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ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО ЯК ОБ’ЄКТ 
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

У статті досліджено феномен «насильство в сім’ї», який є 
соціальним явищем, що має глибокі історичні корені, пов’язані 
з правовим закріпленням підлеглого становища людини. 
З’ясовано та оцінено підходи щодо формулювання терміна 
«домашнє насильство». Констатовано, що масштаб 
висвітлення проблем домашнього насильства значно 
розширився в епоху сучасного інформаційного суспільства і 
супроводжується більш толерантним ставленням населення 
до фактів як насильства в сім’ї, так і до кримінальних 
протиправних проявів у цілому. Проаналізовано погляди 
науковців щодо поняття домашнього насильства, на основі 
чого визначено його види (фізичне, сексуальне, погроза 
насильством, економічне, психологічне, невиконання або 
неналежне виконання обов’язків щодо виховання 
неповнолітньої дитини) та форми (кримінальна та 
некримінальна). 
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Постановка проблеми. Одним з актуальних питань, яке потребує вирішення 
державою та суспільством, є подолання будь-яких проявів насильства в сім’ї. Як одна з 
найбільш розповсюджених форм порушення прав і свобод особи та основний чинник, що 
зумовлює розлучення сімейної пари, такий вид насильства є серйозною і масштабною 
проблемою, яка породжує безліч інших соціальних негараздів. 

Нині феномен сімейного насильства тільки починає усвідомлюватися та 
осмислюватися, стає об’єктом громадської і державної політики. Виокремлення насильства в 
родині в глобальну соціальну проблему – тільки перший крок, спрямований на її розв’язання. 
На цьому шляху виникає чимало перешкод: недостатність вичерпної інформації про ступінь 
поширення і причини застосування сили в сім’ї, відсутність чітких визначень та теоретичної 
бази, недосконалість законодавства щодо відповідальності за протиправні діяння тощо. 
Разом з тим, через побоювання або небажання жертв привселюдно заявити про такі факти 
прояви сімейного насильства мають латентний характер, що негативно може позначитися на 
стані подолання цього феномена. Насильство в родині руйнує фундамент безпеки як самої 
сім’ї, так і суспільства. Саме проблема насильства в сім’ї тісно пов’язана з такими явищами, 
як зростання кількості розлучень, бездоглядність і безпритульність дітей, формування 
насильницького менталітету нації, жебракування, втрата загальнолюдських цінностей. Крім 
того, це явище є одним із чинників формування адиктивної поведінки в особи та 
передумовою вчинення нею кримінальних правопорушень. 

За даними соціологічних досліджень, проведених останніми роками, близько 
половини населення України (44 %) особисто зазнавали насильства в сім’ї упродовж життя; 
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майже в кожній другій родині (49 %) траплялася ця проблема; 45 % та 59 % населення 
знають про проблему домашнього насильства в сім’ях свого близького та далекого оточення 
відповідно; 35 % українців стикалися з психологічним насильством (найчастіше це постійне 
приниження та контролююча поведінка), 21 % – з фізичним (побої, мордування, замикання, 
зв’язування, примушення стояти в нерухомому положенні), 17 % – з економічним 
(примушення звітувати за кожну копійку, присвоєння обманним шляхом чи знищення 
майна), 1 % – із сексуальним насильством (різні форми примушування до вступу в статевий 
зв’язок) [1]. 

У 2019 році в Україні було зареєстровано 9643 вбивства та 15960 фактів умисного 
нанесення тяжкої шкоди здоров’ю, що вчинено у сфері сімейно-побутових відносин. Питома 
вага вбивств та фактів навмисного нанесення тяжкої шкоди здоров’ю, що вчинені на ґрунті 
сімейно-побутових стосунків, у загальній кількості зареєстрованих посягань у 2019 році в 
Україні склала відповідно 30,9 % та 27,5 % [2; 3; 4]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження 
теоретичних питань, пов’язаних із домашнім насильством, зробили такі вчені України, як 
О. І. Бєлова, А. Б. Блага, О. В. Бойко, Б. М. Головкін, О. І. Зазимко, Р. В. Кифлюк, 
О. В. Ковальова, О. Д. Коломоєць, Л. В. Крижна, М. Ю. Самченко та інші. Водночас такі 
дослідження об’єктивно обмежувалися попередніми періодами розвитку законодавства, а 
тому не повною мірою враховують та не завжди відповідають потребам правозастосовної 
практики.  

