину та наніс їй кілька ударів по тілу. Далі він 

взяв металеве відро та вдарив ним дружину по голові, після чого пішов на вулицю. За 

кілька годин він повернувся додому та побачив, що кімната залита кров’ю і виявив 

мертву дружину [116]. 

Зарубіжний вчений Р. Джевкес як один із основних видів домашнього насильства 

виділяє насильство між інтимними партнерами і визначає такі причини його вчинення: 

1. соціально-демографічні. За винятком бідності, більшість демографічних та 

соціальних характеристик чоловіків та жінок не впливають на підвищення ризику 

насильства над інтимними партнерами. Наприклад, вік іноді був визнаний фактором 

ризику такого насильства, з більшим ризиком щодо молоді, але в більшості досліджень 

зв’язку насильства з віком будь-кого з партнерів не було виявлено. Аналогічно, вік у 

шлюбі не є основним фактором вчинення домашнього насильства. Насильство над 

інтимним партнером в основному є особливістю сексуальних стосунків або порушених 

сексуальних стосунків у випадку переслідування. Його пов’язаність із сімейним станом 

залежить від установок подружжя, і частково залежить від того, чи мають жінки 

дошлюбні та позашлюбні сексуальні стосунки. Більшість побутових характеристик не 

пов'язані з насильством над партнером. Ці характеристики включають в себе 

проживання в великих або переповнених будинках та проживання з подружжям. 

Подібним чином, міське чи сільське проживання не є факторами, які впливають на 

домашнє насильство. Винятком є такий фактор як кількість дітей, який часто 

пов’язаний з насильством над інтимним партнером. Рівень насильства між інтимними 
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партнерами різниться залежно від країни та від інших подібних установок у різних 

країнах. Ці відмінності зберігаються після регулювання соціальних та демографічних 

факторів, характеристик відносин та інших факторів ризику. Дану різницю можна 

пояснити такими факторами, як формат дослідження та готовність розкрити негативний 

досвід в інтерв'ю. Проте, ймовірно, також мають вплив інші фактори, наприклад 

культурні відмінності в статусі жінок або прийнятність міжособистісного насильства;  

2. бідність. Бідність та пов’язаний з нею стрес є ключовими факторами насильства 

між інтимними партнерами, що зокрема стверджує теорія впливу. Оскільки бідність за 

своєю суттю є стресовим фактором, то стверджувалося, що стрес може сприяти 

вчиненню насильства над інтимним партнером, а бідніші люди мають менше ресурсів 

для зменшення стресу. Фінансова незалежність жінок в деяких державах є захистом від 

насильства, але не завжди. Крім цього, економічна рівність у контексті бідності є більш 

важливою, ніж абсолютний рівень доходу або розширення можливостей чоловіка або 

жінки у стосунках. Насильство пов’язане із нерівністю у вигляді переваги для певної 

сторони. Оскільки соціально-економічна несправедливість на суспільному або 

соціальному рівні є важливою в інших формах насильства, вона може бути важливою 

для пояснення розбіжностей у поширенні насильства щодо інтимних партнерів; 

3. бідність, влада та сексуальна ідентифікація. Р. Геллес першим сформулював 

думку, що зв’язок між насильством і бідністю може бути опосередкований через 

чоловічу ідентифікацію. Він стверджував, що ті чоловіки, які живуть у бідності, 

нездатні жити за своїми уявленнями про успішного чоловіка, і в результаті стресу вони 

б’ють жінок. Деякі вчені-соціологи особливо зацікавились впливом бідності на 

чоловічу ідентифікацію та зв’язком між вразливістю чоловіків та насильством щодо 

жінок. Вони стверджують, що такий зв’язок опосередковується за допомогою форм 

кризи чоловічої ідентифікації, які нерідко наповнені ідеями про честь і повагу. 

Насильство над жінками стає соціальною нормою, відповідно до якої чоловіки 

застосовують насильство щодо жінок, яких вони не можуть контролювати або 

підтримувати економічно. Насильство проти жінок, таким чином, пов’язане з 
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вразливістю чоловіків, яка випливає з соціальних очікувань щодо чоловічої сутності, які 

є недосяжними через такі чинники, як бідність, з якою стикаються чоловіки. Чоловіча 

ідентифікація пов’язана з досвідом влади. Виклики здійсненню влади чоловіками 

можуть сприйматися ними як загроза їх мужності. Нездатність відповідати соціальним 

очікуванням щодо успішного чоловіка може спричинити кризу чоловічої 

самосвідомості. Насильство над жінками є засобом вирішення цієї кризи, оскільки це 

дозволяє виражати владу, яка спростовується. Зв’язок між насильством над інтимним 

партнером та ситуаціями, в яких чоловіки мають нижчий статус або менше ресурсів, 

ніж їх дружини, також може бути істотно опосередкований через уявлення про 

успішного чоловіка та кризу чоловічої самосвідомості; 

4. жінки та влада. Високий рівень розширення можливостей жінок розглядається 

як такий, що захищає від насильства над інтимними партнерами. Влада може бути 

отримана з багатьох джерел, таких як освіта, доходи та соціальні ролі, але не усі з них 

забезпечують рівний захист або прямо здійснюють це. У багатьох дослідженнях 

високий освітній рівень жінки був пов’язаний з низьким рівнем насильства. Той же 

висновок було відзначено щодо чоловіків. Освіта забезпечує розширення соціальних 

можливостей, впевненість у собі та вміння використовувати інформацію та ресурси, 

доступні в суспільстві, а також може перетворюватися в багатство. Проте, зв’язок між 

насильством інтимного партнера та освітою жінки є комплексним. Міжкультурні 

дослідження показують, що суспільства з більш сильною ідеологією щодо чоловічого 

домінування мають вищий рівень насильства між інтимними партнерами.Така ідеологія 

зазвичай має вплив на багатьох рівнях всередині суспільства. На суспільному рівні вона 

впливає, наприклад, на жіночу автономію, доступ до політичної системи, участь у 

академічному житті, мистецтві та економіці. Така ідеологія також впливає на закони, 

поліцію, систему кримінального правосуддя, кримінальну відповідальність за 

насильство щодо жінок та серйозність сприйняття подання скарги жінкою про 

зловживання до правоохоронних органів. На індивідуальному рівні чоловіки, які мають 

консервативні погляди на соціальний статус жінок, більш схильні застосовувати 
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насильство до них. Жінки, які мають більш ліберальні погляди, мають більший ризик 

стати постраждалою особою. Ступінь ліберальності уявлень жінок щодо їх ролі у 

суспільстві тісно пов’язаний з освітою, тобто більш освічені жінки більш ліберальні. 

Наявність певної освіти надає жінкам достатні можливості для спростування певних 

аспектів традиційної соціальної ролі, однак таке розширення можливостей підвищує 

ризик насильства до тих пір, поки не буде досягнуто достатньо високого рівня захисту 

інтересів. Таким чином, протягом перехідного періоду в гендерних поглядах жінки 

можуть мати підвищений ризик стати постраждалою особою. Соціальна підтримка є ще 

одним джерелом влади для жінок. Так, хороша соціальна підтримка може бути 

захистом від насильства інтимних партнерів. Чоловіки, що застосовують насильство 

часто обмежують свого партнера в спілкуванні з іншими людьми, і тому жінки, які 

потерпають від насильства, стають ізольованими. Соціальна підвищує її самооцінку 

жінки та стає джерелом допомоги під час насильства або після нього. Антропологічні 

дослідження показують, що в умовах, де цінуються права жінок, а соціальне становище 

одиноких жінок є достатньо високим для того, щоб бути неодруженою чи досить легко 

отримати розлучення, жінки з меншою ймовірністю можуть стати постраждалими 

особами. Етнографічні дослідження показують, що розширення соціальних 

можливостей  поза домом має захисний ефект. Жінки, які мають повагу та владу за 

межами дому через соціальну діяльність, мають менший ризик стати постраждалою 

особою; 

5. конфлікти у стосунках. Частота вербальних розбіжностей та високий рівень 

конфлікту у відносинах тісно пов’язані з фізичним насильством. Насильство часто 

розгортається як тактика в конфлікті, а також є вираженням фрустрації чи гніву. Не 

дивно, що партнер, який розглядає варіант розірвання шлюбу піддається особливому 

ризику насильства. Жінки, які розривають стосунки, згодом більше піддаються ризику 

переслідування, вбивства та спроби вбивства. Форми конфлікту особливо пов’язані з  

порушенням жіночих інтересів консервативними гендерними ролями або з викликами 

чоловічим привілеями, як наприклад щодо фінансових питань. Конфлікти, які 
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виникають через порушення гендерних норм та невиконання культурних стереотипів 

щодо призначення жінки є однією з найважливіших змінних у рівні ризику насильства 

над інтимним партнером; 

6. алкоголь. Споживання алкоголю пов’язане з підвищенням ризику всіх форм 

міжособистісного насильства. Споживання алкоголю чоловіками (і часто жінками) 

пов’язане з насильством над інтимним партнером. Вважається, що алкоголь знижує 

гальмування, затьмарює критичне мислення та позбавляє здатності інтерпретувати 

соціальні сигнали. Проте біологічні зв’язки між алкоголем та насильством є складними. 

Дослідження із соціальної антропології щодо вживання алкоголю показує, що зв’язок 

між насильством і пияцтвом не є універсальним. Деякі дослідники відзначають, що 

алкоголь може діяти як культурний «тайм-аут» для антисоціальної поведінки. Таким 

чином, чоловіки більш схильні до насильства, коли вони п'яні, тому що вони не 

відчувають, що будуть нести відповідальність за свою поведінку. У деяких ситуаціях 

чоловіки описали вживання алкоголю як навмисний вчинок, що дозволить їм бити 

свого партнера, оскільки вони відчувають, що при даних обставинах така поведінка 

соціально очікується; 

7. соціальні норми. Багато дослідників розглядають насильство над інтимним 

партнером як вивчену соціальну поведінку як для чоловіків, так і для жінок. 

Циклічність насильства між поколіннями була зафіксована в багатьох випадках. Сини 

жінок, яких били, більш схильні бити своїх інтимних партнерів. Жінки, яких в 

дитинстві били батьки, а також дочки жінок, яких били, мають більшу імовірність, бути 

постраждалими особами в дорослому віці. Досвід насильства вдома в дитинстві вчить 

дітей того, що насильство є нормальним у певних випадках. Таким чином, чоловіки 

вчаться використовувати насильство, і жінки вчаться терпіти його. Міжкультурні 

дослідження щодо насильства над інтимними партнерами показують, що воно набагато 

частіше зустрічається в суспільствах, де насильство є звичним у конфліктних ситуаціях 

та політичній боротьбі. Багато культур спонукають до застосування фізичного 

насильства чоловіками проти жінок за певних обставин та в певних межах тяжкості. У 
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цих умовах, поки такі межі не перейдені, суспільство не надає особливого значення 

фізичному насильству. Така толерантність може випливати із установок сімей чи 

спільнот, що підкреслюють важливість підтримання союзу чоловіка і жінки за будь-яку 

ціну, поліції, яка тривіалізує повідомлення про домашнє насильство, або відсутності 

законодавства із захисту жінок [182, с. 1423-1426]. 

Відомим є те, що діти мають підвищений ризик стати постраждалими від 

домашнього насильства особами. Жорстке поводження з дітьми обумовлено як 

соціальними, так і психологічними причинами. До перших відноситься можливість 

вирішення конфлікту шляхом застосування насильства всередині соціальної групи. 

Наявність різних психологічних захворювань у членів сім’ї, особливості характеру 

особистості, поведінки дитини або батьків, а також вживання алкоголю і наркотиків є 

психологічними причинами жорстокості до дітей і інших членів [145, с.35].  

На думку Д. Джиллігена, спочатку причиною насильства над дитиною вважалася 

психопатологія батьків, потім увагу було перенесено на соціальний контекст, згідно з 

яким чинники ризику вчинення домашнього насильства щодо дітей полягають в 

соціальній ізольованості та системі цінностей батьків; потім воно було інтерпретовано 

через інтерактивну соціальну модель зруйнованих відносин між батьками і дитиною, а 

потім ще й визначено чинники ризику на рівні індивіда, сім’ї, суспільства. Крім цього, 

як зазначає С. Л. Кравчук, особистість дитини може виступати чинником насильства. 

Так, підвищений ризик стати постраждалими особами мають, наприклад, небажані діти; 

ті, які були народжені після втрати батьками попередньої дитини; ті, чиє виношування і 

народження були важкими для матері; діти із порушеннями здоров’я; діти, які часто 

хворіли та були розлучені з матір’ю протягом першого року життя; діти, які живуть в 

багатодітній сім’ї, з невеликим проміжком часу між народженням дітей; гіперактивні, 

агресивні, імпульсивні, брехливі, надмірно залежні діти [77, с. 77]. 

Н. О. Зінов’єва та Н. Ф. Михайлова до соціально-економічних факторів ризику 

насильства над дітьми в сім’ї відносять такі:  

1. низькі доходи й постійна нестача грошей;  
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2. безробіття або тимчасова робота, а також низький трудовий статус (особливо в 

батьків). Матері, що працюють менше схильні до насильства; 

3. більша родина вимагає більших емоційних і матеріальних витрат; 

4. молоді батьки, які не готові до народження дитини; 

5. неповна родина. Наявність тільки одного з батьків значно погіршує матеріальне 

становище; 

6. приналежність до групових меншин, що призводить до соціальної ізоляції; 

7. погані житлові умови, перенаселеність житлової площі; 

8. відсутність соціальної допомоги і від держави, і від громадських організацій 

[151]. 

До факторів ризику, що обумовлені структурою сім’ї та моделлю спілкування 

зазначені вчені відносять:  

1. неповні та багатодітні сім’ї. У них більше передумов для переживання стресу, 

ніж у звичайній сім’ї (більш важке матеріальне становище, дефіцит вільного часу в 

батьків, неможливість приділити потрібну увагу кожній дитині тощо); 

2. вітчим у сім’ї або прийомні батьки. Ризик сексуального насильства над 

дівчинкою збільшується в сім’ях із вітчимом; 

3. проблеми між подружжям (сексуальна незадоволеність, відсутність або 

недостатність емоційної підтримки й ін.). Покинута або незадоволена відносинами із 

чоловіком жінка, із високим ступенем імовірності не зможе виявити ніжність й 

установити близькість зі своєю дитиною; 

4. передача негативного досвіду від старшого покоління до молодшого. Батьки, 

котрі зазнавали або бачили в дитинстві насильство, схильні до нього в спілкуванні зі 

своїми дітьми; 

5. проблеми взаємин батьків і дитини. Якщо між батьками й дитиною не 

формується прихильність, то зростає ризик насильства. Сім’ї із нерівномірним 

розподілом влади між батьками при домінуючій гіперпротекції, сім’ї з невизначеними 
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ролями й функціями, із типом виховання, коли до дітей застосовуються непослідовні та 

суперечливі вимоги, мають високий ризик застосування насильства над дітьми; 

6. емоційна й фізична ізоляція сім’ї. Ізоляція проявляється у відсутності 

соціальних контактів, формальної та неформальної підтримки;  

7. конфліктні або насильницькі відносини між членами сім’ї. Дослідженнями 

підтверджується, що батьки, які застосовують насильство для розв’язування конфліктів 

між собою, схильні використовувати його з метою підпорядкування й стосовно дітей. 

Жінки, які піддаються насильству чоловіка, імовірно, частіше проявляють його до своїх 

дітей. Ризик насильства щодо дитини зростає, якщо хтось із батьків (кривдник) і дитина 

(постраждала особа) мають певні фізичні, психологічні чи поведінкові особливості, які 

перешкоджають налагоджувати комунікацію з дитиною [151].  

До факторів ризику, обумовлених особистістю батьків Н. О. Зінов’єва та 

Н. Ф. Михайлова відносять: психологічні особливості особистості батьків та їх психічне 

здоров’я, негативне ставлення батьків до оточення та неадекватні соціальні очікування 

стосовно дитини, низький рівень соціальних навичок, алкоголізм і наркоманія батьків, 

проблеми зі здоров’ям, емоційна спрощеність і розумова відсталість батьків, 

нерозвиненість батьківських навичок і почуттів [151]. 

Варто зазначити, що насильству притаманна властивість самовідтворення. Тому 

діти, які страждають від домашнього насильства, потім застосовують насильство щодо 

членів своїх сімей, власних дітей [77, с. 77]. 

Частим явищем є застосування домашнього насильства у багатопоколінних сім’ях. 

О. М. Докукіна, на підставі дослідження детермінант домашнього насильства у 

багатопоколінній сім’ї, зазначає, що найчастіше воно відбувається між близькими 

людьми: чоловіком і дружиною, батьками похилого віку, батьками і дітьми. Його 

специфіка визначається взаємостосунками між кривдником і постраждалою особою, а 

також загальними умовами їх життя, співіснування. Насамперед, це жорстоке 

поводження з дітьми, насильство, спрямоване проти одного з подружжя чи члена сім'ї 

похилого віку. Багатопоколінні сім’ї зазвичай мають виразну ієрархічну структуру, яка 
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характеризується чіткими межами між батьківською та молодою сім’ями. Влада 

знаходиться переважно у членів батьківської сім’ї, а молоді члени сім’ї досить часто 

інфантилізовані або ж займають позицію протесту щодо старших. У деяких сім’ях 

простежуються чіткі міжпоколінні коаліції: як правило, об'єднання батьків проти зятя 

або невістки. Конфліктогенними факторами, які створює спільне проживання, є: 

психологічна несумісність;  відмінність у поглядах на життя представників різних 

поколінь;  побутові незручності;  необхідність рахуватися з іншими, узгоджувати свої 

бажання з бажаннями інших при проведенні дозвілля. Крім цього, як зазначає 

О. М. Докукіна, насильство часто є результатом напруженості, яка виникає у 

багатопоколінних сім'ях, яким притаманні неконструктивні стосунки. Найчастіше 

соціально-психологічними детермінантами домашнього насильства у багатопоколінній 

сім’ї, що відносяться до всіх її членів, зазначають стрес, суспільну ізольованість, 

алкоголізм чи наркоманію і первісну схильність до насильства, трансгенераційність [37, 

с. 231-232]. 

Таким чином, на підставі аналізу вищенаведених підходів до визначення причин і 

умов, які сприяють вчиненню домашнього насильства, можна в загальному 

класифікувати їх на детермінанти макро- та мікрорівнів. До детермінантів макрорівня 

можна віднести культурно-історичні (стереотипність поглядів суспільства щодо 

сімейних стосунків, ролей кожного з подружжя та виховання дітей, релігійні норми), 

соціальні (система соціальних цінностей, конфлікти, насильство в суспільстві, 

поширення алкоголізму та наркоманії), загальноекономічні (економічна криза, 

безробіття, низький економічний розвиток країни), правові (недосконалість 

законодавства у сфері боротьби з домашнім насильством, латентний характер цього 

явища), політичні (відсутність визнання важливості проблеми домашнього насильства 

на загальнодержавному рівні та серйозного сприйняття суспільством цієї проблеми). До 

детермінантів мікрорівня можна віднести індивідуально-психологічні (розлади психіки, 

пережите у дитинстві насильство, ревнощі, егоїстичність, авторитарність, конфліктність 

характеру, агресивність, конкуренція за лідерство), соціально-педагогічні (батьківський 
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приклад, недоліки виховання, низький освітній та культурний рівень, прихильність до 

гендерних стереотипів, непідготовленість до шлюбу та батьківства), економічні 

(матеріальна скрута в сім’ї, умови життя), медичні (зловживання алкоголем і 

наркотиками), фізіологічні (стан фізичного здоров’я), демографічні (різниця у віці, 

цінностях партнерів, їх соціальному та матеріальному статусі). 

 

2.2. Кримінологічна характеристика особи злочинця, який вчиняє домашнє 

насильство 

 

Людина формується і функціонує як особистість в процесі взаємовідносин з 

іншими людьми, у конкретному соціальному середовищі, у суспільстві. При цьому вона 

виконує безліч соціальних ролей, що зумовлює формування у людини певних якостей 

характеру та її світогляду. Якщо у людини відсутня така якість як відповідальність за 

свої вчинки, виконувані людиною соціальні ролі перебувають в антагоністичному 

зв’язку, це призводить до деформації особистості, що у свою чергу може сприяти 

злочинній поведінці. 

Проблема особи злочинця є однією із центральних перш за все для кримінології. 

При вивченні особи злочинця кримінологія використовує досягнення інших галузей 

знань тому, що проблема особи злочинця є комплексною, їй приділяють увагу і 

філософи, і соціологи, і психологи, і криміналісти, і фахівці інших наукових галузей. 

У особи будь-якого типу, в тому числі у особи злочинця, складаються 

взаємовідносини з оточуючими людьми. Завдяки свідомості людини, навколо неї 

складаються суспільні відносини. Проте в системі цих суспільних відносин потрібно 

досліджувати біологічні і соціальні характеристики особи злочинця. Вивчення особи 

злочинця направлено на виявлення типових для різних категорій злочинців 

антигромадських поглядів, звичок, шаблонів поведінки, умов морального формування і 

характеру їх взаємодії з навколишнім соціальним середовищем. При цьому важливо 

проводити комплексне вивчення. Як зазначає А. І. Долгова, вивчення злочинців 
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виявляється результативним з практичної і теоретичної точок зору тільки тоді, коли 

отримані про них дані систематизуються. З цього приводу А. Б. Сахаров зазначив, що 

на поведінку злочинця поряд з соціальними причинами та умовами впливають і 

психологічні особливості особистості, її темперамент, характер, емоційність, 

інтелектуальні та вольові якості. Н. А. Стручков, заперечуючи наявність «біологічних 

причин», що обумовлюють злочинну поведінку, одночасно припустив можливість 

успадкування людиною деяких рис, які сприяють вчиненню злочину. І. С. Ной висунув 

тезу про переважаючу роль генотипу в формуванні злочинної поведінки. Таким чином, 

говорячи про вплив особистісних властивостей суб’єкта на генезис вчинення злочину, 

необхідно погодитися з тим, що вплив соціальних і біологічних факторів особи 

злочинця на механізм злочинної поведінки є взаємним. Найбільш важливою в розумінні 

специфіки особи злочинця є її кримінально-правова характеристика, осільки вона 

відображає особливі властивості особистості, її найбільш істотні ознаки, на основі яких 

в тому числі і здійснюється реалізація кримінальної відповідальності, її диференціація і 

індивідуалізація покарання кривдників. До числа таких ознак належать: спрямованість і 

мотивація злочинних дій, тривалість, інтенсивність злочинної діяльності та наявність 

незнятих і непогашених судимостей за неї, рольова участь у конкретному злочині, 

ступінь підготовленості (організованості) до злочину, ставлення до його наслідків. 

Разом з тим потрібно зауважити, що в тексті кримінального закону поняття «особа 

злочинця» саме в такому словосполученні не використовується і не розкривається. 

Найбільш істотною характеристикою злочинної особистості є її антисоціальна 

спрямованість. Тому, на відміну від законослухняних людей, антисуспільна установка 

особи злочинця спрямована на вчинення конкретних злочинів. Таким чином, слід 

погодитися з В. Н. Кудрявцевою і В. Є. Еміновим в тому, що особа злочинця є 

сукупністю психологічних соціально значущих негативних властивостей психіки 

людини, які розвинулися в процесі різноманітних і систематичних взаємодій з іншими 

людьми [162, с. 166-167]. 
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О. М. Джужа, В. М. Гринчак, А. Й. Міллер виокремлюють такі ознаки структури 

особи злочинця: 

1. соціально-демографічні (стать, вік, соціальне становище, рівень освіти, 

сімейний стан, рід занять тощо);  

2. кримінально-правові (зміст і мотивація, одноосібний чи груповий характер 

злочинної діяльності, тривалість та інтенсивність злочинної діяльності, наявність чи 

відсутність судимості тощо);  

3. соціально-психологічні властивості та якості осіб, які вчинили злочин 

(світогляд, інтереси та життєві установки) [12, с. 84-85]. 

О. М. Гумін під особистістю кривдника розуміє сукупність специфічних соціально-

демографічних, моральних та соціально значущих біопсихологічних характеристик і 

станів, що проявилися у вчиненні насильницького злочину проти життя й здоров’я 

особи у сімейній сфері [31, с. 174]. І. А. Ботнаренко схожим чином визначає особу 

кривдника як особу, яка вчиняє умисні насильницькі дії фізичного, сексуального, 

психологічного чи економічного характеру відносно члена (членів) своєї сім’ї. 

Відповідно, кримінологічна характеристика такої особи – це кримінологічний опис 

комплексу соціально значущих ознак особи, наділеної такими якостями з огляду на її 

взаємодію із зовнішніми умовами й обставинами, що зрештою призводить до вчинення 

нею актів насильства відносно члена (членів) сім’ї [12, с. 84-85]. 

Таким чином, вищезазначені автори пропонують схожі підходи до характеристики 

структури особи злочинця загалом та структури особи кривдника зокрема. Тому для 

характеристики структури особи кривдника можна використовувати елементи 

структури особи злочинця загалом. 

Можна погодитися з А. Б. Благою, яка основними елементами структури особи 

злочинця зазначає: 

1. соціально-демографічні;  

2. кримінально-правові;  

3. соціально-рольові;  
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4. морально-психологічні [6, с. 92]. 

Соціально-демографічні ознаки особи злочинця – це дані про стать, вік, освіту, 

місце народження й проживання, громадянство та інші дані демографічного характеру. 

На думку В. В. Лунєєва, така сукупність відомостей не відображає цілковитого образу 

особи злочинця, а лише описує його зовнішній аспект. Проте окреслені ознаки дають 

змогу сформулювати більш-менш вичерпний опис типового портрета злочинця цієї 

категорії. Водночас у статистичній звітності щодо кривдників, як наголошує 

А. Б. Блага, такі ознаки надають важливу інформацію, без якої неможлива повна 

кримінологічна характеристика особи [12, с. 85]. 

Стать. Домашнє насильство є переважно чоловічим злочином. Так, згідно з 

результатами досліджень вітчизняних науковців, 92% таких злочинів учиняють 

чоловіки, 8% – жінки [12, с. 85-86]. Разом з тим зарубіжний вчений М. Страус, 

зосереджуючи увагу на проблемі фізичного насильства, стверджує, що протягом 35 

років проведення досліджень у близько 30  дослідницьких напрямках він виявив, що у 

парах, які перебувають у шлюбі та парах, що живуть разом без шлюбу, кількість 

нападів, ініційованих обома статями була рівною [194, с. 55]. 

Вік. За допомогою вікової характеристики особи кривдника можна встановити 

особливості злочинної поведінки представників певної вікової категорії, найбільш 

криміногенну вікову групу серед кривдників тощо. На думку А. Б. Благи, найбільший 

відсоток вчинених злочинів, пов’язаних із домашнім насильством, припадає на дві 

вікові категорії: 21-29 років, що становить 29% від загальної кількості, та 30-39 років 

(26,9%). Згідно з результатами дослідження О. М. Бандурки, К. Б. Левченко, 

І. М. Трубавіної відсоток вчинених злочинів, пов’язаних із домашнім насильством за 

віковими категоріями розподіляється наступним чином: особи віком 16-24 років (7%), 

25-29 років (13%), 30-39 років (39%) та 40-49 років (28%), 50-59 років (8%), старші 60 

років (5%) [12, с. 85-86]. Схожі результати дослідження приводить О. М. Гумін, який 

зазначає, що найчастіше домашнє насильство вчиняють особи у віці 22-30 років (19%), 

31-35 років (26%), 36-40 років (37,5%), старші 40 років (17,5 %) [31, с. 174]. Відповідно 
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до даних, які наводить Генеральна прокуратура України у 2018-2019 роках на осіб 

віком 14-15 років припадає 0,035% всіх випадків вчинення домашнього насильства, на 

осіб віком 16-17 років - 0,18% випадків, на осіб віком 18-28 років – 12,52% випадків, на 

осіб віком 29-39 років – 39,18% випадків, на осіб віком 40-54 роки – 37,64% випадків, 

на осіб віком 55-59 років – 5,15% випадків, на осіб віком 60 і більше років – 5,31% 

випадків (Додаток Г) [47].  

Таким чином, найбільша злочинна активність проявляється в осіб віком від 30 до 

50 років. В цьому контексті можна погодитися з Б. М. Головкіним, який аналізуючи 

кримінологічні риси особистості кривдника, зазначає, що найбільша криміногенна 

активність характерна для одружених чоловіків у віці 30-50 років із середнім освітнім 

рівнем, що певною мірою зумовлено кризовими періодами їх особистого і сімейного 

життя [119, с. 45; 94, с. 141]. У них спостерігається накопичення негативного життєвого 

досвіду, ослаблення соціальних зв’язків, дезадаптація. Взаємини з членами сім’ї 

будувалися на авторитарних засадах і носили деструктивний характер [119, с. 45]. 

Як зазначає В. В. Топчій, насильницькі злочини в сім’ї найчастіше вчиняють особи 

середнього віку через такі причини: по-перше, саме в цей період люди зазвичай 

одружуються та народжують дітей; по-друге, фізичний стан членів подружжя зазвичай 

є задовільним; по-третє, представники саме цієї вікової групи частіше зіштовхуються зі 

стресовими ситуаціями (на роботі, у колі друзів, безпосередньо в сім’ї), наслідками 

яких стають агресивність, конфліктність тощо [156, с. 87].  Схожу думку висловлює 

О. М. Гумін, який зазначає, що кримінальна активність кривдників віком 22-30 років 

частково пояснюється тим, що у цьому віці, як правило, вирішуються найважливіші 

питання (кар’єра, створення сім’ї, придбання житла тощо), при вирішенні яких 

виникають труднощі. На цьому ґрунті з’являються почуття озлобленості, постійного 

незадоволення, які виливаються у конфлікти, агресивність, пошук винних, якими 

переважно виявляються члени родини. При цьому насильницькі посягання, що 

здійснюються кривдниками цієї вікової групи, здебільшого носять зухвалий і 

агресивний характер і характеризуються високою імпульсивністю [31, с. 174]. 
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Освітній рівень. У кримінологічній літературі зауважується, що насильницька 

поведінка пов’язана з низькою культурою та проблемами в інтелектуальному розвитку. 

Зокрема, залежність злочинної поведінки від рівня освіти й інтелектуального розвитку 

особистості констатує О. М. Джужа. Найнижчий рівень освіти мають особи, які 

вчиняють саме насильницькі та корисливо-насильницькі злочини. Найбільшу кількість 

актів насильства щодо членів сім’ї вчиняють особи із повною загальною середньою, 

неповною (базовою) середньою, а також початковою вищою освітою. Дещо менше осіб, 

схильних до вчинення домашнього насильства, із повною вищою освітою або взагалі 

без освіти. Б. М. Головкін наводить такі статистичні дані щодо освітнього рівня 

кривдників зазначеної категорії: 56% – середня освіта й нижче, 36% – середня 

спеціальна, 3% – незакінчена вища, 5% – вища [12, с. 86]. Схожі дані наводить 

Т. В. Іщенко, проаналізувавши вироки у судових справах за ст. 126
1
 КК України за 2019 

рік і зазначає, що повну загальну середню освіту мали 49,3% кривдників, середню 

спеціальну – 23,4%, вищу та базову середню освіту – по 3,9%, незакінчену  вищу – 

1,3%. Щодо 18,2% кривдників інформація про освіту у вироках не була зазначена [55, с. 

68]. За даними Генеральної прокуратури України у 2018-2019 роках домашнє 

насильство вчинило 6,56% кривдників з повною вищою і базовою вищою освітою, 

30,31% кривдників з професійно-технічною освітою, 61,75% кривдників з повною 

загальною середньою та базовою загальною середньою освітою, 1,38% кривдників з 

початковою загальною та без освіти (Додаток Д) [47]. 

Таким чином, автори вказують на превентивну роль освіти, рівень якої впливає на 

набуття особою загальноприйнятих для суспільства принципів і правил поведінки, 

належного культурного рівня [12, с. 86-87]. Водночас можна погодитися із позицію 

В. В. Топчія, який зазначає, що наявність вищої освіти не гарантує негативного 

ставлення до вчинення насильницьких дій, зокрема стосовно членів своєї сім’ї чи інших 

родичів [12, с. 87, 156, с. 89]. 

Крім цього, згідно з даними Б. М. Головкіна, 70% кривдників не займалися 

суспільно корисною працею [12, с. 87]. З огляду на це, можна погодитися із думкою 
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Б. М. Головкіна, про те, що незайнятість у виробництві веде до розширення меж 

бездіяльного періоду, що в свою чергу, формує звичку до інертно-споживацького 

способу життя, з виплескуванням час від часу негативних емоцій на близьких і рідних 

осіб, які виступають противниками такої поведінки [29, с. 192]. 

Разом з тим серед кривдників, які працюють, переважають робітники (зокрема, 

сільські) низької кваліфікації підприємств, установ, організацій (24,5%). Непрестижна 

важка фізична праця вимагає певних умов для відновлення фізіологічних можливостей, 

як правило за допомогою систематичного вживання спиртних напоїв. У таких 

колективах складається специфічний мікроклімат, в якому панують грубість, 

аморальність, спотворена система цінностей, схвалюється примат насильницького 

вирішення будь-яких непорозумінь [31, с. 175]. 

Місце проживання. Згідно з висновками А. Б. Благої розподіл злочинів, пов’язаних 

з домашнім насильством, за місцем проживання є таким: мешканці міст – 37%, 

мешканці сіл, селищ міського типу – 31,2%; мешканці обласних центрів – 20,5%; 

мешканці селищ – 11,3% [12, с. 87]. Не погоджуємося з таким висновком, оскільки 

відповідно до даних Єдиного державного реєстру судових рішень кількість засуджених 

за вчинення домашнього насильства у сільській місцевості переважає над кількістю 

таких засуджених у містах [42]. Аналізуючи кількість злочинів, пов’язаних із домашнім 

насильством, скоєних підлітками, О. М. Бандурка, К. Б. Левченко, І. М. Трубавіна 

зазначають, що мешканці сільської місцевості вчиняють їх набагато частіше, ніж 

мешканці міст. Причину цього автори вбачають у погіршенні якості й рівня освіти 

сільської молоді, зокрема збільшенні частки тих, хто має лише базову загальну та 

початкову освіту, а також у незадовільних матеріальних умовах життя більшості селян 

[12, с. 87, 147, с. 70]. 

