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Однією із найважливіших проблем людства є проблема насильства 
в суспільстві. Ще з давніх часів люди звикли вирішували проблеми не 
мирним шляхом, а з використанням фізичної сили. Існує декілька видів 
насильства, а саме: фізичне, психологічне, економічне та сексуальне. 

У різних країнах світу органи правопорядку по-різному 
попереджують та припиняють будь-які факти насилля. Наведемо 
приклади країн з низьким та високим рівнем насильства станом на 2015 
рік. Сирія – країна, яка посіла перше місце серед країн, що відзначилися 
високим рівнем насильства, зокрема сексуального. Цивільне населення 
цієї країни опинилося посеред військових дій та затяжних конфліктів на 
лінії фронту. Під сексуальним насильством, пов’язаним з конфліктом, 
часто мають на увазі зґвалтування жінок і дівчат у воєнний час. Також 
багато країн зазнають загрози сексуального насильства, свідчення про 
застосування і наслідки цієї форми насильства широко задокументовані 
в 19 країнах Африки, Азії, Європи і Південної Америки протягом 2016 
року. Можна зробити висновок, що найбільше страждають від насильства, 
а саме сексуального, країни в яких діє режим воєнного стану.  

Країни, в яких рівень насильства значно менший, в порівнянні з 
іншими, знаходяться в Європі. До цих країн належать Ісландія, Данія та 
Австрія. Це пов'язано з тим, що наприклад у Швеції практично всі 
форми, зокрема домашнього, насильства в цих країнах криміналізовані. 
Щодо дітей у цих країнах, то покарання стосовно них набагато 
жорстокіші в порівнянні з іншими.  

Таким чином, актуальність проблеми насильства для європейських 
країн зумовлює потребу шукати оптимальні моделі реагування. Створено 
низку нормативних актів, які регулюють питання насильства на 
міжнародному рівні. Зокрема: « Загальна декларація прав людини», 
«Декларація прав дитини», «Міжнародний пакт про громадянські та 
політичні права», «Конвенція про права дитини». Щоб знайти оптимальні 
моделі реагування органів правопорядку на факти насильства потрібно 
враховувати досвід та психологічні аспекти різних країн світу. 
Проаналізувавши наслідки політики щодо насильства в різних країнах світу 
можна зробити висновок, яка з них є оптимальною та яка зможе дати 
позитивні результати в майбутньому.  
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