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В статье исследованы исторические 
аспекты возникновения и развития домашне-
го насилия. Проанализированы особенности 
домашнего насилия на разных этапах разви-
тия нашего государства.
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Аналіз останніх наукових досліджень і 
публікацій

Проблеми, що мали зв’язок з досліджен-
нями щодо домашнього насильства, зна-
йшли свій вияв у роботах видатних україн-
ських та закордонних вчених і правознавців. 
Порушенням прав людини у вигляді вчи-
нення насильницьких дій, у тому числі щодо 
осіб жіночої статті, присвятили свої праці 
такі науковці, як В. С. Малишев, Ю. М. Ан-
тонян, Я. І. Гілинський, Т. А. Сидоренкова, 
В. М. Кудрявцев, К. А. Гурковська. Важли-
вими в дослідженні історіографії проблеми 
домашнього насильства стали напрацюван-
ня вітчизняних та зарубіжних учених-ґен-
деристів С. Айвазової, Н. Болотіної, М. Бу-
роменського, О. Вороніної, В. Глиняного, 
О. Дашковської, Л. Завадської, Л. Кормич, 
Н. Лавриненко, І. Лавринчук, Н. Аніщук, 
К. Левченко, Л. Леонтьєвої, О. Матвієнко, 
Т. Мельник.

Виділення не вирішених раніше               
частин загальної проблеми

Незважаючи на значну кількість науко-
вих робіт у сфері насильства, зокрема до-
машнього насильства, історичний шлях ви-
никнення та поширення його в Україні до-
сліджений досить мало. У той же час питан-
ня історичного шляху розвитку домашнього 
насильства в Україні потребує подальшого 
дослідження.

Мета статті полягає в окресленні сутнос-
ті, важливості вивчення історичних аспек-

Постановка проблеми
Останнім часом питання гендерної рів-

новаги та боротьби з гендерною дискримі-
нацією набуло широкої популярності у всіх 
розвинених країнах, тим самим певною мі-
рою відображаючи рівень розвитку суспіль-
ства, який досяг певного стану. На сьогодні 
існує нагальна потреба у вивченні генезису 
домашнього насильства шляхом вивчення 
наукових, історичних та релігійних джерел, 
законодавства в сучасній Україні, аналіз 
чинного законодавства, порівняння націо-
нальної та західної історії домашнього на-
сильства для подальшого визначення фак-
торів та шляхів подолання його.
На жаль, насильство супроводжувало 

людей протягом усього шляху розвитку, ма-
ючи свій вияв у різних формах і видах. Осо-
бливий вплив насильство мало на такий кла-
сичний соціальний інститут, як сім’я. Вивча-
ючи формування і трансформацію суспіль-
ної свідомості до домашнього насильства та 
закріплення його в нормативних актах в іс-
торії вітчизняного держави, звернемо увагу 
на ряд обставин.
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тів виникнення домашнього насильства як 
складного та історичного стійкого явища.

Виклад основного матеріалу                           
дослідження

Утворена та зміцнена століттями система 
патріархальних відносин привела до форму-
вання безмежної влади батька і чоловіка у 
своїй родині. Патріархальність виявлялася 
в стосунках батьків і дітей і в стосунках між 
подружжям. До прийняття християнства у 
деяких слов’янських племен допускалася 
багатоженство, у зв’язку з цим особливо-
го значення надавалося визнанню батьком 
своєї дитини. 
З прийняттям християнства змінюєть-

ся і усвідомлення сімейного життя. Тепер 
шлюб дозволяється тільки з однією жінкою, 
а одним з гріхів стає перелюб. Прийняття 
християнства сприяло і зміні свідомості лю-
дей, переосмислення минулого встановле-
ного порядку, цінностей, традицій. Після 
прийняття християнства відбувається ре-
цепція візантійського шлюбно-сімейного за-
конодавства, в основу якого було покладено 
канонічне уявлення про сімейне право.
На зорі вітчизняної державності і протя-

