
      ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «НАСИЛЬСТВО» 

Насильство, на відміну від жорстокого поводження, – це будь-яке свідоме і 

навмисне (заздалегідь сплановане) застосування сили одного індивіда/групи 

людей проти іншого/інших (найчастіше – беззахисного/их) з метою 

встановлення над ним(и) влади і контролю. 

   Насильство – умисний фізичний чи психологічний вплив однієї особи на 

іншу, проти її волі, що спричиняє цій особі фізичну, моральну, майнову 

шкоду, або містить у собі загрозу заподіяння зазначеної шкоди зі злочинною 

метою. Такий вплив на особу здійснюється вчиненням певних умисних діянь. 

Особа, яка вчиняє насильницькі діяння, усвідомлює їх характер, передбачає 

наслідки цих діянь і бажає або свідомо допускає їх настання. 

Насильство – навмисне застосування фізичної сили або влади, здійснене або 

у вигляді загрози, направлене проти себе, проти іншої особи, групи осіб або 

спільноти, результатом якого є (або є висока вірогідність цього) тілесні 

ушкодження, смерть, психологічна травма, відхилення в розвитку або різного 

роду збиток (ВООЗ). 

Насильство над дітьми – це фізичне, психологічне, сексуальне насильство 

або відсутність виховання та піклування про дітей батьками, особами-

опікунами чи сторонніми людьми, які доглядають за дітьми. Насильство над 

дітьми може містити будь-яку дію насильницького характеру, нехтування, 

зловживання або нездатність, небажання чи невміння виховувати й 

опікуватися дітьми від батьків чи інших осіб, що призводить 

до фактичної або потенційної шкоди дитині. Може спостерігатися в сім’ї, у 

місці прожи-вання дитини, на вулиці або в організаціях, школах чи громадах, 

з якими дитина взаємодіє. 

 

Сфера дії законодавства щодо запобігання та протидії домашньому 

насильству (ст. 3 Закону) 

Дія законодавства щодо запобігання та протидії домашньому насильству 

незалежно від 

факту спільного проживання поширюється на таких осіб: 

1) подружжя; 

2) колишнє подружжя; 

3) наречені; 

4) мати (батько) або діти одного з подружжя (колишнього подружжя) та 

інший 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; 

6) особи, які мають спільну дитину (дітей); 

7) батьки (мати, батько) і дитина (діти); 

8) дід (баба) та онук (онука); 

9) прадід (прабаба) та правнук (правнучка); 

10) вітчим (мачуха) та пасинок (падчерка); 



11) рідні брати і сестри; 

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

сестри, двоюрідний дід (баба) та двоюрідний онук (онука); 

13) діти подружжя, колишнього подружжя, наречених, осіб, які мають 

спільну дитину (дітей), які не є спільними або всиновленими; 

14) опікуни, піклувальники, їхні діти та особи, які перебувають (перебували) 

під опікою, піклуванням; 

15) прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, їхні діти та 

прийомні діти, діти-вихованці, діти, які проживають (проживали) в сім’ї 

патронатного вихователя. 

    Дія законодавства з питань запобігання та протидії домашньому 

насильству поширюється також на інших родичів, інших осіб, які пов’язані 

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

проживання, а також на суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству. 


