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фізичне, сексуальне, психологічне та економічне насильство. Жертви 

насильства самі часто стають агресивними та тривожними. Наслідками 

насилля є порушення фізичного та психічного розвитку дитини, різні 

захворювання. 

Вчені намагаються розробити різні заходи щодо запобігання 

насильства над дітьми. Соціальна робота з вихователями, батьками, 

молоддю, психологами є профілактичним заходом. Система ювенальної 

юстиції у США, як складова системи кримінального правосуддя, 

базується на реабілітації та профілактиці. Система кримінального 

правосуддя фінансує ініціативи щодо зменшення доступу дітей до зброї 

та навчає вирішенню конфліктів. Законопроект про домашнє насильство 

Великобританії та пов’язані з ним документи можна знайти на вебсайті 

парламенту. Запобігання насилля та захист жертв жорстокого та 

складного злочину лежить в основі законопроекту. Заходи, передбачені 

законопроектом, повинні сприяти поінформованості законодавства про 

домашнє насильство суспільству, захищати та підтримувати жертви, 

допомагати жертвам дати найкращі свідчення в суді, підвищити 

ефективність заходів щодо реагування на домашнє насильство. 

Законопроект був опублікований у січні 2019 року. 

Щоб вирішити проблему жорстокого ставлення до дітей, вчителям 

та батькам потрібно працювати разом. Для вирішення цієї проблеми 

також повинні бути залучені правоохоронці.  

Науковий керівник В. В. Яригіна 
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ПРОТИДІЯ СІМЕЙНОМУ НАСИЛЛЮ.  

ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

Щодня в Європі та світі жінки потерпають від психологічного та 

фізичного насильства у своїх «безпечних» будинках, піддаються 

переслідуванням, знущанням, зґвалтуванням, операціям на статевих органах, 

примусу з боку сім’ї вступати в шлюб або стерилізуватись проти їхньої волі. 

Значною перешкодою у запобіганні насильству є недосконале 

законодавство. Закордонний досвід показує, що професіоналізація 

співробітників правоохоронних органів та їх активна співпраця з 

кризовими центрами лише підсилить ефект попереджувальної діяльності. 
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У Австрії закон про побутове насильство передбачає підготовку 

поліції для видворення правопорушників з домівок та організацію 

дійових служб інформування та консультування жертв. Цей закон 

передбачає також фінансування притулків, як постійний видаток з 

міського бюджету. Якщо правопорушник погрожує чи завдає шкоди 

особі, яка мешкає у тому самому будинку, поліція повинна виселити 

правопорушника із спільного житла і заборонити йому туди 

повертатися, навіть якщо він є власником будинку. 

У парламенті Франції на обговоренні перебуває законопроект про нові 

заходи по боротьбі з насильством у сім’ї. Новизною цього законопроекту є 

введення в законодавство поняття «психологічного насильства в сім’ї», за яке 

передбачається кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі строком 

до 3 років та штраф у розмірі 75 тис. євро. Також існує можливість судового 

захисту жертви насильства в сім’ї з моменту подачі заяви, що передбачає, 

крім інших заходів, зміну місця проживання. Новим у законодавстві є 

застосування новітніх технічних засобів – електронних браслетів під час 

нагляду за дотриманням особою, яка вчинила насильство в сім’ї. 

У Норвегії кримінальна справа може подаватися до суду навіть якщо 

жінка відкликає свою формальну заяву. Потерпілі від сексуальних злочинів 

і насильства в сім’ї мають право на допомогу юриста. Послуги юриста 

оплачує держава, і він зобов’язаний займатися інтересами потерпілої особи 

у зв’язку із розслідуванням і основним слуханням справи. 

Розглянувши приклади досвіду різних країн, можемо зробити 

висновок, що узаконодавство України слід запроваджувати найдієвіші 

заходи Європейських країн протидії насиллю в родині. 

Науковий керівник В. Е. Краснопольський 

 

 

УДК 343.9:343.226 

НУРЛАНА ДЖАХІДІВНА ТАПДИГОВА 

Харківський національний унівепситет внутрішніх справ 

ДОМАШНЄ НАСИЛЛЯ НАД ЖІНКАМИ В МАЛАЙЗІЇ 

Про фактичний свід життя малайзійських жінок, які перебувають у 

домашньому насильстві, відомо дуже мало. У цьому поточному 

дослідженні автор намагається усунути цей недолік, читаючи історії жінок, 

розуміючи їхні ситуації вдома, та, пропонуючи ідеї, стратегії, а також 

інформацію для запобігання домашнього насильства в Малайзії. Було 

застосовано якісний підхід для вивчення наслідків насильства до жінок в 

сім’ї, бар’єрів у розкритті насильства, а також корисних ресурсів для 