Елементом структури особи кривдника є також кримінально-правові ознаки. За 

допомогою них можна встановити спрямованість і мотивацію злочинної поведінки, 

характер злочинних дій, тривалість злочинної діяльності, наявність чи відсутність 

судимості та інше. За даними А. Б. Благої, кожен третій із кривдників раніше вчиняв 
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такі злочини як крадіжки (36%), злочини насильницької спрямованості (24%), грабежі 

(9%), статеві злочини (6%), розбої (4%), умисне знищення або пошкодження чужого 

майна (2%), шахрайство та вимагання (по 1%) та інші (6%). Крім цього, щороку серед 

осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності за вчинення насильства в сім’ї, 

невиконання захисного припису або непроходження корекційної програми, кожна п’ята 

продовжує свою протиправну поведінку. До вчинення злочинів, пов’язаних з домашнім 

насильством, понад третину засуджених притягали до адміністративної 

відповідальності за вчинення різних правопорушень. Серед осіб, які вчиняють 

сексуальне домашнє насильство, переважають особи, які вчинили зґвалтування й 

статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості. На другому місці – особи, які 

вчинили насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом. 

Соціально-рольові ознаки характеризують соціальні позиції особи в різних сферах 

життя [12, с. 87-88]. Так, як зазначає А. Б. Блага, залежно від сімейних ролей 

злочинцями зазвичай стають: чоловік (20,9%), дружина (15%), батько (12,1%), мати 

(15,9%), син (13,3%), дочка (2,4%), брат (4%), сестра (1,8%), дядько/тітка (1,3%), 

племінник/племінниця (0,7%), дід (1%), баба (2,5%), онук (3,1 %), онука (0,5%), зять 

(3,9%), невістка (0,7%), тесть (0,5%), свекор і свекруха (по 0,3%). З них на момент 

вчинення злочину 53,5% не працювали і не навчались, 6% не мали постійної роботи [12, 

с. 93, 6, с. 101]. 

За результатами досліджень О. М. Бандурки, К. Б. Левченко, І. М. Трубавіної, серед 

осіб, які вчинили правопорушення, передбачене ст.173-2 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, 46% є одруженими (у такому разі зазвичай ідеться 

про насильство чоловіка щодо своєї дружини, її близьких родичів); 15% – розлученими 

(конфлікт виникає між колишніми чоловіком і дружиною, рідше – колишнім чоловіком 

і близькими родичами дружини); 37% – неодруженими (насильство зазвичай вчиняє син 

відносно свого батька (вітчима) або ж матері (мачухи), племінник – стосовно своєї 

тітки, онук – щодо своєї баби чи діда) [12, с. 85-86, 147, с. 60]. 
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Морально-психологічні особливості визначають внутрішній світ злочинця 

(потрібнісно-мотиваційні й ціннісно-нормативні властивості, соціально значущі риси 

характеру, емоційно-вольові якості тощо) [12, с. 89]. О. М. Костенко зазначає, що 

кримінальна поведінка – це прояв певних властивостей «соціальної особистості», тобто 

властивостей її волі і свідомості, що надають поведінці кримінальний характер 

[73, с. 10].  

В. В. Романовим запропоновано такі основні структурні елементи, що 

характеризують морально-психологічні особливості кривдника:  

 спрямованості (сукупність пов’язаних із правосвідомістю соціально значущих 

якостей особистості, зокрема світогляд, особистісні орієнтації, соціальні установки, 

ключові мотиви тощо);  

 психічних форм відносин, які виявляються в пізнавальних процесах, психічних, 

емоційних станах особи; 

 темпераменту й інших біологічних, спадково зумовлених властивостей, що 

поряд із соціальними чинниками впливають на формування характеру людини;  

 досвіду (знання, навички, звички та інші якості, що визначають вибір форм 

діяльності) [12, с. 89, 142, с. 286].  

Крім вищезазначених особливостей особи кривдника, І. Е. Безгачева та 

В. М. Стратонов виділяють таку ознаку як риси правової та моральної свідомості, які 

включають в себе правосвідомість та моральні норми. Правосвідомістю є усвідомлення 

особою цінностей права, прав і свобод людини, повага до них, оцінка відповідності 

правових норм загальнолюдським нормам, а також дотримання норм права. Вчинення 

насильства є порушенням правосвідомості, її відсутність, виявлення неповаги до закону 

та суспільства. Крім норм права існують і моральні норми, які стримують особу від 

вчинення злочину. Вчинення домашнього насильства само по собі є аморальним. Часто 

кривдник вважає, що вчиняє справедливо, проте жоден випадок насильства неможливо 

виправдати, а тому у кривдика існує викривлене почуття справедливості [4, с. 37]. В 

цьому контексті варто погодитися з О. М. Костенком, що саме аморальність, 
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поширючись у суспільстві, спотворює усі соціальні цінності [72, с. 175]. Тому не 

можемо погодитися з І. Е. Безгачевою та В. М. Стратоновим щодо виділення рис 

правової та моральної свідомості як окремої особливості для характеристики особи 

кривдника. Вважаємо, що риси правової та моральної свідомості доцільно включити в 

склад морально-психологічних особливостей особи кривдника. 

А. В. Запорожцев, А. В. Лабунь, Д. Г. Заброда, І. В. Басиста, І. В. Дроздова, 

В. О. Брижик, О. М. Мусієнко виокремлюють такі чинники протиправної поведінки 

кривдників:  

1. особливості особистості (ригідність, домінування, тривожність, швидке 

роздратування, низька самооцінка, репресивність, імпульсивність, залежність, низький 

рівень емпатії та відкритості, стресостійкості, емоційна лабільність, агресивність, 

замкнутість, підозрілість і проблеми самоідентифікації);  

2. негативне ставлення до сім’ї та неадекватні очікування від її представників;  

3. низький рівень соціальних навичок (відсутність навичок ведення переговорів, 

розв’язання проблем мирним шляхом, невміння приймати помірковані рішення, 

звертатися за допомогою до інших);  

4. наявність розладів психологічного здоров’я (виражені психопатологічні 

відхилення, підвищена нервозність або репресивність, схильність до суїциду);  

5. алкоголізм та/або наркоманія як психофармакологічна проблема, що спричиняє 

афективні порушення психіки (агресивність, гіперсексуальність, роздратованість, 

порушення координації, відсутність самокритики тощо), наслідком яких є втрата 

контролю над власною поведінкою та незворотній процес деградації особистості; 

6. проблеми з фізичним здоров’ям, що збільшує імовірність насильницьких виявів 

з огляду на потужний вплив на нервову систему;  

7. нерозвиненість батьківських навичок і почуттів, що найчастіше спостерігається 

в молодих батьків, у яких труднощі виховання дітей викликають нервозність, 

репресивність, тривожність, які призводять до нервово-психічних розладів [12, с. 89-90, 

113, с.30-31]. 
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Серед соціально-психологічних властивостей особистості кривдників важливу роль 

відіграє девіантна поведінка особи, яка актуалізується під час міжособистісних зіткнень 

та мотивується прагненням помсти за завдані в минулому приниження, побиття, 

знущання. О. М. Гумін зазначає, що дослідження кримінальних справ, у яких 

постраждалою від домашнього насильства особою був неповнолітний, засвідчило, що 

серед встановлених мотивів, 55,5% становлять неприязні стосунки, 22% – помста, 

18,5% – корисні мотиви, 4% – інші мотиви. Крім цього, за даними, що наводить 

О. М. Гумін, 73,2% засуджених, на момент вчинення злочину перебували у стані 

сп’яніння [31, с. 175; 98, с. 110]. Схожі дані наводять О. М. Бандурка, К. Б. Левченко, 

І. М. Трубавіна, які зазначають, що на момент вчинення злочину більше 70% 

кривдників перебували в стані алкогольного сп’яніння [147, с. 61]. 

Загалом злочинна поведінка багато в чому пов’язана зі зловживанням 

алкогольними напоями і наркотичними речовинами, які негативно впливають на 

поведінку кривдника. Так, у липні 2017 р. мешканець с. Чотирбоки Шепетівського 

району Хмельницької області, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння вбив свого 

неповнолітнього сина. Спочатку кривдник, поводячись агресивно, вигнав з дому свою 

дружину. Коли за неї заступився 17-річний син, який спробував заспокоїти  свого 

батька та владнати конфлікт, кривдник схопив господарський ніж та наніс ним 

неповнолітньому проникаюче поранення грудної клітини. Від отриманого ушкодження 

хлопець помер. Кривдника засудили до 13 років позбавлення волі [83]. 

Б. М. Головкін зазначає, що кривдники відрізняються емоційною нестійкістю, 

імпульсивністю вчинків, домінуванням насильницьких стереотипів поведінки у 

конфліктних ситуаціях, з них близько 1/3 мали психічні аномалії в межах осудності або 

попередні судимості [119, с. 45]. Так, 28 березня 2018 р. близько опівночі в одному із 

сіл Косівського району, що на Івано-Франківщині жінка на ґрунті психічних розладів 

вирішила позбавити життя свою малолітню доньку. Діючи умисно, жінка взяла до рук 

молоток, яким завдала серію ударів по життєво важливій ділянці тіла – голові, чим 
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спричинила дитині  тілесні ушкодження у вигляді відкритої черепно-мозкової травми, 

перелому кісток склепіння черепа, від яких остання померла на місці події [107]. 

Можна погодитися з А. В. Штефаном, який зазначає, що, стикаючись перед 

вчиненням злочину з уже відомою людині ситуацією, вона отримує можливість не 

тільки зовнішнього дублювання минулих вчинків, але і відтворення їх цільового змісту 

[162, с. 168]. Так, у листопаді 2020 року 43-річний чоловік у  селі П’ятницьке 

Харківської області умисно наніс 34-річній дружині ножові поранення. Коли жінка 

поверталася додому, кривдник підстерігав її, схопив і повів її у прибудову, після чого 

почав наносити ножові поранення в ділянки шиї, рук та голови. При цьому чоловік 

раніше вже  притягувався до кримінальної відповідальності за вбивство колишньої 

дружини [22]. 

Крім цього, у зв’язку з існуванням збройного конфлікту на сході України як один з 

елементів соціально-психологічних властивостей особи кривдників варто окремо 

виділити посттравматичний синдром осіб, які брали участь у цьому конфлікті, що часто 

є каталізатором вчинення домашнього насильства. В цьому контексті варто погодитися 

з О. О. Квашою, яка зазначає, що «в умовах загострення соціально-політичних проблем 

і суперечностей, що є джерелом віктимізації українських громадян, активізується її 

криміногенна складова, що посягає на права, свободи й інтереси особи» [57, с. 267]. 

Крім вищенаведених елементів структури особи кривдника В. А. Абабков, 

Т. А. Караваєва та В. А. Моженкова виділяють ще й такий, який зумовлений історією 

життя особи. Насамперед до цього елементу автори відносять насильство в батьківській 

родині. Дослідження, показали, що постраждалими від домашнього насильства частіше 

були ті жінки, чоловіки яких зазнавали побиття в дитинстві або були свідками побиття 

власної матері. До зазначеного елементу структури особи кривдника автори відносять 

порушені взаємини в батьківській родині у сфері подружніх стосунків та відносин між 

дітьми та батьками. Такі сім’ї характеризуються відсутністю позитивного емоційного 

зв’язку дитини з батьком і з матір’ю. Мати часто постає як домінантна холодна жінка, 

що, в свою чергу, призводить до негативного сприйняття власного батька, страху перед 
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жінками, зумовленого порушеннями чоловічої ідентичності. Нерідко в таких сім’ях 

батьки застосовують незаслужені покарання до дитини [1, с. 9-11]. 

Зважаючи на те, що переважно домашнє насильство вчиняють особи чоловічої 

статі, варто звернути окрему увагу на їх кримінологічну характеристику. Як зазначає 

Н. Блеклок, у кривдників виявлено кілька загальних характеристик (мінімізація 

наслідків вчиненого насильства, заперечення відповідальності і почуття правомірності 

насильства), які є основними в їх поведінці. При мінімізації кривдник применшує або не 

може погодитися (відсторонюється і ігнорує) з проявами своєї неприйнятної поведінки, 

мінімізуючи ступінь її тяжкості і частоти. Мінімізація набуває таких форм: 

1. повне заперечення. Кривдник повністю заперечує провину, кажучи, що нічого 

не сталося; 

2. виняток і включення. Кривдник виключає з опису своєї поведінки деякі дії 

(найчастіше це штовхання, притискання, блокування і кидання речами), неприпустиму 

сексуальну поведінку або жорстокість, жорстоке поводження з дітьми, неприпустиму 

поведінку (без застосування фізичного насильства), оскільки такі дії кривдники часто 

сприймають як такі, що не є домашнім насильством. Кривдник включає (визнає) тільки 

ті факти жорстокого поводження, які стали надбанням громадськості, нерідко через 

органи правосуддя; 

3. забування, «помутніння свідомості» і незнання. Кривдник починає свою 

розповідь про скоєне насильство такими фразами: «Все це сталося досить швидко»; «Я 

точно не пам'ятаю» або «Я не знаю, через що ми сварилися». Ця нечіткість 

висловлювань найчастіше є спробою відгородитися від скоєного насильства; 

4. думка кривдника «хіба це я». Ця форма заперечення передбачає, що, на його 

думку, інші люди поводяться неприпустимо, а не він сам. Це відбивається в таких 

фразах: «Я не жорстока людина»; «Я не належу до тих, хто б’є своїх дружин»; «Всі 

іноді виходять з себе – я ж не б’ю її щотижня»; 
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5. нормалізація. Кривдник представляє свою жорстокість так, ніби вона не має 

ніякого значення, використовуючи фрази на кшталт «це було всього лише» і 

скорочуючи опис жорстоких дій до слів «у нас була сварка»; 

6. заперечення і мінімізація впливу своєї поведінки на інших. Найчастіше 

кривдник упредметнює свою партнерку, заперечуючи її людську сутність. Він думає 

про свою партнерку в принизливих категоріях, що характеризують стать. Це частина 

процесу, який дозволяє кривднику здійснювати насильство, відчуваючи все менше 

співчуття до своєї партнерки. Партнер також втрачає почуття співпереживання з 

партнеркою, коли нарцисизм заважає йому бачити, що вона має власні переживання і 

потреби. Наприклад, він не може зрозуміти, що вона викликала поліцію заради власної 

безпеки, а не для того, щоб покарати його. Крім цього, кривдникам важко уявити 

партнерку поза стосунками з ними; 

7. заперечення впливу на дітей. Навіть якщо кривдник протягом багатьох років 

систематично застосовував насильство щодо матері своїх дітей, він все ж може 

стверджувати, що він хороший батько, не помічаючи прихованого в цьому твердженні 

лицемірства. Діти стають свідками домашнього насильства у 90% випадків. Більше того 

в таких сім’ях існує підвищена ймовірність насильства над дітьми і навпаки. Через 

наслідки розголошення відомостей про безпосереднє фізичне і сексуальне насильство 

над дітьми, кривдники рідко говорять про це.  

Щодо такої характеристики як заперечення відповідальності варто зазначити 

наступне. Кривдик заперечує можливість контролю над своїми діями, поміщаючи 

контроль за межами себе. Найбільш типовими способами подібного заперечення є: 

1. звинувачення партнера. В якості причини насильства найчастіше наводяться дії 

чи бездіяльність партнерки. У різних варіаціях це можна почути від кривдників, коли 

вони розповідають про своє жорстоке поводження: «Вона довела мене до краю»; «Вона 

виводить мене»; «Вона знає, який я»; «Якби вона не зробила «а», я не зробив би «б». 

Іноді свою жорстокість кривдник може представляти як останній спосіб захиститися від 

вербального або фізичного нападу партнерки; але насправді це був або удар у відповідь 
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(покарання, а не самозахист), або бажання припинити критичні зауваження, висловлені 

партнеркою на його адресу. Кривдник єдиною причиною свого жорстокого поводження 

може вважати жінку; він абсолютно не відчуває ні провини, ні жалю. До тих пір поки 

кривдник буде покладати відповідальність за свою поведінку на партнерку, його 

мотивація працювати для досягнення змін у собі залишатиметься низькою. Кривдник в 

даному випадку буде намагатися говорити про поведінку постраждалої особи і свої 

почуття; 

2. зловживання психоактивними речовинами. Найчастіше можна чути: «Зі мною 

все в порядку до тих пір, поки я не вип’ю». Зв’язок між вживанням психоактивних 

речовин та домашнім насильством далекий від спрощено-каузального. Алкоголь може 

передувати жорстокому поводженню і бути фактором, що збільшує тяжкість нападу. 

Проте алкоголь і наркотики самі по собі не є причиною агресії кривдників; 

3. стрес. Кривдник зазвичай починає розповідь про напад на свою партнерку 

словами: «У мене тоді був важкий день на роботі» або «У нас були проблеми з 

грошима». Подібне декорування життя кривдника стресом є спробою зробити його дії 

зрозумілими, зумовленими зовнішніми обставинами. Але найчастіше застосування 

домашнього насильства у таких випадках зумовлено тим, що кривдник сприймає 

партнерку або як причину насильства, або як людину, яка повинна приносити йому 

задоволення; 

4. тимчасовий або тривалий психічний розлад. Тимчасовий розлад може 

проявлятися в такій фразі кривдника: «Мене можна дуже швидко вивести з себе», а 

також в її різних варіаціях (наприклад, «втратив контроль» і т.д.). Кривдник 

представляє своє насильство як надзвичайний сплеск адреналіну і емоцій, що є 

поширеним поглядом на жорстокість, який часто поєднується з концепцією провокації 

(звинувачення партнерки). У цій формі заперечення відповідальності, жорстока 

поведінка розглядається як «моментальне божевілля»: вийшов з себе і втратив 

контроль. Однак результати досліджень доводять зворотне: жорстокість була цілком 

контрольованою, з чітким вибором місця, суб’єкта і обставин вчинення насильства. У 
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випадку тривалого розладу кривдник бачить коріння свого насильства у своєму 

дитячому досвіді жертви жорстокості, а не в конструкції його стосунків з партнеркою. 

Це правда, що домашньому насильству кривдник вчиться у сім’ї, в якій росте. Але в 

такому ж становищі перебувають і багато інших осіб, що не застосовують насильство. 

Очевидно, що досвід жертви жорстокості є руйнівним, і чим частіше і сильніше 

виявлялася жорстокість, тим вища ймовірність психічних розладів у майбутньому. 

Однак не встановлений зв’язок між пережитим жорстоким поводженням  у дитинстві 

(включаючи спостереження жорстокості у стосунках батьків) і проявом жорстокості до 

партнерки у дорослому віці. Варто зазначити, що подібні випадки спостерігаються 

лише у незначної кількості чоловіків, які вчиняють домашнє насильство. Тому теорії 

про циклічний характер домашнього насильства є спрощеними; 

5. заперечення відповідальності за наслідки своєї поведінки. В даному випадку 

кривдник звинувачує інших, коли дізнається про наслідки своєї поведінки. Це є 

різновидом звинувачення партнерки, яке поширюється на тих, хто ставить під сумнів 

його поведінку, включаючи поліцію, суди, соціальні служби і нерідко родичів 

партнерки (за те, що вони завжди повстають проти нього, або за те, що він їм ніколи не 

подобався). 

Щодо такої характеристики як відчуття правомірності Н. Блеклок зазначає 

наступне. Насильство та інші форми агресивної поведінки використовуються для того, 

щоб все тримати під контролем. Чоловіки, які вчиняють домашнє насильство, прагнуть 

підтримувати у собі почуття, що вони мають необмежені права, наприклад карати жінку 

за щось, що вона зробила неправильно, примушувати її робити те, чого вона не хоче або 

утримувати її від вчинку, який вона хоче зробити. Встановлюються і додаткові правила 

у стосунках (наприклад, він може пити, витрачати гроші, приходити і йти, коли 

забажає, відкидаючи будь-яку критику). Кривдник може також обмежувати 

пересування і автономність партнерки. Подібні установки зумовлені гендерними 

стереотипами, які дозволяють кривднику вважати свою поведінку виправданою, 

оскільки партнерка не відповідає його очікуванням. Згодом кривдник висуває все 
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більше звинувачень на адресу партнерки. Проте не кожен такий чоловік є сексистом, 

оскільки кожен кривдник має унікальний набір вимог до своєї партнерки. Багато 

кривдників мають хороші соціальні навички і прагнуть постати свого роду 

благодійниками, які бажають лише найкращого (на їхню думку) собі і своїм партнеркам 

[167, с. 67-70]. 

Проаналізувавши вищенаведені дані, частково можна погодитися із результатами 

дослідження І. А. Ботнаренко, яка визначає кримінологічний портрет особи кривдника 

таким чином: чоловік віком 21-40 років, одружений, освіта середня, може мати 

проблеми в інтелектуальному розвитку, переважно не має постійного місця роботи або 

є працівником низької кваліфікації, з ознаками девіантної поведінки (схильний до 

вживання спиртних напоїв та вчинення різноманітних правопорушень), має 

«викривлену» соціальну свідомість, низький рівень соціальних навичок або афективні 

порушення психіки (у межах осудності) та вчиняє насильницькі акти відносно своєї 

дружини та/або дітей [12, с. 93]. Схожі характеристики особи кривдника, який вчиняє 

домашнє насильство щодо неповнолітніх наводить А. В. Штефан на підставі аналізу 

соціально-економічних, демографічних даних та характеристики статусу особи 

кривдника в момент скоєння злочину. Так, вчена визначає відповідні кримінологічні 

портрети кривдників чоловічої і жіночої статі, які найбільш часто вчиняють домашнє 

насильство щодо неповнолітніх. Ними є: жінки у віці від 26 до 36 років, матері 

постраждалих неповнолітніх, які мають середню спеціальну освіту, робочі (в основному 

зайняті низькокваліфікованим працею), раніше не судимі, незаміжні або розлучені, які 

негативно характеризуються за місцем роботи і за місцем проживання та систематично 

вживають спиртні напої; чоловіки у віці від 18 до 25 років, вітчими постраждалих 

неповнолітніх, що мають середню освіту, робочі (в основному зайняті 

низькокваліфікованим працею), раніше судимі, неодружені або розлучені, які живуть в 

цивільному шлюбі, негативно характеризуються за місцем проживання і роботи та 

систематично вживають спиртні напої і наркотичні речовини. При цьому даний злочин 

в більшості вчиняють також чоловіки (78,6%) [162, с. 169]. Однак враховуючи 



 
 

122 

статистичні дані результатів досліджень, проведених Б. М. Головкіним, 

О. М. Бандуркою, К. Б. Левченко, І. М. Трубавіною, О. М. Гуміним зауважимо, що 

найбільша злочинна активність проявляється в осіб віком від 30 до 50 років. 

Одним з найбільш небезпечних видів домашнього насильства є сексуальне 

насильство. З огляду на це, розглянемо кримінологічну характеристику особи, що 

вчиняє сексуальне домашнє насильство. Особливою рисою особи, що вчиняє 

сексуальне домашнє насильство є її агресивність. К. В. Самойленко дослідила, що, як 

правило, злочинна спрямованість особи сексуального домашнього насильника 

формується в сім’ї, в якій він виріс. Сімейні норми і зразки поведінки в сім’ях 

майбутніх сексуальних насильників практично завжди суперечать праву і суспільній 

моралі. Несприятливому моральному розвитку особи домашнього сексуального 

насильника можуть сприяти матеріальна скрута, хвороба батьків (зазвичай матері), 

неповнота сім’ї, ухиляння батьків від виконання обов’язків по вихованню дітей. 

К. В. Самойленко на підставі проведеного дослідження зазначає, що сексуальні 

насильницькі злочини стосовно родичів та інших членів сім’ї в 98% випадків вчинялися 

чоловіками і лише в 2% випадків – жінками. Причому жінки не вчиняють таких 

злочинів щодо близьких родичів. Як правило, постраждалими особами від їх посягань 

стають пасинки, племінники, сини співмешканців. Крім цього, встановлено, що в 80% 

випадків кривдники самі відчували в дитинстві насильство з боку старших родичів, а 

найбільша кількість зґвалтувань і замахів на зґвалтування (43 із 120) вчинена особами у 

віці 18-24 років переважно з повною середньою освітою, які зловживали алкоголем і в 

момент вчинення злочинів, як правило, перебували у стані алкогольного сп’яніння. 

Встановлено також, що на обліку в наркологічних диспансерах ці особи не перебували і 

профілактичні заходи з ними не проводилися. В результаті проведеного 

К. В. Самойленко опитування осіб, засуджених за насильницькі сексуальні злочини в 

сім’ї, з’ясовано, що кривдники, які вчинили зґвалтування щодо співмешканок і дружин, 

не вважали свої дії злочинними (хоча і встановлена їх осудність на момент вчинення 

злочину). К. В. Самойленко зазначає, що майже у половини (48,5%) вивчених 
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кривдників, які вчинили домашні сексуальні насильницькі злочини, була виявлена та чи 

інша психічна аномалія. Однією з найбільш поширених сексуальних девіацій 

кривдників є педофілія. Найчастіше випадки замісної педофілії спостерігаються у 

похилому віці. Крім того, серед таких кривдників, досить часто зустрічаються хворі на 

шизофренію в стані стійкої ремісії, іноді – психопатію, епілепсію. Злочинне сексуальне 

насильство може бути обумовлено і іншими хворобливими станами. До них відносять 

гостру алкогольну інтоксикацію, хронічний алкоголізм, рідше – наркоманію. До 

психічних порушень – психози, розлади особистості, сімейні та подружні психогенії, 

наслідки синдрому «третируваної дитини» та органічні порушення: гострі мозкові 

розлади, посттравматичні стани. Щодо мотивів поведінки кривдників, які вчинили 

сексуальне домашнє насильство, то на думку К. В. Самойленко, в основі агресивної 

сексуальної поведінки лежить потреба у спілкуванні, визнанні, збереженні і підвищенні 

престижу або статусу, в лідерстві, домінуванні та ін. На думку Н. А. Барановського, 

прагнення до задоволення асоціальних потреб мало місце в 65% ситуацій 

міжособистісного конфлікту. Прагнення до насильства над членами сім’ї зустрічалося в 

32% кримінальних справ; до самоствердження будь-якими способами – в 28%; до 

переваги над найменш захищеними членами сім’ї – 40%. Крім того, в ході проведеного 

К. В. Самойленко дослідження встановлено, що серед кривдників, які вчинили 

сексуальне насильство щодо родича або іншого члена своєї сім’ї, 16,3% страждали 

різного роду хронічними захворюваннями, що не належать до розряду психічних, з них 

43,2% – інваліди 2 групи, 32,1% – інваліди 3 групи. Найчастіше саме фізично 

неповноцінні люди здійснюють насильницькі сексуальні дії стосовно родичів та інших 

членів сім’ї. Таким чином, К. В. Самойленко стверджує, що у більшості кривдників, які 

вчинили домашні сексуальні насильницькі злочини, наявні певні відхилення в 

емоційно-вольовій, ціннісно-нормативній та психологічній сферах особистості [144, 

с. 42-46].  

Л. Хембергер і Дж. Гастінгс, Дж. Кемпбелл, П. Шарпс, Н. Гласс, Д. Дюттон 

виділили особливості особистості кривдників в порядку їх важливості: тенденція до 
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участі в нестабільних міжособистісних відносинах, які іноді включають спроби 

знецінення партнера; маніпулювання або прихована залежність; нестабільна 

самосвідомість, в поєднанні з нетерпимістю самотності і страхом бути покинутим; гнів, 

який є наслідком перебільшених вимог та імпульсивності, зазвичай поєднаної із 

вживанням алкоголю та інших речовин. Д. Дюттон зазначив, що кривдники стикаються 

зі значними труднощами збереження стабільного почуття особистості, їх самооцінка 

дуже лабільна, залежна від зовнішнього схвалення та отриманих відгуків, наслідком 

чого є тенденція до надмірної залежності від інших і необхідності захисту. Таким 

чином, кривдники страждають сильним побоюванням бути відкинутими та втратити 

партнера, безперервно передбачають небезпеку, навіть коли її не існує. Типологія 

кривдників з точки зору опису факторів особистості та темпераментних рис, була 

представлена Д. Родом. На підставі характеристики поведінки кривдників, Д. Род 

підкреслив, що їхня особистість та поведінка розвиваються в суворій відповідності з 

порушеною індивідуальністю та самооцінкою. Характерною особливістю таких людей є 

нестійке  і неадекватне сприйняття самого себе, атрибути якого включають 

переоцінювання або недооцінювання своїх можливостей, а іноді і коливання між цими 

двома крайнощами. Таким чином, домінуючою мотивацією поведінки кривдників стає 

прагнення підтримувати та посилювати самооцінку, що зазвичай досягається шляхом 

зменшення цінності партнера (наприклад, сумніви у його компетенції, професіоналізмі, 

приписування негативних ознак), і шляхом контролю його поведінки. Наукові 

дослідження, у яких викладені психологічні особливості жінок, які здійснюють 

насильство до своїх партнерів, а також прояви, характер, масштаби і форми цього 

насильства є нечисленними. С. Стейнмец на підставі проведених досліджень, 

стверджував, що постраждалими від домашнього насильства особами є не тільки жінки, 

а й чоловіки, які зазнають фізичного насильства з боку партнерів-жінок. С. Стейнмец 

описав жінок як кривдників, вказуючи на те, що агресивну поведінку жінок у випадках 

домашнього насильства можна порівняти з аналогічною поведінкою чоловіків у таких 

випадках. Варто зазначити, що недостатнє вивчення проблеми жіночого домашнього 
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насильства є причиною зосередження лише на проблемі фізичного насильства, тоді як 

жіноче психічне та сексуальне насильство, за незначними винятками, не становлять 

предмет досліджень. М. Страус виявив, що найпоширенішим мотивом фізичного 

насильства, що застосовується чоловіками та жінками, є боротьба за панування та 

контроль. Дж. Арчер, К. Мехем, Е. Шофер, С. Рейнхард, С. Хорніг та Е. Датнер 

зазначають, що форми фізичного насильства, що застосовуються жінками до їхніх 

партнерів, справді агресивні. Чоловіки, які стають постраждалими особами від 

насильства жінок, були побиті, покусані, задушені, а також порізані ножем, наслідком 

чого є депресивне становище у цих постраждалих осіб, тривога, психосоматичні 

розлади, спроби самогубств, самообмеження. М. Страус вказує на часту тенденцію 

провокації нападу самими жінками. Так, дослідження Л. Уолкера щодо жінок, які 

перебувають у притулках для постраждалих осіб, показало, що 50% жінок здійснювали 

напади на партнера протягом року, що безпосередньо передує їхньому поселенню до 

притулку, а 41,7% жінок застосували фізичне насильство щодо партнера протягом 

шести місяців після виселення з притулку. Д. Дюттон і Дж. Голденсон підкреслюють, 

що у жінок, які вчиняють домашнє насильство, існують проблеми з підтримкою 

емоційної рівноваги, що викликає часті зміни настрою, вони погано контролюють свої 

емоції, частіше ніж чоловіки, піддаються гніву, що збільшує імовірність насильства 

щодо людей, яких вони звинувачують у виникненні цих емоцій. Вони імпульсивні та 

надто збудливі. Д. Дюттон зазначив, що комбінація таких рис, як тривога, межовий 

розлад особистості та хронічні симптоми травми (травматичні переживання), 

породжують розвиток так званої насильницької особистості в чоловіків та жінок, які є 

винуватцями домашнього насильства. Е. Гилхріст, дослідивши 219 кривдників виявив, 

що у більшості з них виявлені посилені антисоціальні / нарцисичні риси, а у інших 

(кривдники з межовими розладами особистості) – емоційна залежність. З. Уолш, М. 

Своггер досліджували, чи відрізняються чоловіки-кривдники від жінок-кривдниць з 

точки зору особливостей особистості. На підставі отриманих результатів 

сформульовано наступний висновок: кривдників (як чоловіків, так і жінок) можна 
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розділити на три групи: антисоціальні кривдники, які характеризуються високим рівнем 

психопатичних рис особистості; дисфоричні кривдники, для яких характерна 

занепокоєність, депресивність, а також інші види психічних розладів; кривдники з 

низьким рівнем патології – люди з правильною структурою особистості, що рідко 

виявляють схильність до застосування насильства. Д. Роде, М. Роде, М. Янусчек 

особливого значення в характеристиці особи кривдника надають темпераменту. 

Темперамент відноситься до основних рис особистості, які проявляються у 

характеристиках поведінки. Н. Якобсон стверджував, що близько 20% кривдників, що 

били своїх дружин, продемонстрували низьку емоційну реактивність, а під час 

конфлікту в них виявлявся повільний пульс і внутрішнє заспокоєння, незважаючи на те, 

що їх поведінка характеризувалася емоційною агресією. В результаті дослідження, 

проведеного М. Страусом, Р. Геллесом і С. Стейнмецом, встановлено високий ступінь 

реагування насильством на незначні подразники. Г. Капрара, М. Перуджіні та 

К. Барбаранелі відзначають високу збудливість кривдників  та надмірну імпульсивність, 

сильні реакції на найменші подразники. М. Кабальські зазначив, що у психологічному 

портреті жінок, які застосовують насильство, можна помітити їх гіперзбудливість і 

агресивність. Дж. Голденсон, А. Спідел, К. Грівз і Д. Дюттон зазначили, що такі риси, 

як емоційна реактивність чи персервація, сприяють здійсненню насильницьких дій. 

Крім темпераменту, Д. Роде, М. Роде, М. Янусчек зазначають що при характеристиці 

поведінки осіб, що вчиняють домашнє насильство певну роль відіграють стилі 

прив’язаності. Дж. Бовлбі визначає прив’язаність як довгострокові, емоційні стосунки з 

конкретною людиною. Цей зв’язок характеризується такими рисами, як: селективність 

(тобто, зосередження на конкретній людині, яка викликає прихильність, таким чином і 

мірою, що не характерно для відносин з будь-якою іншою особою), пошук фізичної 

близькості (прагнення зберегти близькість до об’єкту прив’язаності), комфорт та 

безпека (внаслідок досягнення близькості), а також страх розлуки (виникає, коли цей 

зв’язок порушується). Теорія стилів прив’язаності є основою для розуміння та 

пояснення когнітивних, афективних (емоційних) та поведінкових елементів близьких 
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стосунків, в яких виникають конфлікти та напруженість. Д. Роде, М. Роде, М. Янусчек 

зазначають, що особи, які вчиняють домашнє насильство частіше, ніж люди, які його не 

застосовують, демонструють небезпечні стилі прив’язаності. На думку дослідників, 

людей, які застосовують насильство, можна класифікувати на абстрагованих і 

егоїстичних. Кривдники, які виявляють абстрагований стиль прив’язаності, є більш 

керованими. Особливу увагу було приділено стилю прив'язаності у жінок. Результати 

досліджень вказують на те, що особи (жінки, чоловіки) з небезпечним стилем 

прив’язаності мають схильність сприймати своїх партнерів як недоступних та 

ненадійних. Дослідження, присвячені жінкам-винуватцям домашнього насильства, 

продемонстрували загальний характер психопатологічних рис особистості. Д. Роде, М. 

