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Стаття присвячена висвітленню стану наукових досліджень питань кримінальної відповідальності за домашнє насильство. Дослі-
джено та проаналізовано зміст робіт відповідної тематики. Зазначено, що питання протидії домашньому насильству є міждисциплі-
нарною галуззю вивчення. Наголошено, що проблеми кримінальної відповідальності за насильницькі правопорушення, які вчиняються 
в сімейній сфері не є новими для вітчизняної науки. Вказано, що прийняття нормативно-правових актів щодо попередження насильства 
в сім’ї (Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» 2001 р.) та щодо запобігання та протидії домашньому насильству (Закон 
України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» 2017 р.) були свого роду каталізаторами, які сприяли підвищенню науко-
вого інтересу до проблеми протидії домашньому насильству. Зазначено, що починаючи з 2017 року науковці більше використовують 
термін «домашнє насильство» і менше «насильство в сім’ї», «сімейне насильство», «побутове насильство». Зроблено висновок, що кри-
міналізація «домашнього насильства» стала поштовхом для зростання наукового інтересу, що в свою чергу виразилось у збільшені кіль-
кості публікацій з цієї проблеми. Водночас такі праці, мова йде про публікації в періодичних виданнях та збірниках конференції, є невели-
кими за об’ємом і розкривають лише певні аспекти аналізованої теми, що цілком об’єктивно, враховуючи вимоги, які пред’являються до 
таких досліджень. Наголошено, що вказані наукові праці мають безсумнівну цінність для правової науки, поряд з цим на сьогодні відсутнє 
комплексне дослідження, яке присвячене саме проблемам кримінально-правової охорони особи від домашнього насильства. Зазначено, 
що потреба в такому дослідженні є і вона обумовлена особливостями домашнього насильства, що виявляються в способі та обстановці 
його вчинення, що призводить до проблем при кваліфікації та його відмежування від суміжних складів кримінальних правопорушень, осо-
бливостях потерпілого від домашнього насильства та доцільності застосування заходів кримінально-правового характеру і т.д.

Ключові слова: домашнє насильство, дослідження домашнього насильства, кримінальна відповідальність за домашнє насильство. 

The article deals with investigating the current state of scientific research of issues on criminal liability for domestic violence. The papers on 
the abovementioned topic are explored and analyzed. It is found that issues of combating domestic violence is a multidisciplinary area of study. It 
is stressed that issues of criminal liability for violent crimes committed within the family area are not new to domestic science. It is indicated that 
the adoption of regulatory legal acts on the prevention of domestic violence (the Law of Ukraine “On the Prevention of Domestic Violence” 2001) 
and the prevention and counteraction of domestic violence (the Law of Ukraine “On the Prevention and Counteraction of Domestic Violence” 2017) 
were kind of catalysts that contributed to the increase of scientific interest to the problem of combating domestic violence. It is noted that since 2017, 
scientists use the term “domestic violence” more and less “family violence”, “in-house violence”. It is concluded that the criminalization of “domestic 
violence” was the impetus for the growth of scientific interest, which in turn resulted in an increase in the number of publications on this issue. 
At the same time, such works (we are talking about publications in periodicals and conference proceedings) are small in volume and reveal only 
certain aspects of the topic under consideration, which is predictable, given the requirements for such studies. It is noted that these scientific works 
are of undoubted value for legal science, along with this, to date there is no comprehensive study devoted specifically to the problems of criminal 
law protection of the individual from domestic violence. It is noted that there is a need for such a study, and it is due to the peculiarities of domestic 
violence, manifested in the method and environment of its commission, which leads to problems in qualifying and distinguishing it from related 
criminal offences, the characteristics of the victim of domestic violence and the expediency of applying criminal legal measures, etc.

Key words: domestic violence, domestic violence study, criminal liability for domestic violence.

Насильство існують стільки ж, скільки існує людство, 
і на жаль його застосування є звичним для багатьох осіб 
способом вирішення щоденних проблем. Достатньо лише 
згадати Біблійську історію про Каїна та Авеля, що і я пер-
шим  в  історії  людства  випадком  вчинення  насильства, 
крім того, між членами сім’ї. 