Метою статі є характеристика домашнього насильства, його видів і форм, а також 
наукове дослідження та обґрунтування сутності домашнього насильства з позиції правового 
й подальшого впливу на процесуальну діяльність підрозділів Національної поліції України. 

Виклад основного матеріалу. Насильство в сім’ї є серйозним порушенням прав 
людини, які держава має відстоювати і захищати. Серед них – право на життя і фізичну 
недоторканність; право не бути об’єктом знущань чи жорстокого, нелюдського або 
принизливого поводження; право на свободу від дискримінації за ознакою статі; право на 
здоровий та безпечний розвиток та інші. Україна ратифікувала цілу низку міжнародно-
правових актів, узявши тим самим на себе зобов’язання щодо захисту людей від насильства, 
у тому числі сімейного. 

Термін «домашнє насильство» вперше почали вживати на початку 70-х років 
минулого століття під час визначення насильства з боку чоловіків і образ стосовно жінок. 
Ключовим моментом під час дослідження домашнього насильства є з’ясування того факту, 
що це не одиничне побиття або випадковий інцидент; хоча такі випадки можуть трапитися і, 
звичайно, будуть розглядатися як кримінальне правопорушення. Домашнє насильство – це 
постійне насильство й образи. Це ситуація, в якій потерпілий зазнає утисків, але продовжує 
ділити з агресором житло, перебуваючи у фінансовій залежності від нього або через почуття 
любові до нього. Домашнє насильство є продуктом сімейних особистих конфліктів. 

С. І. Ожегов визначає поняття «насильство» як вимушений вплив на будь-кого, 
порушення особистої недоторканності [5, с. 292]. Л. Д. Гаухман, пояснюючи цей термін, 
виділяє фактичні та юридичні ознаки насильства [6, с. 4]. До фактичних він відносить 
об’єктивні ознаки, спосіб дії та суб’єктивні ознаки, що характеризують ставлення до дії. Як 
юридичні ознаки він визначає незаконність і загальну небезпеку дії. П. М. Назаров, беручи за 
основу значення насильства в широкому розумінні цього слова, вважає, що «насильством у 
кримінально-правовому розумінні повинно визнаватися вольове, суспільно небезпечне, 
протиправне, винне, із застосуванням фізичної або психічної сили діяння, що посягає на ті 
суспільні відносини соціалістичного суспільства, які охороняються законами, вказаними в 
Особливій частині Кримінального кодексу, …завдає їм шкоди або ставить їх під загрозу, що 
виражається у визначених законом межах свого обсягу та інтенсивності» [7, с. 91]. 
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Як бачимо, зважаючи на всю різноманітність тлумачень, усі вони схожі в одному: 
сутність насильства полягає в застосуванні сили проти особи. Застосування сили щодо 
неживих предметів або тварин цим поняттям не охоплюється. Крім того, більшість авторів 
поділяє думку, що насильство застосовується проти волі людини, на яку воно спрямоване. 

Різноманітність визначень та підходів до поняття насильства ще раз підкреслює 
необхідність його закріплення на законодавчому рівні. У зв’язку з цим 06.12.2017 року 
Законом України № 2227-VIII «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального 
процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про 
запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими 
явищами» було доповнено Кримінальний кодекс України ст. 126-1 «Домашнє насильство» 
[8]. Так, у Кримінальному кодексі України (далі – КК України) під домашнім насильством 
розуміється умисне систематичне вчинення фізичного, психологічного або економічного 
насильства щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний 
перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах, що призводить до фізичних або 
психологічних страждань, розладів здоров’я, втрати працездатності, емоційної залежності 
або погіршення якості життя потерпілої особи [9]. 

