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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 
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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 



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

286 

підтримки жінок-жертв у боротьбі з домашнім насильством. 

Напівструктуровані інтерв’ю були проведені з 25 жінками, які визнали себе 

жертвами та пережили домашнє насильство, вчинене їхніми чоловіками 

або колишніми чоловіками. Дійсно, втручання культурних цінностей, а 

також релігійних вірувань, підтримуваних малайзійською громадою, було 

сильно пов’язане з його виникненням. У Малайзії, як культурні, так і 

релігійні вірування відіграють значну роль у формуванні її народу. 

Представлені результати додають цікавих знань до існуючої літератури, де 

побиті жінки-мусульмани в Малайзії сприймають свій досвід насильства як 

мотивацію здатися Богові та шукають духовної допомоги як один із 

наслідків через проблеми домашнього насильства. Результати цього 

дослідження свідчать про корисне та безкорисне надання послуг жінкам, 

над якими було вчинене насильство. Існує ряд рекомендацій щодо 

запобігання насильства до жінок як на суспільному рівні, так і у політиці й 

практиці в Малайзії. 

Науковий керівник В. В. Яригіна 
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПОДОЛАННЯ НАСИЛЬСТВА  

ТА РОЛЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 

Однією з причин насильства є кризовий стан держави, що 

спричиняє до падіння рівня життя людей. Це дуже сильно позначається 

на сім’ї. Адже за статистикою України на 2019 рік Національною 

поліцєю було зареєстровано 115 тис. звернень про домашнє насильство. 

Нестаток грошей, який призводить до дефіциту життєво важливих 

продуктів і товарів погіршує сімейні стосунки як у психологічному, так 

і фізичному плані. Соціально-економічні та політичні зміни, які дуже 

часто відбуваються в нашому суспільстві погано впливають не лише на 

доросле покоління, але й нажаль на підростаюче. Багато молоді відчуває 

розгубленість перед сьогоденням. Почала з’являтися неповага до 

старших, викладачів і батьків, проявляється насильницька і агресивна 

поведінка, жебрацтво, безпритульність. Це погано впливає на суспільство, 

тому що воно будується з нового покоління.  

Щоб змінити цю ситуацію потрібно консолідувати зусилля 

правоохоронних органів і населення щодо профілактики та попередження 

насильства в суспільстві. Насильство є великою проблемою і, її масштаб 