Роде, М. Янусчек при характеристиці особи домашнього насильника розглядають і 

такий елемент як емоційний інтелект. Емоційний інтелект є набором здібностей, що 

дозволяють використовувати емоції у вирішенні проблем, особливо в побутових 

ситуаціях. Емоційний інтелект також можна визначити як сукупність здібностей, які 

дозволяють ефективно обробляти емоційну інформацію. Емпатія є важливим аспектом 

особистості, пов’язаним із тенденцією до застосування насильства, зокрема насильства, 

вчиненого жінками. Вона відіграє дуже важливу роль у інтимних, партнерських та 

сімейних стосунках. К. Сіммонс, П. Леманн, Д. Дюттон, зазначають, що кривдники  

відрізняються низькою емоційною чутливістю, не відчувають емоційного напруження 

та виявляють низький рівень співчуття і почуття провини. Дослідження, що стосується 

рівня емпатії неповнолітніх кривдників, проведене К. Біелем, свідчить про значний її 

дефіцит у порівнянні з середніми значеннями. У випадку 61% неповнолітніх дівчат-

кривдниць, рівень емпатії був діагностований як низький, 23% суб’єктів мали середній 

рівень емпатії, тоді як у 16% неповнолітніх дівчат емпатія мала високий рівень [194, 

с. 55-56]. 

Таким чином, можна погодитися з вищезазначеними вченими, які вказують, що 

особи, які вчиняють домашнє насильство характеризуються низьким рівнем емоційного 

інтелекту, лабільною самооцінкою, надмірною імпульсивністю, гіперзбудливістю, 
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агресивністю, посиленими антисоціальними та нарцисичними рисами, демонстрацією 

небезпечних стилів прив’язаності, в тому числі і емоційної прив’язаності, що породжує 

страх втратити партнера. 

На підставі вищенаведених даних, на нашу думку, кримінологічна характеристика 

особи злочинця, який вчиняє домашнє насильство виглядає наступним чином: особа 

віком 30-50 років переважно чоловічої статі, перебуває у шлюбі або спільно проживає з 

партнером не в шлюбі, мешканець переважно сільської місцевості, із середнім рівнем 

освіти, може мати низький інтелектуальний розвиток, проблеми із фізичним здоров’ям, 

психічні порушення (в межах осудності), переважно безробітний або з відсутністю 

постійного місця роботи і при цьому не навчається, або є працівником низької 

кваліфікації, з ознаками девіантної поведінки (схильний до вживання алкогольних 

напоїв, наркотичних речовин, вчинення правопорушень та ігнорування правових норм), 

має викривлену соціальну свідомість, низький рівень соціальних навичок, емоційного 

інтелекту, лабільну самооцінку, переважно сам був постраждалою особою чи свідком 

домашнього насильства у дитинстві, раніше притягався до адміністративної чи 

кримінальної відповідальності, із стереотипними уявленнями щодо гендерних ролей та, 

зазвичай, вчиняє домашнє насильство щодо свого подружжя/партнера та/або дітей. 

Узагальнюючи кримінологічні риси особи кривдника доцільно розглянути їх 

класифікацію за типами. Так, О. М. Джужа виділяє такі типи кривдників: 

1. ситуативний тип. Кривдники цього типу до вчинення злочину характеризуються 

позитивно або нейтрально, і в цілому наслідують загальноприйняті суспільні правила. 

Разом з тим при настанні раптової складної конфліктної ситуації і неготовності 

кривдника до її вирішення для них характерне невміння стримувати себе, соціальний 

інфантилізм, відсутність емоційного інтелекту, нездатність прогнозувати наслідки своїх 

вчинків тощо. При цьому така конфліктна ситуація має вирішальний вплив на вчинення 

домашнього насильства і не пов’язана з попередньою поведінкою злочинця. 

Представники цього типу вчиняють приблизно третину випадків насильства (30,9%). У 

рамках ситуаційного типу О. М. Джужа виділяє три підтипи: 
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1.1. раптово-конфліктний підтип. Особам цього підтипу притаманний середній 

рівень агресивності, орієнтація на загальноприйняті правила поведінки з урахуванням 

групових норм. Такі особи здатні до виваженої поведінки, конструктивного розв'язання 

більшості проблемних ситуацій. Однак екстремальні, гостро травматичні, конфліктні 

ситуації змушують їх приймати негайні, нестандартні рішення, при ухваленні яких вони 

співвідносять це рішення з морально-етичними і юридичними нормами. Цим особам 

характерна емоційна нестійкість та афективна ригідність, яка ускладнює оперативний 

вибір оптимального способу реагування на конфліктну ситуацію. Гостру конфліктну 

ситуацію, як правило, провокує постраждала особа шляхом образ, приниження або 

застосування фізичної сили. Тому кривдник сприймає власні насильницькі дії як 

суб'єктивно виправдані. Частка кривдників даної категорії в структурі ситуативного 

типу складає 36,6%, а серед усіх кривдників – 11,3%; 

1.2. афективний підтип. До зазначеної групи відносять кривдники, які вчинили 

домашнє насильство у стані сильного емоційного потрясіння. Для таких осіб характерна 

орієнтація на дотримання загальноприйнятих норм і правил, низька агресивність, 

прагнення знайти компроміс на фоні низької емоційної стійкості і слабкої стресової 

толерантності. Як правило, вчиненню домашнього насильства передували конфліктні 

стосунки з постраждалою особою, які супроводжувалися безуспішними спробами 

кривдника розв’язати сімейний конфлікт ненасильницьким способом. Загострення 

конфлікту найчастіше відбувається з ініціативи постраждалих осіб (як правило, це 

погрози або реальне застосування насильства), що призводить до наростання 

емоційного напруження, формування під час конфлікту афективно насиченої мети. У 

результаті у кривдника різко погіршувалася якість контролю за своїми діями і здатність 

прогнозувати їх можливі наслідки. Частка кривдників даної категорії в структурі 

ситуативного типу складає 21,9%, а серед усіх вивчених типів кривдників – 6,8%; 

1.3. накопичувально-афективний підтип. Ця група об’єднує кривдників, які 

вчинили насильство у стані гострого емоційного напруження, спровокованого діями 

постраждалої особи. Кривдники характеризувалися високим рівнем асоціальності та 
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найнижчим, порівняно з іншими типами, рівнем агресивності. Для них характерні 

афективна ригідність, емоційна нестійкість, конформність, схильність до 

самозвинувачення, напруженість, тривожність, високий контроль емоцій і поведінки, 

високий інтелект, позитивно спрямовані цінності, схильність прогнозувати наслідки 

своєї поведінки та інші особливості, що перешкоджають прояву агресивно-

насильницьких спонукань у поведінці. Кривдники цього підтипу схильні тривалий час 

кумулювати негативні переживання, внаслідок чого домашнє насильство вчиняється в 

умовах тривалої психотравмуючої ситуації, викликаної систематичною протиправною і 

(або) аморальною поведінкою постраждалої особи. Частка кривдників даної категорії в 

структурі ситуативного типу складає 41,5%, а серед усіх вивчених типів кривдників – 

12,8%; 

2. нестійкий тип. Кривдники цього типу характеризуються негативно, неналежно 

виконують вимоги суспільно прийнятих соціальних ролей, раніше допускали 

порушення моральних норм та вчиняли різні правопорушення, у тому числі й у сфері 

сімейних відносин, проте спрямованість на вчинення насильницьких дій проти особи у 

них явно не виражена. Вчинення насильницьких злочинів нерідко стає для них засобом 

досягнення особливо значимих цілей, заволодіння певним благом (наприклад, 

утвердження в ролі глави сім’ї, самоствердження, заволодіння матеріальними 

цінностями тощо). Цим особам властиві найбільш полярні характеристики, поєднання 

рис злочинця і законослухняного громадянина. Насильницька поведінка осіб цього типу 

багато в чому визначається дефектами їх емоційно-вольової сфери, підвищеною 

дратівливістю, афективною ригідністю. Вони поверхово орієнтовані в існуючих 

соціальних нормах, здатні до конструктивного аналізу складних ситуацій. Загалом їх 

насильницька поведінка в сім’ї будується під впливом афективно обумовлених 

ситуативних імпульсів і спонукань, а вчинене домашнє насильство значною мірою 

обумовлене несприятливою ситуацією (наприклад, конфлікти з іншими членами сім’ї). 

До злочину таку особу штовхає мікросередовище і весь попередній спосіб життя. 

Представники цього типу складають 27,1%; 
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3. стійкий тип. Для представників цього типу характерна стійка агресивно-

насильницька спрямованість, сформованість стереотипу застосування грубої сили, які 

виникають у мікросередовищі, де систематично порушувалися норми моралі і права. 

Для них характерний також аморальний, антигромадський спосіб життя. Мотивація їх 

злочинної поведінки пов’язана насамперед з такими негативними емоціями, як 

роздратування, злість, помста, заздрість тощо. Для них достатньо незначного приводу, 

щоб вчинити насильницьке злочинне посягання. Такі особи, як правило, самі 

створюють провокуючу ситуацію у сім’ї. Значна частка цих осіб раніше була засуджена 

за насильницькі злочини, у тому числі вчинені в сім’ї, іноді неодноразово. Вони також 

вчиняли адміністративні правопорушення, як правило, агресивної спрямованості або 

пов’язані зі зловживанням спиртними напоями. Багато хто з них перебував на 

профілактичному обліку як сімейний дебошир. Домашнє насильство вчинялося цією 

категорією кривдників в умовах міжособистісних протиріч, які не були для них гостро 

травматичними або суб’єктивно безвихідними. Особами цього типу насильство 

використовується як засіб досягнення іншої не пов’язаної із заподіянням шкоди, 

злочинної мети. Питома вага кривдників такого типу складає 24,8 %; 

4. злісний тип. Ці кривдники відрізняються чіткою і стійкою агресивно-

насильницькою спрямованістю, яка має глибоко укорінений, домінуючий, злісний 

характер, внаслідок чого їхні злочинні дії значною мірою втрачають ситуативний 

характер. Провокація з боку постраждалої особи, як правило, взагалі відсутня, або 

незрівнянна з наслідками, які наступили. Зазвичай кривдники самі створюють 

конфліктну ситуацію. У них спостерігається максимально високий рівень агресивності, 

виражений егоцентризм, озлобленість, дратівливість, жорстокість, цинізм, нездатність 

до співпереживання, антигромадська спрямованість, переважна орієнтація на власні 

інтереси і потреби, деформація морально-етичної сфери, афективна ригідність, 

злопам’ятність, підвищена емоційна нестійкість, вкрай низький рівень самоконтролю, 

самовиправдання, перекладання відповідальності і власної провини на оточуючих, а 

насильство для них є самоціллю. Вони, як правило, були неодноразово засуджені, у 
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тому числі до позбавлення волі, за насильницькі злочини (спеціальний рецидив). Серед 

загальної кількості засуджених кривдників представники цього типу складають 17,2% 

[134, с. 36-40].  

О. М. Джужа зазначає, що чим криміногеннішою є особа, тим більшу роль у 

мотивації її злочинної поведінки відіграють несприятливі зовнішні обставини. Ця 

типологія має умовний характер і не кожен кривдник може бути чітко віднесений до 

того чи іншого типу (підтипу). Зустрічаються також і змішані типи кривдників, яким 

притаманні риси різних типів. Крім цього, злочинців від незлочинців відрізняє не одна 

властивість поведінки або їх сума, а комплекс особистісних якостей, що мають характер 

системи [135, с.38-41]. 

Свою типологію кривдників наводять А. В. Запорожцев, А. В. Лабунь, 

Д. Г. Заброда, І. В. Басиста, І. В. Дроздова, В. О. Брижик, О. М. Мусієнко, а саме:  

1. регресивний тип, який за низького рівня власної гідності не вміє контролювати 

власні потяги та бажання, втрачає межі дозволеного під час виконання функції 

розпорядника в родині;  

2. морально нерозбірливий тип, якому притаманний брутальний тип поведінки й 

жорстоке ставлення до членів сім’ї, примушування їх вступати в сексуальний контакт, 

застосовуючи фізичну силу чи користуючись безпорадним станом постраждалої особи;  

3. сексуально нерозбірливий тип, який не має ні моральних принципів, ні меж і 

правил у сексуальному задоволенні своїх потреб;  

4. неадекватний тип – соціопати, які не вписуються в межі соціальних норм і 

ставляться до членів сім’ї як до власності, що не становить жодної моральної цінності 

та не має права на особистісні вияви [113, с. 31]. 

Виходячи з характеру та спрямованості дозлочинної конфліктної поведінки, 

Б. М. Головкін виділяє алкоголізовано-імпульсивний, розпачливо-рішучий, деспотично-

тиранічний та деградовано-нестійкий тип кривдників. Алкологізовано-імпульсивний 

тип (35%) відрізняється тривалим зловживанням спиртними напоями у колі 

деморалізованих осіб, де культивується насильницька субкультура і будь-які конфлікти 
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вирішуються силовим шляхом. З часом це призводить до появи або ускладнення 

різного роду психічних аномалій, стереотипізація силових акцій, у результаті чого 

породжується імпульсивна спрямованість насильницької поведінки під час розв’язання 

конфліктних ситуацій. Розпачливо-рішучий тип (15%) через певні психологічні 

особливості у своїй поведінці більше керується почуттями, інтуїцією, амбіціями. Це 

переважно жінки 14-29 років, у більшості випадків заміжні. Вирішальну роль у 

переростанні стану розпачу винних у стійку рішучість до вчинення тяжкого злочину 

відіграє віктимна поведінка постраждалих осіб, які в одних випадках тривалий час 

знущалися над майбутніми кривдниками, а в інших – вели аморально-дезадаптивний 

спосіб життя. Ці обставини провокують численні конфлікти, бійки, які сприймаються 

потенційними кривдниками як особиста трагедія, а тому занурюють їх у стан розпачу, 

що згодом переростає у стійку рішучість помститися кривднику. Деспотично-

тиранічний тип кривдників (40%), для якого властиві такі емоційно-вольові риси, як 

грубість, сварливість, ревнивість, жорстокість, садизм, злопам’ятність тощо, 

відрізняється домінуванням викривлення потреб у прагненні до насильства над 

найближчим оточенням, самоствердження і самопіднесення. Характерною особливістю 

таких осіб є задоволення своїх потреб за рахунок зневажання волі і прав постраждалих 

осіб (зазвичай членів сім’ї), що досягається шляхом їх пригноблення і мордування. 

Тиранічні прояви щодо членів сім’ї можна розглядати як спосіб виміщення глибокого 

незадоволення самим собою на найближчих особах. Деградовано-нестійкий тип 

кривдників (10%) характеризується психічною і фізичною деградацією, алкоголізацією, 

втратою соціально корисних зв’язків, зниженням життєвої активності, а також 

аморалізмом, соціальною відчуженістю, антисанітарією, спілкуванням здебільшого із 

собі подібними особами, ворожо-неприязним ставленням до інших людей. Ведення 

паразитичного способу життя супроводжується адміністративними правопорушеннями, 

що не становлять собою великої суспільної небезпеки. Вони легко знаходять 

безглуздий привід для конфліктів, спрямованість поведінки в яких, як правило, 

визначається умовами конкретної життєвої ситуації. У зв’язку із цим їхні дії багато в 
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чому носять непередбачуваний характер [119, с. 45-46]. 

Е. Гілхріст, Р. Джонсон, Р. Такріті, С. Вестон, А. Біх, М. Кеббелл виділяють два 

типи кривдників: 

1. кривдники з межовим розладом особистості / емоційно залежні кривдники, які 

характеризуються високим рівнем міжособистісної залежності, високим рівнем гніву та 

низькою самооцінкою. Вони характеризуються також психологічним занепокоєнням, 

емоційною мінливістю і дисфоричністю. Такі кривдники, як правило, мають високий 

рівень ревнощів та бурхливі стосунки; 

2. антисоціальні / нарцисичні кривдники, які в основному характеризуються 

ворожим ставленням до жінок, низьким рівнем співпереживання, мають високий рівень 

алкогольної залежності та попередні судимості [181, с. 2]. 

На нашу думку, найбільш доцільною класифікацією типів кривдників є їх поділ на 

ситуативних, антисоціальних, кривдників з психічними розладами, деспотичних. До 

ситуативного типу відносимо кривдників, які характеризуються позитивно або 

нейтрально, дотримуються загальноприйнятих суспільних та правових норм, а 

вчинення ними домашнього насильства відбувається під впливом гострої конфліктної 

ситуації, яка виникла раптово і яка відіграє ключову роль при вчиненні домашнього 

насильства, а також у стані афекту, який виникає під впливом такої ситуації. До 

антисоціального типу відносимо кривдників, які характеризуються негативно, 

ігнорують загальноприйняті суспільні та правові норми, можуть зловживати алкоголем 

чи наркотиками, кривдники цього типу раніше могли вчиняти правопорушення чи 

злочини, мають деформацію морально-етичної сфери, часто самі провокують 

конфліктну ситуацію, а застосоване ними насильство практично не має ситуативного 

характеру. До кривдників з психічними розладами відносимо кривдників, у яких наявні 

такі розлади як межовий розлад особистості, дисфоричність, низький рівень управління 

своїми емоціями та поведінкою, високий рівень агресивності, конфліктності, 

хвороблива прив’язаність до партнера, патологічні ревнощі, постійне психічне 

напруження, депресивність, а також психічні хвороби, що і є ключовим елементом при 
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вчиненні домашнього насильства. До деспотичного типу відносимо кривдників, які 

мають такі властивості характеру як жорстокість, садизм, агресивність, можуть 

керуватися гендерними стереотипами, ставляться до своїх партнерів та членів сім’ї як 

до власності, орієнтуються лише на власні інтереси і потреби, а також прагнуть до 

домінування над членами сім’ї, що є ключовим при вчиненні домашнього насильства. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Проаналізовано основні теорії домашнього насильства такі як соціально-

історичну; системно-сімейну; індивідуально-психологічну; ресурсів; обміну; культурну; 

патріархальну; модернізації; економічної залежності. Незважаючи на різні погляди на 

визначення та обґрунтування теорій домашнього насильства вони є 

взаємодоповнюючими, оскільки виникнення та існування явища домашнього 

насильства зумовлено сукупністю причин, які притаманні тій чи іншій теорії. Домашнє 

насильство зумовлене проявами негативних явищ, які існують у соціокультурній 

площині, суспільній свідомості, комплексі усталених цінностей, традицій і поглядів, 

рівнем економічного розвитку суспільства, наявністю внутрішніх і зовнішніх 

конфліктів, а також індивідуальним аспектом, зумовленим психологічними та 

фізіологічними особливостями особистості. 

2. Досліджено причини і умови, що сприяють вчиненню домашнього насильства та 

класифіковано їх на детермінанти макро- та мікрорівнів. До детермінантів макрорівня 

відносимо культурно-історичні (стереотипність поглядів суспільства щодо сімейних 

стосунків, ролей кожного з подружжя та виховання дітей, релігійні норми), соціальні 

(система соціальних цінностей, конфлікти, насильство в суспільстві, поширення 

алкоголізму та наркоманії), загальноекономічні (економічна криза, безробіття, низький 

економічний розвиток країни), правові (недосконалість законодавства у сфері боротьби 

з домашнім насильством, латентний характер цього явища), політичні (відсутність 

визнання важливості проблеми домашнього насильства на загальнодержавному рівні та 
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серйозного сприйняття суспільством цієї проблеми). До детермінантів мікрорівня 

відносимо індивідуально-психологічні (розлади психіки, пережите у дитинстві 

насильство, ревнощі, егоїстичність, авторитарність, конфліктність характеру, 

агресивність, конкуренція за лідерство), соціально-педагогічні (батьківський приклад, 

недоліки виховання, низький освітній та культурний рівень, прихильність до гендерних 

стереотипів, непідготовленість до шлюбу та батьківства), економічні (матеріальна 

скрута в сім’ї, умови життя), медичні (зловживання алкоголем і наркотиками), 

фізіологічні (стан фізичного здоров’я), демографічні (різниця у віці, цінностях 

партнерів, їх соціальному та матеріальному статусі). 

3. Досліджено кримінологічну характеристику особи злочинця, який вчиняє 

домашнє насильство на основі соціально-демографічних (дані про стать, вік, освіту, 

місце народження й проживання, громадянство та інші дані демографічного характеру), 

кримінально-правових (дані про спрямованість і мотивація злочинної поведінки, 

характер злочинних дій, тривалість злочинної діяльності, наявність чи відсутність 

судимості), соціально-рольових (дані про соціальні позиції особи в різних сферах 

життя) та морально-психологічних ознак (дані про внутрішній світ кривдника, 

світогляд, інтереси, життєві та ціннісні установки). За результатами проведеного 

дослідження запропоновано кримінологічний портрет особи злочинця, який вчиняє 

домашнє насильство: особа віком 30-50 років переважно чоловічої статі, перебуває у 

шлюбі або спільно проживає з партнером не в шлюбі, мешканець переважно сільської 

місцевості, із середнім рівнем освіти, може мати низький інтелектуальний розвиток, 

проблеми із фізичним здоров’ям, психічні порушення (в межах осудності), переважно 

безробітний або з відсутністю постійного місця роботи і при цьому не навчається, або є 

працівником низької кваліфікації, з ознаками девіантної поведінки (схильний до 

вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин, вчинення правопорушень та 

ігнорування правових норм), має викривлену соціальну свідомість, низький рівень 

соціальних навичок, емоційного інтелекту, лабільну самооцінку, переважно сам був 

постраждалою особою чи свідком домашнього насильства у дитинстві, раніше 
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притягався до адміністративної чи кримінальної відповідальності, із стереотипними 

уявленнями щодо гендерних ролей та, зазвичай, вчиняє домашнє насильство щодо 

свого подружжя/партнера та/або дітей. 

4. Запропоновано класифікувати типи кривдників на ситуативних, антисоціальних, 

кривдників з психічними розладами, деспотичних за наступними ознаками. 

Ситуативний тип в цілому характеризується позитивно або нейтрально, а вчинення ним 

домашнього насильства відбувається під впливом раптової гострої конфліктної 

ситуації, у тому числі у стані афекту. Антисоціальний тип характеризується негативно, 

схильний до алкоголізму чи наркоманії, кривдники цього типу раніше могли вчиняти 

правопорушення чи злочини, часто є провокаторами конфліктної ситуації, а застосоване 

ними насильство практично не має ситуативного характеру. У кривдників з психічними 

розладами ключовим елементом при вчиненні домашнього насильства виступають 

межовий розлад особистості, дисфоричність, низький рівень управління своїми 

емоціями та поведінкою, високий рівень агресивності, конфліктності, хвороблива 

прив’язаність до партнера, патологічні ревнощі, постійне психічне напруження, 

депресивність, а також психічні хвороби. Деспотичний тип характеризується 

жорстокістю, садизмом, агресивністю, нарцисизмом, може керуватися гендерними 

стереотипами, зневажає потреби та інтереси членів сім’ї, а також прагне до домінування 

над ними, що є ключовим при вчиненні домашнього насильства. 
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РОЗДІЛ 3 

ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ: ПОРІВНЯЛЬНО-

ПРАВОВЕ ДОСЛІЖЕННЯ 

 

3.1. Кримінально-правова та кримінологічна протидія домашньому 

насильству у країнах Європейського Союзу 

 

Кримінально-правова протидія домашньому насильству здійнюється як на 

міжнародному рівні, так і на загальнонаціональному рівні кожної країни Європейського 

Союзу. Проаналізуємо кримінально-правову протидію домашньому насильству у 

Великобританії, Франції, Німеччині, Австрії та Чехії як країн, у яких ця протидія 

почалася ще з кінця ХХ – початку ХХІ століття і у яких на даний час існує великий 

досвід кримінально-правової протидії домашньому насильству. Крім цього, 

проаналізуємо кримінально-правову протидію домашньому насильству у Швеції, 

Хорватії, Італії, Іспанії, Португалії, Польщі, Словенії як країн, які ратифікували 

Стамбульську конвенцію [173], у Болгарії та Словаччині, де парламент не ратифікував 

цю конвенцію [116]. Також проаналізуємо кримінально-правову протидію домашньому 

насильству в Естонії як пострадянської країни, яка входить до складу Європейського 

Союзу. Робота із прийняття міжнародно-правових актів, які покликані протидіяти 

домашньому насильству розпочалася в кінці 40-х років ХХ століття із прийняттям 

Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної Резолюцією 217 A (III) 

Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 р. [50]. Прийняття цієї декларації дало 

підґрунтя для прийняття таких основних нормативно-правоих актів ООН та Ради 

Європи з протидії домашньому насильству, в тому числі домашньому насильству щодо 

дітей, як: 

1. Конвенція Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод від 4 

листопада 1950 р. [65]; 



 
 

139 

2. Декларація прав дитини, затверджена Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 

№ 1386 (XIV) від 20 листопада 1959 р. [33]; 

3. Декларація про ліквідацію дискримінації щодо жінок, затверджена Резолюцією 

Генеральної Асамблеї ООН № 2263 від 7 листопада 1967 р. [35]; 

4. Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, прийнята 

Генеральною Асамблеєю ООН 18 грудня 1979 р., ратифікована Указом Президії 

Верховної Ради УРСР від 24 грудня 1980 р. [63]; 

5. Загальні рекомендації №№ 12, 14 та 19 Комітету ООН з ліквідації дискримінації 

стосовно жінок [51]; 

6. Конвенція ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що 

принижують гідність, видів поводження і покарання від 10 грудня 1984 р. [67]; 

7. Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи № R (85) 4 від 26 березня 1985 р. 

«Про насильство в сім’ї» [141]; 

8. Конвенція ООН про права дитини від 20 листопада 1989 р. [66]; 

9. Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи № R (90) 2 про соціальні заходи 

щодо насильства в сім’ї (15 січня 1990 р.) [189]; 

10. Декларація ООН про викорінення насилля щодо жінок № 48/104 від 20 грудня 

1993 р. [34]; 

11. Пекінська Декларація та Платформа дій, ухвалена на IV міжнародній 

конференції ООН зі становища жінок 15 вересня 1995 р. [123]; 

12. Модельне законодавство «Про запобігання домашньому насильству», схвалене 2 

лютого 1996 р. Комісією ООН з прав людини [191]; 

13. Європейська соціальна хартія від 3 травня 1996 р. [42];  

14. Конвенція про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм 

дитячої праці № 182, ухвалена в межах Міжнародної організації праці 17 червня 1999 р. 

[64];  

15. Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками й 

дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної 
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організованої злочинності, прийнятий Резолюцією № 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 

листопада 2000 р. [138]; 

16. Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, 

дитячої проституції і дитячої порнографії від 1 січня 2000 р. [158]; 

17. Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи № Rec (2002) 5 про захист жінок 

від насильства (2002 р.) [190]; 

18. Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми від 16 травня 

2005 р. [69]; 

19. Резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи № 1582 (2007) від 13 вересня 

2007 р. [192]; 

20. Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та 

сексуального розбещення від 25 жовтня 2007 р. [68]; 

21. Резолюція A/HRC/7/L.22/REV про викорінення насильства щодо жінок від 27 

березня 2008 року [178]; 

22. Конвенція Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством стосовно 

жінок та домашнім насильством від 11 травня 2011 р. [173]. 

Розглянемо досвід кримінально-правової протидії домашньому насильству на 

загальнонаціональному рівні у країнах ЄС. На нашу думку, серед країн ЄС, в першу 

чергу, варто виділити Великобританію, де на даний час накопичений значний досвід 

кримінально-правової та кримінологічної протидії домашньому насильству. Так, у 

Великобританії кримінально-правова протидія домашньому насильству здійснюється 

наступним чином. Відповідно до Закону «Про домашнє насильство», який був 

прийнятий 2004 року, домашнім насильством є будь-який випадок загрози, насильства 

та жорстокого поводження (психологічного, фізичного, сексуального, фінансового чи 

емоційного) між дорослими, які є або були співмешканцями або щодо членів сім’ї, 

незалежно від статі, сексуальної орієнтації, а також примусовий контроль у сім’ї [84, 

с. 33].  
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Кодекс королівських прокурорів у Великобританії визначає домашнє насильство як 

будь-який випадок чи низку випадків контролю, примусу, загрозливої поведінки, 

насильства чи знущань між особами віком від 16 років і старше, які є або були 

інтимними партнерами або членами сім’ї незалежно від статі чи орієнтації. При цьому 

контролюючою поведінкою є: ряд дій, спрямованих на те, щоб зробити особу 

підлеглою та / або залежною, ізолюючи її від джерел підтримки, використовуючи свої 

ресурси та можливості для особистої вигоди, позбавляючи її засобів, необхідних для 

незалежності, опору та порятунку, і які регулюють їх повсякденну поведінку. 

Примусом є: акт або низка актів насильства, погроз, приниження та залякування або 

інших зловживань, які використовуються для заподіяння шкоди, покарання чи 

залякування постраждалої особи. Членами сім'ї є мати, батько, син, дочка, брат, сестра 

та дід чи баба, незалежно від того, чи є вони безпосередньо пов'язаними, законодавчо 

чи є звідною сім’єю. Проте цей перелік не є вичерпним і може також поширюватися на 

дядьків, тіток, кузенів тощо. Зазначене визначення домашнього насильства 

підтримується пояснювальним текстом: «Це визначення, яке не є юридичним, включає 

в себе так зване насильство, базоване на «честі», каліцтва жіночих статевих органів та 

примусові шлюби, і зрозуміло, що постраждалі особи не обмежуються жодною 

гендерною чи етнічною групою. Дане визначення домашнього насильства також 

використовується поліцією для виявлення випадків, зазначених у Кодексі королівських 

прокурорів. Таке визначення також використовується іншими державними 

департаментами для формування власної політики» [172]. 

Розділом 76 Закону про тяжкі злочини, який був прийнятий у 2015 р. у 

Великобританії, запроваджено покарання за контроль або примус в інтимних або 

сімейних стосунках. До прийняття цього закону, доведення переслідування в рамках 

інтимних стосунків регулювалося прецедентним правом, що часто ускладнювало 

доведення даного факту. Відповідальність за вчинення зазначеного злочину була 

запроваджена 29 грудня 2015 р. Так, склад злочину утворюють наступні елементи: 

кривдник неодноразово або безперервно застосовує контролюючу поведінку або 
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примус щодо іншої особи; під час застосування контролюючої поведінки або примусу 

кривдник та постраждала особа особисто пов'язані; поведінка кривдника серйозно 

впливає на постраждалу особу; кривдник знає або повинен знати, що поведінка матиме 

серйозний вплив на постраждалу особу. При цьому кривдник та постраждала особа є 

особисто пов’язаними, якщо наявна одна з наступних ознак: вони знаходяться в 

інтимних особистих стосунках; вони живуть разом і є членами однієї родини; вони 

живуть разом, раніше були в інтимних особистих стосунках один з одним. Поведінка 

кривдника має серйозний вплив на постраждалу особу, якщо вона змушує її боятись, 

щонайменше у двох випадках, що насильство буде застосоване знову; або якщо вона 

викликає серйозну тривогу постраждалої особи або тривогу, яка істотно негативно 

впливає на її щоденну діяльність [195]. 

Для того, щоб контроль або примус в інтимних або сімейних стосунках мав місце, 

злочинна поведінка повинна бути «багаторазовою» або «постійною». Інший окремий 

елемент злочину полягає в тому, що злочинна поведінка повинна мати серйозний вплив 

для постраждалої особи, і одним із способів довести це є те, що злочинна поведінка 

змушує постраждалу особу боятися, принаймні, у двох випадках застосування 

насильства, що воно буде застосоване знову. У Законі про тяжкі злочини відсутня 

особлива вимога про те, щоб злочинна поведінка мала однаковий характер. 

Обвинувачення повинне довести, що у кривдника існує намір контролювати або 

примушувати постраждалу особу. Істотним негативним впливом на звичайну 

повсякденну діяльність є, зокрема припинення або зміна кола спілкування постраждалої 

особи, погіршення фізичного чи психічного здоров'я, зміна режиму дня, включаючи час 

вживання їжі або зайняття домашніми справами, відвідування школи, вжиття заходів 

вдома з метою захисту себе чи своїх дітей, зміни в моделях праці, робочому статусі, 

зміна маршруту до роботи. Для особи, винної у вчиненні контролю або примусу в 

інтимних або сімейних стосунках, передбачено наступні санкції: 

 позбавлення волі на строк до п'яти років, або штраф або обидва покарання у разі 

засудження за обвинувальним вироком суду; 
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 позбавлення волі строком до 6 місяців або штраф, або обидва покарання у разі 

спрощеного судочинства. 

Крім цього, для утворення складу злочину не потрібно, щоб останній інцидент 

стався протягом останніх шести місяців. Вчинення злочину у контексті домашнього 

насильства утворює кваліфікований склад злочину через зловживання довірою; 

відповідні додаткові розпорядження можуть бути додані до вироку або виправдання, 

наприклад судові заборони [172]. 

Значна роль у Великобританії приділена свідченням у справах про домашнє 

насильство. У кожному випадку постраждалі особи і свідки спілкуються із спеціальним 

уповноваженим служби CPS, що володіє навичками спеціальної психологічної 

комунікації та юридичною підготовкою. Для безпеки свідків та їх захисту у суді 

практикується надання свідчень свідками і постраждалими особами через 

телекомукаційну та телефонну мережу, надання свідчень спеціальними посередниками, 

що забезпечує відсутність безпосереднього контакту у суді [84, с. 38-39]. Щодо 

України, то така практика надання свідчень у суді відсутня. На нашу думку, доцільним 

є впровадження практики, відповідно до якої свідчення свідками і постраждалими 

особами у суді можуть надаватися через телекомунікаційну мережу, в тому числі з 

адреси місця проживання чи фактичного перебування. 

