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ПРОТИДІЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ 

Домашнє насильство − це злочин, яке відбувається у багатьох 
формах. Проблема насильства у сім’ї актуальна і для Великобританії. За 
офіційними даними у 2012 році близько 1, 2 мільйона жінок постраждали 
від домашнього насильства. Згідно закону від 2004 року 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 

Важливим елементом загальнодержавної протидії домашньому 

насильству визнається у Великобританії робота поліції. Значної уваги у 

роботі правоохоронних органів Великобританії з викоренення 

насильства у сім’ї приділено особливим національним і соціальним 

спільнотам, які можуть сприймати прояв насильства як віковічну 

традицію або навіть своєрідну «честь». Так, працівники соціальних 

служб, органів освіти та поліції одержали такі візуальні ознаки 

ідентифікації можливих потерпілих від сімейного насильства серед 

таких спільнот (переважно азійського походження):  

− такі особи відмовляються від спілкування з оточуючими і 

навіть друзями;  

− такі особи тривалий час не виходять з сімейного будинку, 

практикують пропуски середньої чи вищої школи, не вихід на роботу;  

− такі особи без видимих причин починають проявляти 

пригніченість або суїцидальні тенденції. 

Протидія насильству у сім’ї є одним з провідних завдань 

спеціальної служби притягнення до відповідальності у справах щодо 

насильства в сім'ї, яка є однією з частин системи кримінального 

правосуддя, координує у цьому напрямі діяльність поліції, судочинства, 

адвокатури, служби охорони свідків, служби пробації та тюремної 

служби. Ця служба не є суто поліційним чи прокурорським органом, її 

завдання полягає саме у координації з метою захисту прав жертв 

насильства у сім’ї. У практиці реагування на випадки насильства в сім’ї 

у Великобританії значної уваги приділено факторам доказування і 

захисту потерпілих. У кожному випадку перевіряються обставини 

справи, представник служби в справах щодо насильства і сім'ї особливої 

уваги приділяє питанням, коли потерпілий забирає заяву про 

насильство, обов’язково додатково аналізується чи відмова від заяви не 

була зроблена під тиском і чи такий потерпілий не потребує захисту. 
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Сім’ї, які мають проблему насильства, потребують комплексної 

допомоги від організацій і служб, діяльність яких спрямована на 

попередження домашнього насильства. Ця допомога має бути 

орієнтована на захист осіб, які переживають насильство, на надання їм 

соціальної, психологічної та юридичної допомоги, проведення 

реабілітаційної роботи з членами сім’ї. 

Науковий керівник О. М. Гончарук 
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БОРОТЬБА З БУЛІНГОМ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

Насильство – це використання сили з наміром заподіяти комусь 
шкоду. Булінг – це форма насильства, яка поширена в школах у всьому 
світі. Знущання – це форма насильства, при якій дитина загрожує, 
переслідує, цькує або бентежить іншу дитину. Це може відбуватися 
особисто в школі або через Інтернет. Школа повинна бути безпечним 
місцем для дітей, де ні батькам, ні дітям не слід турбуватися про 
насильство чи емоційну шкоду. На жаль, в школах існує насильство, і 
це може викликати страх і дітей, і батьків. 

Захист дітей починається зі спілкування або пошуку різних форм  
спілкування з ними. Це дозволить природно розмовляти з батьками чи 
вчителями, якщо вони переживають за їх безпеку. Розмова про 
знущання повинна бути чесною. Допомога їм необхідна, щоб зрозуміти, 
що це означає, що може статися в результаті знущань. 

Школа – це місце, де можна змінити ставлення до насильства і де  
слід навчитися ненасильницькій поведінці. І навчальне середовище, і 
зміст освіти можуть прищепити розуміння прав людини, гендерної 
рівності, цінностей поваги та солідарності та навичок мирного 
спілкування, переговорів та вирішення проблем.  

Республіка Корея, Філіппіни, Чилі, Мексика змінили свій закон і 
прийняли нові акти для захисту дітей від проявів булінгу у школах. У 
багатьох інших країнах не існує конкретного законодавства, але шкільні 
знущання підпадають під дію відповідних законів, які мають більш 
широку сферу застосування, такі як антидискримінація, права людини 
та закони рівності. 

У Великій Британії знущання охоплені Законом про освіту та 
інспекцію 2006 р., Незалежними типовими правилами шкіл 2010 року, 
Законом про рівність 2010 року тощо. 


