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ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО Є ЗЛОЧИНОМ 

Домашнє насильство (сімейне насилля) − це насильницька, 

жорстока чи залякуюча поведінка у стосунках. Існує декілька видів 

домашнього насилля: емоційне, сексуальне, соціальне, фінансове, 

духовне та фізичне насильство. Домашнє насильство не обов’язково 

повинно відбуватися дома або у стосунках з членом сім’ї чи партнером. 

Це відбувається, коли близький має владу і контроль над людиною. Цей 

контроль або зловживання можуть виражатися по-різному. Емоційне 

насильство (використовується для отримання влади і контролю у 

відносинах, може приймати різні форми, включаючи: образа, критику, 

загрози, газлайтінг, висміювання, залякування, лайка, обзивання, 

брехня, приниження та ігнорування). Термін «сексуальне насильство» 

включає зґвалтування, непристойне насильство та широкий спектр 

іншої небажаної сексуальної поведінки, що використовується 

злочинцями як спосіб контролю над своїми жертвами. Соціальне 

насильство у родині відбувається, коли хтось ображає або принижує 

члена родини  перед іншими людьми, тримає його ізольовано від друзів 

або контролює, що він робить та куди йде. Фінансове насильство 

відбувається коли інша людина контролює фінанси та доступ до 

грошей, жертва стає фінансово залежною, що є формою насильства у 

родині. Духовне насильство у родині передбачає ігнорування власної 

думки людини щодо релігії, культурних вірувань та цінностей. Це може 

також спричинити сумніви у думках про духовність, щоб змусити 

почувати людину безсилою. Спроба викликати сором є великою 

частиною духовного насильства, оскільки це заважає людині 

практикувати свої релігійні чи культурні переконання. Фізичне 

насильство в сім’ї – 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. Деякі з перерахованих вище видів домашнього насильства 

можуть бути основою для правових дій, тоді як інші випадки серед 

родинних стосунків законодавством не визначається як насильство. 

Серед причин того, чому жертви не подають скарг у зв’язку з 

насильством, може бути тиск суспільних і родинних обставин та 

бажання зберегти відносини. Культурні та релігійні  традиції також 

визначаються як перешкоди, що ускладнюють боротьбу з насильством. 



Попередження та протидія насильству у суспільстві (зарубіжний досвід). 
Харків, 2020 

215 

Вдосконалення правової оцінки насильства у родині перш за все 

залежить від прийняття самими жертвами та суспільством того факту, 

що насильство у родині є злочином. 

Науковий керівник І. О. Гоголь 
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КЛАСИФІКАЦІЯ НАСИЛЬСТВА 

Існують різні види класифікації насильства за його основними 

видами: жорстоке поводження з дітьми (тобто жорстоке поводження з 

дітьми чи зневага), насильство з боку інтимного партнера (тобто 

насильство подружжя, хлопця/подруги), сексуальні домагання, самогубство 

або поведінка самогубства, насильство серед молоді (наприклад, булінг, 

групове насильство).  

Неправомірне поводження з дітьми є об’єктом особливої уваги 

національної системи захисту дітей. У цій системі викладені програми 

та стратегії, які є корисними для зменшення жорстокого поводження з 

дітьми. Прикладами заходів, які сприяють вирішенню таких проблем є 

зусилля щодо поінформованості громадськості, освіта батьків, відвідування 

дому та заходи з попередження громад.  

Насильство інтимного партнера – це жорстоке поводження або 

агресія, що відбувається в тісних стосунках між нинішніми або колишніми 

подружжями та партнерами під час знайомств. Воно може становити від 

одного епізоду до декількох разів протягом багатьох років.  

Сексуальне насильство – це сексуальна активність, на яку не 

надається згода. Це серйозна проблема для системи охорони в будь-якій 

країні. Сексуальне насильство впливає на кожну спільноту і стосується 

людей усіх статей, сексуальної орієнтації та віку – кожен може зазнати 

сексуального насильства або здійснити його. 

Самогубства – це імпульсивні дії через стрес, тобто через фінансові 

труднощі, проблеми відносин, наприклад, розриви чи знущання. 

Одним з найбільш поширених видів насильства є насильство серед 

молоді і булінг відіграє в ньому велике прогресивне значення. Він 

визначається як небажана, агресивна поведінка дітей шкільного віку, 

що передбачає реальний або сприйнятий дисбаланс сили. Поведінка з 

часом повторюється. Діти, які вчиняють знущання і діти, які підпадають 

під знущання, складають великі проблеми. 