гом тривалого періоду часу юридичного ви-
значення сімейно-побутового насильства не 
існувало. У правовому регулюванні сімей-
них взаємин пріоритет віддавався питанням 
майнового характеру між членами сім’ї, а 
особисті взаємини не знаходили достатньо-
го відображення і ґрунтувалися в основному 
на церковному праві.
Знайомство із джерельною історичною 

базою дослідження дає змогу виокремити 
достатньо широке коло історичних пам’яток 
вітчизняного права, котрі регулювали від-
носини в цій сфері, а саме: Статути Володи-
мира та Ярослава про церковні суди, Руська 
Правда, Статути Великого князівства Ли-
товського 1529, 1566 та 1588 рр., «Права, за 
якими судиться малоросійський народ» 1743 р., 
«Уложення про покарання кримінальні та 
виправні» 1845 р. та 1885 р., Кримінальне 
Уложення 1903 р., Кримінальні кодекси ра-
дянської України 1922, 1927 та 1961 рр. й ін.
Звертаючись до основного джерела пра-

ва Київської Русі – «Руська правда», відзна-
чимо, що він не містить категоричних обме-

жень щодо застосування насильства главою 
сім’ї, тобто і законодавчо превалює прак-
тично необмежена влада батька і чоловіка. 
Княже законодавство цього ж періоду роби-
ло спробу захистити деякі права дітей, мова 
йде про Статут князя Ярополка, де, зокрема, 
ст. 24 свідчила наступне: «А ж дівка не   вос-
хоче заміж, а батько і мати силою дадуть, а 
що створити над собою - батько і мати єпис-
копу у вині. Так само і юнак». Дана норма 
вводить заборону на насильницьку видачу 
заміж або одруження своїх дітей. Аналогіч-
ну думку містить і ст. 33 цього ж статуту, де 
забороняється перешкоджати бажанням ді-
тей на шлюб.
Значну роль у формуванні стереотипу 

про домінуюче становище чоловіка над жін-
кою в сімейному житті відіграє релігія. Свя-
ті писання майже всіх основних релігій світу 
мають низку місць, у яких чітко стверджуєть-
ся, що чоловіки повинні мати перевагу над 
жінками у суспільстві. Ці місця впродовж іс-
торії використовувалися для виправдання і 
посилення підлеглого статусу жінок. Багато 
релігій терпимо ставляться до домінування 
чоловіків над жінками, а деякі з них дещо 
заохочують фізичне покарання жінок та ді-
тей. Релігійні інституції історично сприяли 
існуванню суспільних і правових структур, 
установок і цінностей, які стверджують вла-
ду чоловіка. 
Більшість релігійних норм щодо відно-

син між батьками та дітьми міститься у Ста-
рому Завіті у Притчах Соломонових, зокре-
ма: «13:24 Хто шкодує різки своєї, той нена-
видить сина; а хто любить, той з дитинства 
карає його»; «19:18 Карай сина свого, доки 
є надія, і не обурюйся його криком»; «22:15 
Глупство прив’язалося до серця юнака; але 
виправна різка відкине гнів його від нього»; 
«23:13–14 Не залишай юнака без покарання; 
якщо покараєш його різкою, він не помре. 
Ти покараєш його різкою, і врятуєш душу 
від «29:15 Різка і викриття дають мудрість; 
але підліток, залишений без уваги, вчиняє 
сором матері» [1]. 
Слід зазначити, що наразі деякі пред-

