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ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО: ЩОДО ЗМІСТОВНОГО 
НАПОВНЕННЯ ТЕРМІНА

Рассмотрена правовая природа термина 
«насилие» как асоциальное явление. Проана-
лизированы понятия «насилие в семье» и «до-
машнее насилие» как в международно-право-
вых актах, так и на уровне национального 
законодательства. Акцентировано внимание 
на определении понятия «семья» и «члены 
семьи». На основе мнений и взглядов ученых, 
исследовавших указанную проблематику, 
предложено собственное определение терми-
на «домашнее насилие»
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на значну кількість наукових праць, при-
свячених різним аспектам у цій сфері, про-
блема домашнього насильства не втрачає 
своєї актуальності. І, у першу чергу, потре-
бує теоретичного осмислення й уточнення 
та належного обґрунтування категоріаль-
ного апарату з означеної тематики, зокре-
ма з огляду на неоднозначність термінів 
«домашнє насильство» та «насильство в 
сім’ї». 

У науковій статті розглянуто змістовну 
природу терміна «насильство» як асоціаль-
ного явища. Проаналізовані поняття «на-
сильство в сім’ї» та «домашнє насильство» 
як в міжнародно-правових актах, так і на 
рівні національного законодавства. Акцен-
товано увагу на визначенні поняття «сім’я» 
та «члени сім’ї». На основі думок та поглядів 
учених, які досліджували означену пробле-
матику запропоновано власне визначення 
терміна «домашнє насилля».

Постановка проблеми
Останніми роками в Україні приділяєть-

ся велика увага проблемам запобіганню та 
протидії домашньому насильству, яке при-
зводить не тільки до втрати найдорожчого 
для людини – життя та здоров’я, а також за-
вдає великої соціальної та моральної шкоди 
суспільству. 

Сучасний підхід до проблеми домашньо-
го насильства включає, з одного боку, укорі-
неність цієї проблеми в суспільній свідомос-
ті як міжособистісної, а з іншої – виходить 
з обов’язків держави гарантувати права лю-

Вступ
Проблема домашнього насильства над-

звичайно важлива передусім тому, що сім’я 
є основною суспільства і має перебувати під 
особливим захистом держави. Насильство і 
жорстокість в сім’ї не лише руйнують гармо-
нію і злагоду в ній, а й виступають однією 
з передумов злочинності в суспільстві зага-
лом. 

Держава – основний суб’єкт протидії на-
сильству, оскільки органи державної влади 
повинні сприяти створенню обстановки не-
прийняття насильства, вживаючи необхід-
них заходів та створюючи систему захисту 
жертв, покарання кривдників і запобігання 
насильству.

Незважаючи на сучасне нормативно-
правове забезпечення у сфері протидії та 
захисту прав і інтересів осіб, що постраж-
дали від домашнього насильства, а також 



86

Кримінальне право, кримінальний процес та криміналістика

Наше право № 3, 2020

дини в усіх сферах життя, у тому числі й у 
сфері сімейних відносин. 

Причини насильства, перш за все, 
пов’язані з економічною ситуацією, падін-
ням моралі та байдужим ставленням до 
насильства. Насильство найчастіше вважа-
ється приватною справою, і багато жертв 
не повідомляють про такі випадки до пра-
воохоронних органів. Неповідомлення про 
факти насильства, у свою чергу, не дозволяє 
провести розслідування, притягти до відпо-
відальності та покарати кривдника так, як 
цього вимагає закон. Більшість випадків не 
доходять до суду, а коли доходять, то зло-
чинці, як правило, отримують мінімальне 
покарання [1, c.13]. Вдосконалення право-
вої оцінки домашнього насильства багато 
в чому залежить від усвідомлення громад-
ськістю та самими потерпілими того, що на-
сильство є протиправним явищем, а часто і 
злочином.

Насильство як асоціальне явище не тіль-
ки формує трагічні обставини для багатьох 
людей, але й створює криміногенні ситуації, 
які передують кримінальним злочинам про-
ти безпеки, здоров’я і життя людини, що в 
цілому руйнує фундамент стабільності сус-
пільства. 

Для підвищення запобігання домаш-
ньому насильству потребує окремого дослі-
дження природа терміна «насильства». Як 
зауважує А. Блага, «…при розробці основних 
теоретичних засад запобігання насильству в 
цілому, та насильству в сім’ї, зокрема, слід ви-
ходити з багатовимірного пояснення цього 
феномену, у якому немає провідної ролі яко-
гось одного чинника чи складника» [2, c. 250].

