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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 
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підозрюваний народив дитину, має або мав стосунки чи заручини. 
Однакові статеві стосунки включаються до складу. 

Насильство означає, що хтось заподіює вам шкоду чи ставиться до 
вас погано. Насильником може бути чоловік або жінка. Домашнє 
насильство може бути фізичним, сексуальним, емоційним, 
психологічним, фінансовим. Домашнє насильство є злочином у Канаді. 
Це проти закону. Принаймні 1 з 10 жінок Канади зазнає жорстокого 
ставлення. Домашнє насильство трапляється з людьми всіх рас, релігій, 
сексуальних орієнтацій, рівнів доходу та рівня освіти.  

У Канаді питання домашнього насильства суворо контролюється. 
Поліцейські можуть направити вас до відповідних служб.  Якщо 
ситуація не є небезпечною, ви також можете зателефонувати до 
медичного центру, служб жертв, громадської організації, притулку чи 
місцевої поліції та повідомити їм про насилля. 

Вони можуть допомогти вам зрозуміти, що робити надалі. 
Створення плану безпеки − це спосіб заздалегідь подумати про те, що 
ви та ваші діти можете зробити під час жорстокого інциденту, до яких 
людей можна звернутися за допомогою та які важливими документи 
вам знадобляться, якщо вам доведеться швидко поїхати. Щоб уникнути 
домашнього насильства, і діти, і дорослі повинні вивчити деякі поради 
щодо покращення сімейного клімату. Перш за все, спробуйте робити 
коментарі тактовно і делікатно. Не провокуйте конфлікти. Зупиняє гнів 
не той, хто має рацію, а хто вчасно припиняє сварку. 

Науковий керівник В. В. Яригіна  
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ПРОБЛЕМА ЗЛОВЖИВАНЬ ПОЛІЦІЇ В США 

Проблема порушень, жорстокості та зловживання владою стає 

дуже важливою сьогодні. Оскільки поліція є органом, який в першу 

чергу обслуговує людей і спрямований на допомогу та захист їх 

конституційних прав, це питання негативно впливає на розвиток 

демократичного суспільства. Крім того, все більше людей зневажають 

працівників міліції, не довіряють і навіть бояться їх. Таким чином, 

поліції необхідно відновити довіру людей і стати авторитетом, щоб 

будь-яка людина могла звернутися за допомогою, а не страждати. 

Незаконні дії поліції пов’язані з необґрунтованим та неналежним 

виконанням службових обов'язків. Такі дії порушують права людини та 