Важливу роль у взаємодії поліції з громадою з питання запобігання та протидії 

домашньому насильству має так званий британський «Закон Клер». Так, людина може 

звернутися в поліцію, щоб перевірити чи має партнер «насильницьке минуле». Поліція 

зобов’язана провести за такими запитами спеціальну перевірку та за її результатами 

проінформувати заявника [84, с. 39]. Щодо України, вважаємо, що особливо 

актуальним стало б прийняття закону, аналогічного «Закону Клер», який би 

встановлював можливість та регламентував би порядок надання інформації про те, чи 

притягувалася конкретна особа до відповідальності за вчинення домашнього насильства 

та чи надходили заяви про вчинення домашнього насильства цією особою.  
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Справи про домашнє насильство розглядає суд магістрату (місцевий суд). Серед 

можливих рішень у справі є: проходження програми реабілітації, штраф або утримання 

під вартою. До числа спеціальних обмежень відноситься рішення щодо заборони 

контактів кривдника з постраждалою особою, недопуску його до сімейного 

помешкання строком до 28 діб. Програма реабілітації знаходиться у віданні Служби 

пробації [84, с. 38-39].  

Заслуговує уваги досвід Великобританії щодо правового регулювання фізичних 

покарань дітей. Так, влада Великобританії у жовтні 2007 року відхилила законопроект, 

який був спрямований на заборону фізичного покарання дітей батьками. Законодавство 

було доповнено лише  вимогою, щоб після фізичних покарань у дітей не залишалось 

ссадин та синців. Також доцільно звернути увагу на справу «А. проти Великобританії». 

Так, хлопець із Англії, який назвався А., з метою збереження анонімності, направив 

скаргу до Європейського суду з прав людини. Він скаржився на те, що його вітчим 

постійно б’є його палкою. Вітчим був викликаний англійським судом, але пояснив свої 

дії як «виправдане покарання», яке передбачене загальним правом, тому присяжні його 

виправдали. Під час розгляду справи у суді суддя дав присяжним наступну настанову: 

«Якщо одна людина умисно та невиправдано б’є іншу людину та завдає їй тілесних 

ушкоджень, якими можна вважати синці та набряки, ця людина є винною у завданні 

тілесних ушкоджень. Що означає у цьому контексті слово «невиправдано»? Захист 

наводить абсолютно прийнятний аргумент, що так званий напад є просто заходом з 

виховання дитини з боку її батьків, у даному випадку вітчима, за умови помірності 

способу, інструменту та обсягу. Або, інакше кажучи, такий захід є виправданим. 

Відповідач не повинен доводити, що це покарання було законним, це захист має 

довести, що воно було незаконним. Ця справа стосується не того, чи слід було карати 

дуже неслухняну дитину. Вона стосується того, чи були ці дії виправданими, і ви маєте 

це вирішити…». На сьогоднішній час англійські законодавці розподіляють тілесні 

покарання на помірні тілесні покарання, які здійснюються в межах розумного 

покарання, та знущання. Так, в 2004 р. в Англії та Уельсі було прийнято закон, за яким 
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дозволені помірні тілесні покарання. Проте, якщо у дітей після фізичного покарання 

залишаються сліди на тілі, то батьки можуть бути притягнені до відповідальності [21, 

с.38-40]. 

Система заходів, які складають британську державну політику з протидії 

домашньому насильству передбачає: фінансування місцевих служб підтримки і 

національних телефонів довіри; забезпечення постраждалим від сексуального 

насильства особам доступу до спеціалізованої допомоги та надання фінансування за 

цим напрямом 87 незалежним консультативним центрам у великих містах; захист 

працівників секс-бізнесу від насильства з боку клієнтів; законодавчі обмеження 

примусового шлюбу та його караність; фінансування прикладних досліджень причин і 

умов домашнього насильства та діяльності з протидії йому, недопущення спілкування 

кривдника з постраждалою особою під час дії спеціальних обмежень; впровадження 

кампанії проти поганого ставлення та зґвалтування підлітків; надання додаткових 

повноважень органам поліції та прокуратури щодо протидії домашньому насильству. 

Важливим елементом загальнодержавної протидії домашньому насильству є робота 

поліції. Станом на кінець 1990-х увага поліції на випадки домашнього насильства була 

недостатньою, а дане явище сприймалося як внутрішньосімейна проблема. Проте 

актуальність даної проблематики зумовила реформування діяльності органів поліції у 

сфері протидії домашньому насильству. Так, як зазначили Ж. Хамнер, С. Гріффітс, Д. 

Жервуд, ключовим органом протидії домашньому насильству було визнано саме 

поліцію. Зміст удосконалення роботи поліції у цій сфері полягав у фокусуванні уваги на 

випадках домашнього насильства і покращенні роботи з учасниками сімейного 

конфлікту. По-перше, поліція проводить роз’яснювальну роботу щодо протиправності і 

караності домашнього насильства. Працівники поліції відвідували сім’ї на території 

обслуговування, проводили роз’яснення законодавства та розповсюджували 

інформаційні матеріали. По-друге, поліція реагувала на випадки домашнього 

насильства, що сприяло розумінню караності кривдників та захищеності постраждалих 

осіб. Для кривдників було запроваджено такі санкції як арешти та визначення 



 
 

146 

короткострокового або тривалого терміну проживання кривдника поза сімейним 

помешканням. У кожному випадку було запроваджено облік проблемних сімей та 

розпочато періодичні візити до них працівників поліції, при яких здійснюється 

індивідуальне спілкування з усіма членами конфліктної сім’ї. Було запроваджено такі 

заходами впливу як профілактичні бесіди та застереження, у особливо складних 

випадках – арешт кривдника. Для реагування поліції на факти домашнього насильства 

були створені спеціальні лінії зв’язку «999» та «101» (для осіб із вадами слуху та 

мовлення — Dial «18000» або «18001101»). Кожне повідомлення про насильство 

негайно направляється до патруля поліції, з додатковою інформацією про попередні 

виклики, склад сім’ї тощо. Виходячи з недостатньої підготовленості операторів 

диспетчерської служби до розпізнавання ступеню складності виклику на домашнє 

насильство, було розроблено критерії важливості викликів. Ступінь важливості 

залежить від таких критеріїв: історія попередніх інцидентів; ризик травмування 

співробітників поліції; історія рішень у аналогічних випадках та наявність не 

скасованих приписів; наявність дітей у сім’ї [84, с. 35-38].  

Значну увагу у роботі правоохоронних органів Великобританії також приділено 

національним і соціальним спільнотам, для яких прояв насильства є віковічною 

традицією. Протидія домашньому насильству є одним з основних завдань спеціальної 

служби CPS, яка є однією з частин системи кримінального правосуддя. Ця служба 

координує у сфері протидії домашньому насильству діяльність поліції, судочинства, 

адвокатури, служби охорони свідків, служби пробації та тюремної служби з метою 

захисту прав постраждалих осіб. До повноважень зазначеного органу належить також 

координування роботи гарячих ліній для постраждалих осіб, соціальних послуг 

місцевих органів влади і недержавних організацій. СРS має 42 територіальних 

управління, що поширюють свою діяльність на всю територію Великобританії. У 

практиці реагування на випадки домашнього насильства значна увага приділяється 

факторам доказування і захисту постраждалих осіб. У кожному випадку перевіряються 

обставини справи, представник служби СРS приділяє особливу увагу випадкам, коли 
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постраждала особа забирає заяву про насильство, обов’язково додатково аналізується 

чи відмова від заяви не була зроблена під тиском і чи така постраждала особа не 

потребує захисту. Якщо буде встановлено, що конкретний випадок насильства складає 

значну небезпеку для суспільства, кримінальне провадження буде продовжено 

незалежно від волі постраждалої особи. Поширеними випадками, при яких кримінальне 

провадження обов’язково продовжується є такі: серйозність злочину; завдання фізичної 

чи моральної травми постраждалій особі; використання кривдником зброї або погроз 

заподіяти шкоду; наявність у конфліктній сім’ї дітей та вчинення насильства в їх 

присутності; ризик продовження протиправної поведінки кривдником; порушення 

кривдником судових наказів; історія попередніх інцидентів та особистість кривдника 

[84, с. 33-38]. 

Розглянемо досвід кримінально-правової протидії домашньому насильству у 

Франції. Французькі парламент та уряд прийняли низку заходів для захисту прав 

постраждалих від домашнього насильства осіб, зокрема: 

 у 1990 році Верховний суд Франції визнав можливість зґвалтування у шлюбі і 

передбачив можливість цивільного захисту порушених прав; 

 у 1991 році була створена телефонна лінія для надання допомоги постраждалим 

від домашнього насильства особам;  

 у 1992 році було криміналізовано домашнє насильство;  

 у 1994 році Кримінальний кодекс Франції доповнено нормами, відповідно до 

яких обтяжуючою обставиною є насильство з боку чоловіка або партнера і посилено 

кримінальну відповідальність за зґвалтування;  

 у 2002 році закон про презумпцію невинуватості зміцнює права постраждалої 

від домашнього насильства особи;  

 у 2004 році законом про реформу процесу сімейних розлучень було 

запроваджено виселення із подружнього житла кривдника;  
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 у 2005 році були внесені зміни до кримінального процесуального кодексу, 

відповідно до яких при повторному вчиненні домашнього насильства за рішенням 

поліції кривдник може бути примусово виселений з сімейного помешкання або 

депортований, якщо він не є громадянином;  

 у 2006 році законом про зміцнення профілактики та покарання домашнього 

насильства або насильства проти неповнолітніх було посилено покарання кривдників та 

внесено зміни до Кримінального кодексу, відповідно до яких визначено злочином 

насильство в усіх формах подружнього співжиття та шлюбу [84, с. 68].  

У 2006 році до КК Франції було введено норму, відповідно до якої обтяжуючою 

обставиною для всіх злочинів є вчинення їх щодо подружжя і партнера [113, с. 45]. Так, 

секцією 3 глави 2 титулу 3 книги 1 КК Франції обтяжуючою обставиною щодо всіх 

злочинів  визначено вчинення злочину щодо подружжя чи партнера. Дане положення 

поширюється також на партнерів, які живуть із постраждалою особою за угодою 

громадянської солідарності, на колишнє подружжя, на партнерів, які живуть разом, за 

умови, що злочин вчинено тоді, коли пара перебувала разом або після розлучення, і 

вчинене внаслідок стосунків між кривдником і постраждалою особою [168].  

Відповідними кваліфікованими складами злочинів, де обтяжуючою обставиною є 

вчинення злочину щодо подружжя і партнера, згідно з КК Франції є: тортури чи 

варварство (ст. 222-3); заподіяння смерті без попереднього наміру (ст. 222-8); 

насильство, що викликало каліцтво або постійну інвалідність (ст. 222-10); насильство, 

що призвело до втрати працездатності більше восьми днів (ст. 222-12); насильство, що 

призвело до втрати працездатності менше восьми днів (ст. 222-13), вбивство (ст. 221-4), 

зґвалтування (ст. 222-24), інше сексуальне посягання (ст. 222-28). Відповідно до ст. 222-

3, 222-8 КК Франції вчинення тортур або варварства,  заподіяння смерті без 

попереднього наміру, щодо подружжя, партнера, партнера, з яким кривдник живе за 

угодою громадянської солідарності, а також щодо особи через відмову вступати у 

шлюб або з метою її примусу до укладення шлюбу чи угоди громадянської 

солідарності, карається двадцятьма роками ув’язнення. Згідно зі ст.222-10 КК Франції 
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вчинення насильства, що викликало каліцтво або постійну інвалідність щодо цієї 

категорії осіб карається п’ятнадцятьма роками ув’язнення. Відповідно до ст. 222-12 КК 

Франції вчинення насильства, що призвело до втрати працездатності більше восьми 

днів щодо зазначених осіб, карається п’ятьма роками позбавлення волі та штрафом у 

розмірі 75000 євро. Згідно зі ст. 222-13 КК Франції вчинення насильства, що призвело 

до втрати працездатності менше восьми днів карається трьома роками позбавлення волі 

та штрафом у розмірі 45000 євро. Вчинення вбивства (ст.221-4 КК Франції) щодо 

вищезазначеної категорії осіб, а також вбивство родича по висхідній лінії по закону, по 

народженню або прийомного батька чи матері карається довічним позбавленням волі. 

Відповідно до ст.222-24 КК Франції вчинення зґвалтування, тобто будь-якого акту 

сексуального проникнення будь-якого характеру, вчиненого щодо особи шляхом 

насильства, примусу, погрози, карається двадцятьма роками позбавлення волі. Інші 

сексуальні посягання, що не є зґвалтуванням, згідно зі ст.222-28 КК Франції караються 

сімома роками позбавлення волі та штрафом у розмірі 100000 євро [168]. 

Крім цього, зґвалтування не є злочином, в якому потерпілий та винний є особами 

різної статі. У судовій практиці Франції були випадки кваліфікації зґвалтування, 

вчиненого батьком щодо сина (рішення Палати з кримінальних справ від 3 липня 1991 

р.) і матір’ю щодо дочки (рішення Палати з кримінальних справ від 4 січня 1985 р.) [79, 

с. 50]. Варто зазначити,  що відповідно до КК України зґвалтування також не є 

злочином, в якому потерпілий та винний є особами різної статі [80]. 

Крім цього, ст.222-31-1 та 222-31-2 КК Франції передбачають відповідальність за 

такий вид сексуального насильства в сім’ї як інцест, вчинений відносно неповнолітніх. 

Так, вчинення даного злочину тягне за собою позбавлення батьківських прав [168; 100, 

с. 267]. Кримінальне законодавство Франції також встановлює кримінальну 

відповідальність за психологічне насильство. Зокрема, ст. 222-16 КК Франції 

встановлює, що повторювані телефонні дзвінки, повторювані електронні листи, 

відправлені по електронній пошті або напади, що перешкоджають спокою іншої особи, 

караються позбавленням волі строком на один рік та штрафом у розмірі 15000 євро 
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Відповідно до ст.222-18-3 КК Франції погроза будь-яким способом вчинити злочин 

проти подружжя, співмешканця, партнера, який живе з кривдником згідно з угодою 

громадянської солідарності карається п’ятьма роками позбавлення волі та штрафом у 

розмірі 75000 євро, а щодо погрози смертю, то вона карається сімома роками 

позбавлення волі та штрафом у розмірі 100000 євро [168]. 

Крім цього, як до, так і після ув’язнення, можливим є виселення кривдника з дому. 

До розгляду справи законодавство уможливлює припинення співжиття кривдника та 

постраждалої особи і заборону будь-яких контактів між ними (ст. 138-9 Кримінального 

процесуального кодексу Франції). До кривдника, який не виконує ці заходи, може бути 

застосований досудовий арешт. Суд може заборонити кривднику перебувати в 

помешканні постраждалої особи на будь-якій стадії кримінального провадження. Цей 

захід може застосовуватися відразу після повідомлення про правопорушення і 

супроводжуватися зобов’язанням кривдника пройти курс медичного, соціального чи 

психологічного лікування. У контексті розлучення, Акт від 26 травня 2004 року 

встановлює, що суддя у сімейних справах уповноважений видавати негайну постанову 

про використання сімейного помешкання і судовий ордер, що забороняє кривднику 

входити до помешкання після вчинення домашнього насильства і до початку процесу 

розлучення, за умови, що заяву про розлучення подано протягом чотирьох місяців з 

моменту вчинення домашнього насильства. Незалежно від того, чи розпочато процес 

розлучення, ст. 220-1 Цивільного кодексу Франції встановлює, що в тих випадках, коли 

або чоловік, або дружина серйозно нехтує своїми обов’язками в такий спосіб, що 

загрожує інтересам сім’ї, суддя у сімейних справах може видати наказ про вжиття 

негайних заходів [113, с. 45]. 

Характеризуючи ефективні заходи французької поліції щодо реагування на факти 

домашнього насильства, можна відзначити взаємодію поліції з «гарячою мобільною 

лінією», що дозволяє оперативно прибувати на місце конфлікту; правові можливості 

невідкладного вилучення кривдників з сімейних помешкань; використання за рішенням 
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суду електронних GPS-браслетів, які передають до поліції сигнал тривоги при 

наближенні кривдника до певного місця або за сигналом постраждалої особи
 
[84, с. 70]. 

Розглянемо досвід кримінально-правової протидії домашньому насильству у 

Німеччині. У 1995 році започатковано Берлінський проект втручання проти насильства 

у сім’ї. Його метою є координація дій усіх інституцій для забезпечення ефективного 

захисту жінок, які є постраждалими від домашнього насильства особами, запобігання 

принизливому ставленню до них після повідомлення про злочин, та переслідування 

кривдників. У липні 1995 року сформовано концепцію курсу для поліцейських щодо 

чоловічого насильства проти жінок, яку включено в програму навчання поліцейських 

[113, с. 46]. Федеральне міністерство у справах сім’ї, літніх громадян, жінок та молоді 

Німеччини забезпечує функціонування жіночих притулків, консультаційних центрів та 

центрів допомоги для постраждалих від домашнього насильства осіб [84, с. 54]. Перший 

німецький притулок для жінок був відкритий у Берліні в 1976 році. Нині в Німеччині 

діють понад 400 притулків для жінок [113, с. 46]. 

На відміну від українського кримінального законодавства, кримінальне 

законодавство Німеччини не містить спеціальної норми, яка передбачає 

відповідальність за вчинення домашнього насильства [93, с. 84]. Тому відповідальність 

за вчинення домашнього насильства передбачена у складах злочинів проти особи, 

таких, як, наприклад, вбивство, тілесні ушкодження, позбавлення свободи, застосування 

сили. Так, до злочинів проти життя Кримінальне уложення ФРН відносить: § 211 – 

тяжке вбивство (з садистських спонукань, для задоволення статевого потягу, з 

корисливих або низьких спонукань; вчинення підступним, жорстоким способом або 

загальнонебезпечними засобами або для того, щоб приховати інше злочинне діяння або 

полегшити його вчинення); § 212 – вбивство (при обтяжуючих обставинах, коли 

відсутні ознаки тяжкого вбивства; особливо тяжкі випадки); § 213 – менш тяжкий 

випадок вбивства; § 216 – вбивство на прохання потерпілого; § 222 – необережне 

вбивство; § 218-219b – злочинні діяння, пов’язані з перериванням вагітності; § 221 – 

залишення в небезпеці. До злочинів проти тілесної недоторканності Кримінальне 
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уложення ФРН відносить: тілесні ушкодження, тілесні ушкодження небезпечні для 

життя, катування особи, щодо якої здійснюється опіка, тяжке тілесне ушкодження, 

тілесне ушкодження, що спричинило смерть, необережне тілесне ушкодження, участь у 

бійці. Розділ 13 Кримінальне уложення ФРН містить 18 складів злочинів проти 

статевого самовизначення, які можна поділити на кілька груп. До першої групи входять 

сексуальні дії, що здійснюються по відношенню до різних категорій осіб, які в силу 

свого віку, правового або соціального статусу потребують спеціального кримінально-

правового захисту. Другу групу злочинів проти статевого самовизначення утворюють 

злочини, які вчиняються за допомогою сили або погрози її застосування. Третю групу 

утворюють склади корисливих злочинів, що здійснюються в сфері статевого 

самовизначення – сутенерство, торгівля людьми, пособництво сексуальних дій 

малолітніх, сприяння проституції. Четверту групу утворюють склади таких злочинних 

діянь, вчинених у сфері статевого самовизначення, які посягають на норми суспільної 

моралі і моральності [180]. 

Кримінальне законодавство ФРН в систему сексуальних злочинів включає 

зґвалтування і різного роду сексуальні дії. Масив таких посягань міститься у 

параграфах 174-184с розділу 13 «Злочинні діяння проти статевого самовизначення» 

Особливої частини Кримінального уложення ФРН. Законодавство розмежовує 

зґвалтування і сексуальний примус (використання насильства, застосування погрози 

реальної небезпеки для життя і здоров’я або використання становища, при якому 

постраждала особа беззахисно віддана на свавілля кривдника). Вчинення цих посягань 

за обтяжуючих обставин (проживання разом із постраждалою особою, вчинення 

злочину групою осіб або із зброєю чи іншим небезпечним предметом, із поставленням в 

небезпеку заподіяння тяжкої шкоди) карається позбавленням волі на строк від 1 до 10 

років. Сексуальні дії та зґвалтування, що потягнули за собою смерть постраждалої 

особи навіть з необережності, караються довічним позбавленням волі або позбавленням 

волі на строк не менше ніж 10 років. Примус до сексуальних дій щодо осіб, не здатних 

чинити опір, карається позбавленням волі на строк від 6 місяців до 10 років, а за 
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обтяжувальних обставин – на строк не менше ніж 1 рік. Кримінальне уложення ФРН 

також встановлює відповідальність за сексуальні зловживання щодо осіб, які 

перебувають на піклуванні, щодо засуджених чи хворих, які перебувають у відповідних 

установах, особами з використанням свого службового становища, сексуальні дії у 

зв’язку з  консультативними, лікувальними або  обслуговуючими  відносинами  [79,  с. 

52-53] 

У §247 Кримінального уложення ФРН передбачена відповідальність за крадіжку з 

боку родичів або осіб, які проживають в одному будинку. При цьому, якщо родич, 

опікун або піклувальник кривдника є постраждалою від крадіжки особою, або якщо 

постраждала особа живе в тій самій родині, що і кривдник, злочин може 

переслідуватися лише за вимогою постраждалої особи. Відповідно до §173 

Кримінального уложення ФРН встановлено покарання за інцест. Так, здійснення 

статевого акту з однокровним нащадком карається тюремним ув’язненням, яке не 

перевищує трьох років, або штрафом. Здійснення статевого акту з однокровним 

родичем по висхідній лінії карається тюремним ув'язненням, яке не перевищує двох 

років, або штрафом; таке ж покарання встановлюється і у випадку, якщо родинні 

відносини перестали існувати. Для однокровних братів і сестер, які здійснюють 

статевий акт одне з одним, передбачене таке ж покарання. Нащадки та брати і сестри не 

несуть такої відповідальності, якщо на час здійснення статевого акту їм не виповнилося 

18 років [180]. Для порівняння, як зазначалося вище, КК Франції також передбачає 

відповідальність за інцест, проте вчинений лише відносно неповнолітньої особи. 

При цьому родичами у контексті кримінального законодавства Німеччини є особи, 

пов’язані кров'ю або шлюбом по прямій лінії, дружина, одностатевий партнер, 

наречений, наречена, брати і сестри, подружжя або одностатеві партнери братів і 

сестер, брати і сестри подружжя або одностатеві партнери, навіть якщо шлюб або ж 

статеве партнерство, відповідно до яких ці зв'язки виникли, більше не існують, або коли 

кровні чи шлюбні зв’язки перестали існувати; прийомні батьки та прийомні діти [180]. 
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Важливу роль у кримінально-правовій протидії домашньому насильству відіграє 

також поліція. Її діяльність, починаючи із виїзду на домашній конфлікт, регламентовано 

нормами Кримінального процесуального кодексу ФРН, спеціального законодавства, 

місцевими законами про поліцію. Варто зазначити, що серед підрозділів кримінальної 

поліції функціонують відділи, уповноважені у справах про домашнє насильство. Саме 

працівники цих підрозділів, які пройшли спеціальну підготовку, розслідують справи 

даної категорії, контактують із постраждалою особою та кривдником, взаємодіють із 

державними і недержавними інституціями з метою попередження і припинення 

випадків домашнього насильства [84, с. 55]. Варто зазначити, що в Україні лише вкінці 

2019 року у складі поліції створено мобільні групи для протидії домашньому 

насильству під назвою «Поліна», тому на даний час поліція ще не має спеціальних 

знань та пратики у сфері протидії домашньому насильству та розслідування справ цієї 

категорії. 

З 1 січня 2002 року у Німеччині діє Закон «Про захист від домашнього насильства» 

(Gewaltschutzgesetz). Відповідно до нього кривдник повинен залишити помешкання 

[113, с. 46]. У разі вчинення домашнього насильства постраждала особа має терміново 

звернутися в поліцію, а постраждалі особи з вадами слуху можуть зв’язатися з поліцією 

за допомогою факсу або SMS. У цьому разі поліція уповноважена на здійснення 

перевірки, припинення злочину, отримання доказів. Поліція протидіє поведінці 

кривдника, яка загрожує життю й здоров’ю членів сім’ї чи інших співмешканців, 

запобігає подальшому вчиненню злочину шляхом тимчасового ізолювання кривдника 

або тимчасової заборони перебування в визначеному місці, інформує постраждалих осіб 

про їхні права на фізичний та правовий захист [84, с. 55]. Коли наряд поліції прибуде, 

постраждала особа повинна розказати про те, що сталося, вказати на тілесні 

ушкодження, завдані кривдником. Поліція зобов’язана скласти протокол із викладенням 

подій, поясненнями обох сторін та описом тілесних ушкоджень. Копія протоколу 

вручається кожній зі сторін. Поліція має право видалити кривдника з квартири та 

заборонити йому з’являтися там на строк до десяти днів. Протягом цього часу 
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постраждала особа повинна відвідати лікаря, щоб засвідчити тілесні ушкодження, та 

звернутись із заявою до найближчого суду, який вирішує справи, пов’язані із сімейним 

правом. Суди розглядають такі заяви досить оперативно. До кінцевого розгляду заяви 

суд може заборонити кривднику входити до квартири, а також підходити до неї ближче, 

ніж на певну відстань. Суд також має право обмежити контакти кривдника з 

постраждалою особою та дітьми. Наприклад, суд може заборонити наближатися до них 

на відстань меншу, ніж 50 метрів. Якщо прибутки постраждалої особи невеликі, то вона 

може розраховувати на державну допомогу [113, с. 46]. На нашу думку, ця практика є 

позитивною і таку ж державну допомогу доцільно надавати в Україні постраждалим 

особам з низьким матеріальним становищем. 

Поліція також уповноважена ініціювати заборону проживання в певному 

населеному пункті або на певній території кривднику, який протягом більше трьох 

місяців повторно вчиняє домашнє насильство або допомагає в його вчиненні. Закон 

ФРН «Про захист від домашнього насильства» дозволяє суду заборонити кривднику 

перебувати у визначених місцях (на певній території, у сімейному помешканні). Крім 

цього, можливе застосування заборони наближення, зустрічей між сторонами справи 

або їх комунікації (голосової, факсом, електронною поштою, SMS) та інших форм 

переслідування. Зазначений закон надає постраждалій особі право правової претензії на 

виділення квартири. Так, у разі заподіяння фізичної шкоди здоров’ю або обмеження 

свободи, і, за певних умов, у разі виникнення загрози такого порушення суд може 

зобов’язати кривдника звільнити квартиру незалежно від того, в шлюбі партнери чи ні. 

Крім цього, навіть власник квартири або єдиний орендар, який вчиняє насильство може 

бути примусово відселений від постраждалої особи. Постраждала від домашнього 

насильства особа може отримати оплату юридичної консультації або судового розгляду 

з доходів або активів кривдника [84, с. 55-56]. 

В Австрії кримінально-правова протидія домашньому насильству здійснюється 

наступним чином. У листопаді 1996 р. Австрійська національна асамблея прийняла Акт 

про захист від домашнього насильства, який набув чинності 1 травня 1997 р. 
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Положення Акту про захист від домашнього насильства викладені також у Цивільному 

кодексі, Правоохоронному кодексі (Enforcement Code) та Акті служби безпеки [113, с. 

41]. Акт про захист від домашнього насильства складається із трьох елементів, що 

взаємодіють: дозвіл поліції видалити кривдника з дому на період від 10 до 20 днів; 

закріплення права постраждалої особи звернутися за довгостроковим «захисним 

ордером» через систему цивільної юстиції; механізм негайної і ефективної допомоги 

постраждалим особам після втручання поліції [49, с. 109]. 

Закон Австрії «Про судові накази про захист членів сім’ї у випадках сімейних 

конфліків» (1997 р.) забезпечує право постраждалої особи на захист від кривдника у 

його/її життєвому середовищі і в соціальному оточенні, надаючи поліції повноваження 

виселяти кривдників і накладати заборонні ордери. Заборонний ордер може бути 

продовжено, якщо особа, життя якої перебуває під загрозою, звертається до сімейного 

суду за тимчасовою судовою забороною. Крім цього, у всіх дев’ятьох австрійських 

провінціях були засновані центри втручання, які пропонують безкоштовні 

консультаційні послуги й підтримку постраждалим від домашнього насильства особам. 

Це неурядові організації, які фінансуються Федеральними міністерствами внутрішніх і 

соціальних справ [113, с. 41; 49, с. 110]. 

Якщо кривдник погрожує чи завдає шкоди особі, яка мешкає в цьому ж домі, 

поліція має право виселити кривдника зі спільного житла та заборонити йому туди 

повертатися, навіть якщо він є власником будинку чи квартири. Постраждала особа не 

може вплинути на видання заборонних ордерів. Заборонний ордер є чинним протягом 

10 днів, і впродовж перших трьох днів поліція контролює його виконання. Кривдник 

повинен передати свої ключі поліції; якщо він хоче забрати якісь речі, він повинен 

повідомити постраждалу особу про свій прихід. Коли кривдника застали вдома під час 

дії заборонного ордера, на нього накладають штраф згідно з адміністративно-

кримінальним правом і можуть арештувати, якщо він відмовляється покинути 

приміщення [21, с. 81]. Якщо постраждала особа дозволила кривднику повернутися 

додому, на неї таокж можуть накласти штраф [113, с. 41]. На відміну від законодавства 
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Австрії, законодавство України не містить норми про накладення штрафу на 

постраждалу особу, яка дозволила кривднику повернутися додому. Крім цього, в 

Австрії кривдник має можливість скористатися послугами спеціальних кризових 

кімнат, які фінансуються державою, в яких він може тимчасового перебувати на період 

дії поліцейських і судових приписів [49, с. 110; 106, с. 30]. 

Поліція повинна негайно повідомляти центрові втручання про кожне виселення і 

заборонний ордер, надаючи при цьому особисту інформацію постраждалої особи. 

Центр контактує з постраждалими особами і пропонує їм підтримку (складання планів 

виходу з кризи, програм безпеки тощо). Протягом десяти днів після видачі заборонного 

ордера постраждала особа може подати заяву про тимчасову судову заборону до 

цивільного (сімейного) суду. Якщо така заява подана, заборонний ордер автоматично 

пролонгується на 20 днів. Протягом цього періоду суд зобов’язаний прийняти рішення. 

Тимчасова судова заборона може видаватися на близького родича, в тому числі 

колишнього, після фізичного насильства або після погроз, у разі психологічного 

тероризування, якщо воно серйозно шкодить психологічному здоров’ю постраждалої 

особи і коли такі напади роблять проживання з кривдником нестерпним. Максимальний 

термін чинності тимчасової судової заборони становить 3 місяці. Лише у випадку, коли 

постраждала особа подала на розлучення, заборона може бути продовжена до 

розлучення. Кривднику можуть не лише заборонити заходити до свого помешкання, а й 

не дозволити з’являтися біля будинку та в певних інших місцях (наприклад, на шляху 

постраждалої особи на роботу, у місці роботи, у школі дітей). Контакти будь-якого виду 

також можуть бути забороненими. Якщо кривдник не дотримується цих заборон, 

постраждала особа може подавати заяву на штраф за неповагу до суду. Однією з 

основних рис Акту про захист від домашнього насильства є те, що у разі вчинення 

насильства поліція повинна реагувати, незважаючи на інтереси постраждалої особи, яка 

самостійно приймає рішення лише стосовно тимчасової судової заборони. Такий підхід 

забезпечує розуміння того, що держава вважає себе відповідальною за безпеку в 

приватному житті [113, с. 41-42]. 
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Кримінальний кодекс Австрії не містить спеціальної статті, що визначає 

кримінальну відповідальність за домашнє насильство. Така відповідальність 

передбачена у рамках норм, які встановлюють кримінальні покарання за наступні 

злочини: нанесення тілесних ушкоджень (ст. 83 і 84 КК Австрії); умисне нанесення 

тяжких тілесних ушкоджень (ст.87 КК Австрії); незаконне позбавлення волі чи 

утримання в неволі (ст.99 КК Австрії); торгівля людьми (ст.104а КК Австрії); примус, 

особливо тяжкий примус (ст.105 і ст.106 КК Австрії); небезпечні погрози (ст.107 КК 

Австрії); настійливе переслідування (сталкінг) (ст.107а КК Австрії); продовжуване 

застосування насильства (ст.107b КК Австрії); зґвалтування (ст.201 КК Австрії); 

сексуальний примус (ст.202 КК Австрії); тяжке сексуальне зловживання і сексуальне 

зловживання відносно неповнолітніх (ст.206 і 207 КК Австрії) [174; 92, с. 286]. 

Розглянемо кримінально-правову протидію домашньому насильству у Швеції. 

Відповідно до ст.4а Глави 4 Частини 2 Кримінального кодексу Швеції кривдник, який 

вчинив злочинні діяння, передбачені у Главах 3, 4 або 6 Кримінального кодексу Швеції 

(злочини проти життя і здоров’я, злочини проти свободи і миру, сексуальні злочини 

відповідно) щодо іншої особи, яка перебуває або перебувала у близьких стосунках із 

кривдником, якщо дії утворюють повторюване порушення недоторканності цієї особи, 

або спрямовані на значне зменшення впевненості особи у власній безпеці, карається за 

тяжке порушення недоторканності до позбавлення волі строком не менше шести 

місяців і не більше шести років. Якщо такі дії були здійснені чоловіком щодо жінки, з 

якою він перебуває або перебував у шлюбі, або з якою він живе разом або жив у 

фактичних подружніх стосунках, то він карається за тяжке порушення недоторканності 

жінки до такого ж покарання. Щодо особливостей кримінального переслідування у 

випадках вчинення домашнього економічного насильства потрібно зазначити наступну 

норму у кримінальному законодавстві Швеції. Ст.13 Глави 8 Частини 2 Кримінального 

кодексу Швеції встановлює, що якщо злочин, передбачений у Главі 8 «Про крадіжку, 

пограбування та інші злочини розкрадання», крім тяжкої крадіжки, грабежу або 

тяжкого грабежу, вчинений щодо особи, яка проживає з кривдником не на тимчасовій 
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основі; подружжя, або кровного родича по висхідній або низхідній лінії, або родича по 

шлюбу, рідного брата чи сестри, зятя чи невістки; будь-якої іншої близької особи або 

родича кривдника, то державний обвинувач може почати кримінальне переслідування, 

тільки якщо постраждала особа повідомила про злочин у цілях кримінального 

переслідування, вимагала кримінальне переслідування, або якщо кримінальне 

переслідування необхідне в інтересах суспільства [198]. 

Крім цього, у 1988 році набув чинності Акт про заборонний ордер, що дає захист 

жінкам, яким погрожують, переслідують чи утискають. Ордери забороняють чоловікам 

мати контакти чи відвідувати жінок, якщо існує ризик переслідування, утисків чи інших 

злочинних дій. Покаранням за порушення ордера є штраф або ув’язнення строком на 

один рік [113, с. 50]. 