Стан дослідження
Проблеми попередження домашньо-

го насильства у значній мірі досліджували 
вчені О. Бандурка, А. Блага, В. Вітвицька,- 
О. Джужа, Л. Завадська, Л. Кормич,- 
Л. Крижна, Н. Лавриненко, І. Лавринчук, 
К. Левченко, Л. Леонтьєва, Л. Левицький 
О. Матвієнко, Т. Мельник, Т. Мінка та інші, 
однак попри широке коло наукових дослі-
джень у сфері захисту прав людини від на-
сильницьких злочинів, питання термінів 
«насильство в сім’ї» та «домашнє насилля» 
залишається дискусійним.

Метою та завданням статті розроблен-
ня власного визначення терміна «домашнє 
насилля». Завданням є аналіз та порівняння 
термінів «насильство в сім’ї» та «домашнього 
насильства» в нормативно-правовому визна-
ченні. 

Наукова новизна дослідження полягає 
в обґрунтуванні власного бачення змістовного 
наповнення терміна «домашнє насилля» на 
основі думок та поглядів учених, які дослі-
джували означену проблематику.

Виклад основного матеріалу
Поняття «насильство в сім’ї» «домашнє 

насильство» використовуються в міжнарод-
но-правових актах зобов’язального й реко-
мендаційного характеру, що існують як на 
рівні ООН, так і Ради Європи та Європей-
ського Союзу. Серед них необхідно визначи-
ти Загальну декларацію прав людини 1948 р. 
[3], яка вважається головним документом 
у галузі захисту прав людини. Декларація 
проголосила принципи юридичної рівно-
сті, а також заборону дискримінації за будь-
якими ознаками, у т.ч. за ознаками статі.- 
У Декларації про ліквідацію дискримінації 
щодо жінок 1967 р., яка пізніше, у 1979 р., 
була замінена однойменною Конвенцією, за-
значається, що мають бути вжиті всі належ-
ні заходи з метою підготовки громадської 
думки на напрямки національних прагнень 
до викоренення забобонів, звичаїв та всіх 
інших проявів, заснованих на ідеї неповно-
цінності жінок [4]. Декларація про викорі-
нювання насильства щодо жінок 1993р., де 
визнала насильством до жінок будь який акт 
насильства, здійснений на підставі статевої 
ознаки, який спричиняє або може заподіяти 
фізичний, статевий чи психологічний зби-
ток або страждання жінкам, а також загрози 
вчинення таких актів, примус або довільне 
позбавлення свободи, чи то в суспільному, 
чи в особистому житті. Також у Декларації 
зазначено, що насильство до жінок охоплює 
випадки фізичного, статевого та психологіч-
ного насильства, яке має місце в сім’ї [5]. 

Комітет ООН з ліквідації дискримінації 
щодо жінок під час 11 сесії прийняв Загаль-
ну рекомендацію № 19 «Насильство щодо 
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жінок», у якій чітко визначив, що «насиль-
ство стосовно жінок – одна з форм дискри-
мінації, що серйозно обмежує можливості 
жінок щодо користування правами та сво-
бодами на основі рівності з чоловіками». 
Насильство в сім’ї розглядається як прояв 
насильства щодо жінок, оскільки непро-
порційно впливає на жінок, і саме жінки в 
переважній більшості страждають від цього 
порушення прав людини [6, с.11]. 

Організація Об’єднаних Націй визначає, 
що насильницькі дії в сім’ї представляють усі 
насильницькі дії фізичного, психологічного 
і сексуального характеру відносно жінок, 
здійснені на підставі статевої ознаки особою 
або особами, які пов’язані з ними родинни-
ми і близькими стосунками, від словесних 
образ і погроз до важких фізичних побоїв, 
викрадання, загрози каліцтвами, залякуван-
ня, примус, переслідування, словесні обра-
зи, насильницьке або незаконне вторгнення 
в житло, підпал, знищення власності, сексу-
альне насильство, зґвалтування в шлюбі, на-
сильство, пов’язане з посагом або викупом 
нареченої, каліцтва геніталій, насильство, 
пов’язане з експлуатацією через проститу-
цію, насильство відносно хатніх робітниць 
та спроби здійснити такі акти повинні роз-
глядатися як «насильство в сім’ї» [6, c.12]. 

