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Актуальність. Дотримання прав і свобод лю-
дини і громадянина, демократичні цінності та 
гармонізація відносин у соціумі – є одними з прі-
оритетних напрямків розвитку як українського 
законодавства так і світової спільноти загалом. 
Життя та здоров’я людини і громадянина, в свою 
чергу, є одними із найважливіших цінностей, які 
визначає для себе держава. Їх охорона та захист є 
найбільш важливим завданням органів охорони 
правопорядку, а законотворчий процес спрямова-
ний на утвердження та укріплення інституту прав 
і свобод людини і громадянина. 

Спираючись на такий підхід, особливої гостро-
ти та актуальності набуває питання індивідуаль-
ної безпеки громадян, що населяють нашу краї-
ну, оскільки рівень злочинності на теренах нашої 
держави все ще залишається високим. Саме тому, 
кримінологічна характеристика осіб, що вчиня-
ють погрози застосування фізичного насильства з 
метою досягнення злочинного результату є однією 
з не достатньо досліджених площин серед галузей 
науки, а її поглиблення, в свою чергу, дозволить 
більш ефективно протидіяти вчиненню злочинів.

Дана тематика неодноразово поставала на-
ріжним каменем у дослідженнях багатьох авто-
ритетних вчених, зокрема: Є. Бафія, Ч. Бекка-
ріа, А. Геррі, В. Голіна, І. Даньшина, Д. Дриль, 
Е. Дюркгейм, А. Закалюк, А. Зелінський, А. Кет-
ле, Ч. Ломброзо, Г. Тард, Е. Феррі, М. Щедрин та 
багатьох інших.

Метою статті є характеристика осіб, що вчиня-
ють погрози застосування фізичного насильства. 
Постановка мети, в свою чергу, дозволяє окресли-
ти перелік завдань, до яких відносяться: загально-
теоретичний аналіз підходів до розуміння понять 
«психічне насильство», «погроза застосування 
насильства» та окреслення їх змісту; з’ясування 
сутності злочинів, повязаних із застосуванням по-
гроз фізичного насильства та здійснення характе-
ристики осіб, що вчиняють погрози застосування 
фізичного насильства.

Виклад основного матеріалу: Злочинність в 
Україні знаходиться на досить високому рівні, 
від чого у небезпеці перебувають права і свободи 

людини і громадянина. Дане питання потребує 
негайного вирішення, а оскільки одним із видів 
злочинності є насильницька (шляхом вчинення 
як психічного так і фізичного насильства) злочин-
ність, автором поставлено завдання охарактери-
зувати осіб, що вчиняють погрози застосування 
фізичного насильства. 

Перш за все, на думку авторів, належить звер-
нути увагу на підходи до розуміння поняття «на-
сильницький злочин», що в перспективі може 
бути також застосоване в якості індикатору під 
час дослідження інших суміжних понять, що ото-
чують предмет дослідження та взаємодіють з ним.

Як зазначає Л. Кулик: «Кримінологічна нау-
ка досить давно оперує поняттями «насильницькі 
злочини» та «насильницька злочинність»». 

На думку вченого, з усього загалу злочинів 
«насильницькі» та «корисливо-насильницькі» 
виділені на підставі їх поєднання з насильством 
(фізичним або психічним) і корисливою спрямо-
ваністю. При цьому практично не приділяється 
увага формам насильства, лише відзначається їх 
різноманітність.

А. Алексєєв до насильницької злочинності від-
носить діяння, що посягають на різні об’єкти, але 
пов’язані єдиною мотивацією (насильницькою чи 
агресивно-насильницькою) [1].

Таким чином, спираючись на думку авторів, 
належить узагальнити зазначені позиції та здійс-
нити спробу виокремлення підходу до розуміння 
поняття насильницького злочину – як сукупності 
умисних діянь, спрямованих на втручання у фі-
зичну і психічну цілісність жертви злочину з ме-
тою досягнення злочинного результату.