Розглянемо досвід кримінально-правової протидії домашньому насильству в 

Хорватії. Ст. 179а Кримінального кодексу Хорватії встановлює відповідальність за 

злочин домашнього насильства. Відповідно до неї той, хто порушує положення про 

захист від домашнього насильства і таким чином викликає побоювання члена сім’ї чи 

близької особи щодо своєї безпеки або безпеки його близьких осіб, або якщо таке 

порушення призводить до принизливого становища зазначених осіб, і якщо при цьому 

не було вчинено більш серйозного кримінального правопорушення, карається 

позбавленням волі строком до трьох років. При цьому відповідно до ст. 87 КК Хорватії 

членами сім’ї є подружжя та партнери, які живуть у фактичних подружніх стосунках, 

партнер та неформальний партнер, їх спільні діти, діти кожного з них, родичі по крові 

по прямій та боковій лінії до третього ступеня споріднення, родичі до другого ступеня 

споріднення, усиновлювач та усиновлений. Близькими особами є члени сім'ї, колишній 

чоловік чи партнер, колишній партнер або неформальний партнер, особа, яка має 

спільну дитину з кривдником та особа, яка проживає у спільному домі з кривдником. 

Крім цього, ст. 171 КК Хорватії передбачає кримінальну відповідальність за залишення 

у важкому становищі близької особи. Відповідно до цієї статті той, хто порушує свої 

законні сімейні обов’язки і тим самим залишає у важкому становищі близьку особу, яка 
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не може себе піклуватися, карається позбавленням волі на строк до трьох років. В 

якості норми, що передбачає відповідальність за економічне домашнє насильство 

можна розглядати ст. 171 КК Хорватії щодо порушення обов’язку утримання. Так, той, 

хто не утримує особу, яку юридично зобов’язаний утримувати у спосіб, розмірі та в 

строки, передбачені законодавством чи виконавчим документом, карається 

позбавленням волі на строком до одного року. Ст. 177 КК Хорватії передбачає 

відповідальність за вчинення домашнього насильства щодо дитини. Так, батьки, 

прийомні батьки, опікун або інша особа, яка грубо нехтує своїми обов’язками по 

вихованню, освіті дитини, карається позбавленням волі на строк до трьох років. 

Вчинення насильницьких злочинів проти особи стосовно членів сім’ї або близьких осіб 

відповідно до КК Хорватії утворює кваліфіковані склади відповідних злочинів. Так, 

відповідно до ст. 111 КК Хорватії кваліфікований склад вбивства утворює вбивство 

близької особи, щодо якої кридник вже здійснював зловживання. Таке вбивство 

карається позбавленням волі строком не менше десяти років або довічним 

позбавленням волі. Вчинення злочину проти близької особи утворює кваліфіковані 

склади також таких злочинів як тілесне ушкодження (ст. 117, 118, 119 КК Хорватії), 

протиправне позбавлення волі (ст.136 КК Хорватії), викрадення особи (ст.137 КК 

Хорватії), примус (ст.138 КК Хорватії), погроза (ст.139 КК Хорватії), настирлива 

поведінка (ст.140 КК Хорватії), серйозний злочин проти статевої свободи (ст.154 КК 

Хорватії), серйозний злочин сексуалього насильства та експлуатація дитини (ст.166 КК 

Хорватії) [183]. 

На нашу думку, позитивним є досвід кримінально-правової протидії домашньому 

насильству в Італії. Ст. 572 КК Італії визначає поняття жорстокого поводження з 

членами сім’ї та співмешканцями. Під жорстоким поводженням розуміється будь-який 

випадок жорстокого поводження з особою з сім’ї, або зі співмешканцем, або із 

підпорядкованою чи довіреною особою з причин навчання, освіти, догляду, нагляду або 

опіки, здійснення професійних обов’язків чи відносин у сфері мистецтва. За вчинення 

цього злочину передбачено покарання у вигляді позбавленням волі від двох до шести 
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років. У випадку, якщо таке жорстоке поводження спричинило серйозну травму, то 

покарання встановлюється у вигляді позбавлення волі строком від чотирьох до дев’яти 

років; якщо жорстоке поводження спричинило дуже серйозну травму, то покарання 

встановлюється у вигляді позбавлення волі строком від семи до п’ятнадцяти років; 

якщо жорстоке поводження спричинило смерть, то покарання встановлюється у вигляді 

позбавлення волі строком від дванадцяти до двадцяти чотирьох років [169].  

Варто відзначити такий склад злочину як порушення обов’язку допомоги сім’ї (ст. 

570 КК Італії), який можна розглядати як спеціальну норму щодо відповідальності за 

економічне домашнє насильство. Так, той, хто залишить сімейне помешкання, або має 

аморальне чи непорядне ставлення до сім’ї, ухиляється від обов’язків, які на нього 

накладено відповідно до становища подружжя або батьківства, карається позбавленням 

волі до одного року, або штрафом від двохсот тисяч лір (близько 100 євро) до двох 

мільйонів лір (близько 1000 євро). Зазначені покарання застосовуються також до тих, 

хто: 

1. розтратив і розтрачує майно неповнолітнього, або підопічного, або дружини; 

2. не надає належної матеріальної підтримки неповнолітнім нащадкам, або членам 

сім’ї, які є інвалідами, або подружжю, з яким злочинець не проживає разом не з вини 

цього подружжя.  

За вчинення цього злочину покарання може бути застосовано тільки за заявою 

позивача, крім випадків, передбачених у пункті 1 і випадків, передбачених пунктом 2, 

якщо злочин було вчинено щодо неповнолітнього.  Ст. 610 КК Італії встановлює 

покарання за приватне насильство. Так, той, хто, за допомогою насильства або погроз, 

змушує інших робити, терпіти певні дії або утриматися від вчинення дій, карається 

позбавленням волі на строк до чотирьох років. Крім цього, відповідальність за домашнє 

насильство реалізується також в рамках відповідальності за вчинення насильницьких 

злочинів. Варто зазначити, що вчинення таких злочинів проти членів сім’ї утворює 

кваліфіковані склади злочинів. Так, відповідно до ст. 576 КК Італії обтяжуючою 

обставиною вбивства є вчинення його щодо родича по висхідній чи низхідній лінії. 
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Покарання за таке вбивство встановлюється у вигляді довічного позбавлення волі. 

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 577 КК Італії у випадках вчинення вбивства щодо 

подружжя брата, сестри, прийомного батька чи прийомної дитини, покарання 

призначається у вигляді позбавлення волі строком від 24 до 30 років. Обтяжуючою 

обставиною сексуального насильства відповідно до ст.609 КК Італії є вчинення його 

родичем по висхідній лінії, прийомними батьками, опікунами щодо особи, яка не 

досягла шістнадцяти років, а також вчинення секуального насильства щодо подружжя, 

колишнього подружжя, особи, яка перебувала зі злочинцем у стосунках незалежно від 

співжиття. Покарання за таке сексуальне насильство встановлюється у вигляді 

позбавлення волі від шести до дванадцяти років [169]. 

Відповідальність за вчинення деяких видів домашнього насильства  передбачена 

також у складах злочинів проти особи. Загалом злочини проти особи містяться у ХІІ 

розділі КК Італії. Цей розділ містить 3 глави. Перша глава «Злочини проти життя і 

особистої неушкодженості» містить склади таких злочинів як нанесення шкоди 

здоров’ю, побоїв і залишення без допомоги. КК Італії передбачає наступні види 

злочинів проти здоров’я людини: побої, умисні тілесні ушкодження, тілесні 

ушкодження, вчинені при обтяжуючих обставинах, необережні тілесні ушкодження, 

бійки. Ст. 581 КК Італії передбачає відповідальність за нанесення побоїв, в результаті 

яких не наступає фізична чи душевна хвороба. Нанесення тілесних ушкоджень і побоїв 

відрізняється тільки ступенем тяжкості шкоди. Справа про побої є справою виключно 

приватного обвинувачення. Ст. 582 КК Італії регламентує відповідальність за умисне 

нанесення тілесних ушкоджень, що спричинили фізичну чи душевну хворобу. В 

італійській судовій практиці під хворобою мають на увазі «будь-який анатомічний чи 

функціональний розлад організму людини, навіть локалізований, невеликої тяжкості та 

такий, що не впливає на основні органічні функції, але призводить до виникнення 

хвороби, що не перешкоджає повернення потерпілого до роботи». У випадку, коли 

хвороба продовжується не більше 20 днів і злочин не містить обтяжуючих обставин, 

кримінальне провадження порушується тільки по приватній скарзі потерпілого (ч. 2. ст. 
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582 КК Італії). Ст. 583 КК Італії передбачає відповідальність за тяжкі і особливо тяжкі 

умисні тілесні ушкодження. Тяжкими є тілесні ушкодження, що спричинили: 

виникнення хвороби, в тому числі такої, що ставить в небезпеку життя потерпілого, чи 

неможливість приступити до звичайних занять в період часу, що перевищує 40 днів; 

постійне ослаблення якогось відчуття або органу. Особливо тяжкими є тілесні 

ушкодження, що спричинили: виникнення невиліковної хвороби; втрату якогось 

відчуття; втрату кінцівки або каліцтво чи втрату функції якого-небудь органу чи 

здатності до дітородства, або ж постійне і серйозне порушення мови; спотворення або 

незгладимий шрам на обличчі. Законом №194 від 22 травня 1978 р. з переліку особливо 

тяжких тілесних ушкоджень були виключені передчасні пологи і переривання 

вагітності. Окремо ч. 1 ст. 588 КК Італії виділяє склад бійки. Нанесення тілесних 

ушкоджень в бійці тягне за собою більш суворе покарання, ніж необережне нанесення 

тілесних ушкоджень [23, с. 30]. 

Вартою уваги є ст. 580 КК Італії. Відповідно до неї той, хто приводить особу до 

думки про самогубство або зміцнює рішучість у вчиненні самогубства або будь-яким 

способом сприяє його вчиненню, карається у випадках, коли самогубство відбувається, 

позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років. Якщо смерть самогубця не 

настає, але в результаті спроби самогубства особа отримує тяжкі або особливо тяжкі 

ушкодження, покарання встановлюється у вигляді позбавлення волі від одного до п'яти 

років. Покарання збільшується на 1/3, якщо підбурювання або допомога у вчиненні 

самогубства здійснювалася стосовно особи, яка не досягла 18 років або страждає 

психічним захворюванням або розладами психіки на ґрунті алкоголізму чи наркоманії. 

Підбурювання до самогубства і надання допомоги у його вчиненні щодо 

неповнолітнього, який не досягнув 14 років, або особи, позбавленої здатності розуміти 

характер своїх дій і їх наслідків, розглядається як вбивство [169; 97, с. 119]. 

Розглянемо досвід кримінально-правової протидії домашньому насильству в 

Іспанії. Ст. 153 КК Іспанії містить норму, яка встановлює відповідальність для того, хто 

будь-яким способом спричиняє психічну шкоду або будь-яку травму, не визначену як 
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злочин у КК, або того, хто б’є чи знущається іншим чином без заподіяння травми особі, 

яка є дружиною кривдника, або жінкою, з якою він був пов’язаний аналогічними 

стосунками, навіть коли вони не живуть разом, або особливо вразливою особою, яка 

живе з кривдником. Ст. 171, 172 КК Іспанії містять норми, які встановлюють 

відповідальність за залякування та примус  зазначених осіб. Відповідно до ч. 1 ст. 153 

КК Іспанії той, хто будь-яким способом спричиняє психічну шкоду або травму менш 

серйозну, ніж ту, що передбачена в ст. 147 розділу 2 КК Іспанії, побиття або знущання 

без заподіяння шкоди особі, якщо ця особа є або була дружиною кривдника або жінкою, 

з якою він був пов’язаний аналогічними стосунками, навіть коли вони не живуть разом, 

або є особливо вразливою особою, яка живе з кривдником, карається позбавленням волі 

на строк від шести місяців до одного року або громадськими роботами від тридцяти 

одного до вісімдесяти днів і у будь-якому випадку, позбавленням права володіння та 

зберігання зброї від одного року і одного дня до трьох років, а також, коли суддя або 

суд вважає за доцільне, позбавленням батьківських прав, опікунства, піклування, опіки 

та піклування щодо неповнолітнього або особи з інвалідністю, яка потребує 

спеціального захисту,  на строк до п’яти років. Відповідно до ч. 2 ст. 153 КК Іспанії, 

якщо постраждала від даного злочину особа є однією з осіб, зазначених у статті 173.2 

КК Іспанії (один з подружжя, особа, з якою кривдник був або є пов'язаним 

аналогічними до подружніх стосунками, навіть коли вони не живуть разом, нащадки, 

предки, кровні та зведені брати, сестри, неповнолітні, особи, які потребують особливого 

захисту, інваліди, які проживають з кривдником, особа, що підпорядковується владі, 

опікунству, піклуванню подружжя, партнера, особа, що перебуває в інших відносинах із 

кривдником і при цьому інтегрована у сімейне життя кривдника) за винятком осіб, 

зазначених у ч. 1 ст. 153 КК Іспанії, покарання встановлюється у вигляді позбавлення 

волі від трьох місяців до одного року, або громадських робіт від тридцяти одного до 

восьмидесяти днів, і в будь-якому випадку, застосовується позбавлення права володіння 

та перевезення зброї від одного року та одного дня до трьох років, а також, коли суддя 

або суд вважає за доцільне, позбавлення батьківських прав, опікунства, піклування, 



 
 

165 

опіки та піклування щодо неповнолітнього або особи з інвалідністю, яка потребує 

спеціального захисту, строком від шести місяців до трьох років. Покарання, 

передбачені в частинах 1 і 2 ст. 153 КК Іспанії, встановлюються у розмірі вище 

середнього арифметичного мінімального та максимального значень санкцій, якщо 

злочин вчинено у присутності неповнолітніх або з використанням зброї, або злочин був 

вчинений в спільному житловому будинку або в будинку постраждалої особи, або з 

порушенням заборони, що передбачена статтею 48 КК Іспанії (заборона, яка 

встановлює позбавлення права проживання або перебування в місцях, в якому 

проживає постраждала особа або його сім’я). Незважаючи на це положення, суддя або 

суд, обґрунтувавши позицію, враховуючи особистість кривдника та обстановку 

вчинення злочину, може накласти покарання меншої міри [170]. 

Відповідно до ст. 148 КК Іспанії заподіяння тілесних ушкоджень дружині або 

жінці, з якою кривдник був пов’язаний аналогічними подружнім стосунками, навіть 

коли вони не живуть разом, а також особливо вразливій особі, яка живе з кривдником 

утворює кваліфікований склад злочину. Покарання за цей злочин встановлюється у 

вигляді позбавлення волі строком від двох до п’яти років. Ч. 4 ст. 171 КК Іспанії 

передбачає покарання за залякування дружини, колишньої дружини або жінки, з якою 

кривдник пов’язаний аналогічними подружніми стосунками, навіть коли вони не 

живуть разом, а також особливо вразливої особи, яка живе з кривдником. Покарання за 

цей злочин встановлюється у вигляді позбавлення волі строком від від шести місяців до 

одного року або громадських робіт від тридцяти одного до вісімдесяти днів і 

позбавленням права володіння та зберігання зброї від одного року і одного дня до трьох 

років, а також, коли суддя або суд вважає за доцільне, застосовується позбавлення 

батьківських прав, опікунства, піклування, опіки та піклування щодо неповнолітнього 

або особи з інвалідністю, яка потребує спеціального захисту, на строк до п’яти років. 

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КК Іспанії аналогічним є покарання за примус зазначених 

осіб [170]. Крім цього, в Іспанії існують спеціалізовані суди з розгляду справ про 
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домашнє насильство, а судді, які розглядають ці справи, пройшли спеціальне навчання 

[10, с. 162]. 

Розглянемо кримінально-правову протидію домашньому насильству у Португалії. 

Відповідно до кримінального законодавства Португалії домашнє насильство є 

злочином. Так, ст. 152 Кримінального кодексу Португалії встановлює, що фізичне чи 

психологічне жорстоке ставлення до подружжя, особи, з якою кривдник перебуває у 

стосунках схожих до подружніх, неповнолітнього чи неповноправної особи тягне за 

собою тюремне ув’язнення від одного до п’яти років. Якщо злочин серйозно посягає на 

фізичну недоторканість, то покарання встановлюється у вигляді позбавлення волі від 

двох до восьми років. Якщо злочин спричинив смерть постраждалої особи, то 

покарання встановлюється у вигляді позбавлення волі строком від трьох до десяти 

років [171].  

Відповідно до ст. 152 Кримінального кодексу Португалії, який набрав чинності у 

2006 році передбачена відповідальність за жорстоке поводження щодо колишнього 

подружжя, людей (тієї ж або протилежної статі), які живуть разом у стосунках як 

подружжя, і людей, які мають стосунки як подружжя, але не живуть разом. Відповідно 

до цього кодексу злочином є також єдиний серйозний акт жорстокого поводження, тоді 

як відповідно до попереднього законодавства злочином визнавалося лише повторюване 

жорстоке поводження. Поправка від 1 жовтня 1995 року до правових положень у сфері 

протидії домашньому насильству зазначає, що вони також застосовуються для осіб, що 

живуть разом як чоловік та дружина. Відповідно до Закону від 27 травня 2000 року № 

7/2000 злочин жорстокого поводження з подружжям чи партнером є публічним. Це 

означає, що не тільки постраждалі особи, а й кожен, хто знає про такі випадки, може 

подати заяву і/або ініціювати відкриття провадження. Якщо поліцейським органам 

відомо про такі злочини, то вони зобов’язані інформувати про них органи 

обвинувачення. Заборона контактувати з постраждалою особою, у тому числі виселення 

кривдника з дому максимально на два роки, може встановлюватися як додатковий 

захід. З 2006 року, для ефективнішого впровадження цього заходу, на кривдників, 
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засуджених до виселення із сімейного помешкання, можуть одягати електронний 

браслет. Постраждала особа може звернутися до суду щодо виплати компенсації 

кривдником. При цьому, відповідно до Акту 129/99 від 20 серпня 1999 року, якщо 

кривдник не виплатить компенсацію, то її виплачує держава. Така схема 

використовується для осіб, які потерпіли від домашнього насильства або на 

португальській території, або закордоном (в останньому випадку за умови, що 

постраждала особа має португальське громадянство, потрапляє в серйозну фінансову 

скруту внаслідок вчинення злочину і не має права на компенсацію від держави, у якій 

було вчинено злочин) [113, с. 49].  

Розглянемо кримінально-правову протидію домашньому насильству у Болгарії. У 

2005 році було прийнято Закон Болгарії «Про захист від домашнього насильства», який 

регулює права осіб, які потерпіли від домашнього насильства, заходи захисту і 

процедури їх забезпечення. Відповідальність, яка передбачена цим Законом, не 

виключає будь-якої іншої цивільної, адміністративної чи кримінальної відповідальності 

кривдника [113, с. 43]. Відповідно до ст. 2 Закону Болгарії «Про захист від домашнього 

насильства» домашнім насильством визнається будь-який акт фізичного, сексуального, 

психологічного, емоційного або економічного насильства, а також досвід такого 

насильства, насильницьке обмеження особистого життя, особистої свободи та 

особистих прав, вчинені проти осіб у стосунках, які були у сімейних стосунках або у 

фактичному співжитті. Будь-яке психологічне та емоційне насильство щодо дитини 

вважається домашнім насильством, здійсненим в її присутності. Згідно зі ст. 3 цього 

закону захист може шукати будь-яка особа, яка є постраждалою від домашнього 

насильства з боку: чоловіка або колишнього чоловіка; особи, з якою є або була у 

відносинах фактичного шлюбного співжиття; особи, від якої має дитину; родича по 

висхідній і низхідній лінії; особи, з якою є родичами по боковій лінії до четвертого 

ступеня споріднення; особи, з якою є або була у відносинах сватовства до третього 

ступеня; опікуна, піклувальника або прийомних батьків; родича по висхідній і 
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низхідній лінії людини, з якою знаходиться у фактичному шлюбному співжитті; особи, 

з якою батьки потерпілої особи є або були у фактичному шлюбному співжитті [52]. 

У випадку вчинення домашнього насильства постраждала особа має право 

звернутися до суду за захистом. За наявності даних, які свідчать про безпосередню 

загрозу життю чи здоров’ю постраждалої особи, він/вона може подати заяву в поліцію 

для негайного вжиття заходів [113, с. 43]. 

Відповідно до ст. 5 Закону Болгарії «Про захист від домашнього насильства» 

заходи щодо захисту від домашнього насильства включають: 

1. зобов’язання кривдника утримуватися від домашнього насильства; 

2. видалення кривдника зі спільного житла на строк, встановлений судом; 

3. заборону кривдникові наближатися до постраждалої особи, будинку, місця 

роботи і місця соціальних контактів та відпочинку постраждалої особи відповідно до 

положень і умов, визначених судом; 

4. тимчасове визначення місця проживання дитини з постраждалим батьком чи 

матір’ю чи тим із батьків, який не здійснював насильство на умовах, визначених судом, 

якщо це не суперечить інтересам дитини; 

5. зобов’язання кривдника відвідувати спеціалізовані програми; 

6. направлення постраждалих осіб на реабілітаційні програми. 

Такі заходи тривають від місяця до року. У всіх випадках суд у своїй резолюції 

також накладає на кривдника штраф у розмірі від 200 до 1000 левів (від 100 до 500 

євро). Повноваження щодо вжиття захисних заходів належать окружному суду за 

постійною або поточною адресою постраждалої особи. Процес видачі ордера може 

розпочатися за скаргою постраждалої особи, за проханням директора управління 

соціальної допомоги (у випадку, якщо постраждала особа є неповнолітньою, 

знаходиться під опікою або має інвалідність), за заявою брата, сестри чи особи, яка є 

прямим родичем постраждалої особи, за заявою опікуна або піклувальника 

постраждалої особи. Скарга або заява подається у письмовій формі. У ній вказуються 

імена, адреса та індивідуальний номер особи, яка подає заяву, адреса Дирекції 
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соціальної допомоги; якщо ж постраждала особа не спроможна чи не бажає 

оприлюднювати свою адресу, то вона може вказати іншу адресу; імена і фактичні 

адреси кривдника чи інша адреса, на яку йому можна надіслати повістку до суду, у 

тому числі номери телефону і факсу; дані про сімейні чи фактичні стосунки між 

постраждалою особою і кривдником; дату, місце, спосіб та інші факти і обставини 

вчинення домашнього насильства, підпис [52; 113, с. 43]. Скарга або заява подається не 

пізніше одного місяця після вчинення домашнього насильства. Суд повинен 

запланувати відкрите судове засідання не пізніше тридцятиденного строку з дня 

отримання скарги чи заяви. Суд виносить рішення на відкритому засіданні і, 

приймаючи скаргу чи заяву, видає розпорядження про захисний ордер. Цим 

розпорядженням суд накладає один чи більше захисних заходів. Будь-які оскарження не 

призупиняють виконання розпорядження. Рішення окружного суду є остаточним. 

Захисний ордер підлягає негайному виконанню, а поліцейські органи наглядають за 

його виконанням. У разі невиконання ордера поліція затримує кривдника і негайно 

повідомляє про це органи прокуратури [113, с. 43-44]. 

Ст. 296 Кримінального кодексу Болгарії встановлює кримінальну відповідальність 

за невиконання кривдником захисного ордеру у вигляді позбавлення волі на строк до 

трьох років або штрафу у розмірі до п’яти тисяч левів. Кримінальний кодекс Болгарії не 

містить спеціальних норм, які б передбачали кримінальну відповідальність за вчинення 

домашнього насильства. Така відповідальність передбачена у рамках норм, які 

встановлюють кримінальні покарання за злочини проти особи (вбивство, тілесні 

ушкодження, зґвалтування, торгівля людьми, примус, викрадення і незаконне 

позбавлення волі, образа і наклеп). Вчинення насильниства проти родичів в деяких 

випадках утворює кваліфікований склад злочину. Зокрема, вбивство батька, матері, 

сина, дочки, нанесення тілесних ушкоджень батьку чи матері утворюють кваліфіковані 

склади відповідних злочинів [110]. 

Розглянемо кримінально-правову протидію домашньому насильству у Польщі. 

Відповідно до Кримінального кодексу Польщі від 6 червня 1997 року домашнє 
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насильство є злочином. Так, відповідно до ст. 207 Кримінального кодексу Польщі, яка 

міститься у Розділі XXVI «Злочини проти сім’ї і опікунства», той, хто завдає фізичної 

чи психологічної шкоди найближчій особі або іншій особі, яка постійно чи тимчасово 

перебуває у відносинах залежності від кривдника, карається позбавленням волі строком 

від 3 місяців до 5 років. Якщо кривдник діяв із особливою жорстокістю, то покарання 

встановлюється у вигляді позбавлення волі строком від одного до десяти років. Якщо 

постраждала особа намагається покінчити життя самогубством унаслідок дій 

кривдника, то покарання у вигляді позбавлення волі встановлюється строком від двох 

до дванадцяти років [184; 90, с. 115]. 

Про домашнє насильство може повідомити будь-яка особа на підставі підозри, на 

підставі чого здійснюється розслідування [113, с. 48]. Поліція зобов’язана провести з 

особою, щодо якої існує підозра, що вона вчиняє домашнє насильство, роз’яснювальну 

бесіду про кримінальну відповідальність за домашнє насильство та необхідність 

поводити себе відповідно до закону і правил суспільного співжиття [84, с. 101]. В 

Україні поліція не має такого обов’язку, а підставами поставлення на профілактичний 

облік та проведення профілактичної роботи є лише складений адміністративний 

протокол про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 173-2 КУпАП; 

терміновий заборонний припис стосовно кривдника, винесений працівником 

уповноваженого підрозділу поліції; отримання уповноваженим підрозділом поліції в 

установленому законом порядку інформації про видачу судом обмежувального припису 

кривднику; рішення суду про накладення адміністративного стягнення за 

адміністративне правопорушення, передбачене статтею 173-2 КУпАП; відкриття 

кримінального провадження стосовно кривдника у зв’язку з вчиненням ним 

домашнього насильства чи насильства за ознакою статі; повідомлення установи 

виконання покарань про звільнення від відбування покарання кривдника, засудженого 

за вчинення домашнього насильства чи насильства за ознакою статі [109]. 

Крім цього, в червні 2010 року у Польщі був прийнятий Закон щодо протидії 

злочинам в сім’ї. Відповідно до цього Закону у кожній гміні (територіальній одиниці) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1867
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1867
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1867
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було створено міждисциплінарні групи, до складу яких входять представники органів 

соціального захисту та муніципальної комісії вирішення проблем, пов’язаних з 

алкоголем, освіти, охорони здоров’я та неурядових організацій. Міждисциплінарні 

групи вживають заходів з надання спільної допомоги у окремих випадках, а також 

координують всі заходи, що стосуються домашнього насильства. У Законі щодо 

протидії злочинам в сім’ї встановлено такий запобіжний захід, як виселення кривдника 

із спільного із постраждалою особою житла, якщо є вагомі причини вважати, що 

кривдник може знову вчинити насильницький злочин щодо постраждалої особи. Закон 

встановлює процедуру вилучення кривдника із сім’ї соціальним працівником, якщо 

життя або здоров’я дитини знаходиться в небезпеці. Рішення приймається спільно з 

працівниками поліції, лікарем, медсестрою або фельдшером. Соціальний працівник 

зобов’язаний повідомити суд з сімейних справ про прийняття такого рішення протягом 

24 годин від його прийняття, а суд потім приймає рішення про подальшу долю дитини. 

Нововведенням стало також створення освітніх програм, спрямованих на кривдників 

[84, с. 102-104]. 

Відповідно до Закону Польщі щодо протидії злочинам в сім’ї постраждала особа 

має право на безкоштовне медичне обстеження для визначення характеру тілесних 

ушкоджень і право на безкоштовні медичні довідки, які можуть бути використані як 

докази в ході судового розгляду справи. Медична допомога постраждалим особам 

поділяється на первинну та спеціалізовану. Первинна медична допомога надається, 

якщо постраждала особа у процесі вчинення щодо неї домашнього насильства отримала 

будь-які ушкодження та травми. Дії працівника поліції у таких випадках є аналогічними 

діям у випадках отримання постраждалою особою ушкоджень та травм насильницького 

походження. Функціонування спеціалізованої допомоги постраждалим особам 

передбачає Закон щодо протидії злочинам в сім’ї. На основі Закону Польщі щодо 

протидії злочинам в сім’ї, було створено «блакитну лінію», за якою можна негайно 

повідомити поліцію про вчинення домашнього насильства, внаслідок чого поліція 

разом з прокуратурою негайно вчиняють дії щодо усунення загрози, а саме: 
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 усувають кривдника зі спільного помешкання;  

 якщо дитина зазнає жорстокого поводження, то вона може бути негайно вилучена 

навіть без рішення суду. У цьому випадку дитина утримується в лікарні, «тимчасовій 

сім’ї», а протягом 24 годин суд розглядає це питання та визначає подальші дії;  

 якщо особа була засуджена за злочин проти дитини, але звільнена від відбування 

покарання, але продовжує вчиняти злочини проти дитини, то така інформація негайно 

повідомляється суду і особа направляється для реального відбування покарання.  

Запобігання домашньому насильству та переслідування кривдників є одним з 

пріоритетів польської поліції. Правовою основою для здійснення діяльності поліцією у 

сфері запобігання домашньому насильству є Розпорядження Ради Міністрів від 13 

вересня 2011 року [84, с. 101-104; 104, с. 104]. 

У 1998 році було впроваджено систему «блакитних карток». Вона спрямована на 

спрощення і стандартизацію процедури втручання поліції у випадках вчинення 

домашнього насильства. Згідно з цією процедурою, працівник поліції у разі виявлення 

домашнього насильства розпочинає процедуру «Блакитні картки» шляхом заповнення 

формуляра «А», в якому зазначає обставини справи. Крім цього, поліцейський, який 

здійснює провадження, або інший працівник місцевої поліції роз’яснює постраждалій 

особі можливі подальші дії та надає їй інформацію для постраждалих від домашнього 

насильства осіб (формуляр «Блакитна картка – В»). В ході здійснення процедури 

«Блакитні картки» членами міждисциплінарної комісії також заповнюється формуляр 

«Блакитна картка – С» стосовно особи, щодо якої існує підозра, що вона є 

постраждалою особою, у якому опрацьовується індивідуальний план заходів для 

допомоги цій особі, та «Блакитна картка – D» стосовно особи, яка підозрюється у 

вчиненні домашнього насильство, де діагностується ситуація, що склалася в сім’ї, 

попереджається про відповідальність за вчинення домашнього насильства, 

обґрунтовується необхідність взяття участі у корекційно-навчальних програмах. 

Закінчення процедури оформляється протоколом, який підписує керівник 

міждисциплінарної комісії [113, с. 48; 84, с. 103-105]. 
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Важливу роль у подоланні домашнього насильства відіграють також органи 

місцевої влади – регіональні центри сприяння сім’ї та центри соціальної допомоги, 

роботу яких регламентує Акт соціальної допомоги від 29 листопада 1990 р. Державне 

реагування на домашнє насильство координує Державна агенція з попередження 

проблем, пов’язаних з алкоголізмом. В організації вважають, що домашнє насильство 

пов’язане з алкоголізмом. Разом з цим неурядові організації стверджують, що 

алкоголізм може призвести до домашнього насильства, проте не є його причиною [113, 

с. 48]. 

Розглянемо досвід кримінально-правової протидії домашньому насильству в 

Естонії. Відповідно до ст. 58 Пенітенціарного кодексу Естонії обставиною, яка обтяжує 

покарання є вчинення злочину щодо колишнього або теперішнього члена сім’ї, особи, 

яка проживає разом із кридником або щодо особи, яка іншим чином знаходиться у 

сімейній залежності від кривдника. Спеціальної норми, яка б передбачала 

відповідальність за вчинення домашнього насильства у кримінальному законодавстві 

Естонії немає. Але Пенітенціарний кодекс Естонії містить такі спеціальні норми щодо 

певних видів домашнього насильства. Так, відповідно до ст. 116 Пенітенціарного 

кодексу Естонії за вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини або дитини, що 

народжується передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком до п’яти 

років. Ст. 144 Пенітенціарного кодексу Естонії встановлює відповідальність за статеві 

відносини з родичем по низхідній лінії, тобто вступ одного з батьків, особи, яка 

наділена батьківськими правами, діда чи баби в статеві відносини з дочкою, сином, 

внучкою або внуком або вчинення іншого діяння сексуального характеру. За вчинення 

цього злочину передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком від двох до 

восьми років. Щодо спеціальних норм стосовно відповідальності за вчинення 

економічного домашнього насильства, варто зазначити наступне. Відповідно до ст. 169 

Пенітенціарного кодексу Естонії свідоме ухилення одного із батьків від сплати 

призначеного судом щомісячного грошового утримання на свою дитину, яка не досягла 

вісімнадцятирічного віку або досягла повноліття, але є непрацездатною і потребує 
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допомоги, карається грошовим стягненням або позбавленням волі строком до одного 

року. Згідно зі ст. 170 Пенітенціарного кодексу Естонії свідоме ухилення дитини, яка 

досягла повноліття, від сплати призначеного судом щомісячного грошового утримання 

на одного з батьків, що потребує допомоги та є непрацездатним, карається штрафом або 

арештом. Відповідно до ст. 171 Пенітенціарного кодексу Естонії порушення вимог 

здійснення опіки чи піклування, що спричинило загрозу для життя чи здоров'я особи, 

яка перебуває під опікою або піклуванням, або заподіяння істотного матеріального 

збитку, карається грошовим стягненням або позбавленням волі строком до трьох 

років [125]. 

Щодо кримінально-правової протидії домашньому насильству в Чехії потрібно 

зазначити наступне. Кримінальний кодекс Чехії (§199) передбачає покарання за злочин, 

який кваліфікується як насильство над особою, яка проживає в спільному з кривдником 

помешканні. Відповідно до ч. 1 § 199 Кримінального кодексу Чехії той, хто застосовує 

насильство щодо близької особи чи іншої особи, яка живе з ним у спільному житлі, 

карається позбавленням волі на строк від шести місяців до чотирьох років. Згідно з ч. 2 

§ 199 Кримінального кодексу Чехії злочинець карається позбавленням волі на строк від 

двох років до восьми років, якщо:  

 злочин, зазначений у ч. 1 цієї статті, здійснюється особливо жорстоким або 

агресивним способом; 

 якщо такий акт завдає серйозної шкоди здоров'ю; 

 якщо він вчинить таку поведінку щодо не менш як двох осіб; 

 він здійснює такі акти протягом тривалого періоду часу. 

