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знаходиться у відносинах, тримає під своїм контролем усі гроші, так що 

іншому бракує грошей на життя.  

Насильство може також бути матеріальним, наприклад, коли хтось 

псує ваші речі. До сексуального насильства відносяться зґвалтування і 

інші сексуальні дії, до яких людину змушують або проти яких не 

наважується заперечити. У Швеції заборонено використовувати загрози 

насильством або насильство відносно інших осіб. Це злочинні діяння. 

Найчастіше від насильства в ім’я сімейної честі страждають дівчата, 

але цьому можуть піддаватися і юнаки. В цьому ЛГБТ-особи є особливо 

уразливою групою населення. Насильство в ім'я сімейної честі властиво 

передусім колективістським суспільствам, в яких чоловіки наділені 

набагато більшою владою, ніж жінки. Удатися до насильства в ім'я 

сімейної честі з метою покарати людину, що порушила норми і традиції 

роду або сім’ї, можуть як жінки, так і чоловіки. Рішення про 

застосування насильства приймається спільно. Швеція підписала і 

ратифікувала Загальну декларацію ООН про права людини. Такі права 

мають на увазі, що усі особи можуть самі розпоряджатися своїм життям 

і визначати своє майбутнє. Зокрема, це означає, що усі люди мають 

право вільно розпоряджатися своїм тілом і сексуальністю, а також 

обирати партнера по своїй волі. 

Соціальна служба несе кінцеву відповідальність за надання підтримки 

і допомоги дітям, жінкам і чоловікам, що піддалися насильству у близьких 

стосунках. Муніципалітет також відповідає за надання особам, що піддалися 

загрозам насильства і насильству, захисту від продовження насильства, 

наприклад, за допомогою забезпечення захищеного житла. 

Науковий керівник Бабак Г. С. 
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Насильство у суспільстві є в будь-якій країні. Десь більш розвинено а 

десь менше. Але кожна країна бореться з цією проблемою по різному. І 

у кожної країни є своя система та свій план дій. Цікаво проаналізувати 

в цьому аспекті таку країну як Польща. Адже ситуація у Польщі є не 

найкращою. Насильство в сім’ї є однією з найбільш розповсюджених 

форм порушення прав людини саме у цій державі. У більшості випадків 
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протиправні дії проти когось із членів родини супроводжуються актами 

агресії, приниження та насильницькою поведінкою. Подібні дії з боку 

насильника приводять до негативного фізичного, психічного та соціального 

стану здоров’я постраждалої особи чи кількох осіб, членів родини. Як 

правило, найбільше страждають від сімейного насильства жінки, діти та 

люди похилого віку, хоча про останню категорію йдеться дуже мало. 
Якщо ретельніше ознайомитись з Кримінальним кодексом республіки 

Польщі (котрий був прийнятий 1 серпня 2010), то можна виявити що за 
законодавством Польщі насильство у сім’ї карається більш суворо, ніж 
насильство проти сторонніх осіб. У статті 207 Кримінального кодексу за 
фізичне або психічне насильство над близькою особою встановлюється 
покарання у формі позбавлення волі від 3 місяців до 5 років. А якщо таке 
насильство було скоєне в жорстокому вигляді то взагалі кримінальний 
кодекс республіки Польщі передбачає покарання від 1 до 10 років за 
гратами. Було б чудово якби наша країна все ж таки врегульовувала 
данні проблеми тими ж самими шляхами що і Польща, адже якщо вірити 
законам,то позитивним його нововведенням стало те, що він передбачає 
оперативний та швидкий механізм реагування на факти сімейного 
насильства. Так, на основі Закону щодо протидії злочинам в сім’ї, було 
створено «блакитну лінію», за якою можна негайно повідомити поліцію 
у разі вчинення домашнього насильства, внаслідок чого поліція разом з 
прокуратурою негайно вчиняють дії щодо усунення загрози, а саме: 
усувають винуватця, який вчинив насильство в сім’ї, зі спільного 
помешкання; якщо дитина зазнає жорстокого поводження, то вона може 
бути негайно вилучена навіть без рішення суду. 

Науковий керівник Н. В. Краснова  
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Серед причин, через які неповнолітні вчиняють насильницькі дії, 
виділяють найрізноманітніші фактори, які потім часто при 
несприятливому збігу обставин збігаються. Ті, хто вдома в сім'ї є 
свідками застосування насилля як засобу вирішення конфліктів, 
швидше за все, б’ють першими у підлітковому віці. До цього 
додається тиск з боку однолітків, вільний час, невизначеність ролі у 
групі, жага до пригод та змінені цінності. 

Звикання до агресії та жорстокості за рахунок тривалого споживання 

відповідних засобів масової інформації також може зменшити фактори 


