
Попередження та протидія насильству у суспільстві (зарубіжний досвід). 
Харків, 2020 

200 

само поліція на місці може призначити термін заборони на контакти, 

порушення якої вже вважається криміналом. Покарання за рукоприкладство 

(без важких тілесних ушкоджень) може коштувати досить дорого: кілька 

тисяч євро штрафу або до року в'язниці.  
Перед початком цієї кампанії уряд Німеччини представив свій план 

заходів протидії домашньому насильству. 20 листопада міністерка у 
справах сім'ї, жінок і молоді Франціска Гіффей (Franziska Giffey) 
представила в Берліні доповідь про домашнє насильство і повідомила, що 
на цілі запобігання насильству проти жінок виділено 35 мільйонів євро. 
Вона закликала збільшити кількість структур, які допомагають жертвам 
насильства, число гуртожитків для жінок, які зіткнулися з домашнім 
насильством, і посилити покарання за вчинення злочинів проти жінок. 

Жінки, які стали жертвами насильства, можуть звернутися по допомогу 
в такі організації, як Weißer Ring або на «гарячу лінію», організовану 
міністерством у справах жінок, сім'ї та молоді, де їм запропонують допомогу. 
«Телефон довіри», за яким можуть зателефонувати жертви насильства, 
цілодобовий. Консультації проводяться 17-ма мовами. 

Для зменшення кількості випадків насильства в сім’ї необхідна 
нормативно-правова регламентація, а саме призначення ефективної 
системи виявлення, попередження, а у випадку коли не вдалося вчасно 
його попередити, призначити покарання, яке у майбутньому буде 
відштовхувати інших осіб від таких протиправних дій. Окрім цього, 
необхідно проводити профілактичну роботу з населенням, виносити цю 
проблему на загальний огляд та осуд, посилити роботу психологів у 
школах та інших навчальних закладів, організувати співпрацю 
психологів та педагогів з правоохоронними органами для завчасно 
виявлення таких випадків. 

Науковий керівник Бабак Г. С. 
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ПРОБЛЕМА ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА 

Проблема домашнього насильства є загальносвітовою. Вивчаючи 
ситуації рівня сімейного насильства у різних країнах свідчить,що його 
наслідками можуть бути: загроза життю і здоров’ю особи чи завдання 
психологічної травми.  

За даними «Всесвітньої організації охорони здоров’я» кожна шоста 
жінка зазнала насильства в сім’ї. Наприклад: у США жінка страждає від 
фізичного насилля кожні 18 хвилин . 
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За статистикою 62 % убивств жінок було вчинено їхніми чоловіками. 
Але особлива небезпека насильства в сім'ї полягає у тому, що від нього 
страждають діти.  

Протидія насильству у сім'ї є сьогодні одним із важливіших напрямків 
суспільного розвитку. Вона розглядається не лише як соціальна проблема, 
а, насамперед, як проблема захисту прав людини і,перш за все, прав 
жінок,що вимагає виробленню належних правових засобів її розв’язання. 
При здійсненні насильства у сім’ї відбувається порушення прав і свобод 
конкретної людини,що, через різні можливості агресора і жертви, ускладнює 
можливості самозахисту і вимагає втручання з боку держави і суспільства.  

Тому на сьогодні відбудеться удосконалення політики та практики 
протидії домашньому насильству як в економічно розвинених країнах,так 
і в тих, що розвиваються. Це прослідковується у тому, що уряди багатьох 
країн світу приймають закони, розробляють державні програми,вживають 
спеціальні заходи,що спрямовані на протидію тим формам насильства 
які донедавна вважалися приватною справою сім’ї або окремої людини. 

Науковий керівник А. В. Білоусов  
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Згідно дослідженням Федерального відомства з кримінальних 

справ, в Німеччині, кожні п'ять хвилин, щонайменше одна жінка стає 

жертвою психологічного або фізичного насилля. Число жертв так званого 

домашнього насильства або насильства, що вчиняється партнером, в 

період з 2013 по 2017 роки зросло зі 121 тисячі айже до 140 тисяч. За 

даними прес-секретаря гуманітарної організації «Weißer Ring», що 

допомагає жертвам кримінальних злочинів, з домашнім насильством 

жінки можуть зіткнутися значно частіше, ніж з такими злочинами, як 

пограбування або нанесення тілесних ушкоджень. Найстрашніше, що 

не про всі злочини стає відомо. Лише 20 відсотків постраждалих жінок, 

звертались по допомогу і можна тільки уявляти загальне число жертв. 

Причиною цього може бути в  тому, що багато жінок соромляться про 

це говорити. Адже, якщо мова заходить про насильство стосовно жінок, 

то «їх часто запевняють, що вони нібито самі винні в цій ситуації». 

Жінки соромляться звернутися по допомогу до поліції або до 

спеціальних груп підтримки особливо тоді, коли пережили насильство, 

вчинене чоловіками з близького оточення. Під егідою ООН була 