ставники церкви посилаються на те, що нор-
ми Старого Завіту є історією, а сучасні пра-
вила поведінки закріплено у Новому Завіті, 
в якому, проте, відносинам батьків та дітей 
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не приділено такої уваги, як у Старому; дея-
кі зазначають, що застосувати фізичні пока-
рання до дітей можна лише у разі вчинення 
ними гріховних діянь, а не прогрішень. З 
огляду на те, що значна кількість українців 
є віруючими, релігійні норми доволі час-
то для них мають пріоритет над нормами 
права, які, у свою чергу, категорично забо-
роняють застосовувати фізичні покарання 
дитини, отже, варто залучати представників 
церкви до тлумачення норм Біблії, приве-
дення їх та норм права у відповідність та ви-
роблення єдиної офіційної позиції церкви з 
приводу застосування фізичного покарання 
батьками дітей [2, с. 13–14]. 
Друга половина XX сторіччя ознамену-

валася підвищеною увагою до розвитку й 
дотримання прав людини, внаслідок цього 
науки соціального циклу стали глибше ви-
вчати проблеми, пов’язані з порушенням 
прав людини, й пропонувати їх вирішення. 
Лише в 70-ті роки ХХ століття проблема 

насильства в сім’ї стала суспільно значущою, 
а подружнє насильство визнали неприпус-
тимим на Заході. У Радянському Союзі на-
сильства в сім’ї офіційно «не існувало». Як 
правило, вивчення цього феномену зводи-
лось тільки до розгляду фізичного насилля 
відповідно до статей Кримінального кодек-
су. По-перше, «виносити сміття з хати» було 
негоже. Якщо тебе б’є чоловік – сама винна. 
А якщо і не винна – терпи, така жіноча доля. 
По-друге, навіть ті жінки, які все ж наважи-
лись подати заяву в правоохоронний орган, 
повертались додому ні з чим – заяву відмов-
лялися приймати [3, c. 74].
З 90-х рр. минулого століття відбулися 

кардинальні зміни щодо осягнення фено-
мену насильства стосовно жінок, визнання 
його соці статевою проблемою і тим самим 
відкриття нового її бачення в розрізі ґендер-
ного права. 20 грудня 1993 р. Генеральна 
Асамблея ООН ухвалила «Декларацію про 
викорінення насильства щодо жінок», під 
впливом якої, відповідно до резолюції Комі-
тету ООН з прав людини № 1994/45 від 4 
березня 1994 р., призначено Спеціального 
доповідача ООН з питання про насильство 
над жінками, його причини і наслідки. Ці 
події змусили суспільство по-новому поди-

витися на це явище, пов’язавши його з про-
блемою ґендерної дискримінації.
В Україні вперше на законодавчому рівні 

було врегульовано дане питання 15.11.2001 
року, коли було прийнято у першій редакції 
Закон України «Про попередження насиль-
ства в сім’ї». Даний Закон набрав чинності 
20.03.2002 року. У даному нормативно-пра-
вовому акті вперше «визначено правові і 
організаційні основи попередження насиль-
ства в сім’ї, органи та установи, на які покла-
дається здійснення заходів з попередження 
насильства в сім’ї».
Важливим етапом у реалізації прин-

ципів, закладених у Законі України «Про 
попередження насильства в сім’ї», стало 
прийняття у квітні 2003 року Кабінетом 
Міністрів України Постанови № 616 «Про 
затвердження порядку розгляду заяв та по-
відомлень про вчинення насильства в сім’ї 
або реальну його загрозу», яка визначає ме-
ханізм прийняття, обліку й розгляду заяв і 
повідомлень про вчинення насильства в сім’ї 
місцевими органами у справах сім’ї, молоді 
та спорту та органами внутрішніх справ [4]. 
Крім того, у вересні 2009 року була затвер-
джена Інструкція щодо порядку взаємодії 
управлінь (відділів) у справах сім’ї, молоді 
та спорту, служб у справах дітей, центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді та 
відповідних підрозділів ОВС з питань здій-
снення заходів з попередження насильства 
в сім’ї, якою визначений порядок здійснен-
ня системи заходів з попередження насиль-
ства в сім’ї органами й установами, які упо-
вноважені здійснювати таке попередження, 
та механізм їх взаємодії [5].
Однак, таке українське законодавство 