В  рамках  даного  дослідження  ми  не  будемо  ана-
лізувати  питання  детермінантів  насильницької  пове-
дінки,  а  свій фокус  уваги  звернемо  на  питання  охорони 
особи  від  проявів  домашнього  насильства  кримінально- 
правовими  засобами.  Поряд  з  цим,  ми  враховуємо  той 
факт, що питання протидії домашньому насильству (досить 
часто  використовуються  і  інші  терміни,  такі  як:  «насиль-
ство  в  сім’ї»,  «сімейне  насильство»,  «побутове  насиль-
ство») є свого роду міждисциплінарною галуззю вивчення. 

Дослідження  питань  саме  кримінальної  відповідаль-
ності  за  насильницькі  правопорушення,  які  вчиняються 
в сімейній сфері не є новими для вітчизняної науки. Так, 
Л.  В.  Крижна  присвятила  свою  дисертацію  питанням 
попередженню злочинів, що вчинюються у сфері сімейно-
побутових  відносин  (2000  р.).  Одним  із  висновків  до 
роботи дисертант вважає за доцільне, з урахуванням родо-
вого  об’єкта  суспільних  відносин,  пов’язаних  єдністю 
сімейно-побутових  відносин,  виділити  в  окремий  розділ 
(окрему  главу) КК України під відповідною назвою зло-

чини, що посягають на інтереси сім’ї і молоді. При цьому 
вчена наголошує на необхідності розробки нових законів, 
як бази для підвищення правового захисту сім’ї  і молоді 
[1, с. 14].

Це і сталося наступного року, адже Верховною Радою 
України  15  листопада  2001  прийняла  Закон  «Про  попе-
редження  насильства  в  сім’ї»  (на  сьогодні  втратив  чин-
ність), який став свого роду каталізатором, серед іншого, 
і для підвищення наукового інтересу щодо аналізованого 
напряму.

Прийняття  згаданого  Закону  стало  знаковим,  адже 
тепер  на  законодавчому  рівні  визнали  існування  цього 
явища  та  необхідність  протистояти  йому  різними  засо-
бами, в тому числі і кримінально-правовими. Цікаво й те, 
що вказаний Закон на момент його ухвалення був першим 
в  країнах Центральної  і Східної Європи  та СНД спеціа- 
льним  законодавчим  актом  у  сфері  протидії  сімейному 
насильству. Він визначав правові й організаційні  основи 
запобігання  насильству  в  сім’ї,  органи  та  установи,  на 
які покладається здійснення заходів з його профілактики, 
а також коло осіб, на яких поширюється дія законодавства 
України щодо запобігання сімейному насильству [2].

Тому фактично з 2001 року починається у вітчизняній 
науковій літературі новий етап досліджень різних аспектів 
протидії насильству в сім’ї. Так, Б. М. Головкін здійснив 
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дослідження  присвячене  сімейно-побутовим  конфліктам 
в системі детермінації умисних вбивств і тяжких тілесних 
ушкоджень (2003 р.) [3]. Того ж року О. В. Бойко з соціо-
логічної точки зору розглянув питання насильства в сім’ї 
[4].  Окремі  питання  кримінальної  відповідальності  за 
насильство  в  сім’ї  розкривалися  в  рамках  комплексних 
досліджень,  які  присвячувались  чи  то  кримінальній  від-
повідальності  за  окремі  насильницькі  кримінальні  пра-
вопорушення  (С.  М.  Алфьоров,  В.  В.  Шаблистий  [5], 
О.  В.  Грищенко  [6],  О.В.  Денисов  [7]),  чи  то  в  рамках 
аналізу  особливостей  кримінальної  насильницької  пове-
дінки особи (О. М. Гумін [8]), чи то питань детермінантів 
насильницької  злочинності  та протидія  їй  (А. О.Йосипів 
[9],  О.  М.  Ігнатов  [10],  Л. Ю.  Приколотіна  [11]),  чи  то 
питань  кримінально-правового  та  кримінологічної  охо-
рони особи від насильства (О. М. Храмцов [12]). 