У свою чергу, Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» 
визначає домашнє насильство як 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 [10] та вирізняє чотири його 
форми:  

– фізичне насильство – форма домашнього насильства, що включає ляпаси, стусани, 
штовхання, щипання, шмагання, кусання, а також незаконне позбавлення волі, нанесення 
побоїв, мордування, заподіяння тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, залишення в 
небезпеці, ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, 
заподіяння смерті, вчинення інших правопорушень насильницького характеру. Фізичним 
насильством можуть порушуватися такі особисті права, як право на вільний розвиток своєї 
особистості, право на життя, свободу та особисту недоторканність. Фізичне насильство 
вважається одним з найтяжчих видів насильства в сім’ї. Це пояснюється тим, що дії 
кривдника посягають безпосередньо на життя і здоров’я, недоторканність і безпеку особи, 
які згідно зі ст. 3 Конституції України визнаються найвищою соціальною цінністю [11]. Дія 
кривдника може полягати як у безпосередньому фізичному впливі на організм людини 
(заподіяння ушкоджень життєво важливим органам, удушення тощо), так і у здійсненні 
такого впливу за допомогою чинників зовнішнього середовища (дія високих чи низьких 
температур, електроструму, отруйних чи вибухових речовин, пожежі та ін.); 

– сексуальне насильство – форма домашнього насильства, що включає будь-які діяння 
сексуального характеру, вчинені стосовно повнолітньої особи без її згоди або стосовно 
дитини незалежно від її згоди, або в присутності дитини, примушування до акту 
сексуального характеру з третьою особою, а також інші правопорушення проти статевої 
свободи чи статевої недоторканності особи, у тому числі вчинені стосовно дитини або в її 
присутності. Сексуальне насильство в сім’ї може порушувати такі права і свободи особи, як 
право на повагу гідності, право на особисту недоторканність, право на вільний розвиток 
своєї особистості тощо. Більшість видів сексуального насильства закріплені Кримінальним 
кодексом України [9], тобто визнаються кримінальними правопорушеннями. Проте 
сексуальне насильство в сім’ї може проявлятися не тільки у вигляді кримінальних 
правопорушень, а й у сексуальній поведінці, яка не суперечить Кримінальному кодексу 
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України, і все ж, відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію домашньому 
насильству», порушує сексуальну недоторканність і статеву свободу жінки чи чоловіка. Це 
можуть бути дії, які мають характер настирливого нав’язування сексуальної близькості: 
постійне спонукання до сексуальної близькості, коли жінка чи чоловік знаходяться у стані 
алкогольного або наркотичного сп’яніння; примушування до сексуальної близькості, коли 
жінка чи чоловік не бажає її, але боїться відмовити; нав’язування жінці або чоловіку 
особливих видів сексуальних контактів проти її (його) волі; вимагання без згоди жінки чи 
чоловіка фізичного контакту з ерогенними зонами, іншими частинами їхнього тіла тощо [12, 
с. 23–24]. 

На практиці досить поширеною серед працівників спеціально вповноважених 
державних органів та звичайних громадян є думка, що між подружжям не може чи не 
повинно бути сексуального насильства (наприклад, зґвалтування). Така позиція є 
неправильною, оскільки визнання певних дій такими, що мають ознаки сексуального 
насильства (не тільки в сім’ї, а й загалом) не залежить від стосунків між жертвою та 
правопорушником або попередньої поведінки потерпілої особи. Таким чином, зґвалтування 
та інші злочини, що порушують статеву недоторканність особи, є видом сімейного 
насильства, а перебування кривдника і жертви насильства в шлюбі не може бути підставою 
для обмеження права на статеву свободу [13];  

– психологічне насильство – форма домашнього насильства, що включає словесні
образи, погрози, у тому числі щодо третіх осіб, приниження, переслідування, залякування, 
інші діяння, спрямовані на обмеження волевиявлення особи, контроль у репродуктивній 
сфері, якщо такі дії або бездіяльність викликали в постраждалої особи побоювання за свою 
безпеку чи безпеку третіх осіб, спричинили емоційну невпевненість, нездатність захистити 
себе або завдали шкоди психічному здоров’ю особи. 