Відповідно до ч. 3 § 199 Кримінального кодексу Чехії злочинець карається 

позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років, якщо злочин, зазначений у 

пункті 1 цієї статті, спричиняє серйозний збиток щонайменше двом особам або смерть 

особи. При цьому, § 152 Кримінального кодексу Чехії визначає поняття близької особи. 

Так, близькою особою є родич по прямій лінії, усиновлювач, усиновлений, брат, сестра, 

чоловік і партнер; інші особи, що перебувають у сімейних або подібних до них 
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стосунках, вважаються близькими лише у тому випадку, якщо шкода, завдана одній з 

них, розумно відчувається іншою, як її власна. §354 Кримінального кодексу Чехії 

передбачено злочин, який кваліфікується як небезпечне переслідування, який часто 

слідує після вчинення насильства над особою, яка проживає в спільному з кривдником 

помешканні, після того як така особа залишає кривдника. Ч. 1 §354 Кримінального 

кодексу Чехії встановлює, що той, хто тривалий час займається переслідуванням і цією 

поведінкою загрожує заподіяти шкоду здоров’ю чи іншу шкоду постраждалій особі або 

її близьким родичам; шукає або контролює близьку особу; наполегливо зв’язується 

шляхом електронних повідомлень, письмово чи іншим чином; обмежує постраждалу 

особу у звичайному житті; або зловживає особистими даними постраждалої особи для 

отримання особистих або інших контактів і якщо така поведінка здатна викликати у 

постраждалої особи обґрунтовану стурбованість його життям чи здоров’ям або життям 

та здоров’ям близьких осіб, карається позбавленням волі строком до одного року або 

заборонними заходами. Відповідно до ч. 2 §354 Кримінального кодексу Чехії злочинець 

карається позбавленням волі на строк від шести місяців до трьох років, якщо він вчинив 

злочин, зазначений в ч. 1 цієї статті щодо дитини або вагітної жінки; з використанням 

зброї; або щодо не менш як двох осіб. У §141 Кримінального кодексу Чехії передбачена 

можливість пом’якшення покарання за вбивство шляхом врахування тієї обставини, що 

вбивство вчинено особою, яка тривалий час була постраждалою від домашнього 

насильства [199]. 

У березні 2006 року в Чехії було прийнято Закон № 135/2006 «Про попередження 

насильства в сім’ї», який набрав чинності у січні 2007 року. Цей закон передбачає 

тимчасове виселення кривдника із спільного із постраждалою особою помешкання. 

Закон також регулює умови надання психологічної, соціальної і правової допомоги в 

кризових центрах постраждалим особам, а також співпрацю між державними, 

муніципальними органами і недержавними організаціями, метою діяльності яких є 

протидія домашньому насильству і допомога постраждалим від нього особам. Законом 

№273/2008 «Про поліцію», який набрав чинності 1 січня 2009 року, внесено зміни до 
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Закону №135/2006 «Про попередження насильства в сім’ї». Згідно з ними виселення 

кривдика із спільного із постраждалою особою помешкання може застосовуватися 

працівниками поліції без отримання рішення, виданого в адміністративному 

провадженні. Таким чином, для поліції значно спростилася процедура виселення 

кривдника з спільного помешкання, оскільки відпала потреба у виготовленні 

формального рішення з усіма його складовими, у тому числі з обґрунтуванням, потреба 

у дослідженні дотримання строків виселення в апеляційному провадженні, чим 

виключено ризики процесуальних правопорушень. Варто зазначити, що у Чехії поліція 

при роботі з домашнім насильством діє згідно з Кримінальним кодексом, Законом «Про 

поліцію» та Законом «Про адміністративні правопорушення» [84, с. 74-76]. На базі 

поліції Чехії існують спеціалізовані групи для боротьби з домашнім насильством [84, 

с. 84]. Крім цього, на кривдника може бути накладена заборона зустрічатися з 

постраждалою особою і заборона встановлення контактів з нею [84, с. 76].  

Розглянемо досвід кримінально-правової протидії домашньому насильству у 

Словаччині. КК Словаччини не містить поняття домашнього насильства, але у §208 

цього кодексу передбачено відповідальність за вчинення тиранії близької особи чи 

довіреної особи. Відповідно до ч. 1 §208 КК Словаччини карається позбавленням волі 

на строк від трьох до восьми років той, хто завдав будь-якій близькій особі чи особі, 

щодо якої він здійснює догляд чи навчання, фізичних або психічних страждань, 

зокрема: 

а) шляхом побиття, штовхання, нанесення ударів, приниження, переслідування, 

погрожування, викликання страху або стресу, насильницької ізоляції, психологічного 

тиску або іншим способом, який загрожує її фізичному або психічному здоров’ю, або 

шляхом обмеження її безпеки; 

б) шляхом обмеження у їжі, відпочинку або сні або шляхом позбавлення 

необхідного особистого піклування, одягу, гігієни, медичної допомоги, житла, 

виховання або освіти; 
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в) шляхом примушення жебракувати, виконувати діяльність, яка вимагає 

невідповідного для віку або стану здоров’я постраждалої особи фізичного або 

психічного навантаження, або шляхом примушення здійснювати діяльність, яка може 

спричинити шкоду здоров’ю; 

д) шляхом обмеження доступу до власності, яку вона має право використовувати. 

Кривдник карається позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років, 

якщо вчинений ним злочин, зазначений у ч. 1 § 208 КК Словаччини заподіяв серйозні 

травми або смерть; вчинений з особливих мотивів; кривдник був засуджений у 

попередні 24 місяці до вчинення нового злочину; вчинив злочин небезпечним 

способом. Кривдник карається позбавленням волі на строк від п’ятнадцяти до двадцяти 

п’яти років або довічним позбавленням волі, якщо він вчинив злочин, зазначений у ч. 1 

§ 208 КК Словаччини, та завдав ним серйозної шкоди кільком особам, або якщо злочин 

призвів до загибелі кількох осіб. Відповідно до § 127 КК Словаччини близькими 

особами є: родичі по прямій лінії (тобто дід з бабою, батьки, діти, внуки), усиновлені 

особи, усиновлювачі, брати, сестри, чоловік та дружина, а також інші особи, якщо 

шкода, завдана одній з них, розумно відчувається іншою, як її власна, колишній 

чоловік, партнер, колишній партнер, батьки спільної дитини, а також особа, яка живе 

або жила у спільному помешканні з кривдником. Відповідальність за вчинення 

насильницьких злочинів щодо членів сім’ї реалізується також у рамках 

відповідальності за насильницькі злочини, такі як:  

 злочини проти життя і здоров’я особи – вбивство (§ 147 КК Словаччини), 

завдання значної шкоди здоров’ю (§ 155 КК Словаччини), завдання шкоди здоров’ю (§ 

156 КК Словаччини); 

 злочини проти свободи – позбавлення особистої свободи (§ 182 КК 

Словаччини), обмеження особистої свободи (§ 183 КК Словаччини); 

 злочини проти людської гідності – зґвалтування (§ 199 КК Словаччини), 

сексуальне насильство (§ 200 КК Словаччини). 
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Вчинення зазначених злочинів щодо осіб, які знаходяться під охороною утворює 

кваліфіковані склади відповідних злочинів. Відповідно до § 139 КК Словаччини до осіб, 

які знаходяться під охороною належать дитина, вагітна жінка, особа, яка потребує 

опіки, особа похилого віку, хвора особа. Варто зазначити, що відповідно до § 199 КК 

Словаччини потерпілою від злочину зґвалтування може бути лише жінка [200], в той 

час як наприклад відповідно до Кримінального кодексу України потерпілим від цього 

злочину може бути як жінка, так і чоловік.  

Відповідно до Закону Словаччини «Про поліцію» працівники поліції мають право 

виселити кривдника зі спільного із постраждалою особою помешкання. Серед умов, за 

яких працівник поліції має право виселити кривдника зі спільного помешкання є 

встановлені обставини, на основі яких можна очікувати посягання на життя, здоров’я, 

свободу або значне приниження людської гідності (§27 а, абзац 1). Простором, з якого 

виселяють кривдника, може бути не лише саме житло, але і простір навколо нього, який 

працівник поліції точно визначає (§27 а, абзац 2). Рішення працівника поліції є 

протягом 48 годин з часу виселення. Кривдник повинен надати працівнику поліції ключ 

від спільного помешкання (§27 а, абзац 5). Крім усного оголошення рішення про 

виселення кривдника, працівник поліції надає йому та постраждалій особі також 

письмове підтвердження про таке рішення. Якщо постраждала особа є неповнолітньою, 

копія рішення надсилається органу соціального захисту дітей (§27 а, абзац 11). 

Дотримання обов’язку виселитися зі спільного помешкання поліція зобов’язана 

перевірити. Крім цього, працівник поліції зобов’язаний повідомити постраждалій особі 

про можливість подати заяву до суду з проханням про встановлення запобіжного заходу 

згідно з §76, абзацу 1, літери g Цивільного процесуального кодексу Словаччини, 

відповідно до якого у кривдника обмежується право користуватися спільним 

помешканням. Максимальний строк заборони входити до спільного помешкання, згідно 

з рішенням суду, становить 7 днів. Так, §142 Цивільного кодексу Словаччини 

встановлює право суду прийняти рішення про обмеження права одного із подружжя 

користуватися спільним помешканням. При цьому, законодавство Словаччини не 
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містить норми, яка зобов’язуває забезпечити місце проживання для кривдника [84, 

с. 87-93]. 

Значний позитивний ефект у протидії домашньому насильству дала розробка у 

2006 році Методики дій працівників поліції у випадку вчинення домашнього насильства 

в рамках проекту «Алтерна» словацького кризового центру «Дотик». Вона спрямована 

на допомогу у роботі працівникам поліції, які мають перший контакт з постраждалими 

від домашнього насильства особами. Допомога працівників різниться залежно від 

етапу, на якому знаходиться конкретний випадок. На початковому етапі насильства 

поліція може допомогти кривднику і постраждалій особі визначити інцидент і порадити 

його вирішити за допомогою допоміжних організацій. На більш пізньому етапі, коли 

постраждала особа готова подати заяву про здійснення лочину, працівник поліції 

зобов’язаний прийняти заяву і діяти в інтересах постраждалої особи. Згідно з 

Кримінальним процесуальним кодексом Словаччини №301/2005 від 24 травня 2005 

року для відкриття кримінального провадження проти кривдника не є необхідним 

дозвіл постраждалої особи. Згідно з §204 Кримінального процесуального кодексу 

Словаччини, існує можливість розпочати розгляд справи в суді до 48 годин з моменту 

вчинення домашнього насильства, що значно скорочує можливість втечі кривдника та 

встановлення покарання (у тому числі ув’язнення) у більш швидкі строки [84, с. 87-93]. 

Розглянемо досвід кримінально-правової протидії домашньому насильству в 

Словенії. Відповідно до ст. 191 Кримінального кодексу Словенії домашнє насильство є 

злочином. Так, той, хто погано поводиться з іншою особою в сім’ї, б’є її, або будь-яким 

іншим способом поводиться з нею таким чином, що така поведінка призводить до болю 

або приниження, загрожує прямим нападом на її життя чи пошкодженням органів, щоб 

вигнати її зі спільного місця проживання, будь-яким іншим чином обмежує її свободу 

пересування, переслідує її, змушує її працювати або залишати свою роботу; в будь-який 

інший спосіб ставить її у підлегле становище, агресивно обмежуючи рівність прав, 

карається позбавленням волі на строк не більше п’яти років. Те ж саме покарання 

застосовуються до того, хто здійснює зазначені дії щодо будь-якої іншої особи, з якою 
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він проживає. Якщо зазначені дії вчинено проти особи, з якою кривдник жив у сім’ї чи 

іншим чином постійно проживав з нею, але на момент вчинення злочину спільне 

проживання відсутнє, однак цей злочинний акт пов’язаний з фактом спільного 

проживання, кривдник карається позбавленням волі на строк до трьох років. 

Відповідальність за домашнє насильство щодо дитини передбачене ст. 192 

Кримінального кодексу Словенії. Так, батьки, усиновлювачі, опікуни або інші особи, 

які серйозно порушують свої зобов’язання перед дитиною, караються позбавленням 

волі на строк до трьох років. Батьки, усиновлювачі, опікуни або інші особи, які 

змушують дитину надмірно працювати або виконувати роботу, неприйнятну для її віку, 

або той, хто примушує дитину жебракувати чи вчиняє іншу поведінку, що завдає шкоди 

належному розвитку дитини, або той, хто її катує, карається позбавленням волі на строк 

до п’яти років. Окремо встановлено відповідальність за невиконання сімейних 

обов’язків. Відповідно до ст.193 Кримінального кодексу Словенії той, хто серйозно 

порушує сімейні зобов’язання, покладені на нього згідно із законом, залишаючи члена 

своєї сім’ї, який залежить від нього, у важкому становищі, карається позбавленням волі 

на строк до двох років. Ст. 195 Кримінального кодексу Словенії встановлює 

відповідальність за інцест. Так, доросла особи, яка має статеві відносини з 

неповнолітнім родичем по прямій лінії або неповнолітнім братом чи сестрою, карається 

позбавленням волі на строк до двох років [175]. 

Таким чином, у Великобританії, Польщі, Швеції, Хорватії, Італії, Іспанії, 

Португалії, Болгарії, Чехії, Словаччині та Словенії кримінальна відповідальність за 

вчинення домашнього насильства передбачена спеціальними нормами кримінального 

законодавства, в той час як у Франції та Німеччині, Австрії, Болгарії та Естонії 

кримінальне законодавство не містить такої спеціальної норми. При цьому 

обтяжуючою обставиною для всіх злочинів у Франції та Естонії є вчинення насильства 

щодо подружжя і партнера, а в Італії та Болгарії – вчинення насильства щодо членів 

сім’ї. Аналізуючи досвід кримінально-правової протидії домашньому насильству в 

таких країнах Європейського Союзу як Великобританія, Франція, Німеччина, Австрія, 
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Швеція, Хорватія, Італія, Іспанія, Португалія, Болгарія, Польща, Естонія, Чехія, 

Словаччина, Словенія можна виділити наступні ефективні заходи такої протидії: 

наявність кримінальної відповідальності за погрозу вчинення домашнього насильства, 

можливість виселення кривдника з дому як до, так і після ув’язнення, взаємодія гарячої 

лінії щодо протидії домашньому насильству з поліцією у Франції; можливість 

перевірки партнера на насильницьке минуле у Великобританії; обов’язок кривдника 

залишити помешкання у випадку вчинення домашнього насильства та можливість 

заборонити йому перебувати у визначених місцях, надання державної допомоги 

постраждалим особам з низьким доходом у Німеччині; наявність у законодавстві 

Австрії норми про накладення штрафу на постраждалу особу, яка дозволила кривднику 

повернутися додому; можливість подання заяви про вчинення домашнього насильства 

і/або ініціювання відкриття провадження будь-якою особою, якій стало відомо про 

такий випадок у Португалії; наявність процедури «Блакитних карток» у Польщі, а 

також можливості негайного вилучення без рішення суду дитини, яка зазнає 

жорстокого поводження; наявність кримінальної відповідальності за переслідування у 

Чехії та Швеції; наявність спеціалізованих судів з розгляду справ про домашнє 

насильство в Німеччині, Австрії та Іспанії. Вважаємо за доцільне включення 

аналогічних норм у законодавство України. 

 

3.2. Напрямки вдосконалення вітчизняного законодавства у сфері протидії 

домашньому насильству 

 

Ст.3 Конституції України визначає, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. 

Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави [70]. 

Тому важливим питанням є визначення напрямків вдосконалення вітчизняного 

законодавства із протидії домашньому насильству, що буде сприяти виконанню 

державою взятих на себе зобов’язань із забезпечення прав і свобод людини. 
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Важливим елементом у системі запобігання та протидії домашньому насильству та 

насильницькій злочинності загалом є створення спеціального органу, метою діяльності 

якого була б протидія цим явищам. Так, у Франції у 1983 р. створено Національну раду 

із запобігання злочинам, до якої увійшли члени парламенту, мери міст, міністри, 

експерти, представники бізнесових структур. Головою Національної ради із запобігання 

злочинам є прем’єр-міністр країни. Рада вирішує такі завдання: фінансує програми 

запобігання злочинам; інформує громадськість про стан справ зі злочинністю; 

розробляє національну політику у сфері боротьби зі злочинністю, стимулює державні 

антикримінальні ініціативи, координує взаємодію між місцевими органами влади, 

громадськими організаціями і приватним сектором [14, с. 150]. Щодо України, то 

позитивний вплив на протидію насильницькій злочинності мало б створення 

аналогічного французькому органу. Крім зазначених функцій французької Національної 

ради із запобігання злочинам, для українського аналогічного органу потрібно було б 

закріпити завдання ведення статистики насильницьких злочинів, вивчення їх причин і 

мотивації, організації міжнародного співробітництва з питань запобігання 

насильницькій злочинності, узагальнення і імплементації передового міжнародного 

досвіду із запобігання та протидії насильницькій злочинності. Такий орган доцільно 

наділити організаційно-владним статусом та повноваженнями. У його структуру 

доцільно включити відповідний підрозділ, який буде спеціалізуватися на запобіганні та 

протидії домашньому насильству [105, с. 68; 95, с. 375-376]. 

Доцільним є створення моніторингового центру по боротьбі з домашнім 

насильством. До основних напрямків діяльності такого центру необхідно віднести 

дослідження статистичних показників щодо вчинення домашнього насильства по 

регіонах; визначення регіонів, де ця проблема має найбільше поширення; визначення із 

врахуванням статистичних показників основних причин та умов, що сприяють 

вчиненню домашнього насильства; узагальнення статистичної інформації, отриманої 

від органів, що протидіють домашньому насильству; вивчення ролі кожного із 

зазначених органів, а також громадських організацій у забезпеченні запобігання та 
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протидії домашньому насильству; ініціювання змін до законодавства у галузі протидії 

домашньому насильству; інформування громадськості про результати моніторингу у 

сфері протидію домашньому насильству. До завдань діяльності моніторингового центру 

варто віднести також ведення карти областей, за допомогою якої можна було б 

визначити найбільш неблагополучні області з найбільшим поширенням проявів 

домашнього насильства. На відповідні місцеві моніторингові центри необхідно 

покласти функцію ведення таких карт щодо відповідної області, на якій було б 

зображено найбільш неблагополучні райони областей та райони (мікрорайони) міст 

[105, с. 68]. 

Доцільним було б створення також департаменту з питань боротьби з домашнім 

насильством при Міністерстві молоді та спорту України та відповідних управлінь на 

місцях. Такий департамент став би аналогом Федерального міністерства у справах сім’ї, 

осіб похилого віку, жінок та молоді, яке є ключовим суб’єктом протидії домашньому 

насильству та забезпечення безпеки постраждалих осіб у Німеччині. До його 

повноважень належать: управління та координація всіх органів та організацій щодо 

протидії насильству в сім’ї, реалізація планів протидії насильству в сім’ї тощо. 

Федеральне міністерство у справа сім’ї, літніх громадян, жінок та молоді Німеччини 

забезпечує функціонування таких інституцій як жіночі притулки, консультаційні 

центри та центри допомоги для постраждалих від домашнього насильства осіб [84, с. 

54]. Відповідні функції доцільно було б закріпити за департаментом з питань боротьби з 

домашнім насильством. Крім цього, на сайті даного департаменту необхідним було б 

розміщення інформації та контактних даних органів, які займаються боротьбою з 

домашнім насильством, центрів допомоги та притулків для постраждалих від 

домашнього насильства осіб, телефонів гарячих ліній, на які можна звернутися у разі 

вчинення домашнього насильства, а також інформації про дії, які необхідно вчинити 

постраждалій особі у випадку вчинення домашнього насильства [105, с. 68]. Для цього, 

зокрема, можна перейняти позитивний досвід Франції. Так, для ефективної комунікації 

державних органів, які уповноважені на попередження та протидію домашньому 
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насильству, з недержавними інституціями, які надають соціальні послуги у цій сфері, на 

спеціалізованому сайті французького уряду розміщена інтерактивна карта Франції, на 

якій узагальнено контактні дані зазначених громадських об’єднань [84, с. 71]. 

Позитивний результат мало б створення мережі кризових центрів та притулків для 

допомоги постраждалим від домашнього насильства особам. Для початку можливим 

було б створення по одному центру у містах обласного значення, а згодом створення 

такого центру у містах районного значення. При цьому, необхідним є широке 

інформування населення про наявність таких центрів і притулків, їх контактних даних, 

стандартів допомоги, яку вони надають та інформації про таку допомогу. Так, 

позитивним є досвід функціонування шелтерів на базі Центру ресоціалізації матері і 

дитини «Нова я» у Дніпрі. Сам центр працює з 10 до 18 години, по типу сommunity 

centre і включає в себе тренінговий зал, дитячу кімнату, і ще декілька приміщень. Два 

рази в тиждень проводяться зустрічі з групами по профілактиці і протидії насильству. 

Проводиться групова робота, індивідуальні консультації. Працюють арт-терапевт, 

психотерапевт, і робота проводиться навіть окремо з кожною жінкою. Всі працівники 

працюють на волонтерських засадах. У притулку можна жити з дітьми, для цього там 

створені всі умови. У шелтері є 3 спальні с ліжками для малюків, вітальня, з’єднана з 

кухнею, необхідний посуд, ванна кімната. Також присутній куточок для зняття 

психологічної напруги: в ньому є дерев'яна бита і набите піском опудало. Притулок 

облаштований за європейським зразком і був профінансований Дитячим Фондом ООН. 

Крім цього, сама робота з постраждалими особами вибудувана за європейськими 

стандартами Максимальний строк перебування в шелтері – півроку. Однією з важливих 

особливостей є наявність мобільної бригади на базі центру. До складу бригади входять 

два соціальні працівники та психолог, які виїжджають на місце, де стався конфлікт. Ця 

бригада приїжджає після або разом з поліцією і вислуховує про необхідну допомогу. 

Після цього бригада надає варіанти, куди постраждала особа може звернутися, або 

пропонує поїхати в шелтер, а також бригада може надати невелику гуманітарну 

допомогу. Але іноді спрацьовує навіть телефонна консультація [136]. Такі ж шелтери, 
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які б надавали допомогу як жінкам, так і чоловікам, які стали постраждалими від 

домашнього насильства особами, можливо було б створити у кожному обласному 

центрі України. При цьому важливим було б залучення коштів спонсорів на створення 

таких притулків [129, с. 134].  

Позитивний вплив на своєчасне, швидке та кваліфіковане реагування на прояви 

домашнього насильства, прийняття судових рішень та відповідно на протидію 

домашньому насильству мало б створення спеціалізованого суду з розгляду сімейних 

справ. Одним із видів справ, які б розглядав даний суд були б справи, пов’язані із 

вчиненням домашнього насильства. Серед країн ЄС такі суди, зокрема, існують в 

Іспанії, Німеччині та Австрії [21, с. 80; 129, с. 134]. 

У протидії насильницькій злочинності, зокрема і домашньому насильству велику 

роль відіграє чітка взаємодія між черговими частинами, черговими нарядами, 

патрульно-постовою службою, спеціалізованими підрозділами оперативного 

реагування. Саме від оперативності прибуття на місце злочинного посягання у 

більшості випадків прямо залежить, чи буде злочин своєчасно припинений чи ні. Так, у 

52% випадків працівники поліції прибували на місце події за 30 хвилин після 

повідомлення, у 32% випадків – за 20 хвилин. Кожний шостий виїзд здійснювався 

упродовж години. Це призводить до запізнілого прибуття, коли злочинне посягання вже 

завершено. Для покращення ситуації доцільним є створення груп оперативного 

реагування в структурі поліції по боротьбі із насильницькою злочинністю проти життя 

та здоров’я особи. Чисельність таких груп повинна визначатися кількістю населення, 

яке проживає на адміністративно-територіальній одиниці і криміногенної ситуацією, що 

там склалася [26, с. 203]. 

У лютому 2020 р. в Україні у тестовому режимі розпочала роботу гаряча лінія для 

постраждалих від домашнього насильства осіб, де надаються інформаційні, 

психологічні та юридичні консультації постраждалим особам, або консультації з питань 

загрози вчинення такого насильства, а також психологічна допомога цим особам [152]. 

Проте варто забезпечити чітку взаємодію гарячої лінії з органами поліції з метою 
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негайного повідомлення про вчинення домашнього насильства щодо певної особи. Така 

практика, зокрема, існує у Великобританії [84, с. 36] та Франції [84, с. 70]. Гаряча лінія 

також повинна забезпечувати можливість звернення осіб з вадами слуху і мовлення та 

іноземних осіб. Наприклад, такі особи можуть повідомити про домашнє насильство за 

допомогою засобів електронних комунікацій [129, с. 133]. 

Для зниження рівня домашнього насильства важливим є не лише відповідне 

реагування на вже вчинене домашнє насильство, а і його попередження, зокрема через 

оцінку ризиків домашнього насильства. Так, за інформацією, наданою Гаральдом 

Хофмайєром під час зустрічі під егідою ОБСЄ та МВС України, в Австрії в структурі 

поліції діє окреме управління ризиками, завданням якого є виявлення, оцінка і 

здійснення нагляду щодо осіб та ситуацій, які містять небезпеку ескалації насильства. 

Єдиною метою діяльності цього управління є скорочення ризику проявів насильства 

[153, с. 197-198]. Вважаємо, що аналогічний відділ доцільно створити в Україні у складі 

підрозділів поліції по боротьбі з домашнім насильством. Крім цього, даний відділ міг би 

займатися проведенням оцінки ризиків у поведінці кривдника для вирішення питань 

про продовження обмежувального припису, обмежувального заходу та строку 

проходження корекційної програми. 

Важливим є забезпечення співробітництва, обміну інформацією та досвідом між 

органами, що забезпечують протидію домашньому насильству. Також необхідним 

заходом для ефективної протидії домашньому насильству є чітке розмежування 

функцій між цими органами та розроблення для кожного із таких органів окремих 

методичних рекомендацій з питань реагування на випадки домашнього насильства. 

Як було зазначено у попередніх розділах, алкоголь є однією із найпоширеніших 

умов вчинення домашнього насильства. Тому для боротьби з алкоголізмом потрібно 

розгорнути потужну антирекламу алкогольної продукції. Одночасно шляхом 

пропаганди потрібно витіснити сильноалкогольні спиртні напої слабоалкогольними. 

Посилення потребує протидія нелегальному виробництву алкогольних сурогатів із 
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невідворотним притягненням до відповідальності винних осіб. Потрібно також 

піднімати культуру вживання спиртних напоїв [26, с. 165]. 

Важливим для боротьби із домашнім насильством є подолання проблеми 

безробіття та низького соціально-економічного регіонального розвитку. Безробіття та 

низьке матеріальне становище сім’ї призводить до неможливості народження дитини 

через відсутність ресурсів для її утримання, та не сприяє розвитку почуття 

відповідального батьківства. Дані чинники сприяють вчиненню домашнього 

насильства. Так, потрібно погодитися із О. М. Ткаленко, як зазначає, що деякі особи 

народжують дітей лише з метою отримання грошей за їх народження, а коли гроші 

закінчуються, народжується наступна дитина і так постійно [153, с. 199-200]. 

Безумовно, такі сім’ї не дбають і не забезпечують дитині належного виховання та уваги, 

а діти є лише джерелом доходів сім’ї [129, с. 132]. 

Тому особлива увага має бути приділена регіонам України з найменшим рівнем 

соціально-економічного розвитку (на 2019 р. згідно з даними Міністерства розвитку 

громад та територій України це Донецька, Луганська Запорізька, Чернігівська та 

Сумська області) [87]. У цьому плані важливим було б залучення коштів для створення 

виробничих підприємств. Також необхідна чітка реалізація Порядку організації 

громадських та інших робіт тимчасового характеру, відповідно до якого безробітні 

залучаються виконання громадських та інших робіт тимчасового характеру на 

добровільних засадах [133]. Реалізовуватися даний Порядок повинен таким чином, щоб 

рівень безробіття у регіонах зробити приблизно однаковим. При цьому доцільно 

направляти частину безробітних з регіонів, де є найменше пропозицій від роботодавців 

у регіони, де їх найбільше. Запропонований захід є достатньо дієвим, оскільки на 

відміну від допомоги з безробіття, кошти від громадських робіт є не безвідплатними. 

Чималі можливості зайнятості молоді та джерел доходів існують у використанні 

глобальної мережі Інтернет, що створює умови для здійснення електронної економічної 

діяльності. Важливим є розвиток самозайнятості непрацюючої молоді шляхом 

залучення до ведення підсобного домашнього господарства і дрібного ремесла, 
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найманої праці у сфері торгівлі та обслуговування, розвитку підприємницької 

ініціативи у повсякденному житті [25, с. 317-318]. 

Зменшенню рівня дітовбивства могла б сприяти соціальна та медична турбота про 

вагітних жінок. Особливо важливою є така турбота про жінок, які не мають сім’ї, житла 

і стійкого джерела існування. Наприклад, у Німеччині жінкам, які вирішили 

відмовитися від новонародженої дитини, пропонують приходити в спеціальне місце, 

приховане від чужих очей та камер спостереження. Дитину кладуть на підніс, який 

плавно через отвір у стіні спускає дитину на ліжечко, що обігрівається. Сигнал тривоги 

попереджає працівників соціальної служби про появу нового підкидька лише тоді, коли 

мати мала вдосталь часу, щоб зникнути. Завдяки такій програмі значно зменшується 

рівень дітовбивств [76, с. 98]. В Україні за таким принципом роботи на даний час 

існують «Вікна життя», проте їх мережа не є широкою та відсутнім є широке 

інформування населення про такі вікна і їх розташування. 

Необхідною є розробка загальнонаціональної програми по боротьбі із домашнім 

насильством. Такі програми розроблені у всіх країнах ЄС. При цьому, важливою є 

розробка плану таким чином, щоб він комплексно і систематично протидіяв проявам 

домашнього насильства. З огляду на це, даний план повинен містити такі компоненти:  

 виявлення причин і умов, що призводять до вчинення домашнього насильства як 

на макрорівні, так і на мікрорівні, та відповідно їх усунення;  

 поділ кривдників на групи, складання кримінологічного портрету особи 

злочинця по кожній із груп, виявлення щодо кожної групи причин та умов, що 

сприяють вчиненню домашнього насильства, та розробка щодо кожної групи 

відповідних методик, спрямованих на корекцію поведінки кривдника, запобігання та 

протидію вчиненню домашнього насильства;  

 поділ на групи постраждалих від домашнього насильства осіб, виявлення 

елементів віктимної поведінки щодо кожної групи, складання кримінологічного 

портрету постраждалої особи по кожній із груп, визначення специфічних потреб кожної 
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групи постраждалих від домашнього насильства осіб та розробка відповідних методик 

роботи із кожною групою постраждалих осіб; 

 чіткий розподіл функцій між інституціями, що протидіють домашньому 

насильству та забезпечення їх взаємодії між собою. 

Важливим є проведення загальнодержавних заходів щодо роз’яснення 

протиправності та неприпустимості домашнього насильства. Частково відповідні 

функції можна покласти на поліцію, взявши за основу модель Великобританії. 

Відповідно до цією моделі працівники поліції відвідують сім’ї на території 

обслуговування, проводять роз’яснення законодавства та розповсюджують 

інформаційні матеріали. Крім цього, працівники поліції швидко реагують на випадки 

домашнього насильства та застосовують реальні санкції до кривдників, що сприяє 

розумінню їх караності та стану захищеності постраждалих осіб. Крім цього, було 

запроваджено облік проблемних сімей та розпочато періодичні візити до них 

працівників поліції [84, с. 35; 99, с. 7-8]. Вважаємо, що впровадження таких заходів в 

Україні є необхідним для протидії домашньому насильству, а їх реалізацію необхідно 

покласти на підрозділи поліції, які займаються питаннями боротьби з домашнім 

насильством [129, с. 132-133]. 

Загальновідомим є те, що вчинення домашнього насильства тісно пов’язано з 

певними психологічними, світоглядними та поведінковими установками особистості. З 

огляду на це, позитивний вплив на зниження рівня домашнього насильства мало б 

проведення виховних програм з дітьми та молоддю. Так, ст. 11 Закону України «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству» передбачає включення в навчально-

виховний процес та освітні програми питань запобігання та протидії домашньому 

насильству [53]. При розробці та проведенні цих програм можливим було б 

використання позитивного досвіду Австрії з цього питання. Так, відповідні програми, 

які проводяться з дітьми і молоддю в Австрії, включають: 

 підкреслення руйнуючого впливу насильства у сімейних відносинах;  
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 підвищення обізнаності про природу і масштаби насильства щодо дівчат і жінок 

у сімейних відносинах;  

 збільшення розуміння студентів про наслідки побутового насильства та 

насильства між знайомими у спілкуванні; 

 виховання молоді в дусі неприйнятності насильства і протиправних дій у 

сімейних та приятельських відносинах з метою запобігання та припинення поширеності 

таких дій;  

 розвиток ініціативності та волі дівчат щодо недопущення нерівноправних 

сімейних відносин, не замовчування їх наслідків та повідомлення компетентних органів 

щодо домашнього насильства;  

 надання допомоги студентам в отриманні розуміння того, як стереотипні 

очікування чоловіків і жінок сприяють домашньому насильству, що заохочує їх 

розвивати ненасильницькі, справедливі сімейні та приятельські відносини;  

 ознайомлення студентів з наявними державними органами та недержавними 

організаціями, які надають допомогу у випадку вчинення домашнього насильства [84, с. 

43-44; 88, с. 204-205]. 

Крім цього, важливим є не лише включення до таких програм вивчення 

законодавства у даній сфері, інформації про інституції, які протидіють домашньому 

насильству та дії, які необхідно вчинити у разі вчинення домашнього насильства, а й 

відповідні психологічні аспекти даної проблеми, зокрема те, як розпізнати ознаки 

ризикованих стосунків та домашнього насильства, які риси характеру та яка поведінка 

характерна для осіб, що схильні до вчинення домашнього насильства тощо. При цьому, 

при розробленні і проведенні таких програм, варто зосереджувати увагу не лише на 

неприпустимості насильства щодо дівчат і жінок у сім’ї, а й на неприпустимості 

домашнього насильства щодо чоловіків [129, с. 133]. 

