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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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ПІДРОЗДІЛ ПО БОРОТЬБІ З ДОМАШНІМ НАСИЛЬСТВОМ  
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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 
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домашнім насильством Департамент поліції Ванкувера створив 

підрозділ по боротьбі з домашнім насильством та злочинними 

домаганнями (ПБДНЗД,), який складається з чотирьох спеціальних 

підрозділів: з домашнього  насильства, зі злочинних домагань, з оцінки  

загроз та з неправомірного поводження зі старшими. З 1997 року 

ПБДНЗД співпрацює з Сімейними службами Великого Ванкувера 

(ССВВ), забезпечуючи спільне реагування на випадки домашнього 

насильства в громаді. Метою програм є покращення безпеки жертв та їх 

сімей та підвищення відповідальності правопорушників. Насильство у 

відносинах має відмітну динаміку, яка не зустрічається в інших 

насильницьких злочинах і часто поступово зростає, або погіршується, 

якщо людина припиняє стосунки. Зазвичай між партнерами у 

відносинах існує дисбаланс сили. Департамент поліції Ванкувера (ДПВ) 

прийняв до уваги настанови Управління генеральної прокуратури для 

поліції та державних прокурорів у стратегії «Насильство проти жінок у 

стосунках» (НПЖУС). 

Основні моменти цих настанов такі: 

− всі випадки насильства в сім’ї мають ретельно розслідуватися 

− якщо є достатньо доказів для підтвердження арешту та 

звинувачення, працівники поліції зроблять це 

− поліцейські здійснять арешт, коли слідство відкриває 

кримінальну справу (з акцентом на безпеку жертви) 

− поліцейським рекомендується шукати подальші настанови/ 

роз'яснення від ПБНКЗ, коли це необхідно. 

ПБНКЗ також забезпечує освіту та навчання членів ДПВ та 

громадськості. 

Науковий керівник О. В. Олішевський  
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ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО 

Домашнє насильство − одна з найпоширеніших форм насильства, з 

якою щодня зіштовхуються працівники поліції. Поліція, будучи 

передовим соціальним закладом для вирішення випадків домашнього 

насильства, відіграє важливу роль у наданні допомоги жертвам 

домашнього насильства. Поліція не лише представляє державну 

політику, але й виступає важливою ланкою як у процесі переслідування, 

так і у наданні послуг потерпілим у громаді. Таким чином, як «воротарі» 