щодо попередження насильства в сім’ї не 
відповідало сучасним міжнародним і євро-
пейським стандартам, адже до членів сім’ї 
не відносяться колишнє подружжя та парт-
нери; особи, старші за 18 років (які все ж 
таки все ще є дітьми для власних батьків у 
соціальному аспекті), та їх батьки, якщо про-
живають окремо, а також усі родичі, у разі їх 
окремого проживання. Крім того, тривалий 
час науковці з урахуванням міжнародного 
досвіду пропонували криміналізувати на-
сильство в сім’ї.
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З прийняттям 07.12.2017 року у нашій 
державі нового Закону України «Про запо-
бігання та протидію домашньому насиль-
ству» та набранням чинності Законом Укра-
їни «Про внесення змін до Кримінального 
та Кримінального процесуального кодексів 
України з метою реалізації положень Кон-
венції Ради Європи про запобігання насиль-
ству стосовно жінок і домашньому насиль-
ству та боротьбу з цими явищами» стало 
очевидно, що Україна визнає і привертає 
неабияку увагу до гостроти та глибини цієї 
проблеми. Цей Закон визначає організацій-
но-правові засади запобігання та протидії 
домашньому насильству, основні напрями 
реалізації державної політики у сфері запо-
бігання та протидії домашньому насильству, 
спрямовані на захист прав та інтересів осіб, 
які постраждали від такого насильства [6].
Виокремлення насильства в сім’ї в само-

стійну соціальну проблему – тільки перший 
крок, спрямований на її вирішення. На цьо-
му шляху багато перепон. Це і брак чітких 
визначень, теоретичної бази, наукової осно-
ви; і нестача повної інформації про ступінь 
поширеності цього явища, його причини та 
умови; відсутність закону, що забезпечує за-
хист жертв насильства в сім’ї; судова і право-
охоронна практика, що не визнає проблему 
насильства в сім’ї; високий ступінь латент-
ності явища: як об’єктивної, обумовленої 
тим, що про факти насильства в сім’ї не над-
ходять заяви в правоохоронні органи, так і 
суб’єктивної, спричиненої приховуванням 
фактів насильства в сім’ї правоохоронними 
органами [7, с. 285–318].

Результати дослідження
Отже, вивчення будь-якої правового пи-

тання чи суспільного явища варто розпочи-
нати з його історії. Адже дослідивши істо-
ричні особливості виникнення насильства, 
можливо сформулювати певні шляхи його 
подолання. Минуле століття характерне не 
лише страшними спалахами  насилля. Воно 
назавжди посяде визначне місце в історії за-
вдяки тому, що саме у цей час вперше отри-
мали міжнародне визнання основні прин-
ципи дотримання прав людини. 
Домашнє насильство виразно попадає 

під порушення великої кількості міжна-

родно визнаних прав людини, які держава 
зобов’язана відстоювати і захищати: права 
на життя і фізичну недоторканність, права 
не бути об’єктом знущань чи жорстокого, 
нелюдського або принизливого поводжен-
ня, права на однаковий захист з боку закону 
і свободу від дискримінації за ознакою статі 
та інших. Як бачимо, витоки ґендерної не-
рівності були детерміновані, перш за все, 
культурними та релігійними чинниками, 
а також особливостями правової системи у 
різних країнах. Як наслідок, домашнє на-
силля практично у всьому світі з давніх-да-
вен і протягом тривалого часу визнавалось 
як належне, а в окремих джерелах соціаль-
них норм було навіть зафіксовано у законо-
давчих формах.
Це негативне явище надзвичайно ко-

штує всьому суспільству як з матеріальної, 
так і з моральної точок зору. Наша держава 
продовжує перебувати в перехідному періо-
ді, для якого характерна політична, законо-
давча, фінансово-економічна нестабільність. 
Україна визнає існування проблеми домаш-
нього насильства, протидія якому є одним 
із пріоритетних напрямків державної полі-
тики.
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