Саме Модельне законодавство ООН 
покладено в основу Закону України «Про 
попередження насильства в сім’ї», який 
був ухвалений Верховною Радою України 
15.11.2001 р. (втрата чинності 07.01.2018). 
Цей Закон гарантував охорону прав членів 
сім’ї при здійсненні заходів з попередження 
насильства в сім’ї та визначав організаційно-
правові основи попередження насильства в 
сім’ї; підстави для вжиття заходів з попе-
редження насильства в сім’ї; повноваження 
органів та установ, на які покладається здій-
снення заходів з попередження насильства 
в сім’ї, і джерела їх фінансування; спеціальні 
заходи попередження насильства в сім’ї; від-
повідальність за вчинення насильства в сім’ї 
тощо [7, с.36]. У Законі було надано визна-
чення насильству в сім’ї як будь-які умисні 
дії фізичного, сексуального, психологічного 
чи економічного спрямування одного члена 
сім’ї по відношенню до іншого члена сім’ї, 
якщо ці дії порушують конституційні права 

і свободи члена сім’ї як людини та громадя-
нина і наносять йому моральну шкоду, шко-
ду його фізичному чи психічному здоров’ю.

Слід зауважити, що при встановленні 
змістовного наповнення поняття «насиль-
ство в сім’ї» концептуально важливими є по-
няття «сім’я», «члени сім’ї». 

Визначення сім’ї надається у ст. 3 Сімей-
ного кодексу України, де сказано: «Сім`ю 
складають особи, які спільно проживають, 
пов`язані спільним побутом, мають взаємні 
права та обов`язки. Подружжя вважаєть-
ся сім`єю і тоді, коли дружина та чоловік у 
зв`язку з навчанням, роботою, лікуванням, 
необхідністю догляду за батьками, дітьми 
та з інших поважних причин не прожива-
ють спільно. Дитина належить до сім`ї своїх 
батьків і тоді, коли спільно з ними не про-
живає. Сім`я створюється на підставі шлю-
бу, кровного споріднення, усиновлення, а 
також на інших підставах, не заборонених 
законом і таких, що не суперечать мораль-
ним засадам суспільства» [8]. І. Тімуш при 
дослідженні в правовому та соціальному ас-
пекті терміна «сім’я» розглядає його у двох 
напрямках. Перший напрям правових до-
сліджень полягає у тому, що сім’я не роз-
глядається в юридичному аспекті, «оскільки 
суб’єктом сімейного права є не сім’я, а кон-
кретні особи (подружжя, діти, батьки)». Со-
ціальна складова підкреслюється широтою 
критеріїв, що характеризують сім’ю та від-
мінністю умов існування сімей. Другий на-
прям правових досліджень полягає у тому, 
що соціальні відносини регулює саме право, 
незважаючи на те, що сім’я є соціальною ка-
тегорією. Тому сімейні відносини набувають 
правового змісту та стають правовідносина-
ми, що надає сім’ї правового статусу. 

І. Тімуш зазначає, що сім’ю у правовому 
розумінні доцільно розглядати як юридич-
ний зв’язок між фізичними особами. Засто-
сування поняття юридичний зв’язок чітко 
підкреслює те змістове навантаження, яке 
вказує на сім’ю як правову категорію та чіт-
ко відмежовує юридичне визначення сім’ї 
від соціологічного. Юридичний зв’язок є ні-
чим іншим як правовідносинами, що вини-
кають між членами сім’ї на визначених зако-
ном підставах. Такий зв’язок полягає у на-
діленні фізичних осіб, які складають сім’ю, 
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взаємними правами та обов’язками, якими 
пов’язує (зв’язує) їх закон [9, с.111].

Отже, членами сім’ї можуть бути: по-
дружжя; батьки (мати, батько) й дитина 
(діти); усиновителі (усиновитель) і усиновле-
ний (удочерена); дід (бабуся) і онук (онука); 
вітчим (мачуха) і пасинок (падчерка); брати 
і сестри; фактичні вихователі і вихованці. 
Членами сім’ї можуть бути визнані також і 
інші особи, які є родичами і разом прожи-
вають. Підкреслимо, що сини і доньки нале-
жать до сім’ї своїх батьків і тоді, коли спільно 
з ними не проживають. Відповідно до Зако-
ну України «Про попередження насильства 
в сім’ї» визначено, що члени сім’ї – це осо-
би, які перебувають у шлюбі; проживають 
однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі 
між собою; їхні діти; особи, які перебувають 
під опікою чи піклуванням; є родичами пря-
мої або непрямої лінії споріднення за умови 
спільного проживання [10, с. 149].