Значну роль у боротьбі з домашнім насильством могли б відіграти ЗМІ. Так, 

важливим є регулярне інформування населення щодо даної проблематики, зокрема про 
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недопустимість вчинення домашнього насильства, висвітлення статистичної інформації 

щодо поширеності домашнього насильства в регіонах, інформації про органи, що 

протидіють домашньому насильству та надають допомогу постраждалим особам, а 

також інформації про дії, які варто вжити постраждалій особі. 

Не останнє місце у протидії домашньому насильству та насильницькій злочинності 

загалом відіграє і релігія. Вона у значній мірі впливає на різні соціальні процеси, в тому 

числі і на стан злочинності. Релігія сприяє розвитку у віруючих, з одного боку, 

законослухняності, а з іншого – перешкоджає розвитку потреб, що сприяє зменшенню 

як корисливих мотивів, так і насильницьких злочинів [127, с. 158]. Чимало засуджених 

осіб відносять себе до віруючих. У більшості з них релігійні погляди сформувалися 

після засудження. У розвинутих країнах Заходу, особливо в Норвегії, Швеції та 

Фінляндії, служителі релігії відіграють істотну роль в попередженні злочинності 

загалом. Релігія має великі можливості для зниження соціальної напруженості. 

Релігійні організації можуть здійснювати індивідуальну профілактику. Так, релігійні 

організації та церква можуть надавати постраждалим від домашнього насильства 

особам притулок в монастирях, розселяти у парафіян, надавати матеріальну, 

психологічну допомогу, а також допомагати у працевлаштуванні [127, с. 159]. Крім 

цього, релігія може стати одним із факторів позитивного впливу на свідомість та 

поведінку кривдників, сприяти їх виправленню. Це сприятитиме запобіганню рецидиву. 

Позитивним є досвід Чехії, де для застосування Закону «Про попередження 

насильства в сім’ї» були здійсненні системні заходи з навчання соціальних працівників, 

працівників поліції, охоронців, суддів, лікарів, працівників органів соціально-правової 

охорони дітей, адміністративних комісій, органів місцевого самоврядування та інших 

фахівців, які мають контакт з постраждалими від домашнього насильства особами, що 

мало значний позитивний ефект [84, с. 75]. Таку практику необхідно застосувати і в 

Україні, забезпечуючи систематичне проведення навчання працівників усіх органів та 

інституцій, до функцій яких входить протидія домашньому насильству та допомога 

постраждалим особам. Для проведення такого навчання необхідним є обов’язкове 
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залучення представників організацій, які тривалий час займаються боротьбою з 

домашнім насильством та допомогою постраждалим особам. 

Крім цього, корисним є досвід Чехії щодо застосування інтерактивних видів 

навчання. Так, за інформацією, наданою майором поліції Чеської республіки 

Владіміром Ведра, під час зустрічі під егідою ОБСЄ та МВС України, в Чехії навіть при 

здачі іспитів слухачі мають практично довести свої навички у припиненні домашнього 

насильства у ситуаціях, які спеціально підготовлені фахівцями. Усі дії фіксуються 

прихованими камерами і потім їм дається оцінка як самим курсантом, так і викладачами 

[153, с. 202]. 

Для ефективнішого проведення таких навчань можливим є застосування досвіду 

Словаччини. Так, у Словаччині на окремі міністерства було покладено обов’язок 

реалізувати просвітницьку діяльність професій, які підпадають під їх компетенцію. 

Наприклад, на Міністерство юстиції було покладено обов’язок провести навчання з 

даної проблематики для суддів і прокурорів, на Міністерство внутрішніх справ було 

покладено обов’язок ознайомити з даною проблематикою працівників поліції, які 

мають контакт з постраждалими від домашнього насильства особами щодо питань 

ідентифікації домашнього насильства і дій із виселення кривдників із спільного 

помешкання [84, с. 99]. Вважаємо, що застосування аналогічної практики в Україні 

було б ефективним рішенням. 

Позитивною практикою у Чехії є регулярне проведення конференцій, присвячених 

проблемі домашнього насильства. Тематика цих конференцій і терміни проведення 

плануються в Національному плані дій по запобіганню домашньому насильству. 

Відповідальними за їх проведення є Міністерство освіти, молоді та спорту, а результати 

таких конференцій оприлюднюються в мережі Інтернет, що додатково сприяє 

обізнаності громадськості з даною проблематикою. Метою конференцій є посилення 

фахових дискусій про актуальні теми і обмін думками. Конференції сприяють 

координації наукових досліджень у цій сфері, існує позитивний досвід ефективного 

використання їх результатів на практиці. Крім цього, за результатами роботи 
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конференції визначаються області, де є недостатня кількість досліджень і здійснюється 

подальше дослідження цих «білих місць» [84, с. 85]. Доцільним є проведення 

аналогічних конференцій і в Україні. Відповідальним за їх проведення можливим було 

б призначити департамент з питань боротьби з домашнім насильством при Міністерстві 

молоді та спорту України, створення якого пропонується вище. Результати конференції 

необхідно було б враховувати для удосконалення законодавства по боротьбі з 

домашнім насильством та роботи органів, що протидіють йому. 

Актуальною проблемою на даний час є зростання кількості вчинених 

насильницьких злочинів, зокрема і домашнього насильства, демобілізованими 

військовослужбовцями. Так, Вероніка Мудра з Громадської організації «White Ribbon 

Ukraine» зазначає, що після початку антитерористичної операції рівень домашнього 

насильства значно зріс, що є одним з факторів дестабілізації ситуації в Україні [163]. В 

основному, це зумовлено особливим психологічним станом демобілізованих учасників 

бойових дій. Тому важливим є розроблення ефективних загальнодержавних програм 

реабілітації учасників бойових дій. Необхідним є також розроблення окремих 

корекційних програм для кривдників-учасників бойових дій, які б враховували 

психологічний стан цієї категорії осіб. 

В Україні існує хибний стереотип, що постраждалими від домашнього насильства є 

жінки. Але рівень жіночої насильницької злочинності в останні роки зростає, тому при 

реалізації даних заходів потрібно врахувати, що вони повиннні стосуватися як жінок, 

так і чоловіків, які є постраждалими особами або кривдниками. Наприклад, в Лондоні 

працює клуб для чоловіків, організований за типом організації анонімних алкоголіків 

[127, с. 29]. На зборах джентльмени розповідають про те, якому пригніченню піддали їх 

дружини, і намагаються відновити втрачену самоповагу. З огляду на це, варто 

погодитися з Р. В. Перелигіною щодо створення в Україні організації з допомоги 

чоловікам (на основі вивчення досвіду Лондону), які постраждали від насильства з боку 

жінок, що сприятиме вдосконаленню механізмів реалізації принципу ґендерної рівності 

та встановленню гарантій забезпечення рівноправності статей [126, с. 14]. 
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Важливим елементом протидії домашньому насильству є не лише надання 

допомоги постраждалим особам, а й забезпечення відповідної роботи з кривдниками з 

метою недопущення рецидиву домашнього насильства. Так, доцільним є закріплення 

відповідних норм у КК України, КПК України, Законі України «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству» щодо обов’язковості проходження кривдниками 

програми для кривдників. Для цього доцільним було б створення спеціальних центрів 

для забезпечення виконання таких програм і систематичної роботи із кривдниками. Такі 

центри функціонують, зокрема, в Чехії, а проходження зазначеної програми є 

обов’язковим. Крім цього, було запроваджено пілотну програму з роботи із 

кривдниками. Постійно проводиться оцінка дієвості терапевтичних програм з метою 

визначення найбільш ефективних заходів. Метою пілотної програми є створення мережі 

центрів, які надають рекомендації для роботи з кривдниками і створення стандартів 

роботи з ними [84, с. 80-81]. Такий досвід доцільно перейняти і Україні. 

Враховуючи міжнародний досвід протидії насильницькій злочинності визначимо 

наступні напрямки удосконалення вітчизняного законодавства у цій сфері. 

Відповідно до ст. 126
1
 КК України домашнім насильством є умисне систематичне 

вчинення фізичного, психологічного або економічного насильства щодо подружжя чи 

колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у 

сімейних або близьких відносинах, що призводить до фізичних або психологічних 

страждань, розладів здоров’я, втрати працездатності, емоційної залежності або 

погіршення якості життя потерпілої особи. П. 6
1
 ч. 1 ст. 67 КК України до обтяжуючих 

обставин вчинення злочину відносить його вчинення щодо подружжя чи колишнього 

подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або 

близьких відносинах [80]. При цьому КК України не зазначає, хто належить до переліку 

осіб, з якими винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах. Разом 

з цим ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству» визначає чіткий перелік осіб, на яких поширюється дія законодавства про 

запобігання та протидію домашньому насильству [53]. Тому для уникнення проблем 
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щодо застосування зазначених статтей КК України пропонуємо замінити 

формулювання «щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою 

винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах» на «щодо осіб, 

визначених ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству». 

Вважаємо позитивною норму Модельного законодавства ООН про домашнє 

насильство щодо включення у перелік осіб, які підлягають захисту хатніх робітників 

[191]. З огляду на це, вважаємо за доцільне доповнити перелік осіб, визначених ч. 2 ст. 

3 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» хатніми 

робітниками, що проживають з особами, у яких вони працюють. Варто внести зміни і 

до п. 6 та п. 13 ч. 2 ст. 3 цього закону, поширивши його дію не лише на осіб, які мають 

спільну дитину (дітей), а й осіб, які мали спільну дитину (дітей). Позитивним є досвід 

Іспанії, де у зв’язку з прийняттям Органічного закону про гендерне насильство було 

внесено зміни до ст. 148 КК Іспанії, відповідно до якої обставиною, яка обтяжує 

покарання за напад є вчинення його щодо колишнього подружжя або іншої особи, з 

якою кривдник підтримував такі ж стосунки незалежно від факту спільного проживання 

[20, с. 29]. Тому вважаємо за доцільне доповнити перелік осіб, визначених ч. 2 ст. 3 

Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» особою, з якою 

кривдник не перебуває у шлюбі, але підтримує такі стосунки незалежно від факту 

спільного проживання. 

До видів домашнього насильства, закріплених у ст. 126
1
 КК України, а саме 

фізичного, психологічного або економічного насильства, варто додати також 

сексуальне та соціальне. Зазначені види домашнього насильства виділяють у 

зарубіжному законодавстві та практиці, зокрема у Німеччині та Великобританії. 

Відповідні зміни щодо видів насильства варто внести і в ст. 1 Закону України «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству» та у ст. 173
2
 КУпАП. 

Крім цього, у Законі України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству», пропонуємо наступним чином визначити види домашнього насильства. 
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Фізичне домашнє насильство – вид домашнього насильства, який включає 

нанесення ляпасів, стусанів, штовхання, щипання, шмагання, кусання, ізоляція, 

обмеження пересування, нанесення побоїв, мордування, заподіяння тілесних 

ушкоджень різного ступеня тяжкості, позбавлення їжі, сну, залишення в небезпеці, 

ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, залишення 

без догляду чи піклування, заподіяння смерті, інші форми протиправного фізичного 

впливу. 

Економічне домашнє насильство – вид домашнього насильства, який включає 

умисне позбавлення житла, одягу, іншого майна, коштів чи документів або можливості 

користуватися і розпоряджатися ними, позбавлення або обмеження майнових прав, 

вигнання з дому, заборону працювати, примушування до праці, заборону навчатися та 

інші правопорушення економічного характеру. 

Сексуальне домашнє насильство – вид домашнього насильства, який включає будь-

які діяння сексуального характеру, вчинені стосовно повнолітньої особи без її згоди або 

стосовно дитини незалежно від її згоди, або в присутності дитини, примушування до 

акту сексуального характеру, нав’язування будь-яких дій чи акту сексуального 

характеру, нав’язливий прояв сексуального інтересу, примушування роздягатися, а 

також інші правопорушення проти статевої свободи чи статевої недоторканості особи, у 

тому числі вчинені стосовно дитини або в її присутності. 

Психологічне домашнє насильство – вид домашнього насильства, який включає 

лайку, образи, погрози, у тому числі щодо третіх осіб, приниження, неповагу, 

переслідування, ігнорування, залякування, прояв крайніх ревнощів, поширення 

ганебних відомостей, інші діяння, спрямовані на обмеження волевиявлення особи, її 

залякування, інші діяння, які викликали у постраждалої особи побоювання за свою 

безпеку чи безпеку третіх осіб, спричинили емоційну невпевненість, напругу, почуття 

страху, якщо такі дії або бездіяльність викликали або могли викликати у постраждалої 

особи побоювання за свою безпеку чи безпеку третіх осіб, спричинили емоційну 
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невпевненість, нездатність захистити себе або завдали шкоди психічному здоров’ю 

особи.  

Соціальне домашнє насильство – вид домашнього насильства, який включає 

обмеження в соціальному житті постраждалої особи, заборону, обмеження чи контроль 

за зовнішніми контактами, заборону, обмеження або перешкоджання у спілкуванні з 

іншими людьми (людиною), соціальній самореалізації та інші форми обмеження 

соціального життя. 

Крім цього, вважаємо за можливе перейняти досвід Франції щодо криміналізації 

погрози вчинення домашнього насильства. 

Значною і актуальною проблемою на даний час в Україні є широке володіння 

зброєю серед населення, що зумовлює зростання рівня насильницьких злочинів з 

використанням зброї. Пропонуємо закріплення у ст.126
1
 КК України такої 

кваліфікуючої ознаки як вчинення злочину із застосуванням зброї. Доцільно також 

виділяти у Єдиному звіті про кримінальні правопорушення по державі злочини, 

пов’язані із домашнім насильством, що вчинені із застосуванням зброї. 

Таким чином, пропонуємо викласти ст.126
1
 КК України у наступній редакції: 

1. Домашнє насильство, тобто умисне систематичне вчинення фізичного, 

психологічного, економічного, сексуального або соціального насильства щодо особи, 

передбаченої у ч.2 або 3 ст.3 Закону України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству», що призводить до фізичних або психологічних страждань, 

розладів здоров’я, втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення якості 

життя потерпілої особи, - карається громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти 

до двохсот сорока годин, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі 

на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до двох років; 

2. Те саме діяння, вчинене з особливою жорстокістю, або із застосуванням зброї, - 

карається позбавленням волі на строк до десяти років. 

Вважаємо за необхідне перейняти досвід Австрії і Чехії та закріпити у КК України 

норми, яка б передбачала відповідальність за переслідування особи (сталкінг), оскільки 
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часто кривдник переслідує постраждалу особу після того як вона покидає спільне 

помешкання. Зокрема, дана ситуація може виникнути тоді, коли постраждала особа або 

інша особа не повідомить поліції про факт вчинення домашнього насильства і 

відповідно злочин набуває латентного характеру. Як наслідок, стосовно кривдника не 

може бути винесений тимчасовий заборонний припис, обмежувальний припис чи 

обмежувальний захід, а тому в даному випадку відсутньою є відповідальність 

кривдника за подальше переслідування постраждалої особи. З огляду на це, пропонуємо 

доповнити Кримінальний кодекс України статтею такого змісту: 

1. Сталкінг, тобто умисне систематичне переслідування іншої особи особисто, або 

за допомогою листування, використання засобів телефонного зв’язку, інформаційно-

телекомунікаційних мереж чи інших засобів зв’язку, або іншим способом, якщо така 

поведінка обмежує потерпілого у звичайному житті, викликає або здатна викликати 

психологічну напругу, - 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. 

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони спричинили 

короткочасний розлад здоров’я або незначну втрату працездатності, або вчинені із 

застосуванням насильства, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, або 

вчинені щодо неповнолітнього, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, 

- караються штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока 

годин або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до 

шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років. 

3. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені під час строку дії 

обмежувального заходу, передбаченого ст.91
1
 цього Кодексу, або якщо вони 

спричинили тривалий розлад здоров’я або значну стійку втрату працездатності менш як 

на одну третину, або вчинені із застосуванням насильства, небезпечного для здоров’я 

особи, або вчинені щодо малолітньої особи чи вагітної, або вчинені з використанням 
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службового становища, - караються виправними роботами на строк до двох років або 

обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох 

років. 

4. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони спричинили втрату 

будь-якого органу або його функцій, психічну хворобу або інший розлад здоров’я, 

поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш як на одну третину, або 

переривання вагітності, або інші тяжкі наслідки, або вчинені із застосуванням 

насильства, небезпечного для життя особи, або із використанням зброї, - караються 

позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років. 

Кваліфікуючі ознаки злочинів, передбачених ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 122, ч. 

2 ст. 125, ч. 2 ст. 126, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 129, ч. 2 ст. 135, ч. 2 ст. 136, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 

147, ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст. 152, ч. 2 ст. 153, ч. 2 ст. 154, ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 187, 

ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 192 КК доцільно доповнити такою як вчинення 

відповідного злочину щодо осіб, визначених у п. 2 і 3 ч. 2 ст. 3 Закону України «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству». Таким чином, вчинення злочинів, 

передбачених даними статтями КК України щодо зазначених осіб утворюватиме 

кваліфікований склад злочину, що буде додатково сприяти протидії домашньому 

насильству. Крім цього, з метою профілактики вчинення домашнього насильства 

потрібно доповнити кримінальне законодавство також нормами, відповідно до яких при 

розгляді справ, пов’язаних із вчиненням вищезазначених злочинів щодо осіб, 

визначених у п. 2 і 3 ч. 2 ст. 3 Закону України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству», обов’язково повинно розглядатися питання про позбавлення 

певних прав (наприклад, у разі вчинення зазначених злочинів батьками – позбавлення 

батьківських прав, у разі вчинення таких злочинів опікуном чи піклувальником – 

припинення опіки чи піклування над потерпілим, а також заборона в подальшому 

виступати опікуном чи піклувальником). 

Доцільним було б включення до ст. 66 КК України норми, відповідно до якої 

вчинення злочинів, передбачених ст. 115, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 129 КК України 
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щодо особи, яка систематично застосовує домашнє насильство було б визнано 

обставиною, яка пом’якшує покарання. 

Крім цього, з метою додаткової протидії застосуванню зброї при вчиненні 

домашнього насильства, вважаємо необхідним внесення змін до наступних норм 

законодавства. До переліку обмежувальних заходів, передбачених ч. 1 ст. 91
1
 КК 

України, доцільно додати такий обмежувальний захід як тимчасове вилучення 

документів, які посвідчують право на володіння та носіння зброї із тимчасовим 

вилученням такої зброї. Аналогічну норму необхідно закріпити і у ч. 6 ст. 194 КПК 

України. Такий самий захід необхідно додати у ч. 2 ст. 25 Закону України «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству», де визначено перелік заходів, які 

може містити терміновий заборонний припис, а також до ч. 2 ст. 26 цього ж закону, де 

визначено заходи, які може містити обмежувальний припис. Таким чином, тимчасово 

вилучати документи, які посвідчують право на володіння та носіння зброї із 

тимчасовим вилученням такої зброї, зможе не лише суд, а й працівники відповідних 

підрозділів органів Національної поліції України у разі винесення термінового 

заборонного припису. Закріплення такої норми є позитивним з огляду на те, що 

вирішення зазначеного питання лише у судовому порядку потребує певного проміжку 

часу, через що відсутня можливість оперативно здійснити захист життя та здоров’я 

постраждалої особи. Тому надання права працівникам відповідних підрозділів органів 

Національної поліції України тимчасово вилучати документи, які посвідчують право на 

володіння та носіння зброї із тимчасовим вилученням такої зброї у випадку винесення 

термінового заборонного припису дозволить найбільш якісно та оперативно здійснити 

захист прав постраждалої особи, зокрема її життя і здоров’я. 

Відповідно до ст.ст. 25, 26 Закону України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству» терміновий заборонний припис виноситься строком до 10 діб, 

а обмежувальний припис видається на строк від одного до шести місяців [53]. Ст. 91
1
 

КК України встановлює, що обмежувальні заходи, які передбачені цією статтею, 

можуть застосовуватися на строк від одного до трьох місяців і за потреби можуть бути 
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продовжені на визначений судом строк, але не більше як на 12 місяців [80]. Разом з 

цим, відповідно до ч. 2 ст. 148 КПК України тимчасове обмеження у користуванні 

спеціальним правом може бути здійснене на підставі рішення слідчого судді під час 

досудового розслідування на строк не більше двох місяців [81]. Тому для уникнення 

протиріч у нормах кримінального та кримінального процесуального законодавства, 

необхідно додати до ч. 2 ст. 148 КПК України, що визначає строк тимчасового 

обмеження у користуванні спеціальним правом, зокрема правом на володіння та 

носіння зброї, абзац наступного змісту: «Тимчасове обмеження у користуванні 

спеціальним правом у випадку вчинення злочину, пов’язаного із домашнім насильством 

може бути здійснене на підставі рішення слідчого судді під час досудового 

розслідування на весь строк дії термінового заборонного припису стосовно кривдника, 

передбаченого ст. 25 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству», обмежувального припису стосовно кривдника, передбаченого ст. 26 цього 

Закону, обмежувального заходу, передбаченого ст. 91
1
 Кримінального кодексу України. 

У разі продовження строку дії обмежувального припису стосовно кривдника, 

передбаченого ст. 26 цього Закону, обмежувального заходу, передбаченого ст. 91
1
 

Кримінального кодексу України тимчасове обмеження у користуванні спеціальним 

правом продовжується на такий самий строк, на який вони продовжені». 

Ч. 1 ст. 148 КПК України встановлює, що у разі наявності достатніх підстав 

вважати, що для припинення кримінального правопорушення чи запобігання вчиненню 

іншого, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного щодо 

перешкоджання кримінальному провадженню, забезпечення відшкодування шкоди, 

завданої кримінальним правопорушенням, необхідно тимчасово обмежити 

підозрюваного у користуванні спеціальним правом, слідчий, прокурор, інша 

уповноважена службова особа мають право тимчасово вилучити документи, які 

посвідчують користування спеціальним правом, у законно затриманої ними особи в 

порядку, передбаченому статтею 208 цього Кодексу [81]. Вважаємо за доцільне 
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передбачити не право, а обов’язок тимчасово вилучити документи, які посвідчують 

користування спеціальним правом у підозрюваного у вчиненні домашнього насильства. 

Доцільним є також закріплення в Законі України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству» норми щодо можливості негайного видалення кривдника зі 

спільного з постраждалою особою помешкання. Така норма, зокрема, існує у 

законодавстві Франції [84, с. 70]. 

Вважаємо за необхідне закріплення в Законі України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству» норми щодо обов’язкового негайного видалення з 

помешкання кривдника, який вчинив домашнє насильство щодо дитини, або якщо існує 

загроза його вчиненню з боку кривдника, зокрема якщо існує небезпека для життя або 

здоров’я дитини. Якщо домашнє насильство вчинено, або існує загроза його вчинення, з 

боку батьків та всіх повнолітніх осіб, які проживають з дитиною, то доцільним є 

негайне вилучення дитини з помешкання працівниками поліції, тимчасове поміщення її 

у лікарню, дитячий будинок, помешкання інших родичів та невідкладне повідомлення 

про це органів опіки і піклування та суду з метою визначення подальшого місця 

проживання дитини. Схожа практика, зокрема, застосовується в Польщі [84, с. 102]. 

Крім цього, варто закріпити норму, яка б встановлювала, що в даному випадку 

необхідним є одночасне вирішення питання щодо позбавлення батьків батьківських 

прав. 

Ст. 91
1
 КК України, ч. 6 ст. 194 КПК України та ст. 26 Закону України «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству» встановлює в якості одного з 

можливих обмежувальних заходів, такий як обмеження спілкування з дитиною у разі, 

якщо домашнє насильство вчинено стосовно дитини або у її присутності [53]. Вважаємо 

доцільним внесення змін до цих норм, відповідно до яких до кривдника буде 

застосовуватися не лише обмеження у спілкуванні з дитиною, а й заборона такого 

спілкування, якщо це відповідає інтересам дитини. Також необхідним є закріплення у 

зазначених законодавчих актах норми, відповідно до якої даний обмежувальний захід 

застосовується обов’язково у кожному випадку вчинення домашнього насильства 
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стосовно дитини або у її присутності. Доцільним є законодавче встановлення обов’язку 

поліції невідкладно інформувати органи опіки і піклування про вчинене домашнє 

насильство щодо дитини або у її присутності. Крім цього, необхідно закріпити норму, 

відповідно до якої подальше спілкування з дитиною під час дії цього обмежувального 

заходу, може відбуватися лише у присутності другого із батьків, який не вчиняв 

насильства, інших повнолітніх родичів, представників органів опіки і піклування, 

психологів або педагогів. 

Ч. 2 ст. 91
1
 КК України передбачає, що обмежувальні заходи, застосовуються до 

особи, яка на момент вчинення домашнього насильства досягла 18-річного віку [81]. 

Дана норма є недосконалою з огляду на наступне. Відповідно до ч. 2 ст. 23 Сімейного 

кодексу України за заявою особи, яка досягла шістнадцяти років, за рішенням суду їй 

може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам 

[146]. Таким чином, ч. 2 ст. 91
1
 КК не враховує ситуації, коли особа, яка досягла 16 

років може мати нареченного/наречену, чоловіка/дружину та дітей. Крім цього, ч. 2 ст. 

91
1
 КК України не враховує випадків надання повної цивільної дієздатності 

неповнолітнім. Так, відповідно до ст. 35 Цивільного кодексу України повна цивільна 

дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і працює 

за трудовим договором; неповнолітній особі, яка записана матір’ю або батьком дитини; 

фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і яка бажає займатися підприємницькою 

діяльністю [159]. Вважаємо цілком справедливим підходом такий, відповідно до якого 

обмежувальні заходи могли б застосовуватися до неповнолітніх осіб, яким надано право 

шлюб, повна цивільна дієздатність або які перебувають у шлюбі. З огляду на це, до ч. 2 

ст. 91
1
 КК України необхідно додати абзац, відповідно до якого обмежувальні заходи 

застосовуються до неповнолітніх, яким надано право шлюб або які перебувають у 

шлюбі, а також до неповнолітніх осіб, яким надана повна цивільна дієздатність. 

Крім цього, необхідним є включення до ст. 91
1
 КК України норми, відповідно до 

якої такий обмежувальний захід як направлення для проходження програми для 
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кривдників або пробаційної програми застосовується також до осіб, які на момент 

вчинення домашнього насильства не досягли 18-річного віку. 

Ч. 2 ст. 91
1
 КК України встановлює, що обмежувальні заходи можуть 

застосовуватися на строк від одного до трьох місяців і за потреби можуть бути 

продовжені на визначений судом строк, але не більше як на 12 місяців [81]. Вважаємо, 

що доцільно змінити дану норму, вказавши, що такі заходи можуть застосовуватися до 

кінця розгляду справи судом. Зокрема, в Німеччині відповідно до Закону про захист від 

насильства в сім’ї, до кінцевого розгляду заяви суд може заборонити кривднику не 

лише входити до квартири, але й підходити до неї ближче певної відстані [21, с. 81]. 

З метою забезпечення належного контролю за виконанням обмежувального заходу, 

обраного судом до кривдника, варто додати у ч. 6 ст. 194 КПК України абзац, 

відповідно до якого при виконанні обмежувального заходу обов’язково застосовуються 

електронні засоби контролю, передбачені ст. 195 КПК України. Для прикладу, у 

Франції за рішенням суду використовуються електронні GPS-браслети, які передають 

до поліції сигнал тривоги при наближенні кривдика до певного місця або за сигналом 

постраждалої особи [84, с. 70]. 

Необхідно внести зміни до ст. 477 КПК України, згідно з якими вчинення 

домашнього насильства не буде належати до категорії кримінальних проваджень у 

формі приватного обвинувачення. Так, корисним є досвід Норвегії, де існує принцип 

обов’язкового судового провадження. Українському законодавцеві необхідно закріпити 

норму, згідно з якою за вчинення домашнього насильства кримінальне провадження 

відкривається незалежно від звернення постраждалої особи з відповідною заявою (або 

за відповідною заявою родичів, сусідів), а також неможливість припинення 

провадження на прохання постраждалої особи. Позитивний вплив мала б норма про 

можливість негайного затримання кривдника поліцейськими, які прибули на виклик, у 

випадках вчинення домашнього насильства або реальної загрози його вчинення. 

Зокрема, такі норми існують у законодавстві Великобританії.  
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Згідно з Кримінально-процесуальним актом Норвегії передбачено право 

постраждалої особи на допомогу юриста, послуги якого у даному випадку оплачує 

держава [113, с. 47]. Можливим було б закріплення аналогічної норми в КПК України. 

При цьому, враховуючи складну економічну ситуацію в Україні, доцільним було б 

подальше стягнення в користь держави таких витрат на юридичну допомогу з 

кривдника. Зокрема, схожа практика застосовується в Німеччині, де витрати, пов’язані з 

судовим розглядом справи та на юридичну допомогу оплачує кривдник [84, с. 56]. Крім 

цього, доцільним є подальше стягнення з кривдника в користь держави витрат, 

пов’язаних із проживанням постраждалої особи в шелтерах, наданням такій особі 

медичної допомоги та інші витрати, які здійснює держава для захисту прав та інтересів 

постражалих осіб. 

Важливим питанням для ефективнішої протидії насильницькій злочинності є чітке 

передбачення у законодавстві обов’язку лікарів інформувати правоохоронні органи про 

виявлені факти вчинення домашнього насильства і загалом насильницьких злочинів або 

підозру про їх вчинення та встановлення відповідальності за невиконання цього 

обов’язку. 

Доцільно доповнити також сімейне та житлове законодавство для ефективнішої 

протидії домашньому насильству. Зокрема, необхідно визнати факт вчинення 

домашнього насильства як підстави для розірвання шлюбу, що дасть змогу запобігти 

переростанню криміногенних конфліктних взаємовідносин у злочинне посягання і 

вчинення тяжких злочинів проти постраждалої особи. При цьому, розірвання такого 

шлюбу у порядку, встановленому ст. 106 Сімейного кодексу України, повинно 

проводитися невідкладно без спливу одного місяця від дня подання заяви про 

розірвання шлюбу. Аналогічно справи про розірвання шлюбу у порядку, встановленому 

ст. 109 Сімейного кодексу України, повинні розглядатися невідкладно та без спливу 

одного місяця від дня подання заяви про розірвання шлюбу та без вжиття заходів для 

примирення подружжя. Доцільно доповнити житлове законодавство нормою, яка б 

визначала однією з підстав для примусового обміну житла факт недосягнення згоди про 



 
 

206 

обмін після розірвання шлюбу у зв’язку з вчиненням домашнього насильства. Сімейне 

законодавство варто також доповнити нормою про недопустимість відкладення 

розгляду справи про розірвання шлюбу з метою надання подружжю часу для 

примирення за умови відповідного клопотання постраждалої особи. Така норма буде 

сприяти захисту прав, свобод та інтересів постраждалої особи. Особливо актуальною 

дана теза є у зв’язку з тим, що криміногенна ескалація сімейно-побутового конфлікту, 

яка призводить до вчинення тяжкого насильницького злочину, пов’язана із вимушеним 

спільним проживанням колишнього подружжя [26, с. 193].  

Крім цього, вважаємо за доцільне закріплення у ст. 91
1
 КК України та ст. 26 Закону 

України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» норм, відповідно до 

яких у випадку подання заяви або позову про розірвання шлюбу строк дії 

обмежувальних заходів та обмежувального припису стосовно кривдника продовжується 

до моменту припинення шлюбу внаслідок його розірвання. Така норма існує, зокрема, у 

законодавстві Австрії [84, с. 91]. Вважаємо, що даний захід дозволить додатково 

захистити права та інтереси постраждалої особи завдяки створенню можливостей 

уникнення додаткових конфліктних ситуацій, пов’язаних із розлученням, між 

кривдником та постраждалою особою. 

Доцільним є закріплення норми, яка б встановлювала, що постраждала особа 

звільняється від сплати судового збору за подання позову про розірвання шлюбу у 

зв’язку з вчиненням домашнього насильства. 

Ст. 31 Сімейного кодексу України встановлює зобов’язання наречених у разі 

відмови від вступу в шлюб.  Так, відповідно до ч. 3 ст. 31 цього Кодексу особа, яка 

відмовилася від шлюбу, зобов'язана відшкодувати другій стороні затрати, що були нею 

понесені у зв'язку з приготуванням до реєстрації шлюбу та весілля, крім випадків, якщо 

відмова від шлюбу була викликана протиправною, аморальною поведінкою нареченої, 

нареченого, прихованням нею, ним обставин, що мають для того, хто відмовився від 

шлюбу, істотне значення (тяжка хвороба, наявність дитини, судимість тощо) [146]. 

Вважаємо за доцільне доповнити ч. 3 ст. 31 Сімейного кодексу України абзацом, 
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відповідно до якого особа має право на відшкодування затрат, що були нею понесені у 

зв'язку з приготуванням до реєстрації шлюбу та весілля у випадку відмови від шлюбу, 

що викликано вчиненням чи погрозою вчинення щодо неї домашнього насильства 

нареченим, нареченою. 

Особливо актуальним стало б прийняття закону, який би встановлював можливість 

та регламентував би порядок надання інформації про те, чи притягувалася конкретна 

особа до відповідальності за вчинення домашнього насильства та чи надходили заяви 

про вчинення домашнього насильства цією особою. Для прикладу, у Великобританії 

існує «Закон Клер», відповідно до якого людина може звернутися в поліцію щоб 

перевірити чи має партнер «насильницьке минуле» [84, с. 39]. 

За законодавством деяких країн, наприклад Республіки Польщі, одним із заходів 

впливу на кривдників є «подання ухвали про покарання до відома публіки в загальному 

порядку». Таку норму доцільно імплементувати і в українське законодавство. 

Оприлюднення фактів вчинення домашнього насильства, особливо в сім’ях публічних 

осіб, буде додатково сприяти профілактиці домашнього насильства [62, с. 204; 128, 

с. 255-256].  

Для додаткової протидії вчиненню домашнього насильства іноземними особами та 

особами без громадянства, особливо тими, в яких вчинення домашнього насильства 

зумовлено ментально, доцільним є закріплення у законодавстві, зокрема у Законі 

України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», норм, відповідно до 

яких вчинення домашнього насильства є підставою для скасування тимчасової та 

постійної посвідки на проживання, а також підставою для примусового видворення 

такої особи. 

Вважаємо за доцільне запровадження інституту медіації при вирішенні сімейних 

конфліктів. Погоджуємося із О. М. Ткаленко, що даний підхід можна використовувати 

у ситуації, коли батьки постійно сваряться одне з одним, а дитина вимушена бути 

свідком цього та водночас постраждалою від психологічного насильства особою. 

