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недостатня координація таких засобів призводить до нерівномірного 
розгляду ситуацій різними відділами або службами. Проблему можна 
вирішити на окремих рівнях. Перш за все, треба збільшити прийом 
потерпілих екстреними службами, зробити більш ефективним виявлення 
насильства у рамці побутових відносин та збір інформації, удосконалити 
медичний огляд та видачу необхідних документів. 

По-друге, необхідно переорієнтувати діяльність поліцейських 
підрозділів на проведення превентивних заходів щодо даного виду 
злочинності та підвищити професіоналізм служб безпеки.  

Треба удосконалити догляд та підтримку потерпілих від домашнього 
насильства (відділення допомоги, відповідальна особа з питань підтримки 
потерпілих від домашнього насильства, цілодобові служби підтримки 
допомоги потерпілим, соціальні працівникі в поліцейських відділах, 
спеціальні підрозділи у справах, робочі групи (жандарми та поліція). 
Водночас, мова йдеться також про створення по всій країні різних асоціацій 
для допомоги потерпілим від домашнього насильства. 

Підсумовуючи, боротьба із домашнім насильством може бути 
ефективною за умов встановлення тісного та багатогранного партнерства 
з усіма членами суспільства (лікарями, поліцією, жандармами, юристами, 
соціальними працівниками) для більш активного та своєчасного 
реагування та допомоги потерпілим. 

Науковий керівник І. Л. Іванова 
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ПРОТИДІЯ СІМЕЙНОГО НАСИЛЬСТВА У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 

Питання домашнього насильства є дуже актуальним у 

Великобританії. За офіційними даними у 2019 році від насильства в сім’ї 

постраждало близько 1,2 мільйона жінок. 

Реакція поліції на домашнє насильство пов'язана з діяльністю 

спеціальних ліній зв’язку «999» та «101». Боротьба з домашнім 

насильством є одним із провідних завдань Спеціальної служби CPS у 

Великобританії, яка є однією з частин системи кримінального 

правосуддя. 

Завдання цієї служби полягає саме у координації з метою захисту 

прав жертв насильства у сім’ї. У Великобританії багато уваги 

приділяється факторам доказування та захисту потерпілих. У кожному 

випадку переглядаються обставини справи, представник служби CPS 
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звертає увагу на питання, коли потерпілий забирає заяву про 

насильство. Такі випадки повинні бути додатково проаналізовані, щоб 

перевірити, чи була відмова заяви зроблена під тиском. З метою безпеки 

свідків та захисту їх у суді, використовуються показання свідків та 

потерпілих, через надання свідчень по телефонній мережі, це 

вважається відсутністю прямого контакту в суді. Слід зазначити, що така 

практика суперечить американському досвіду, в якому грає найбільшу 

роль особисте опитування судді. 

На наш погляд, для опитування свідків та потерпілих допустимо 

використовувати канали зв’язку. Однак необхідно, при можливості, мати 

візуальний контакт з учасниками справи. Ми вважаємо, що, домашнє 

насильство є край важливим питанням, яке заслуговує особливої увагу 

з боку органів державної влади. 

Протидія насильству у сім’ї має визнаватись важливою справою 

суспільного значення. Для її вирішення необхідно широко практикувати 

не лише посилення повноважень державних органів та підвищення 

компетентності їх працівників, але і передбачати широке залучення 

громадськості. 

Цінність якісного іноземного досвіду протидії насильству в сім ї 

полягає у його системності. Основні напрямки заходів включають: 

правову реформу з даної проблематики, удосконалення діяльності 

правоохоронних органів, розвиток соціальних послуг; просвітницькі 

програми, реабілітаційні програми. 

Надзвичайно важливим визнається посилення профілактичної 

складової протидії насильству у сім’ї. На етапі недостатнього 

сприйняття суспільством важливості протидії насильству у сім’ї 

доцільно запозичити англійський досвід візитів уповноважених органів 

до сімей на території обслуговування, проведення роз’яснень 

законодавства та розповсюдження інформаційних матеріалів про 

протиправність цих деліктів. 

Науковий керівник Н. В. Краснова 
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НАСИЛЬСТВО В СІМ’Ї В КАНАДІ 

«Насильство в сім’ї» − це жорстоке насильство над повнолітньою 
особою або дитиною, подружжям, колишнім подружжям, 
співмешканцем, колишнім співмешканцем, особою, з якою 


