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

303 

місця проживання, в якому проживає без відповідного дозволу; забезпечення 
належної грошової застави, для якої необхідно враховувати економічні 
умови; проживання під час адміністративної процедури у визначеному 
населеному пункті; будь-який інший захід, який вважається доцільним для 
забезпечення дотримання рішення компетентного органу, за умови, що цей 
захід не передбачає позбавлення або обмеження права на особисту свободу. 
Ці заходи не повинні перевищувати тривалість 30 днів. 

У Фінляндії про рішення про тримання під вартою слід негайно 
повідомляти районному суду. Районний суд, який отримав повідомлення, 
повинен розглянути це питання не пізніше ніж через чотири дні від дня 
затримання в присутності посадової особи, яка наказала про затримання, та 
затриманого. Будь-яке рішення про продовження тримання під вартою 
розглядається не пізніше ніж через два тижні окружним судом. 

В Австрії альтернатива затриманню пропонується через умови 
проживання. Житло надається у спеціальному закладі у Відні, яким 
керує громадська організація «Verein menschen leben», де мешканці 
зобов’язані щодня звітувати перед місцевим поліцейським, який 
присутній у спеціальному закладі. 

Науковий керівник В. І. Филипська 
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КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ПРОТИДІЯ ДОМАШНЬОМУ 

НАСИЛЬСТВУ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ 

У Великій Британії кримінально-правова протидія домашньому 
насильству здійснюється таким чином: відповідно до Закону «Про 
домашнє насильство» від 2004 р. домашнім насильством є будь-який 
випадок загрози, насильства та жорстокого поводження (психологічного, 
фізичного, сексуального, фінансового чи емоційного) між дорослими, 
які є або були співмешканцями, або щодо членів сім’ї, незалежно від 
статі, сексуальної орієнтації.  

Зазначено, що поведінка злочинця має серйозний вплив на 

потерпілого, якщо вона змушує потерпілого боятись, щонайменше у двох 

випадках, що насильство буде застосовано знову; або якщо вона викликає 

серйозну тривогу або тривогу потерпілого, яка істотно негативно впливає 

на його щоденну діяльність. Для того щоб зазначений злочин мав місце, 

злочинна поведінка має здійснюватися «багаторазово» або «постійно». 

Істотний негативний вплив на звичайну повсякденну діяльність може 

включати, але не обмежується такими ознаками, як припинення або зміна 
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спілкування потерпілого, погіршення фізичного чи психічного здоров’я, 

зміна режиму дня, включно з часом вживання їжі або зайняття домашніми 

справами, відвідування школи, вжиття заходів удома з метою захисту 

себе чи своїх дітей, зміни в моделях праці, робочому статусі, зміна 

маршруту до роботи. Актуальну практику взаємодії поліції з громадою в 

подоланні проблеми домашнього насильства запроваджує так званий 

«Закон Клер». Людина може звернутися в поліцію, щоб перевірити, чи 

має партнер «насильницьке минуле».  

Програма реабілітації перебуває у віданні Служби пробації . На нашу 

думку, позитивними елементами системи кримінально-правової протидії 

домашньому насильству у Великій Британії є можливість заборони 

контактів агресора з жертвою, недопуску його до сімейного помешкання 

та можливість перевірки партнера на насильницьке минуле. Такі норми 

доцільно імплементувати і в законодавство України. 

Науковий керівник А. О. Шульга  
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НАСИЛЬСТВО НАД ДІТЬМИ ЯК ГЛОБАЛЬНА ПРОБЛЕМА 

Насильство над дітьми – одна з глобальних проблем, яка стосується 

сім’ї та суспільства у всьому світі. Занадто частіше воно проявляється в 

сім’ї. 

Насильство над дітьми має багато видів і форм: фізичне 

насильство, сексуальне насильство, нехтування або недбале 

поводження, емоційне насильство тощо. Статистика насильства у світі 

жахлива: згідно з Глобальним партнерством щодо припинення 

насильства над дітьми кожні п’ять хвилин дитина вмирає від 

насильства; за даними ВООЗ, мільярд дітей – понад половина всіх дітей 

віком від 2 до 17 років – зазнали  емоційного, фізичного та / або 

сексуального насильства; ЮНІСЕФ заявляє, що кожна з 10 дівчат – 120 

мільйонів – у віці до 20 років зазнала насильницьких сексуальних актів, 

і майже кожна 10 дитина – 250 мільйонів у всьому світі – живе в країні, 

яка постраждала від конфлікту. 

Насильницьке поводження з дітьми має декілька причин. Батьки, 

які застосовують фізичне насилля у подружжі, частіше за все 

зловживають і своїми дітьми. Більшість актів фізичного насильства над 

дітьми вчиняються з наміром покарання.  