Притягнення до відповідальності обох батьків не вирішує ситуацію і не покращує 
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психологічну обстановку в сім’ї. Також медіацію можна застосовувати у випадках, коли 

подружжя розлучилося, а дитина стає об’єктом маніпуляцій і внаслідок цього зазнає 

психологічного насильства.  Крім цього, медіація може бути використана при вирішенні 

непорозумінь та складних взаємовідносин між батьками та дітьми у підлітковому віці 

[153, с. 192-194]. Таким чином, медіація може стати важливим запобіжником вчинення 

домашнього насильства, насамперед щодо дітей. З огляду на це, вважаємо за доцільне 

включення інституту медіації до ст. 6 Закону України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству» до переліку суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству. При цьому необхідним є розроблення 

положення про застосування медіації при вирішенні сімейних конфліктів та у випадках 

вчинення домашнього насильства. У цьому положенні доцільно визначити випадки, у 

яких може застосовуватися медіація, перелік інституцій, що здійснюють медіацію, їх 

завдання та функції. 

Порядок винесення уповноваженими підрозділами органів Національної поліції 

України термінового заборонного припису стосовно кривдника, затверджений наказом 

Міністерства внутрішніх справ України від 01 серпня 2018 року за № 654, визначає 

порядок винесення тимчасового заборонного припису. Відповідно до п. 2 цього 

Порядку припис виноситься за заявою постраждалої особи, а також за власною 

ініціативою працівника уповноваженого підрозділу поліції за результатами оцінки 

ризиків [108]. Проте на даний час не існує жодної методики щодо такої оцінки ризиків. 

З огляду на це, вважаємо за необхідне розроблення методики оцінки ризиків при 

вирішенні питання про винесення тимчасового заборонного припису. Це ж саме 

стосується і питання щодо видачі обмежувального припису. Доцільно також закріпити 

норму, відповідно до якої при вирішенні питання про можливість звільнення від 

винесення чи непродовження дії тимчасового заборонного припису, обмежувального 

припису, застосування обмежувального заходу чи одного із обов’язків, що 

встановлюється відповідно до них, не може бути врахована думка постраждалої особи. 
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Необхідним є розроблення методики, відповідно до якої повинні діяти працівники 

поліції після прибуття на місце вчинення домашнього насильства. Так, корисними при 

вирішенні цього питання є наступні методики. У Словаччині у 2006 році в рамках 

проекту «Алтерна» словацького кризового центру «Дотик» була розроблена Методика 

дій працівників поліції у випадку домашнього насильства. У Методиці звертається 

увага на те, що є небажаним, щоб з боку працівників поліції відбувалися будь-які 

затримки, є необхідним прийняти заяву на місці, без відвідування постраждалою 

особою відділку поліції. Звертається увага і на необхідність фізичного відмежування 

постраждалої особи і кривдника (з кожним спілкується окремий працівник поліції в 

окремому місці), для того щоб створити умови, при яких постраждала особа може 

говорити більш відверто. При розмові з постраждалою особою необхідно пристосувати 

темп і спосіб ведення розмови відповідно до її психічного стану, тому що така особа 

потребує охорони, розуміння і поваги. До постраждалої особи потрібно ставитися 

серйозно. Працівники поліції зобов’язані інформувати постраждалу особу не тільки про 

права, але і про можливість надання подальшої допомоги і підтримки [84, с. 90]. 

Ефективною у випадках вчинення домашнього насильства вважаємо поцедуру 

«блакитних карток» у Польщі. Відповідно до неї, працівник поліції у разі виявлення 

домашнього насильства розпочинає процедуру «Блакитні карти» шляхом заповнення 

формуляра «А», в якому зазначає обставини справи. Якщо під час здійснення перевірки 

за викликом немає можливості заповнити формуляр «Блакитна карта – А» у повному 

обсязі, то окремі частини можуть бути пізніше уточненими та доповненими 

дільничним, у присутності особи, щодо якої існує підозра, що вона виступає 

постраждалою особою. Поліцейський, який здійснює провадження, або інша посадова 

особа місцевої поліції роз’яснює постраждалій особі можливі подальші дії та надає їй 

інформацію для постраждалих від домашнього насильства осіб (формуляр «Блакитна 

карта – В»). Важливим є те, що працівники польської поліції мають при собі 

формуляри, які зобов’язані залишити постраждалій особі, оскільки вона на момент 

втручання перебуває у стані сильного стресу, зумовленого пережитим страхом і 
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стражданнями, присутністю працівників поліції, а також невизначеністю, чим власне 

закінчиться дана ситуація. З огляду на це, не можна розраховувати на те, що 

постраждала особа зможе повністю почути, усвідомити та запам’ятати те, що їй 

говорять працівники поліції за даних обставин. Постраждала особа згодом має 

можливість вивчити у більш спокійній обстановці всю необхідну їй інформацію. 

Формуляр «Блакитна карта – В» містить кваліфіковане роз’яснення щодо того, що 

вважається домашнім насильством, хто може бути постраждалою особою, в яких 

формах воно найчастіше проявляється, види злочинів, які вчиняються у цій сфері із 

зазначенням тих випадків, коли кримінальне переслідування розпочинається за умови 

обов’язкового подання заяви постраждалою особою, а також її прав. Друга частина 

формуляра «Блакитна карта – В» пропонує постраждалій особі занотувати перебіг події: 

вказати, хто виступав кривдником, коли це трапилося, в чому полягало насильства, як 

часто воно відбувається, чи були свідки домашнього насильства, чи постраждала особа 

зверталася до компетентних органів для припинення домашнього насильства. Третя 

частина формуляра містить інформацію щодо можливості отримання нею допомоги, а 

також місцезнаходження осередків організацій, до яких можна звернутися за 

допомогою та підтримкою. Такий формуляр є конкретною пропозицією, що посилює у 

постраждалої особи почуття безпеки та робить можливим спокійне обміркування 

ситуації, а також звернення за допомогою у разі відчуття такої необхідності. В ході 

здійснення процедури «Блакитні карти» членами міждисциплінарної комісії також 

заповнюються формуляри «Блакитна карта – С» стосовно особи, щодо якої існує 

підозра, що вона є постраждалою особою, у якому опрацьовується індивідуальний план 

заходів для допомоги цій особі та «Блакитна карта – D» стосовно особи, щодо якої існує 

підозра, що вона є кривдником, де діагностується ситуація, що склалася в сім’ї, 

попереджається про відповідальність за вчинення домашнього насильства, 

обґрунтовується необхідність взяття участі у корекційно-навчальних програмах. 

Законодавство Польщі встановлює, що закінчення процедури «Блакитні карти» настає у 

випадку припинення домашнього насильства або наявності обґрунтованого 
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припущення про його припинення після завершення проведення заходів 

індивідуального плану допомоги або прийняття рішення про недоцільність подальшого 

вжиття заходів. Закінчення процедури оформляється протоколом, який підписує 

керуючий міждисциплінарної комісії [84, с. 103-105]. Вважаємо, що аналогічну 

процедуру варто запровадити і в Україні, оскільки процедура «блакитних карток» на 

високому рівні пристосована та враховує обстановку вчинення домашнього насильства, 

психологічний стан постраждалої особи та кривдника. 

Відповідно до § 27а Закону Словаччини «Про поліцію» кривдник повинен надати 

працівнику поліції ключ від спільного помешкання. Працівник поліції надає 

можливість кривднику забрати зі спільного помешкання тільки речі, які служать його 

особистим потребам, особисті цінності і документи, а також речі, необхідні для 

виконання своєї професії. Дотримання обов’язку виселитися зі спільного помешкання 

поліцейський відділок зобов’язаний перевірити [84, с. 88-89]. Аналогічні норми варто 

закріпити і в законодавстві України. 

Вважаємо за доцільне закріпити адміністративну відповідальність постраждалої від 

домашнього насильства особи у разі, якщо вона дозволила кривднику повернутися до 

спільного помешкання під час дії відповідного обмежувального заходу, встановленого 

відповідно до ст. 91
1
 КК України, або термінового заборонного припису чи 

обмежувального припису, встановленого відповідно до ст. 25, 26 Закону України «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству». Таку відповідальність можливо 

встановити у вигляді штрафу. Так, наприклад, в Австрії, якщо постраждала особа 

дозволила кривднику повернутися додому під час дії заборонного ордеру на неї може 

бути накладено штраф [21, с. 83]. 

Як було зазначено у попередніх розділах, особи, які за своїми посадовими 

обов’язками повинні протидіяти домашньому насильству, самі є носіями гендерних 

стереотипів та застосовують насильство у власних сім’ях. Безумовно, у цьому разі 

ефективне виконання своїх службових обов’язків викликає сумнів. Тому вважаємо за 

необхідне закріплення на законодавчому рівні, зокрема у КЗпП України, законодавчих 
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та нормативно-правових актах, які регламентують роботу відповідних органів, що 

уповноважені протидіяти домашньому насильству, норми, відповідно до якої у разі 

отримання заяви, іншої інформації про вчинення працівником такого органу 

домашнього насильства, щодо цього працівника проводиться обов’язково службове 

розслідування по даному факту, і у разі підтвердження факту вчинення домашнього 

насильства такого працівника звільняють із займаної посади. Таким чином, пропонуємо 

доповнити КЗпП України, законодавчі та нормативно-правові актах, які регламентують 

роботу органів, що уповноважені протидіяти домашньому насильству, нормою, 

відповідно до якої факт вчинення домашнього насильства працівником такого органу є 

підставою для звільнення такого працівника. Також вважаємо доцільним впровадження 

норми, відповідно до якої при прийнятті на роботу в зазначені органи, кандидат на 

зайняття посади повинен подати довідку про відсутність судимості чи притягнення до 

адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства. Таким чином, 

особи, що вчиняють домашнє насильство, не зможуть бути прийнятими на роботу в 

органи, що протидіють домашньому насильству. 

Крім цього, необхідним є покладення обов’язку на поліцію, відповідно до якого у 

разі виявлення поліцією факту вчинення домашнього насильства працівником органу, 

що уповноважений протидіяти домашньому насильству, поліція невідкладно інформує 

про це даний орган. 

 

Висновки до Розділу 3 

 

1. Досліджено кримінально-правову протидію домашньому насильству в таких 

країнах ЄС як Великобританія, Франція, Німеччина, Австрія, Швеція, Хорватія, Італія, 

Іспанія, Португалія, Болгарія, Польща, Естонія, Чехія, Словаччина, Словенія. У 

Великобританії, Швеції, Хорватії, Італії, Іспанії, Португалії, Польщі, Чехії та Словенії 

кримінальна відповідальність за домашнє насильство передбачена спеціальними 

нормами кримінального законодавства, а у Франції, Німеччині, Австрії, Болгарії, та 
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Естонії така спеціальна норма відсутня. При цьому обтяжуючою обставиною для всіх 

злочинів у Франції та Естонії є вчинення насильства щодо подружжя і партнера, а в 

Італії та Болгарії – вчинення насильства щодо членів сім’ї. Крім цього, у Франції 

кримінальна відповідальність передбачена не лише за вчинення домашнього 

насильства, а й за погрозу його вчинення. 

2. Визначено напрямки вдосконалення вітчизняної протидії домашньому 

насильству. Запропоновано створити спеціальний орган протидії домашньому 

насильству та насильницькій злочинності загалом, а також моніторинговий центр по 

боротьбі з домашнім насильством; департамент з питань боротьби з домашнім 

насильством при Міністерстві молоді та спорту України та відповідних управлінь на 

місцях; відділи з управління ризиками, які б здійснювали попередження домашнього 

насильства; мережу кризових центрів та притулків для допомоги постраждалим особам. 

Запропоновано розробити загальнонаціональну програму по боротьбі із домашнім 

насильством, проводити загальнодержавні заходи щодо роз’яснення протиправності та 

неприпустимості домашнього насильства, виховні заходи. Обґрунтовано доцільність 

використання впливу релігії для протидії домашньому насильству та для допомоги 

постраждалим особам. 

3. На підставі дослідження досвіду протидії домашньому насильству в Німеччині, 

Австрії та Іспанії обґрунтовано необхідність створення спеціалізованого суду з 

розгляду сімейних справ з метою швидкого та кваліфікованого розгляду справ, 

пов’язаних із вчиненням домашнього насильства.  

4. На підставі дослідження кримінологічної протидії домашньому насильству у 

Великобританії та Франції обґрунтовано необхідність забезпечення взаємодії гарячої 

лінії з органами поліції з метою негайного повідомлення про вчинення домашнього 

насильства щодо певної особи, а також можливості повідомлення про домашнє 

насильство за допомогою засобів електронних комунікацій для надання змоги 

звернення особам з вадами слуху і мовлення та іноземним особам.  
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5. В результаті дослідження досвіду протидії домашньому насильству у 

Великобританії запропоновано законодавчо закріпити можливість перевірки інформації 

про притягнення партнера до відповідальності за вчинення домашнього насильства, а 

також створити організацію з допомоги постраждалим від домашнього насильства 

чоловікам. 

6. На підставі проведення порівняльно-правового дослідження протидії 

домашньому насильству у таких країнах ЄС як Німеччина, Великобританія, Іспанія, 

Франція запропоновано внести зміни у вітчизняне законодавство, зокрема доповнити 

перелік осіб, які можуть бути потерпілими від домашнього насильства, що визначений 

у ч.2 ст.3 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», 

хатніми робітниками, що проживають з особами, у яких вони працюють, особами, які 

мали спільну дитину (дітей) та особою, з якою кривдник не перебуває у шлюбі, але 

підтримує такі стосунки незалежно від факту спільного проживання; доповнити види 

домашнього насильства, закріплені у ст.126
1
 КК України сексуальним та соціальним; 

доповнити ст.126
1
 КК України кваліфікованим складом злочину, а кваліфікуючими 

ознаками визначити вчинення злочину з особливою жорстокістю, або із застосуванням 

зброї. 

7. В результаті дослідження кримінально-правової протидії домашньому 

насильству в Австрії і Чехії обґрунтовано необхідність закріплення у КК України 

норми, яка б передбачала відповідальність за переслідування особи (сталкінг). 

8. На підставі аналізу кримінально-правових норм щодо протидії домашньому 

насильству в Німеччині та Італії з метою додаткової протидії вчиненню домашнього 

насильства запропоновано закріпити таку кваліфікуючу ознаку злочинів, передбачених 

ч.2 ст.115, ч.2 ст.121, ч.2 ст.122, ч.2 ст.125, ч.2 ст.126, ч.2 ст.127, ч.2 ст.129, ч.2 ст.135, 

ч.2 ст.136, ч.2 ст.146, ч.2 ст.147, ч.2 ст.149, ч.2 ст.152, ч.2 ст.153, ч.2 ст.154, ч.2 ст.185, 

ч.2 ст.186, ч.2 ст.187, ч.2 ст.189, ч.2 ст.190, ч.2 ст.192 КК України як вчинення 

відповідного злочину щодо осіб, визначених у п.2 і 3 ч.2 ст.3 Закону України «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству». 
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9. В результаті дослідження досвіду кримінально-правової протидії домашньому 

насильству у Чехії запропоновано доповнити ст.66 КК України нормою, відповідно до 

якої вчинення злочинів, передбачених ст.115, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 129 КК 

України щодо особи, яка систематично застосовує домашнє насильство є обставиною, 

що пом’якшує покарання;  

10. Запропоновано доповнити ч.1 ст.91
1
 КК України таким обмежувальним заходом 

як тимчасове вилучення документів, які посвідчують право на володіння та носіння 

зброї із тимчасовим вилученням зброї, закріплення аналогічної норми у ч.6 ст.194 КПК 

України, у ч.2 ст.25, ч.2 ст.26 Закону України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству». Обґрунтовано закріплення у ч.2 ст.148 КПК України норми, 

відповідно до якої тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом, зокрема 

правом на володіння та носіння зброї, здійснюватиметься на весь строк дії термінового 

заборонного припису, обмежувального припису стосовно кривдника чи 

обмежувального заходу. Обґрунтовано доцільність внесення змін до ч.2 ст.91
1
 КК 

України, відповідно до яких обмежувальні заходи зможуть застосовуватися до 

неповнолітніх, яким надано право на шлюб або які перебувають у шлюбі, а також до 

неповнолітніх осіб, яким надана повна цивільна дієздатність, а направлення для 

проходження програми для кривдників або пробаційної програми зможе 

застосовуватися до осіб, які на момент вчинення домашнього насильства не досягли 18-

річного віку. На підставі дослідження досвіду кримінально-правової протидії у Франції 

запропоновано доповнити ч.6 ст.194 КПК України абзацом, відповідно до якого при 

виконанні обмежувального заходу обов’язково застосовуватимуться електронні засоби 

контролю, передбачені ст.195 КПК України. В результаті аналізу законодавства Австрії 

обґрунтовано необхідність закріплення у ст.91
1
 КК України та ст.26 Закону України 

«Про запобігання та протидію домашньому насильству» норми, відповідно до якої 

строк дії обмежувальних заходів та обмежувального припису стосовно кривдника 

продовжується до моменту припинення шлюбу внаслідок його розірвання з 
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постраждалою особою та/або до кінця розгляду справи щодо вчинення домашнього 

насильства. 

11. В результаті дослідження законодавства з протидії домашньому насильству в 

Австрії запропоновано встановити адміністративну відповідальність постраждалої 

особи у разі, якщо вона дозволила кривднику повернутися до спільного помешкання під 

час дії обмежувального заходу, термінового заборонного припису чи обмежувального 

припису.  

12. В результаті дослідження законодавства з протидії домашньому насильству у 

Франції, Польщі, Іспанії обґрунтовано доцільність закріплення в Законі України «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству» в якості спеціальних заходів щодо 

протидії домашньому насильству норми щодо можливості негайного видалення 

кривдника зі спільного з постраждалою особою помешкання; норми щодо 

обов’язкового негайного видалення з помешкання особи, яка вчинила домашнє 

насильство щодо дитини, або якщо існує загроза його вчиненню з боку такої особи та 

норми, відповідно до якої в даному випадку необхідним є одночасне вирішення питання 

щодо позбавлення батьків батьківських прав; норми щодо можливості застосування 

заборони спілкування з дитиною у випадку вчинення домашнього насильства щодо неї. 

13. Враховуючи досвід протидії домашньому насильству у Норвегії запропоновано 

внести зміни у до ст. 477 КПК України щодо виключення домашнього насильства із 

категорії кримінальних проваджень у формі приватного обвинувачення. 

14. Обґрунтовано доцільність доповнення сімейного законодавства нормою щодо 

можливості невідкладного розірвання шлюбу у випадку вчинення домашнього 

насильства, а житлового – нормою, відповідно до якої факт недосягнення згоди про 

обмін після розірвання шлюбу у зв’язку з вчиненням домашнього насильства є однією з 

підстав для примусового обміну житла. 

15. Запропоновано закріпити у Законі України «Про правовий статус іноземців та 

осіб без громадянства», норми, відповідно до яких вчинення домашнього насильства є 
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підставою для скасування іноземцю тимчасової та постійної посвідки на проживання, а 

також підставою для примусового видворення. 

16. З метою спрощення і стандартизації процедури втручання поліції у випадках 

вчинення домашнього насильства обґрунтовано необхідність розроблення методики, 

відповідно до якої повинні діяти працівники поліції після прибуття на місце вчинення 

домашнього насильства з врахуванням досвіду Польщі та Словаччини. 

17. Запропоновано запровадження інституту медіації при вирішенні сімейних 

конфліктів та розроблення положення про застосування медіації при вирішенні 

сімейних конфліктів та у випадках вчинення домашнього насильства. 

18. Обґрунтовано закріплення у КЗпП України, законодавчих та нормативно-

правових актах, які регламентують роботу органів, що уповноважені протидіяти 

домашньому насильству норми, відповідно до якої факт вчинення домашнього 

насильства працівником цих органів є підставою для звільнення з займаної посади. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі досліджено феноменологію, соціально-правову природу та 

детермінацію домашнього насильства, системи протидії цьому негативному явищу в 

Україні і країнах Європейського Союзу та на цій основі запропоновано нове вирішення 

наукової проблеми, що полягає у розробленні кримінально-правових та 

кримінологічних заходів з протидії домашньому насильству в Україні в сучасних 

умовах.  

Основні висновки дисертаційної роботи полягають у наступному. 

1. На підставі порівняльно-правового дослідження підходів до визначення 

домашнього насильства у країнах ЄС, зокрема у Болгарії, Великобританії, Іспанії, Італії, 

Словаччини, Словенії, Польщі, Хорватії, Чехії, а також у Модельному законодавстві 

про домашнє насильство ООН, Конвенції Ради Європи про попередження та боротьбу з 

насильством щодо жінок та домашнім насильством та правозастосовчій практиці 

Німеччини та Польщі запропоновано у ст.126
1
 Кримінального кодексу України 

визначити домашнє насильство як умисне систематичне вчинення фізичного, 

психологічного, економічного, сексуального або соціального насильства щодо осіб, 

перелік яких зазначений у ч.2 або 3 ст.3 Закону України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству», що призводить до фізичних або психологічних страждань, 

розладів здоров’я, втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення якості 

життя потерпілої особи. 

2. Аргументовано доцільність законодавчого закріплення такого виду домашнього 

насильства як соціальне, до якого можна віднести обмеження в соціальному житті 

постраждалої особи, заборону, обмеження чи контроль за зовнішніми контактами, 

заборону, обмеження або перешкоджання у спілкуванні з іншими людьми (людиною), 

соціальній самореалізації та інші форми обмеження соціального життя. 

3. Встановлено такі негативні тенденції зміни кількісних та якісних показників 

злочинності, пов’язаної із вчиненням домашнього насильства: дане явище 

характеризується високою латентністю; найбільшу частку постраждалих від 
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домашнього насильства осіб становлять жінки; щороку зростає кількість випадків 

вчинення домашнього насильства; частка постраждалих від домашнього насильства 

чоловіків з кожним роком зростає, проте домашнє насильство, вчинене щодо чоловіків 

характеризується більшою латентністю порівняно з домашнім насильством, вчиненим 

щодо жінок та дітей; в більшості випадків домашнє насильство вчиняється у стані 

алкогольного сп’яніння; дане явище переважає у сільській місцевості. 

4. На підставі систематизації наукових поглядів вітчизняних та зарубіжних вчених, 

а також з урахуванням відомостей Єдиних звітів про осіб, які вчинили кримінальні 

правопорушення Генеральної прокуратури України, вироків судів за Єдиним 

державним реєстром судових рішень щодо статі, віку, рівня освіти, місця проживання 

та зайнятості кривдників запропоновано кримінологічний портрет особи злочинця, який 

вчиняє домашнє насильство: особа віком 30-50 років переважно чоловічої статі, 

перебуває у шлюбі або спільно проживає з партнером не в шлюбі, мешканець 

переважно сільської місцевості, із середнім рівнем освіти, може мати низький 

інтелектуальний розвиток, проблеми із фізичним здоров’ям, психічні порушення (в 

межах осудності), переважно безробітний або з відсутністю постійного місця роботи і 

при цьому не навчається, або є працівником низької кваліфікації, з ознаками девіантної 

поведінки (схильний до вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин, вчинення 

правопорушень та ігнорування правових норм), має викривлену соціальну свідомість, 

низький рівень соціальних навичок, емоційного інтелекту, лабільну самооцінку, 

переважно сам був постраждалою особою чи свідком домашнього насильства у 

дитинстві, раніше притягався до адміністративної чи кримінальної відповідальності, із 

стереотипними уявленнями щодо гендерних ролей та, зазвичай, вчиняє домашнє 

насильство щодо свого подружжя/партнера та/або дітей. 

5. Систематизовано класифікацію типів кривдників. Ситуативний тип в цілому 

характеризується позитивно або нейтрально, а вчинення ним домашнього насильства 

відбувається під впливом раптової гострої конфліктної ситуації, у тому числі у стані 

афекту. Антисоціальний тип характеризується негативно, схильний до алкоголізму чи 
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наркоманії, кривдники цього типу раніше могли вчиняти правопорушення чи злочини, 

часто є провокаторами конфліктної ситуації, а застосоване ними насильство практично 

не має ситуативного характеру. У кривдників з психічними розладами ключовим 

елементом при вчиненні домашнього насильства виступають межовий розлад 

особистості, дисфоричність, низький рівень управління своїми емоціями та поведінкою, 

високий рівень агресивності, конфліктності, хвороблива прив’язаність до партнера, 

патологічні ревнощі, постійне психічне напруження, депресивність, а також психічні 

хвороби. Деспотичний тип характеризується жорстокістю, садизмом, агресивністю, 

нарцисизмом, може керуватися гендерними стереотипами, зневажає потреби та 

інтереси членів сім’ї, а також прагне до домінування над ними, що є ключовим при 

вчиненні домашнього насильства. 

6. На підставі дослідження досвіду протидії домашньому насильству в Німеччині, 

Австрії та Іспанії обґрунтовано необхідність створення спеціалізованого суду з 

розгляду сімейних справ з метою швидкого та кваліфікованого розгляду справ, 

пов’язаних із вчиненням домашнього насильства.  

7. На підставі дослідження кримінологічної протидії домашньому насильству у 

Великобританії та Франції обґрунтовано необхідність забезпечення взаємодії гарячої 

лінії з органами поліції з метою негайного повідомлення про вчинення домашнього 

насильства щодо певної особи, а також можливості повідомлення про домашнє 

насильство за допомогою засобів електронних комунікацій для надання змоги 

звернення особам з вадами слуху і мовлення та іноземним особам.  

8. В результаті дослідження досвіду протидії домашньому насильству у 

Великобританії обґрунтувано необхідність законодавчого закріплення можливості 

перевірки інформації про притягнення партнера до відповідальності за вчинення 

домашнього насильства. 

9. На підставі проведення порівняльно-правового дослідження протидії 

домашньому насильству у таких країнах Європейського Союзу як Німеччина, 

Великобританія, Іспанія, Польща, Франція сформульовані такі пропозиції та 
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рекомендації щодо удосконалення норм Закону України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству», зокрема щодо доповнення переліку осіб, які можуть бути 

потерпілими від домашнього насильства, що визначений у ч.2 ст.3 Закону України «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству», хатніми робітниками, що 

проживають з особами, у яких вони працюють, особами, які мали спільну дитину 

(дітей) та особою, з якою кривдник не перебуває у шлюбі, але підтримує такі стосунки 

незалежно від факту спільного проживання; закріплення норми щодо можливості 

негайного видалення кривдника зі спільного з постраждалою особою помешкання; 

норми щодо обов’язкового негайного видалення з помешкання особи, яка вчинила 

домашнє насильство щодо дитини, або якщо існує загроза його вчиненню з боку такої 

особи та норми, відповідно до якої в даному випадку необхідним є одночасне 

вирішення питання щодо позбавлення батьків батьківських прав; норми щодо 

можливості застосування заборони спілкування з дитиною у випадку вчинення 

домашнього насильства щодо неї. 

10. В результаті дослідження кримінально-правової протидії домашньому 

насильству в таких країнах Європейського Союзу як Німеччина, Великобританія, 

Іспанія, Італія, Франція, Чехія сформульовано такі пропозиції та рекомендації щодо 

удосконалення норм Кримінального кодексу України, зокрема щодо доповнення ст.126
1
 

КК України кваліфікованим складом злочину і визначення кваліфікуючими ознаками 

вчинення злочину з особливою жорстокістю, або із застосуванням зброї; закріплення 

норми, яка б передбачала відповідальність за переслідування особи (сталкінг). 

11. Запропоновано доповнити ч.1 ст.91
1
 КК України таким обмежувальним заходом 

як тимчасове вилучення документів, які посвідчують право на володіння та носіння 

зброї із тимчасовим вилученням зброї, закріплення аналогічної норми у ч.6 ст.194 КПК 

України та у ч.2 ст.25, ч.2 ст.26 Закону України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству».  

12. В результаті дослідження кримінально-правової протидії домашньому 

насильству в Австрії і Чехії запропоновано встановити адміністративну 
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відповідальність постраждалої особи у разі, якщо вона дозволила кривднику 

повернутися до спільного помешкання під час дії обмежувального заходу, термінового 

заборонного припису чи обмежувального припису. 

13. Враховуючи досвід протидії домашньому насильству у Норвегії запропоновано 

внести зміни у до ст. 477 КПК України щодо виключення домашнього насильства із 

категорії кримінальних проваджень у формі приватного обвинувачення. 
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Додаток Б 

Кількість облікованих кримінальних правопорушень, пов’язаних з насильством в сім’ї та домашнім насильством у 2015-2020 роках 

 

Роки 

Усього 

облікованих 

кримінальних 

правопорушень 

Приріст 

порівняно з 

минулим 

роком 

Кримінальні правопорушення, за якими провадження направлені до суду Кримінальні 

правопорушен-

ня, у яких 

провадження 

закрито 

з обвину-

вальним 

актом 

з 

клопотанням 

про 

звільнення від 

кримінальної 

відповідально

сті 

з клопотанням  

про 

застосування 

примусових 

заходів 

медичного  

характеру 

з клопотанням  

про 

застосування 

примусових 

заходів 

виховного 

характеру 

вчинені  

особами, 

які раніше 

вчиняли  

кримінальні 

правопору

шення 

групою 

осіб 

у стані 

алкоголь

ного 

сп'яніння 

Неповноліт-

німи  або за їх  

участю 

 

2015 998  806 3 8 0 188 2 391 3 181 

2016 1292 +29,46% 1144 5 18 0 229 2 488 12 125 

2017 1341 +3,79% 1265 22 16 0 275 6 466 8 38 

2018 1586 +18,27% 1516 8 26 0 317 3 550 3 36 

2019 Кримінальні 

правопорушенн

я, пов’язані з 

насильством в 

сім’ї: 2554 

+128,37% 2498 10 31 0 688 10 857 4 15 

Домашнє 

насильство 

ст.126
1
 КК 

України: 1068 

755 0 4 0 217 2 220 0 496 

2020 Кримінальні 

правопорушенн

я, пов’язані з 

насильством в 

сім’ї: 2213 

+48,48% 2737 5 25 0 706 11 896 4 381 

 Домашнє 

насильство 

ст.126
1
 КК 

України: 3165 

1813 5 5 0 488 2 558 0 381 

https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t11m1c13r18&key=1090551
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Додаток В 

  

Кількість та стать постраждалих осіб від домашнього насильства та насильства в сім’ї у 

2015-2020 роках 

 

Роки Усього 

потерпіло від 

домашнього 

насильства 

 

Кількість осіб, 

які загинули 

внаслідок 

вчинення 

домашнього 

насильства 

Кількість осіб 

жіночої статі, 

потерпілих від 

домашнього 

насильства 

Кількість осіб 

чоловічої статі, 

потерпілих від 

домашнього 

насильства 

Кількість 

неповнолітніх, 

потерпілих від 

домашнього 

насильства 

Кількість 

малолітніх, 

потерпілих від 

домашнього 

насильства 

2015 1005 86 729 276 40 79 

2016 1308 121 974 334 52 105 

2017 1367 116 1046 321 49 112 

2018 1592 119 1243 349 49 105 

2019 2589 135 2086 315 49 139 

2020 

Криміналь-

ні правопо-

рушення, 

пов’язані із 

домашнім 

насильст-

вом 

 

Домашнє 

насильство 

ст.126
1
 КК 

України 

 

3966 

 

 

 

2192 

 

99 

 

 

 

0 

 

3308 

 

 

 

1937 

 

658 

 

 

 

255 

 

80 

 

 

 

13 

 

119 

 

 

 

18 
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Додаток Г 

 

Розподіл кривдників за віковою ознакою у 2018-2019 роках 

 

Рік Вік вчинення особою домашнього насильства 

До 14 років 14-15 років 16-17 років 18-28 років 29-39 років 40-54 років 55-59 років 60 років і більше 

 кіль-

кість 

% кіль-

кість 

% кіль-

кість 

% кіль-

кість 

% кіль-

кість 

% кіль-

кість 

% кіль-

кість 

% кіль-

кість 

% 

2018 0 0 1 0,07 2 0,14 187 12,99 569 39,51 538 37,36 67 4,65 76 5,28 

2019 0 0 0 0 5 0,21 282 12,05 909 38,85 887 37,91 132 5,64 125 5,34 

2020 

Кримінальні 

правопоруше

ння, 

пов’язані із 

домашнім 

насильством 

 

Домашнє 

насильство 

ст.126
1
 КК 

України 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

6 

 

 

 

 

 

 

0 

 

0,19 

 

 

 

 

 

 

0 

 

312 

 

 

 

 

 

 

130 

 

9,75 

 

 

 

 

 

 

7,94 

 

1213 

 

 

 

 

 

 

570 

 

37,92 

 

 

 

 

 

 

34,79 

 

1309 

 

 

 

 

 

 

741 

 

40,92 

 

 

 

 

 

 

45,24 

 

199 

 

 

 

 

 

 

114 

 

6,22 

 

 

 

 

 

 

6,96 

 

160 

 

 

 

 

 

 

83 

 

5 

 

 

 

 

 

 

5,07 

Середнє 

арифметичне 

відсотка 

випадків 

вчинення 

домашнього 

насильства 

віковою 

категорією 

 0  0,035  0,18  10,68  37,77  40,36  5,87  5,17 

 



252 

 

Додаток Д 

 

Розподіл кривдників за рівнем освіти у 2018-2020 роках 

 

Рік Рівень освіти кривдника на час вчинення домашнього насильства 

Повна вища і базова 

вища 

Професійно-

технічна 

Повна загальна 

середня та базова 

загальна середня 

Початкова загальна та 

без освіти 

 

 

кількість % кількість % кількість % кількість % 

2018 99 6,88 449 31,18 874 60,69 18 1,25 

2019 146 6,24 689 29,44 1470 62,82 35 1,50 

2020 

Кримінальні 

правопоруше

ння, 

пов’язані із 

домашнім 

насильством 

 

Домашнє 

насильство 

ст.126
1
 КК 

України 

 

165 

 

 

 

 

 

58 

 

5,16 

 

 

 

 

 

3,54 

 

843 

 

 

 

 

 

402 

 

26,35 

 

 

 

 

 

24,54 

 

2160 

 

 

 

 

 

1160 

 

67,52 

 

 

 

 

 

70,82 

 

31 

 

 

 

 

 

18 

 

0,97 

 

 

 

 

 

1,1 

Середнє 

арифметичне 

відсотка 

випадків 

вчинення 

домашнього 

насильства 

кривдниками 

відповідного 

рівня освіти 

 5,46  27,88  65,46  1,21 

 

 

 