В свою чергу, поняття психічного насильства, 
також має бути висвітлене в контексті даної тема-
тики, оскільки є прямо взаємопов’язаним із за-
значеною тематикою.

Так, Я. Гілінський зазначає, що насильство у 
різних його проявах є невід'ємним складником 
(елементом) суспільного буття і є предметом ви-
вчення самостійної науки віолентології (від лат. 
violentia «насильство») або вайоленсології (від 
англ. violence), а насильницькі злочини – це лише 
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частина насильства, поширеного у людському су-
спільстві [2].

Психічне насильство, як вид насильства, на дум-
ку І. Гуні – полягає в застосуванні або використанні 
психічного впливу на іншу людину проти її волі з 
метою досягнення шкідливого результату [3]. 

Найчастіше такий вплив проявляється у виді 
погрози застосувати до потерпілого чи до інших 
осіб фізичне насильство. Найбільш розповсюдже-
ним його видом є погроза вбивством, заподіян-
ням шкоди здоров’ю, позбавленням волі, але цим 
психічне насильство не вичерпується. По-перше, 
воно охоплює собою погрози й іншого характеру. 
Розповсюдженими, є погрози розголосити певні ві-
домості, які потерпілий бажає зберегти в таємниці 
(шантаж), знищити або пошкодити майно [4]. 

Таким чином, належить виокремити позицію 
про те, що психічне насильство є досить різнома-
нітним в своїх формах і має на меті досягнення 
злочинного результату, а вченими розуміється, як 
застосування або використання психічного впли-
ву на іншу людину проти її волі.

В свою чергу, необхідно пов’язати вказане по-
няття із тематикою, анонсованою авторами дослі-
дження та дослідивши поняття «погрози засто-
сування фізичного насильства» утворити єдиний 
логічний ланцюг, що дасть змогу віднайти сут-
ність відповідних злочинів.

Виходячи із цього належить додатково дослі-
дити поняття «погроза застосування фізичного 
насильства», що може бути наведено в норматив-
но-правових актах або наукових напрацюваннях 
різних вчених-кримінологів.

Найбільш значущим, у даному питанні є трак-
тування психічного насильства, яке наведене у 
Постанові Пленуму Верховного суду України № 2 
від 07.02.2003 року «Про судову практику в спра-
вах про злочини проти життя та здоров’я особи». 
Психічним насильством слід вважати, наприклад, 
погрозу завдати фізичної, моральної чи майнової 
шкоди [5].

Так, біль широкого трактування поняття по-
грози застосування фізичного насильства набуло у 
Постанові Пленуму Верховного суду України № 5 
від 30.05.2008 року «Про судову практику у спра-
вах про злочини проти статевої свободи та статевої 
недоторканості особи» чітко визначено, що погро-
зою застосування фізичного насильства як спосо-
бу подолання чи попередження опору потерпілої 
особи слід вважати залякування її застосуванням 
такого насильства до неї і (або) до іншої людини, 
доля якої потерпілій не байдужа (родича, близь-
кої особи), яке може полягати у висловлюваннях, 
жестах, демонструванні зброї або предметів, що 
можуть бути використані для нанесення тілесних 
ушкоджень, предметів, що імітують зброю, які 
потерпіла особа сприймає за справжню зброю, чи 
інших діях [6].

Разом із тим, звертаючись до ще одного норма-
тивно-правового акту, а саме Постанови Пленуму 
Верховного суду України № 10 від 06.11.2009 року 
«Про судову практику у справах про злочини про-
ти власності», погроза застосування насильства 
при розбої полягає в залякуванні негайним засто-
суванням фізичного насильства, небезпечного для 
життя і здоров’я потерпілого (погроза вбити, за-
подіяти тяжке або середньої тяжкості тілесне уш-
кодження, легке тілесне ушкодження з розладом 
здоров’я чи незначною втратою працездатності, 
або вчинити певні дії, що у конкретній ситуації 
можуть спричинити такі наслідки) [7].