Психологічне насильство в сім’ї може порушувати такі права, як право на рівність у 
шлюбі та сім’ї, право на повагу до гідності, таємницю листування, телефонних розмов, 
кореспонденції, право на свободу думки і слова тощо. Психологічне насильство в сім’ї може 
мати різні прояви: образи з використанням лайливих слів та (або) криків, образливі жести, 
пози, міміка, погляди, інтонації, тримання членів сім’ї в атмосфері страху. Психологічне 
насильство проявляється в брутальному ставленні до родичів або друзів члена сім’ї; 
спричиненні шкоди домашнім тваринам; знищенні, пошкодженні, псуванні або приховуванні 
особистих речей, предметів, прикрас тощо; використанні принизливих зауважень стосовно 
члена сім’ї; постійних проявах незадоволення; висловлюванні безпідставних докорів, 
зауважень і звинувачень; надмірних проявах підозрілості, ревнощів, перевірок, стеження, що 
робить нестерпним життя, та іншому; 

– економічне насильство – форма домашнього насильства, що включає умисне
позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна, коштів чи документів або можливості 
користуватися ними, залишення без догляду чи піклування, перешкоджання в отриманні 
необхідних послуг з лікування чи реабілітації, заборону працювати, примушування до праці, 
заборону навчатися та інші правопорушення економічного характеру.  

Цей вид насильства може порушувати такі права і свободи особи, як право на 
недоторканність житла, право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом, 
право на працю, право приватної власності тощо. Економічне насильство в сім’ї теж 
різноманітне за видами і проявляється у своєрідному економічному тиску на члена сім’ї. Це 
не тільки вказані у визначенні порушення, а й інші види позбавлення або обмеження 
трудових і майнових прав, наприклад заборона працювати члену сім’ї за наявності його 
бажання і працездатності; позбавлення або обмеження одним членом сім’ї іншого члена сім’ї 
можливості користуватися і розпоряджатися грошима, які він заробив або які є їхньою 
спільною власністю; примус члена сім’ї виконувати тяжку, непосильну роботу; відмова 
члена сім’ї (батька, матері) піклуватися про малолітніх, неповнолітніх членів сім’ї, осіб 
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похилого віку, інвалідів тощо. Економічне насильство може проявлятися у створенні 
ситуації, за якої один із членів сім’ї вимушений систематично просити гроші, коли вони в 
родині є, на утримання сім’ї або на власні потреби, у втягненні неповнолітніх у заняття 
жебрацтвом, у пошкодженні або знищенні майна іншого члена сім’ї або спільного майна, 
примушуванні чи втягненні в заняття проституцією. 

Досить важко провести чітку межу між різними видами домашнього (подружнього) 
насильства: так, одні дослідники відносять позбавлення сну до психологічного насильства, 
інші – до фізичного. За аналогією, пошкодження або знищення особистих речей, заподіяння 
шкоди домашнім тваринам або їхнє убивство може, залежно від обставин, виступати як 
психологічне чи економічне насильство. Таким чином, домашнє насильство є складним 
феноменом, наслідки якого зазвичай охоплюють кілька сфер: фізичну (соматичне здоров’я), 
емоційну, економічну, сексуальну. Будь-який вид насильства призводить до деструкції 
особистості постраждалої сторони, адже сексуальний примус обов’язково тягне за собою 
приниження гідності, фізичне насильство також має значний вплив не лише на соматичну 
(тілесну), а й на моральну, емоційну сфери особистості, тобто є водночас і психологічним. 

Важливість досліджень у цій сфері визначається особливим місцем сімейно-
побутових стосунків у системі людських цінностей, а також в історії людства в цілому. Це 
знаходить підтвердження у світовому визнанні сім’ї природним і основним осередком 
суспільства, що потребує надійного захисту з боку суспільства та держави.  