Особливий  науковий  інтерес  викликають  праці  при-
свячені аналізу правозастосовчої практики. Так, науково-
практичний  посібник М. В.  Євсюкової,  Г. О. Христової, 
О.  А. Шаповалової  «Судовий  розгляд  справ,  пов’язаних 
з  вчиненням насильства  в  сім’ї  в Україні:  проблеми від-
повідності  міжнародним  стандартам  та  шляхи  вдоско-
налення» (2011 р.), містить ґрунтовний аналіз норм між-
народного  та  національного  права  у  галузі  запобігання 
та  протидії  насильству  в  сім’ї,  практики  Європейського 
суду з прав людини та Комітету ООН з ліквідації дискри-
мінації  щодо  жінок  у  справах  цієї  категорії,  особливос-
тей юридичної  відповідальності  за  вчинення  насильства 
в сім’ї в Україні. У виданні викладені результати моніто-
рингу кримінальних, цивільних справ та справ про адмі-
ністративні  правопорушення,  пов’язаних  з  вчиненням 
насильства в сім’ї, рішення у яких розміщено в Єдиному 
державному  реєстрі  судових  рішень  України,  визначені 
основні  проблеми  їхнього  судового  розгляду  та  шляхи 
його вдосконалення, запропоновані основні принципи роз-
гляду судами справ, пов’язаних з насильством в сім’ї [2]. 
Ще однією працею в цій сфері є публікація О. А. Шапо-
валової «Моніторинг національної судової практики роз-
гляду судами кримінальних, цивільних справ і справ про 
адміністративні  правопорушення,  пов’язаних  із  вчинен-
ням  насильства  в  сім’ї»,  в  якій  містить  аналіз  результа-
тів моніторингу національної  судової  практики розгляду 
судами кримінальних, цивільних справ  і справ про адмі-
ністративні  правопорушення,  пов’язаних  із  вчиненням 
насильства в сім’ї. Паралельно з цим дослідженням про-
водиться  огляд  національного  законодавства  та  міжна-
родних зобов’язань України з питань протидії насильству 
в сім’ї [13].

Наступний  етап  розвитку,  який  умовно  можна  вио-
кремити  в  сфері  наукових  досліджень,  які  присвячений 
насильству в сім’ї починається у 2017 році, коли Верховна 
Рада України прийняла  Закон України  «Про  запобігання 
та протидію домашньому насильству», яким встановлено 
кримінальну  відповідальність  за  домашнє  насильство. 
Саме  починаючи  з  2017  року  науковці  більше  пишуть 
вживаючи термін «домашнє насильство» і менше викорис-
товують «насильство в сім’ї». Особливу увагу слід приді-
лити посібнику О. В. Харитонової «Ключові  засади  ґен-
дерної політики в кримінальному праві України та основні 
напрями  реформ  щодо  протидії  насильству  стосовно 
жінок та домашньому насильству» (2018 р.), в якому ана-
лізуються  законодавчі  зміни  до  Кримінального  кодексу 
України  2001  р.  у  зв'язку  з  підготовкою  до  ратифікації 
Конвенції  Ради Європи  про  запобігання  насильству  сто-
совно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими 
явищами (Стамбульської конвенції), досліджуються клю-
чові  засади політики гендерного мейнстримінгу в націо-
нальному  кримінальному  праві,  висвітлюються  основні 
фокуси реформ у сфері запобігання насильству стосовно 
жінок  і  домашньому  насильству  та  боротьби  з  цими  
явищами [14].

