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економічному рівні. І хоча жінки частіше стають жертвами, чоловіки 

також зазнають зловживань, особливо словесних та емоційних. Суть 

полягає в тому, що жорстока поведінка ніколи не прийнятна, будь то від 

чоловіка, жінки, підлітка чи дорослої людини.  Людина заслуговує на те, 

щоб відчувати себе цінністю, повагою та безпечною. Хоча дуже часто 

домашнє насильство подається як жорстоке побиття жертви, насправді 

насильство може приймати різні форми від фізичного насильства до 

тонкої психологічної маніпуляції. У будь-якому випадку домашнє 

насильство – це агресивне твердження влади над близькими людьми, до 

яких кривдник повинен відноситись з повагою.  Насильство може бути 

відкрито фізичним чи маніпулятивно-психологічним; це може приймати 

економічну або навіть сексуальну форму, а іноді навіть діти можуть стати 

інструментом зловживань та контролю над партнером. 

 Близько половини всіх вбивств у Новій Зеландії вчиняється 

злочинцем, який ідентифікується як сім'я. 76 % випадків насильства в 

сім'ї НЕ повідомляються в поліцію. Поліція розслідувала 118 910 

випадків насильства в сім’ї у 2016 році або приблизно один випадок раз 

на 5 хвилин. Нова Зеландія має один з найвищих випадків домашнього 

насильства в розвиненому світі. У грудні 2018 року та липні цього року 

було внесено ряд змін до законів, які мають на меті подолати рівень 

домашніх зловживань. Нові закони передбачають посилення 

визначення насильства в сім'ї та притягнення до конкретного злочину 

нападу на члена сім'ї. На підтримку цього нового законодавства було 

виділено значну кількість нових грошей. Цього року 320 мільйонів 

доларів за чотири роки було заплановано на фінансування ініціативи 

щодо насильства в сім'ї та сексуального насильства, що є найбільшою 

інвестицією, яка коли-небудь намагалася знизити рівень зловживань. 

Крім того, було створено нове агентство для нагляду за роботою уряду. 

Науковий керівник Т. М. Кальченко 
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Насильство в сім’ї − це насильство або інше жорстоке поводження 

в домашній обстановці, наприклад, в шлюбі або спів мешканні. 

Побутове насильство може бути використане в якості синоніма 

насильства над сексуальним партнером, яке здійснюється чоловіком або 
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партнером в інтимних стосунках по відношенню до іншого партнера, і 

може мати місце в гетеро сексуальних або одностатевих стосунках, або 

між колишнім подружжям або партнерами. У найширшому сенсі 

побутове насильство може також включати насильство відносно дітей, 

батьків або літніх людей. Побутове насильство не обмежується 

фізичним насильством. Воно може включати моделі образливої 

поведінки, що повторюється, для збереження влади і контролю в 

стосунках. Воно може охоплювати, але не обмежуватися наступними 

видами насильства: психологічним, фізичним, сексуальним, фінансовим, 

емоційним.  

Останніми роками мало що змінилося в поширеності посягань в 

сім'ї, що оцінюються дослідженням злочинності, тоді як число випадків 

домашнього насилля, зареєстрованих поліцією, зросло. Проте більшість 

випадків не доводяться до відома поліції, а багато  з них не призводить 

до засудження особи, що вчинила посягання. Роль поліції у випадках 

насильства і жорстокого поводження в сім'ї має вирішальне значення. 

Але жертви не завжди можуть отримати від поліції необхідну реакцію, 

і все ще існують проблеми в тому, чи домагаються деякі жертви 

справедливості. Незважаючи на критику, поліція залишається однією з 

ключових служб, що знаходяться на фронті боротьби, яку жертви 

можуть використати для попередження і припинення випадків 

насильства і жорстокого поводження. Останньою правовою зміною 

стало введення в 2015 році такого злочину, як «Примусовий контроль». 

У ньому уперше визнається, що домашнє насильство не є серією 

інцидентів, а є моделлю контролю поведінки.  

Корисні заходи з боку поліції. Правоохоронні органи запропонували 

практичну підтримку, таку як створення системи швидкого реагування, 

надання мобільних телефонів, персональної сигналізації про напад, 

замків безпеки на дверях, а також допомога жінкам в здобутті судової 

заборони, наприклад, наказу про нерозголошення, і нанесення 

«маркера» на дім, щоб офіцер міг добратися туди щонайшвидше, коли 

його викличуть. В деяких випадках жінкам надавали допомогу фахівці 

поліції із зв’язків з жертвами насильства в сім’ї. Поліція також 

виступала як агенти направлення до інших фахівців, таких як агентство 

по боротьбі з насильством і жорстоким зверненням в сім'ї, притулок для 

жінок, відділ по боротьбі з сексуальними посяганнями, центр сімейного 

правосуддя. 

Науковий керівник Н. Л. Горбач  

 

 