Тлумачення поняття «член сім’ї» даєть-
ся в п. 6 Рішення Конституційного Суду 
України від 03.06.1999 р., №5-рп/99, у яко-
му міститься роз’яснення з цього приводу. 
Конституційний Суд України виходить з 
об’єктивної відмінності його змісту залеж-
но від галузі законодавства (п.6). Таким 
чином, на думку Конституційного Суду, ви-
значити єдине поняття «член сім’ї», яке б 
мало застосовуватися в праві, неможливо, 
бо кожна галузь права тлумачить це по-
няття по-своєму, підкреслюючи ті чи інші 
ознаки сім’ї, які набувають певного значен-
ня для інших відносин. На думку І.В. Жи-
лінкової, в основу визначення сім’ї повинні 
бути покладені лише головні ознаки, через 
які сім’я розглядалась б саме як юридичний 
феномен, надає таке визначення «в юри-
дичному визначенні сім’я – це об’єднання 
осіб, пов’язаних між собою спільністю жит-
тя та взаємними правами і обов’язками, що 
виникають за підстав, передбачених у зако-
ні» [11, с. 51]. Дослідниця визначає, що чле-
ном сім’ї необхідно вважати як найближчу 
особу, так і іншу людину, з якою разом жи-
вуть або ведуть господарство. Разом з тим, 
Сімейний кодекс України не включає до 
членів сім’ї колишнє подружжя, навіть за 
умови спільного проживання. 

Термін «домашнє насилля» вживається 
в Європейській Конвенції про запобігання 
та боротьбу з насильством стосовно жінок 
та домашнім насильством, що була відкрита 
для підписання 11 квітня 2011 року та під-
писана від імені України, під домашнім на-
силлям в якій розуміються всі акти фізично-
го, сексуального, психологічного чи еконо-
мічного насильства, що здійснюється у сім’ї 
або на побутовому рівні або між колишнім 
чи теперішнім подружжям, партнерами, не-
зважаючи на те, чи проживає правопоруш-
ник із жертвою або окремо від неї [12].

Постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни «Про внесення змін до постанови Ка-
бінету Міністрів України від 5.09.2007 № 
1087 «Про консультативно-дорадчі органи 
з питань сім’ї, ґендерної рівності, демогра-
фічного розвитку, запобігання насильству 
в сім’ї та протидії торгівлі людьми», термін 
«насильство в сім’ї» було замінено на «до-
машнє насильство». На законодавчому рів-
ні термін був введений Верховною Радою 
України 07.12.2017 р. при прийнятті Зако-
ну України № 2229-VIII «Про запобігання 
та протидію домашньому насильству», який 
спрямований на реформування вітчизняної 
системи запобігання та протидії домашньо-
му насильству та насильству за ознакою ста-
ті. Цим Законом домашнє насильство ви-
знається як діяння (дії або бездіяльність) фі-
зичного, 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 со-
бою, незалежно від місця, що й постраждала 
особа, а також погрози вчинення таких ді-
янь [13]. 

При цьому діяння визнається насиль-
ством лише тоді, коли воно порушує вимо-
ги чинного законодавства і призводить чи 
може призводити до порушення конститу-
ційних прав і свобод члена сім’ї. Домашнє 
насильство може мати форму як активних 
дій (нанесення побоїв, знищення майна 
тощо), так і бездіяльності, тобто пасивної 
поведінки особи, коли вона не вчиняє дій, 
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які могла та повинна була вчинити, щоб за-
побігти настанню шкідливих наслідків (на-
приклад, ненадання допомоги члену сім’ї, 
який перебуває у небезпечному для життя 
становищі). 

Зауважимо, що при визначенні домаш-
нього насильства як соціального явища за-
звичай вживаються такі терміни: насиль-
ство в сім’ї, сімейне насильство, насильство 
за ознакою статі, домашнє насильство, вну-
трішньосімейне насильство як еквіваленті, а 
в ряді випадків поєднуються з поняттям по-
бутового насильства. Саме тому й виникає 
питання про смислову змістовність і співвід-
ношення зазначених термінів. 