Також певний науковий інтерес викликає практичний 
посібник Е. Вілса, О. Калашник «Протидія домашньому 
насильству» (2018 р.). В посібнику представлена ситуація 
з  поширенням  явища  домашнього  насильства  та  інших 
видів  гендерно  зумовленого  насильства  в  Україні,  наве-
дено аналіз нового законодавства з протидії домашньому 
насильству чи насильству за ознакою статі. У ньому також 
передбачена  інформація,  що  стосується  оцінки  потен-
ційних  ризиків  для  постраждалих  від  насильства,  осо-
бливостей опитування дітей-жертв  та  свідків насильства 
і  міжнародного  досвіду  протидії  домашньому  насиль-
ству  [15].  Окремо  слід  виокремити  працю  О.  О.  Дудо-
рова  та М.  І.  Хавронюка  «Відповідальність  за  домашнє 
насильство  і  насильство  за  ознакою статі  (науково-прак-
тичний коментар новел Кримінального кодексу України)» 
(2019  р.).  У  коментарі  відображено  і  прокоментовано 
зміни, які були внесені до Кримінального кодексу України 
згідно із Законом України «Про внесення змін до Кримі-
нального та Кримінального процесуального кодексів Укра-
їни  з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи 
про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому 
насильству та боротьбу з цими явищами» № 2227-VIII від 
6 грудня 2017 року [16].

У  2019  році  опубліковано  «Моніторинг  ситуації  реа-
гування  системи  правосуддя  на  вчинення  домашнього 
насильства та насильства за ознакою статті: 2019». Мета 
такого  моніторингу  –  аналіз  змін  у  нормативно-право-
вому  забезпеченні  реагування  на  насильство  за  ознакою 
статі, зокрема домашнє насильство, в реалізації відповід-
них норм на практиці,  ідентифікації та аналізу викликів, 
які  постають  перед  уповноваженими  суб’єктами  під  час 
застосування  зазначених  норм,  а  також  перед  самими 
постраждалими від домашнього насильства та насильства 
за ознакою статі в процесі реалізації права на доступ до 
правосуддя [17].

Згодом  вийшла  у  світ  досить  цікава  робота  колективу 
авторів  «Запобігання  та  протидія  проявам  домашнього 
насильства:  діяльність  закладів  вищої  освіти»  (2020  р.). 
Навчально-методичну  розробку  присвячено  висвітленню 
сутності  та  показників  профілактики  насильства  в  освіт-
ньому середовищі, методів його дослідження та умов ство-
рення  безпечного  освітнього  простору.  Програма  склада-
ється з теоретичного матеріалу та практичної складової [18].

Не менший науковий інтерес становить Науково-прак-
тичний коментар Закону України «Про запобігання та про-
тидію  домашньому  насильству»  (2020  р.)  [19],  в  якому 
проаналізовано  положення  Закону України  «Про  запобі-
гання та протидію домашньому насильству» з посиланням 
на низку міжнародно-правових документів, законодавчих 
і відомчих (міжвідомчих) нормативно-правових актів різ-
ного  рівня,  матеріали  правозастосовної  та  судової  прак-
тики, наукові джерела.

Привертає  увагу  також  і  навчальний  посібник  «Ква-
ліфікація та основи методики розслідування домашнього 
насильства» (2022 р.) [20]. В даній праці колектив авторів 
розкривають  як  кримінально-правові  так  і  кримінально-
правові особливості протидії домашньому насильству. 

Відсутність  комплексного  монографічного  дослі-
дження  присвячено  проблематиці  кримінальної  відпові-
дальності  за  домашнє  насильство  частково  компенсува-
лося  численними  публікаціями  у  наукових  періодичних 
(фахових)  виданнях  та  як  тези  наукових  конференцій. 
Особливий науковий інтерес мають роботи таких вчених 
як: А. О. Байда  [21], П. С. Біленко  [22], О. С. Безвін  [23], 
О.Л. Беспаль [24, 25], О. С. Бондаренко [26], А. Б. Блага [27],  
А. А. Вознюк [28], О. О. Книженко [29], Д.О. Колодін [30], 
О.  В.  Ломакіна  [31],  Т.П.  Мінка  [32],  У.  М.  Митник  [33], 
В. В. Пахомов [34], Л. К. Садонцева [35], О. В. Харитонова [36], 
С. В. Щербак [37] та інші.

