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− розвиток кримінально-правового захисту дітей та неповнолітніх; 
− посилення профілактики та захисту жертв; 
− забезпечення міжнародного кримінального переслідування та 

співробітництва; 
− сприяння створенню мережі закладів з допомоги та порад. 
Для постраждалих дітей та неповнолітніх цей план враховує 

наступні напрями дії: 
− дитяча порнографія в Інтернеті; 
− сексуально девіантні молоді злочинці,  
− захист від жорстокого поводження в організаціях та установах. 
Діти є слабкими та залежними членами суспільства.  Наслідки 

злочинів проти них формують все їх життя і завдають шкоди їх гідності. 
Такі злочини як сексуальне насильство, сексуальний туризм дітей, 
торгівля дітьми та дитяча порнографія повинні переслідуватися та 
жорстоко каратися. 

Діти та неповнолітні мають свої власні права, які є основними 
цінностями суспільства і які повинні бути захищені. Держава несе 
відповідальність за добробут усіх дітей та підлітків і намагається 
створити умови для їх розвитку та розвитку особистості. 

 Науковий керівник Г. М. Сорокіна 
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ПРАВОСУДДЯ ЩОДО НАСИЛЬСТВА 

Правоохоронна діяльність будь-якої держави має контролювати 

випадки насильства в сім’ї. Уряд країни повинен стримувати вчинення 

насильства за допомогою правових систем, що регулюють осіб та 

політичні органи влади, включаючи поліцію та військові органи. 

Загальновідомим фактом є те, що «насильство може бути виправданим, 

але воно ніколи не буде законним. Ніхто не ставить під сумнів 

застосування насильства для самозахисту, оскільки зазвичай небезпека 

не тільки очевидна, а й присутня, і кінець, який виправдовує засоби, 

негайний». 

Насильницькі дії поліції та військових, що не є самообороною, 

розглядаються як злочин. Але не всі злочини можна вважати 

насильницькими. 

Правосуддя передбачає забезпечення належної ідентифікації 

правопорушників, встановлення ступеня їх вини та відповідного 
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покарання. Справедливість стосовно покарання насильства означає 

стримування, ув’язнення, покарання винних та їх виправлення. 

Останні кілька років система кримінального правосуддя в багатьох 

країнах приділяє більше уваги запобіганню насильству, а не протидії йому. 

Злочини та насильство зменшуються, коли змінюються умови, які їх 

викликають. Система ювенальної юстиції США як складова система 

кримінального правосуддя базується на виправленні та профілактиці. 

Система кримінального правосуддя фінансує ініціативи щодо зменшення 

доступу дітей до зброї та навчає вирішувати конфліктні ситуації.  

Законопроект про домашнє насильство Великої Британії та пов’язані 

з ним документи можна знайти на веб-сайті парламенту. Запобігання 

зловживань та захист жертв тяжких злочинів лежать в основі 

законопроекту. Заходи, передбачені законопроектом, повинні сприяти 

проінформованості населення щодо нормативного регулювання вчинення 

домашнього насильства, захищати та підтримувати жертви, допомагати їм 

у наданні доказів, реагувати на домашнє насильство. Законопроект був 

опублікований у січні 2019 року.  

Науковий керівник Л. І. Русанова 
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ПОЛІЦІЇ ВАНКУВЕРА 

Коли люди звертаються до насильства у стосунках, вони зазвичай 

говорять про зловживання, яке включає різну поведінку − від 

залякування та погроз, до фізичного чи статевого насильства. 

Насильство в сім’ї − це насильство над жінками або чоловіками, які 

перебувають у законному шлюбі чи цивільних шлюбах, незалежно від 

їх сексуальної орієнтації. Сюди входять і ті особи, які перебувають, або 

були в минулому, в інтимних стосунках. Зловмисник використовує 

погрози та насильство, щоб здобути владу та контроль над своїм 

партнером та знищити його самоповагу. Домагання можуть бути 

фізичними, статевими, емоційними, психологічними, словесними та 

фінансовими. Домагання можуть починатися як словесні, чи емоційні і 

поступово переростати в фізичне, чи сексуальне насильство. Після 

випадків жорстокого поводження партнер, чи колишній партнер, 

можуть відчувати докори совісті та переживати. Для боротьби з 