Таким чином, виходячи із наведених поло-
жень, належить припустити, що погрозою засто-
сування фізичного насильства є дії злочинця, що 
спрямовані на залякування, без фізичного кон-
такту з потерпілим, що мають на меті вплинути на 
психо-емоційний стан потерпілого з метою досяг-
нення бажаного злочинного результату.

Разом із тим, з метою розкриття сутності зло-
чинів, що вчиняються у спосіб погроз застосуван-
ня фізичного насильства, автор, проаналізувавши 
особливу частину Кримінального кодексу Укра-
їни, обґрунтував наступну позицію: перш за все, 
погрози застосування фізичного насильства, як 
спосіб досягнення злочинного результату не мо-
жуть бути характерними для статей, що передба-
чають прямий фізичний контакт, без якого досяг-
нення злочинного результату по вказаному складу 
злочину є неможливим (наприклад: умисне вбив-
ство – ст. 115, тяжкі та середньої тяжкості тілес-
ні ушкодження – ст. ст. 121, 122, згвалтування – 
ст. 152 та ряд інших тяжких злочинів); у складах 
злочинів, де для досягнення злочинного резуль-
тату вистачить погрози застосування фізичного 
насильства (погроза вбивством – ст. 129, незакон-
не позбавлення волі, або викрадення людини, за-
хоплення заручників – ст.ст. 146, 147, крадіжка, 
грабіж, розбій – ст. ст. 185, 186, 187) вони можуть 
бути застосовані в повному обсязі, як до потерпіло-
го так і до членів його сім’ї, близьких родичів та ін.

Таки чином, належить обґрунтувати позицію 
про те, що злочини пов’язані із погрозою застосу-
вання фізичного насильства (психічним насиль-
ством) є за своєю сутністю досить небезпечними, 
оскільки хоч і не наносять миттєвої фізичної шко-
ди особі, але мають на меті досягнення злочинних 
результатів, що шкодять інтересам потерпілого 
та членам його сім’ї. Акцентуємо увагу також на 
тому, що погрози застосування фізичного насиль-
ства в будь-який момент можуть перейти в реальне 
застосування фізичного насильства, яке наносить 
значну шкоду не лише морально-психологічному 
стану потерпілого, а й його фізичному здоров’ю, 
що може призвести до серйозних проблем та є за 
своєю сутністю – грубим порушення прав іншої 
людини злочинцем.
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Звертаючись, в свою чергу, до загальних статистич-
них даних, належить навести наступну інформацію, 
що в Україні в період із січня по червень, спираючись 
на дані прес-служби Державної служби статистики, 
2017 року було скоєно 317 633 злочини [8].

Із загальної кількості зафіксованих правоохо-
ронними органами кримінальних проявів виді-
ляють такі види: 36% – тяжкі та особливо тяжкі, 
(зазначається, що за перше півріччя відбулося 834 
умисних вбивства і замахів на вбивство, а також 
1050 умисних тяжких тілесних ушкоджень – 
1050, 144 згвалтування і замахи на зґвалтування). 

Крім того, зафіксовано понад 160 тисяч краді-
жок, 25,6 тис. випадків шахрайства, а також по 
1,6 тис. розбоїв і хабарництва. 

Кількість потерпілих від злочинів у січні – 
червні 2017 року становила 223,7 тис. осіб, серед 
яких 80,9 тис. – жінки, 13,4 тис. – особи похилого 
віку та з інвалідністю 1 і 2 груп, 2,6 тис. – непо-
внолітні та 1,2 тис. – діти до 14 років.

Таким чином, логічно припустити, що певний 
відсоток від загальної цифри злочинів, відобра-
жає злочини, що були вчинені із застосуванням 
погроз фізичного насильства, оскільки, як було 
зазначено раніше, крадіжки, розбої та інші подіб-
ні злочини, можуть бути реалізовані із погрозами 
застосування фізичного насильства.