Поряд з цим, слід зауважити, що багато аспектів кри-
мінально-правової охорони особи від домашнього насиль-
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ства  висвітлюється  у  працях  науковців  які  досліджують 
кримінологічні, кримінально-процесуальні та криміналіс-
тичні аспекти протидії домашньому насильству. 

Так,  кримінологічній  характеристиці  домашнього 
насильства  та  заходам  його  запобігання  в  Україні  при-
святив  своє  дисертаційне  дослідження  М.  Г.  Кузнєцов 
(2019  р.)  [38].  Г.  Н.  Собко  присвятила  свої  комплексне 
дослідження  кримінально-правовим  та  кримінологічним 
основам  протидії  психічному  насильству  (2020  р.)  [39]. 
В  свою  чергу Н. О. Ліщук  у  своїй  дисертації  розкриває 
причини  та  засоби  запобігання насильницьким діям, що 
вчиняються щодо жінок (2020 р.) [40].

Кримінально-процесуальні  аспекти  реагування  на 
домашнє насильство висвітлено в праці Т. Бугаєць «Судо-
вий  розгляд  справ  про  видачу  обмежувального  припису 
у справах домашнього насильства: міжнародні стандарти 
та огляд національної практики» (2020 р.). На основі ана-
лізу національної судової практики, міжнародних стандар-
тів та практики Європейського суду захисту прав людини 
автором підготовлені рекомендації щодо покращення роз-
гляду  судом  справ  про  видачу  та  продовження  обмежу-
вального припису по справам, що стосуються домашнього 
насильства в Україні [41]. 

Окремо  слід  згадати  про  наукові  доробки  І.В.  Гло-
вюк. Так, вчена у своїх публікаціях звертає увагу на про-
блемні  аспекти  доказування  у  кримінальних  проваджен-
нях,  пов’язаних  з  домашнім  насильством,  а  також  на 
особливості  застосування  обмежувальних  заходів  за 
ч. 6 ст. 194 КПК України [42,43]. Також проблемні питання 
здійснення кримінального провадження щодо домашнього 
насильства  розкрито  в  наукових  працях  К.  Арушаняна 
[44], О. М. Дроздов [45], О.С. Яра та Н.А. Стасюк [46]. 

  Питання  теорії  та  практики  застосування  обмеж-
увальних  заходів  у  кримінальному праві  та  процесі  роз-
кривають  у  своїх  роботах  І. А.  Бутирська  [47],  І.В. Жук 
[48],  О.В.  Козаченко  [49,50,51],  Д.  Є.  Крикливець  [52], 
К.А. Новікова  [53], В.Ф. Примаченко  [54], А.М. Ященко 
[55] та інші.

Наявні також і численні криміналістичні дослідження, 
в  яких  розкрито  криміналістичне  вчення  про  теоретичні 
і практичні основи розслідування домашнього насильства. 
Слід окремо виділити наукові доробки Г. К. Авдєєва [56] 
О. В. Александренко [57], А. Г. Козлова [58], О. І. Постол 
[59] О. В. Пчеліної [60], Ю.М. Слухаєнко [61], К. А. Шапо-
вал  [62]  в  яких  розкрито,  серед  іншого,  питання  прове-
дення  судових  експертиз  при  розслідуванні  домашнього 
насильства,  використання  спеціальних  знань  стороною 
захисту при розслідуванні фактів домашнього насильства, 
особливості  тактики  проведення  слідчих  (розшукових) 
дій під час розслідування злочинів пов’язаних з домашнім 
насильством та інші питання. 

