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покарання та ліквідацію насильства щодо жінок та членів сім’ї. 

Національний план дій, який набув чинності в 2016 році, передбачає 

більш широку співпрацю з приватним бізнесом у боротьбі з насиллям. 

Однак, відсутність обміну між політиками, суспільством та бізнес-

секторами ускладнює виконання існуючих законів та планів.  Потенціал 

взаємного навчання та підвищення ефективності поки що залишається 

невикористаним. Представники урядового, недержавного та приватного 

секторів у регіоні працюють разом для боротьби з насильством над 

жінками. Проект працює над покращенням співпраці та обміну 

досвідом між регіональними та національними представниками. Він 

також підтримує співпрацю з приватним сектором. Кампанії, дослідження 

та розповсюдження інформації підтримують процес соціальних змін, 

який відкидає насильство над жінками. Спільні профілактичні заходи є 

ефективними в рамках самих організацій та поза ними. 

У результаті проведених досліджень у Болівії, Еквадорі, Перу та 

Парагваї було розглянуто питання витрат підприємств на відшкодування 

жінкам, які зазнали насилля з боку їхніх партнерів. Тривожні цифри не 

лише привернули увагу підприємств; вони також спонукали до 

співпраці представників урядових та неурядових організацій. В 

результаті цього в Перу та Парагваї була запроваджена державна схема 

акредитації, згідно з якою підприємства можуть бути сертифіковані 

лише за умови, якщо вони є безпечні та вільні від насильства та 

дискримінації щодо жінок. 

Понад 400 підприємств регіону проводять численні кампанії та 

навчальні програми для боротьби з насильством над жінками. Особливо 

вдала домовленість про співпрацю з найбільшою телекомунікаційною 

компанією Еквадору, яка створила додаток під назвою Junt@s 

(«разом»), за допомогою якого жінки можуть викликати екстренні 

служби або людину, якій довіряють, просто натиснувши кнопку. 

Науковий керівник В. І. Филипська  
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Якщо будь-яка країна повинна розуміти цю проблему, то це буде 

Канада, де 6 грудня − це Національний день пам’яті та дій проти 

насильства над жінками, який позначається цілеспрямованою 

різаниною над «феміністками» в Політехнічному Екольському 
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університеті де Монреаля в 1989 році; 14 жінок загинули, 14 отримали 

травми, в тому числі чоловіки. Однак у доповіді спеціального 

доповідача Організації Об'єднаних Націй у квітні 2018 року 

встановлено, що насильство над жінками в Канаді залишається 

«серйозною все проникною та систематичною проблемою» та 

«незавершеним бізнесом, який потребує невідкладних заходів».  

Закони про насильство в сім’ї 
Відповідно до Конституції, парламент Канади має повноваження 

приймати закони, пов'язані з кримінальним законодавством, та 

визначати норми кримінальної процедури. Як результат, Кримінальний 

кодекс стосується всіх канадців. Державна прокуратура Канади (PPSC) 

здійснює притягнення до відповідальності за більшістю федеральних 

правопорушень, включаючи злочини, пов'язані з наркотиками, проте 

саме провінції переслідують більшість злочинів Кримінального кодексу 

в провінціях. На територіях КПСС проводить усі кримінальні 

переслідування, в тому числі за Кримінальним кодексом. 

Федеральне законодавство, що стосується насильства в 

сім'ї в Канаді. 
Хоча в Кримінальному кодексі немає конкретного правопорушення 

в сімейному насильстві, більшість актів насильства в сім'ї є злочинами 

в Канаді. Відповідні кримінальні злочини можуть включати: 
− злочини, пов'язані із застосуванням фізичного та сексуального 

насильства, такі як: 
− напад (заподіяння тілесних ушкоджень, зброя та посилення 

нападу); 
− викрадення та насильницьке ув'язнення ; 
− торгівля людьми ; 
− викрадення неповнолітніх; 
− вбивства − вбивство, замах на вбивство, напади на дітей та 

вбивства; 
− сексуальне насильство (заподіяння тілесних ушкоджень зі 

зброєю та посилення сексуального нападу); 
− сексуальні злочини проти дітей та молоді; 
− дитяча порнографія. 
Кримінальний кодекс також містить низку спеціальних положень, 

які служать для захисту жертв. Кримінальні суди мають широкий 
спектр повноважень звільнити або затримати обвинуваченого, коли 
висунуті звинувачення, пов’язані з насильством у сім’ї. Вони можуть 
передбачити умови звільнення, такі як «відсутність контакту» до 
судового розгляду чи апеляції.  

Особлива увага приділяється шкоді, яка настає від сімейного 
насильства. Зважаючи на характер заподіяння шкоди, положення про 
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винесення вироків Кримінального кодексу роблять це «обтяжуючим 
фактором» для винесення вироку, коли злочин передбачає зловживання 
подружжям або партнером загального права, зловживання особою, яка 
не досягла 18 років, або зловживання становищем довіри чи повноважень. 
Розділ встановлює обмеження щодо використання умовних вироків, які 
дозволяли б злочинцю відбувати покарання в громаді. 

Якщо особа, яка зловживала вами, буде визнана винною, суддя прийме 
рішення щодо такого вироку, як штраф, умовно-ув’язнення чи в'язниця. 

Науковий керівник Н. Л. Горбач 
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У нашій роботі насильство розглядається як будь-які умисні дії 
однієї людини по відношенню до іншої, якщо ці дії порушують права й 
свободи людини, наносять їй фізичну, моральну чи психічну шкоду. 

Поліція перебуває на передовій у боротьбі з насильством і є 

важливою опорою для виживання суспільства. Своїми діями та тактикою 

поліція прагне забезпечити якість суспільного життя та захист 

навколишнього середовища. Професійне поліцейське втручання гарантує 

громадський порядок, надає людям впевненість, позитивно впливає на 

їх почуття безпеки. 

Навіть при всьому своєму арсеналі засобів, методів та тактик у 

сферах запобігання, втручання, розслідування злочинів й допомоги 

потерпілим поліція не була б реально ефективною без опори на людей та 

підтримки місцевої громади. На нашу думку, процес реформування 

поліції повинен грунтуватися на обмірковуванні цілей організації 

діяльності поліцейських підрозділів на місцевому рівні. Слід зосередити 

підвищення ефективності поліцейської діяльності на методах можливої 

співпраці з населенням за умов діяльності задля людей і разом з ними. 

Такі методи передбачають для поліції застосування комплексу 
важливих мір, таких як: підготовка поліцейських до контакту з 
громадянами, підвищення обізнаності громадян про роль поліції 
(поліпшення відносин між поліцією та населенням завдяки 
взаєморозумінню та кращому уявленню ролі поліції та громадянина у 
суспільстві, розроблення стратегії відповідної взаємодії з громадськістю та 
засобами масової комунікації); цільовий підхід до кожної групи населення 