Належить акцентувати увагу на «аудиторії» 
потерпілих, що складається з найбільш вразли-
вих осіб – це жінки, особи похилого віку та з ін-
валідністю, неповнолітні та діти до 14 років. Такі 
показники, перш за все, говорять про сприятливі 
умови для застосування погроз фізичного насиль-
ства як ефективного методу досягнення злочинно-
го результату, адже залякати таким способом фі-
зично розвинену особу у віці 20-45 років є досить 
складним завданням для злочинця.

В свою чергу, враховуючи проаналізовані раніше 
дані, належить логічно пов’язати іх із вченням про 
особу злочинця, яке передбачає певний набір яко-
стей та характеристик, що притаманні лише зло-
чинцю саме вказаного типу, оскільки для вчинення 
злочинів у такий спосіб особі повинен бути прита-
манний певний тип поведінки та соціальні чинни-
ки, що його на вчинення злочину наштовхнули.

На думку Попович О.В. насильницький тип 
злочинця пов’язаний з тим, що вирішення кон-
флікту характеризується наявністю агресивності 
особистості, зумовленої такими якостями інди-
віда, як соціальна відчуженість, знижена толе-
рантність, озлобленість, егоцентризм тощо. Для 
насильницьких злочинців характерний низький 
рівень загальної культури й освіти. Розрізняють 
випадкових злочинців і стійкий («злісний») тип 
насильницького злочинця. Для злісного типу ха-
рактерна агресивна спрямованість особистості, 
прагнення вирішити конфлікт за допомогою фі-
зичної сили, жорстокість, що проявляється [9].

В свою чергу, належить акцентувати увагу на 
тому, що вказані соціальні фактори виховують в 
особі ряд негативних якостей, використовуючи 
які, остання згодом і вчиняє психічне насильство 
над своїми жертвами.

При вивченні окремих категорій злочинців 
істотне місце відводиться насильницькому типу 
злочинця (хуліган, ґвалтівник, вбивця). У літе-
ратурних джерелах робилися спроби встановити 
найбільш загальні риси насильницьких злочин-
ців: 1) егоїзм, що нерідко переходить в егоцен-
тризм, при якому вся поведінка особи підкоря-
ється лише її інтересам, бажанням і потягам; 
примітивно-анархічна позиція: «що хочу, те й 
роблю»; 2) тісно пов’язана з егоїзмом (а нерідко і 
прямо визначена ним) зневага до інтересів і дум-
ки окремих членів суспільства, зокрема навіть 
найближчих цій людині людей; 3) відсутність 
здатності, а часто і бажання поставити себе на 
місце потерпілого; звідси – відсутність співчуття 
до потерпілого, більша чи менша жорстокість; 
4) переважно афектний характер поведінки, при 
якій бажання, потреби і потяги, які виникають у 
особистості, відразу ж реалізуються, у тому чис-
лі і злочинним шляхом. Скоєння насильницьких 
злочинів пов’язане з агресією [10].

Тобто, виходячи із такого підходу, насильниць-
кий злочинець, чи то вчиняючи насильницькі дії 
чи виказуючи наміри їх вчинення чим погрожує 
своїй жертві керується лише власними інтереса-
ми та потребами, ігноруючи суспільно прийняті 
норми моралі та загальнообов’язкові та прийняті 
державою правила поведінки, ставлячи під загро-
зу інтереси, життя та здоров’я інших громадян.

В свою чергу, на думку І. Гуні погроза не охо-
плює собою усіх форм психічного насильства, а є 
лише однією із його форм, що в свою чергу виокрем-
лює «погрозу застосування фізичного насильства» 
як окрему форму психічного насильства.

Такий спосіб вчинення злочинів, є негатив-
ним інформаційним впливом на психіку людини, 
тим, що породжує негативні емоції у потерпіло-
го: страх, гнів, тощо. Погроза виступає одним із 
засобів впливу на свідому сферу психіки шляхом 
перенесення такої інформації від зловмисника по-
терпілому, тому її називають інформаційним спо-
собом вчинення психологічного насильства [3]. 

