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ПАРАДИГМА ПОКАРАННЯ ЗА ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО  

В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ. 

Насильство в сім’ї є великою проблемою не лише в Україні, а й в 

зарубіжних країнах. Ця проблема потребує якомога швидшого 

вирішення. Зарубіжні країни активно борються з насильством та 

вдосконалюють своє законодавство. 

Те домашнє насилля, яке українці розглядали лише в тих випадках, 

коли застосовувалась фізична сила, зарубіжні країни вже давно 

розглядають домашнє насилля, як фізичне, сексуальне, психологічне, 

емоційне та економічне насильство за кожне з яких, передбачено 

окремий вид відповідальності, який може бути як адміністративним, так 

і навіть тюремним ув’язненням.  

Найбільш суворі покарання за домашнє насилля у Північній 

Європі. Наприклад, у Швеції за грубу сварку з погрозами можна 

опинитися у в’язниці. Також зазвичай суд змушує кривдника триматися 

на певній дистанції від особи, над якою здійснювалося насилля, за 

порушення цього, кривднику може бути накладено штраф або 

ув’язнення до одного року.  

У Німеччині не менш суворі покарання. Так наприклад, Законом 

«Про захист від насильства в сім’ї», прийнятим 1 січня 2002 року, 

передбачено, що кривдник, повинен буде негайно покинути дім строком 

до 10 діб. Заявником про насилля може бути дитина, яка стала жертвою 

насилля, жінка або будь-яка особа яка має право представляти інтереси 

осіб, щодо яких було здійснено насилля. Домашнє насилля в цій країні 

це не лише агресивні та насильницькі дії між жінкою та чоловіком, а й 

між дітьми, батьками, сестрами та братами.  

Також у Польщі діє Закон «Про протидію злочинам у сім’ї», який 

прийнятий лише у 2010 році, але який вже має досить позитивний 

досвід. За психічне або фізичне насилля над близькою особою 

призначається покарання у вигляді позбавлення волі від 3 місяців до  

5 років, але якщо ці дії призвели до спроби самогубства, то покарання 

вже буде позбавленням волі від 2 до 12 років. Якщо насилля 

здійснювалося з особливою жорстокістю, то покарання буде 

позбавленням волі від 1 до 10 років. 
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