Крім того, досить непросто відрізнити насильство (перш за все психологічне) від 
конфліктних ситуацій, спорів, які виникають у будь-якій сім’ї та є підґрунтям для 
подальшого розвитку здорових сімейних стосунків. Тому необхідно їх розмежовувати: якщо 
конфлікти в подружжі розв’язуються на засадах компетентності, тобто виходячи з того, хто 
краще розуміється на тому чи іншому питанні, то про насильство не йдеться. Ситуація ж, 
коли основним способом вирішення тих чи інших спірних питань стає принцип «хто 
сильніший, той і правий» або головною метою є не так справжнє вирішення проблеми, як 
доказ власної правоти за будь-яких умов та будь-якими шляхами, є благодатним підґрунтям 
для виникнення насильницьких стосунків. Крім того, для фіксації сімейного насильства в 
подружніх стосунках має бути наявним елемент агресії, тобто мотивації заподіяння шкоди. 

Є різні моделі насильства в сім’ї: 
– психопатичні моделі, у центрі яких перебуває схильність до насильства дорослих 

(алкоголь, наркотики, низька самооцінка, комунікативна некомпетентність, соціальна 
ізольованість, соціальні, психологічні і психіатричні проблеми, депресивність, відсутність 
самоконтролю, суїцидальні схильності, агресивність, рання вагітність матері, втрата дитини 
та ін.) і дітей (недоношеність, хворобливість, небажаність, фізичні і психічні недоліки та ін.); 

– соціальні моделі, що пояснюють насильство зовнішніми (соціальними) чинниками й 
умовами, серед яких бідність, низький рівень доходів, безробіття, соціальна ізоляція і 
закритість сім’ї, перенаселеність, низький освітній і культурний рівень тощо; 

– психосоціальні моделі, які прагнуть інтегрувати психологічні й соціальні чинники 
насильства [14, с. 26; 15]. 

Факт криміналізації домашнього насильства заслуговує лише позитивної оцінки, 
проте, якщо порівнювати таку криміналізацію з критеріями Євросоюзу, то формулювання 
статті 126-1 КК України викликає певні заперечення, що наведені в наукових публікаціях 
[16, с. 295]. Тому варто уточнити згадане у цій статті поняття домашнього насильства, під 
яким слід розуміти протиправне, винне, систематичне вчинення фізичного, психологічного, 
сексуального або економічного насильства щодо подружжя чи колишнього подружжя або 
іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах, або 
інших осіб, які постійно проживають з винним в одній квартирі (будинку) з метою 
примусити їх вчинити не бажані для них дії, що призводить до фізичних або психологічних 
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страждань, розладів здоров’я, втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення 
якості життя потерпілої особи. 

Крім того, ст. 1 Сімейного Кодексу України проголошує забезпечення кожної дитини 
сімейним вихованням, можливістю духовного та фізичного розвитку, а у ст. 150 визначені 
обов’язки батьків щодо виховання та розвитку дитини [17; 18, с. 84]. 

Домашнє насильство може виражатися у двох формах: 
1) кримінальна форма, тобто ті види насильства, які законодавцем визначені як

кримінально карані діяння. При цьому законодавець лише в деяких випадках як 
кваліфікуючу ознаку виділяє вчинення кримінального правопорушення одним членом сім’ї 
стосовно іншого (ч. 2 ст. 152 КК України – зґвалтування; ч. 2 ст. 153 КК України – 
сексуальне насильство; ч. 2 ст. 155 КК України – статеві зносини з особою, яка не досягла 
шістнадцятирічного віку; ч. 2 ст. 156 КК України – розбещення неповнолітніх) [9]. Крім того, 
ч. 2 ст. 120 та ч. 2 ст. 154 КК України передбачено відповідальність за доведення до 
самогубства та примушування до вступу в статевий зв’язок відповідно з використанням 
матеріальної або іншої залежності потерпілої особи [9]. Враховуючи, що члени сім’ї 
здебільшого знаходяться в різних формах залежності один від одного, то такий вид 
домашнього насильства підпадає під ознаки вказаних статей. У всіх інших випадках прояву 
кримінальних форм домашнього насильства законодавець не вважає за потрібне розглядати 
як кваліфікуючу ознаку вчинення кримінального правопорушення в межах сім’ї; 

2) некримінальна форма, тобто ті види насильства, які хоч і можуть бути
наявними в сім’ї, але, на думку законодавця, їх можливо вирішити в межах іншого, не 
кримінального судочинства, оскільки вони не мають наслідків, передбачених в Особливій 
частині КК України. У той же час систематичне застосування такого насильства може бути 
кваліфіковане як катування.  