В деяких випадках особа, яка вчинила проти-
законне насильницьке діяння, може не мати іс-
тотних відмінностей по криміногенно значущих 
ознаках від осіб законослухняних громадян. На-
приклад, не можна не враховувати можливість 
здійснення злочинів у результаті неадекватного 
сприйняття та оцінки суб’єктом ситуації, коли 
він вважає, що його дії правомірні (тобто сумлінно 
помиляється), або не знає правової заборони або 
дозволу (при відсутності можливості отримати ін-
формацію) [9, с. 22]. 
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Дослідження даних кримінологічних ознак 
особи насильницького злочинця має вагоме зна-
чення при розслідуванні такої категорії злочинців 
словесний та психологічний портрет, складених по 
наявних в матеріалах кримінального проваджен-
ня відомостях. Зокрема, кілька місяців знадобило-
ся працівникам поліції для затримання киянина, 
який перебував у розшуку за низку зґвалтувань 
вчинених у спосіб погроз застосування фізичного 
насильства. Серед чотирьох потерпілих, всі були 
зґвалтовані в мікроавтобусі злочинця шляхом на-
полегливих пропозицій статевого контакту, але 
після відмови зловмисник переходив до погроз фі-
зичною розправою в результаті чого потерпілі по-
годжувались на такий контакт [11]. 

Таким чином, даний приклад дає підстави 
аргументувати раніше констатовані положення 
про феномен особи злочинця, що погрожує фі-
зичною розправою для досягнення злочинного 
результату.

Висновок. Отже, на основі проаналізованих 
підходів до розуміння понять «психічне насиль-
ство», «погроза застосування насильства» та ок-
реслення їх змісту; з’ясування сутності злочинів, 
пов’язаних із застосуванням погроз фізичного 
насильства, а також здійснення характеристики 
осіб, що вчиняють погрози застосування фізич-
ного насильства автору вдалось дійти наступних 
висновків: погрозою застосування фізичного на-
сильства є дії злочинця, що спрямовані на заляку-
вання, без фізичного контакту з потерпілим, що 
мають на меті вплинути на психо-емоційний стан 
потерпілого з метою досягнення бажаного злочин-
ного результату; злочини пов’язані із погрозою 
застосування фізичного насильства (психічним 
насильством) є за своєю сутністю досить небез-
печними, оскільки хоч і не наносять миттєвої фі-
зичної шкоди особі, але мають на меті досягнення 
злочинних результатів, що шкодять інтересам по-
терпілого та членам його сім’ї; вчення про особу 
злочинця, передбачає певний набір якостей та ха-
рактеристик, що притаманні лише злочинцю саме 
вказаного типу, оскільки для вчинення злочинів у 
такий спосіб особі повинен бути притаманний пев-
ний тип поведінки та соціальні чинники, що його 
на вчинення злочину наштовхнули.
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Волошина Ю. В. Характеристика осіб, що вчиняють 
погрози застосування фізичного насильства. – Стаття.
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ристики злочинців, що досягають злочинного резуль-
татом у спосіб погроз застосування фізичного насиль-
ства та обґрунтовано теоретичні і практичні висновки. 
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Волошина Ю. В. Преступления, связанные с 
применением угроз физического насилия: общая 
характеристика. – Статья.

В статье предпринята попытка криминологической 
характеристики преступников, достигающих преступ-
ного результата способом угроз применения физиче-
ского насилия и обоснованы теоретические и практиче-
ские выводы.
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Summary

Voloshyna Yu. V. Crimes relating to the exercise of 
physical violence: general characteristics. – Article.

The article attempts to criminological characteristics 
of criminals who achieve a criminal result in the way of 
threats of the use of physical violence and substantiated 
theoretical and practical conclusions.
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