Оремо слід звернути увагу на комплексні дослідження 
в цій сфері, а саме на дисертаційні дослідження Р. В. Киф-
люка  «Особливості  розслідування  та  судового  розгляду 
кримінальних  проваджень,  пов’язаних  з  насильством 
в сім’ї» (2020 р.) [63] та Т.В. Іщенко «Розслідування домаш-
нього насильства» (2021 р.). Остання праця цікава тим, що 
у ній розроблено наукові основи видової криміналістичної 
методики розслідування домашнього насильства, що охо-
плює такі основні структурні елементи: криміналістичну 

характеристику; особливості початку кримінального про-
вадження; обставини, що підлягають  з’ясуванню;  типові 
слідчі ситуації на початковому та наступному етапах роз-
слідування;  слідчі  версії;  особливості  проведення  окре-
мих слідчих (розшукових) дій; профілактичну діяльність 
слідчого [64].

Також певний науковий  інтерес в рамках цього дослі-
дження становлять наукові роботи, які присвячені пробле-
мам  домашнього  насильства  в  галузі  адміністративного 
права.  Різним  аспектам  адміністративно-правового  регу-
лювання протидії насильству в сім’ї присвятили свої дис-
ертаційні дослідження О. Д. Коломоєць «Адміністративно- 
правове регулювання відповідальності за вчинення насиль-
ства  у  сім’ї,  невиконання  захисного  припису  або  непро-
ходження  корекційної  програми»  [65];  О.В.  Ковальової 
«Діяльність  служби  дільничних  офіцерів  поліції  щодо 
попередження  насильства  в  сім’ї»  [66];  О.  М.  Ткаленко 
«Адміністративно-правове  забезпечення  діяльності  орга-
нів публічної адміністрації щодо попередження насильства 
в сім’ї відносно дітей» [67]; Г. О. Горбова «Адміністративно-
правове  регулювання  протидії  насильству  в  сім’»  [68],  
О.  М.  Ткаленко  «Адміністративно-правове  забезпечення 
діяльності  органів  публічної  адміністрації щодо  поперед-
ження насильства в сім’ї відносно дітей» [69]; Н. В. Лесько 
«Адміністративно-правове  забезпечення  формування 
та реалізації державної політики у сфері захисту дітей від 
насильства та інших протиправних дій» [70].

Окремо  доцільно  виділити  праці  в  яких  розглянуто 
питання  імплементації положень Конвенції Ради Європи 
про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому 
насильству та боротьбу з цими явищами в законодавство 
України,  серед  них  публікації  Х.  Тручеро  та  Г.  Хрис-
това [71], Г. Попов та І. Пилипенко [72], А. А. Васильєва 
та К. В. Юртаєвої [73].

Можна зробити висновок, що криміналізація «домаш-
нього насильства» стала поштовхом для зростання науко-
вого інтересу, що виразилось у збільшені кількості публі-
кацій з цієї проблеми. Водночас такі праці, мова йде про 
публікації  в  періодичних  виданнях  та  збірниках  конфе-
ренції, є невеликими за об’ємом і розкривають лише певні 
аспекти аналізованої теми, що цілком об’єктивно, врахо-
вуючи вимоги,  які  пред’являються до  таких досліджень. 
Більше  можливостей  у  цьому  плані  мають  дисертаційні 
дослідження,  які,  хоча  не  володіють  такою  «оператив-
ністю»  реагування  на  потреби  практики  як  попередні 
види  публікацій,  утім  характеризуються  комплексністю, 
системністю та глибиною дослідження тієї чи іншої акту-
альної проблеми [64]. 

Підсумовуючи наголошуємо, що вказані наукові праці 
мають безсумнівну цінність для правової науки, водночас 
на  сьогодні  відсутнє  комплексне  дослідження,  яке  при-
свячене  саме  проблемам  кримінально-правової  охорони 
особи  від  домашнього  насильства.  А  потреба  в  такому 
дослідженні є  і вона нагальна та обумовлена особливос-
тями домашнього насильства, що виявляються в способі 
та обстановці його вчинення, що призводить до проблем 
при кваліфікації та його відмежування від суміжних скла-
дів  кримінальних  правопорушень,  особливостях  потер-
пілого  від  домашнього  насильства  та  доцільності  засто-
сування заходів кримінально-правового характеру і т.д.
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