Крім того, систематичне застосування некримінальних форм домашнього насильства 
(знущання, тяжка образа, інші протиправні або аморальні дії, систематична протиправна або 
аморальна поведінка, що спричинила тривалу психотравматичну ситуацію) визнається 
законодавцем як пом’якшуюча обставина під час призначення покарання (п. 7 ч. 1 ст. 66 КК 
України) і підстава для виникнення стану сильного душевного хвилювання (статті 116 та 123 
КК України). 

Зважаючи на той факт, що розпад сім’ї та складні економічні умови спричиняють 
можливість проживання в межах однієї квартири (будинку) вже розведене подружжя та їхніх 
родичів, необхідно визнати потенційними учасниками домашнього насильства всіх осіб, що 
мешкають в одній квартирі (будинку) та перебувають у родинних або інших зв’язках. 

Висновки. Проблема домашнього насильства в Україні завжди була й залишається 
однією з важливих і злободенних. Політичні та соціально-економічні процеси, які 
відбуваються в суспільстві, зокрема збройний конфлікт на сході країни, безробіття, 
збільшення життєвих конфліктних ситуацій, прояви агресії в родині, болісно вражають сім’ї 
та призводять до зростання випадків вчинення кривдниками домашнього насильства. А тому, 
визнаючи сім’ю осередком суспільства, необхідно зазначити, що без підтримки держави та її 
інституцій, на жаль, проблему домашнього насильства вирішити майже неможливо. І 
пов’язано це з тим, що сім’я не завжди спроможна виконувати свою головну функцію – 
забезпечення належного добробуту та виховання дітей.  

Таким чином, в умовах сьогодення домашнє насильство є новим об’єктом посягання, 
цілісним явищем із власними закономірностями функціонування і розвитку. На основі 
проведеного аналізу варто виокремити такі види насильства: фізичне, сексуальне, 
економічне, психологічне. Домашнє насильство може проявлятися у двох формах: 
кримінальній та некримінальній.  
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DOMESTIC VIOLENCE AS AN OBJECT OF CRIMINAL LAW INVESTIGATION 

The article examines the phenomenon of «domestic violence», which is a social phenomenon that has deep 
historical roots associated with the legal consolidation of the subordinate position of man. Approaches to the 
term «domestic violence» are clarified and evaluated. Domestic violence is a serious violation of human rights 
that the state must uphold and protect. Among them are the right to life and physical integrity; the right not to 
be subjected to abuse or cruel, inhuman or degrading treatment; the right to freedom from discrimination on 
grounds of sex; the right to healthy and safe development, etc. Ukraine has ratified a number of international 
legal instruments, thus committing itself to protecting people from violence, including domestic violence. The 
term domestic violence first began to be used in the early 1970s to define violence against men and insults 
against women. The key to investigating domestic violence is to find out that it is not a single beating or an 
accidental incident - although such things can happen and will, of course, be considered a criminal offense. 
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Domestic violence is constant violence and insults. This is a situation in which the victim is constantly 
affected, sharing housing with the aggressor, being dependent on him and even, perhaps, having a sense of 
love for him. Domestic violence is a product of family and personal conflicts. It was stated that the scope of 
coverage of domestic violence has significantly expanded in the era of the so-called modern information 
society, which is accompanied by a more tolerant attitude of the population to the facts of domestic violence 
and criminal offenses in general. Researchers’ views on the concept of domestic violence were analyzed, which 
determined its types (physical, sexual, threat of violence, economic, psychological, non-fulfillment or improper 
fulfillment of responsibilities for raising a minor child) and form (criminal and non-criminal). Due to the fact 
that the breakup of the family and difficult economic conditions entail the possibility of living within one 
apartment (house) already divorced spouses and their relatives, it is necessary to recognize as potential 
participants in domestic violence all persons living in one apartment (house) in family or other relationships. 

Key words: domestic violence; domestic violence; physical violence; sexual violence; psychological violence; 
economic violence. 

Надійшла до редколегії 19.10.2020 
 
 