На перший погляд, дійсно принципо-
вих відмінностей між змістовним наванта-
женням цих термінів не існує. Однак більш 
детальний аналіз дозволяє виділити ряд 
відмінностей. Так, С. Максімов і В. Ревін ви-
значали «побутове насильство» як злочини 
«на ґрунті конкретно-особистісних, неви-
робничих відносин, конфліктів, мотивова-
них неприязню, заздрістю, ревнощами або 
хуліганськими діями винного, пов’язаного 
з потерпілим сімейним, або сусідським спіл-
куванням» [14, с. 27]. З цього ствердження, 
зрозуміло, що взаємозв’язок «злочинець-
жертва» тут не обов’язково передбачає на-
явність сімейних відносин. Більше того, ми 
б доповнили це визначення тим, що для 
оцінки злочину як побутового не потрібно 
тривалого і стійкого міжособистісного спіл-
кування, як це передбачається при кваліфі-
куванні домашнього насильства. 

Як визначає Ф. Меліков, ключовим сло-
вом терміну «домашнє насильство» є слово 
«домашнє», що відноситься до будинку, тоб-
то його етимологічна суть означає «житло і 
людей, що живуть у ньому», це можуть бути 
як члени сім’ї, так і інші особи, стосунки, які 
склалися у будинку, що означає, територі-
альна ознака цього поняття є визначальною 
[15, с. 29-30]. 

На погляд автора цієї статті, визначаль-
ним словом терміна «домашнє насилля» є не 
обмежене місце здійснення насильницьких 
дій (будівля чи інша домашня територія), а 
суб’єкти таких посягань. У цьому випадку 
«домашнє» – прикметник, який стосується 
дому, а в цьому аспекті предметом є відно-

сини і юридичний статус осіб, які повніше 
описуються поняттям сім’ї. Враховуючи, 
що на одній території можуть проживати 
декілька сімей і, наприклад, може бути ско-
єний насильницький злочин між сусідами, 
але такий злочин не буде розглянуто як до-
машнє насилля. О. Гумін визначає, що тер-
мін «домашнє насильство» дещо нечіткий і 
не вказує учасників такого насильства, об-
межуючи насильницький акт домашньою 
територією. Поняття «насильство в сім’ї» та 
«сімейне насильство», що приймаються як 
синоніми, є розширеними, що містять усі ас-
пекти агресивного примусового впливу, що 
завдає різні збитки члену сім’ї, і поширені в 
міжнародних актах [16, с. 496].

Т. Мінка визначає, що для кваліфікації 
ст. 126-1 Кримінального Кодексу України не 
має значення, чи проживає правопорушник 
у момент вчинення діяння в тому самому 
місці, що й потерпілий. Дуже часто домаш-
нє насилля може відбуватися й після роз-
риву сімейних відносин чи інших стосунків, 
тому спільне проживання жертви і правопо-
рушника не вимагається [17, c.100]. 

Саме тому імплементація в масив кримі-
нального закону України поняття «домаш-
нього насильства» як окремого виду кримі-
нального правопорушення викликає чима-
ло наукових дискусій. Насамперед, це стосу-
ється дублювання одного і того ж поняття 
«домашнє насильство» у дещо відмінних ін-
терпретаціях у положеннях Закону України 
«Про запобігання та протидію домашньо-
му насильству» та, зокрема, у КК України. 
Такий підхід законодавця, з одного боку, 
видається виправданим, адже має на меті 
підкреслити особливості домашнього на-
сильства саме як кримінального правопору-
шення. Хоча, з іншого боку, наявність двох 
різних законодавчих дефініцій щодо одного 
й того ж поняття видається таким, що, по-
перше, суперечить правилам законодавчої 
техніки; по-друге, певною мірою ускладнює 
практику застосування відповідних поло-
жень КК України; по-третє, не сприяє чіт-
кості ведення статистичного обліку задля 
кількісної оцінки вчинених кримінальних 
правопорушень, пов’язаних з домашнім на-
сильством, що, зрештою, не сприяє адекват-
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ному плануванню заходів у такому напрямі 
протидії. 

Підводячи підсумок, слід вказати, що 
зміст домашнього насильства опосередкову-
ється через тривалі відносини між близьки-
ми людьми, пов’язаними спільним побутом 
чи родинними зв’язками.

