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     Насильство – це фізична, психологічна, 

сексуальна або інша дія чи комбінація цих 

дій однієї особи над іншою, що порушує 

гарантоване Конституцією України право 

громадянина на особисту недоторканість. 

 

    Насильство в сім'ї – 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 

громадянина і завдають йому моральної 

шкоди, шкоди його фізичному чи 

психологічному здоров'ю. 

 

     Фізичне насильство в сім'ї – умисне 

завдання одним членом сім'ї іншому члену 

сім'ї побоїв, тілесних ушкоджень. Що може 

призвести або призвело до смерті 

постраждалого, порушення фізичного чи 

психологічного здоров'я, заподіяння шкоди 

його честі й гідності. 

 

    Сексуальне насильство в сім'ї – 

протиправне посягання одного члена сімї на 

статеву недоторканість іншого члена сім'ї. 

А також дії сексуального характеру по 

відношенню до неповнолітнього члена сім'ї. 

 

     Психологічне насильство в сім'ї – 

насильство пов’язане з дією одного члена 

сім'ї на психіку іншого члена сім'ї шляхом 

словесних образ або погроз, 

переслідування, залякування, якими 

навмисно спричиняється емоційна 

невпевненість, нездатність захистити себе 

та може завдатися або завдається шкода 

психічному здоров'ю. 

 

      Економічне насильство в сім'ї – умисне 

позбавлення одним членом сім'ї іншого 

члена сім'ї житла, їжі, одягу та іншого 

майна чи коштів, на які постраждалий має 

передбачене законом право, що може 

призвести до його смерті викликати 

порушення фізичного чи психологічного 

здоров'я.  
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