
НАСИЛЬСТВО В СІМ’Ї 

Намагаючись вирішити проблему домашнього насильства, у грудні 2017 

року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству», в якому запропоновано новий підхід (із 

використанням європейських стандартів) до боротьби з цим негативним 

явищем у суспільстві. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству» (далі –Закон), домашнім насильством визнаються 

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. 

Діяння визнається насильством лише тоді, коли воно порушує вимоги 

чинного законодавства і призводить чи може призводити до порушення 

конституційних прав і свобод члена сім’ї. Домашнє насильство може мати 

форму, як активних дій (нанесення побоїв, знищення майна тощо), так і 

бездіяльності, тобто пасивної поведінки особи, коли вона не вчиняє дій, які 

могла та повинна була вчинити, щоб запобігти настанню шкідливих наслідків 

(наприклад, ненадання допомоги члену сім’ї, який перебуває у небезпечному 

для життя становищі). 

Постраждалими визнаються особи, незалежно від того, чи проживають 

вони спільно зі своїми кривдниками, чи ні: 

 наречені; 

 подружжя; 



 колишнє подружжя; 

 батьки (мати, батько) і дитина/діти; 

 нерідні батьки та діти одного з подружжя, які не є спільними 

або всиновленими (пасинок/падчерка); 

 особи, які спільно проживають/проживали однією сім’єю, але 

не перебувають у шлюбі між собою, їхні батьки та діти; 

 рідні брати і сестри; 

 інші родичі до двоюрідного ступеню зв’язку; 

 опікуни, піклувальники, їхні діти та особи, які перебувають 

або перебували під опікою, піклуванням; 

 прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, 

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

проживали в сім’ї патронатного вихователя; 

 будь-які інші родичі, особи, які пов’язані спільним побутом, 

мають спільні права та обов’язки за умов спільного проживання (діди 

та онуки, прадіди та правнуки тощо). 

Типи насильства в сім’ї: 

 між подружжям (чоловік –жінка, у більшості випадків 

насильство здійснює чоловік, але зустрічаються протилежні випадки); 

 між батьками і неповнолітніми дітьми (насильство можуть 

здійснювати як батько, так і мати); 

 між дорослими дітьми та батьками (насильство можуть 

чинити як дорослі діти стосовно батьків, так і навпаки, хоча перший 

випадок є більш розповсюдженим). Досить типовою є ситуація, коли 

діти, які виросли в атмосфері насильства, встановлюють свої стосунки 

з батьками на тих же засадах насильства. Насильницьке ставлення до 

батьків може виникнути і в сім’ях, де діти виросли в атмосфері 

уседозволеності; 



 між дітьми в одній родині (така поведінка, як правило, 

виникає на фоні насильницьких стосунків між дорослими членами 

родини і можуть мати різноманітний характер –старші діти можуть 

скоювати насильство над молодшими, брати над сестрами, діти 

можуть об’єднуватися для насильства над кимось одним із дітей); 

 насильство між іншими членами сім’ї: між тещею або тестем і 

зятем, свекром або свекрухою і невісткою, онуками та дідусем або 

бабусею тощо. 

Основні ознаки домашнього насильства: 

 насильство завжди здійснюється за попереднього наміру, 

тобто умисно. Це означає, що особа, яка вчинила насильство, 

усвідомлювала або повинна була усвідомлювати характер 

вчинюваних нею дій або бездіяльності, передбачала або могла 

передбачити (виходячи з її фізичного і психічного стану) можливість 

настання таких шкідливих наслідків, як заподіяння моральної шкоди, 

шкоди фізичному або психічному здоров’ю іншого члена сім’ї. 

Необхідно відзначити, що вчинення насильства у стані алкогольного 

сп’яніння не виключає можливості особи усвідомлювати і 

передбачати настання шкідливих наслідків. Згідно з Кримінальним 

кодексом України особа, яка скоїла злочини в стані сп’яніння 

внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших 

одурманюючих засобів, підлягає кримінальній відповідальності; 

 дії унеможливлюють ефективний самозахист. Найчастіше 

люди, які вчиняють насильство, мають певні переваги –це може бути 

вік, фізична сила, економічно вигідніше положення тощо. Наприклад, 

вчитель знущається над учнем, змушуючи його робити ганебні 

вчинки перед всім класом, маючи перевагу у віці, посаді, статусі; 

 дії порушують права і свободи особи. Кривдник завжди 

намагається контролювати свою жертву, тим самим обмежуючи права 



та свободи. Наприклад, якщо жінка не хоче, не може саме зараз мати 

інтимні стосунки зі своїм партнером, а він наполягає, ображає, 

погрожує і врешті-решт отримує бажане –це насильницька дія; 

насильницькі дії спричиняють шкоду (фізичну, морально-

психологічну, матеріальну) іншій особі. Наслідком від насильницької 

дії завжди є шкода –це можуть бути і матеріальна втрата (вкрадені 

гроші, відібрана частина спільно заробленого майна), і ушкодження 

(синці, переломи), і погіршення емоційного стану (сором, страх, 

пригнічення). Наприклад, шкодою від шантажу може стати депресія, 

спроба самогубства. 