На відміну від злочину, здійсненого не-
знайомою людиною, домашнє насильство 
виходить від чоловіка або партнера, дружи-
ни, колишнього чоловіка, колишньої дру-
жини, батьків, дітей, інших родичів. 

З урахуванням вищевикладеного, мож-
на запропонувати наступне визначення  
домашнє насильство – це акти умисного 
систематичного вчинення протиправного 
фізичного, психологічного, сексуального, 
економічного впливу на близьких людей, 
які здійснюються проти їх волі з метою над-
бання влади і контролю над ними, що при-
зводить до різного роду страждань, розладів 
здоров’я, емоційної залежності чи погір-
шення якості життя потерпілої особи.
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АНОТАЦІЯ 
Домашнє насильство є однією з розповсю-

джених форм порушення прав людини. У біль-
шості випадків протиправні дії проти когось 
із членів родини супроводжуються актами 
агресії, приниження та жорстокої поведінки. 
Подібні дії з боку насильника приводять до не-
гативного фізичного, психічного та соціального 
стану здоров’я постраждалої особи чи кількох 
осіб, членів цієї родини. Як правило, найбільше 
страждають від домашнього насильства жін-
ки, діти та люди похилого віку.

Держава – основний суб’єкт протидії на-
сильству, оскільки органи державної влади по-
винні сприяти створенню обстановки непри-
йняття насильства, вживаючи необхідних 
заходів та створюючи систему захисту жертв, 
покарання кривдників і запобігання насиль-
ству.

Незважаючи на існуюче нормативно-пра-
вове забезпечення в сфері протидії та захис-
ту прав і інтересів осіб, що постраждали від 
домашнього насильства, а також на широку 
кількість наукових праць, присвячених різним 
аспектам в цій сфері, проблема домашнього на-
сильства не втрачає своєї актуальності. І, у 
першу чергу, потребує теоретичного осмислен-
ня й уточнення та належного обґрунтування 
категоріальний апарат з означеної тематики, 
зокрема з огляду на неоднозначність термінів 
«домашнє насильство» та «насильство в сім’ї». 

Метою статті є проведення порівняльно-
го дослідження понять «насильство в сім’ї» та 
«домашнє насильство», яке використовуєть-
ся як в міжнародно-правових актах, так і на 
рівні національного законодавства. Здійснити 
аналіз різних точок зору вчених щодо змістов-
ного визначення понять «насильство в сім’ї» 
та «домашнє насильство». На основі поглядів 
вчених, які досліджували означену проблемати-
ку, запропоновати власне визначення терміну 
«домашнє насилля».

Ключові слова: домашнє насилля, насиль-
ство в сім’ї, сім’я, член сім’ї, насильство за 
ознакою статті, подружжя. 
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 Malynovska Tatyana
Domestic Violence: Regarding the 

Content of the Term
Domestic violence is one of the most 

common forms of human rights violations. 
Illegal actions against a family member are in 
most cases accompanied by acts of aggression, 
humiliation and abuse. Such actions by the 
abuser lead to a negative physical, mental and 
social state of health of the victim or several 
members of this family. As a rule, women, 
children and the elderly suffer the most from 
domestic violence.

The state is the main subject of combating 
the violence, since the public authorities should 
assist in creating the environment of non-
acceptance of violence, taking the necessary 
measures and creating the system of protection 
of victims, punishment of perpetrators and 
prevention of violence.

Despite the existing regulatory provision in 
the field of combating and protecting the rights 
and interests of victims of domestic violence, as 
well as a wide range of scientific papers focused 
on various aspects in this area, the problem of 
domestic violence remains relevant. And, first 
of all, the categorical apparatus on this topic 
needs theoretical comprehension, clarification 
and proper substantiation, in particular, 
considering the ambiguity of the terms of 
“domestic violence” and “violence within the 
family”.

The purpose of the article is to conduct a 
comparative study of the concepts of “domestic 
violence” and “violence within the family”, 
which are both used in international legal acts 
and at the level of national legislation; to analyze 
different points of view of scholars in regard to 
the content of the notions of “domestic violence” 
and “violence within the family”. Based on the 
views of scholars who studied those issues, the 
author has suggested own definition of the 
term of “domestic violence”.

Keywords: domestic violence, domestic 
violence, family, family member, gender-based 
violence, spouses.


