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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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БОРОТЬБА ПОЛІЦІЇ З НАСИЛЬСТВОМ  

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 
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(орієнтовані на певний аспект або окремі соціальні групи проекти, 
взаємодія поліції з молоддю та іншими цільовими аудиторіями і т.ін.). 

За таких умов боротьба поліції з насильством буде справді 
ефективною, і громадськість зможе бути впевнена у дієвому, 
справедливому та неупередженому функціонуванні поліцейських та 
судових механізмів. 

Науковий керівник І. Л. Іванова 
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Якщо жертва насильства (а в 97 % випадках це жінки) звертається 

в поліцію, поліція прибуває додому протягом декількох хвилин.  Ніяких 

там «так самі розбирайтеся», «милі сваряться − тільки тішяться». 

Поліція спеціально навчена динаміці відносин в ситуаціях домашнього 

насильства і ставиться до подібних дзвінків дуже серйозно. Поліція 

оглядає жертву на предмет ознак фізичного насильства: синці т. п. 

Квартиру оглядають на предмет руйнувань, проломлених кулаком стін 

і т. п. Якщо щось знаходить, кривдника заарештовують і поміщають на 

24 години до в'язниці. За ці 24 години відбувається слухання в суді в 

присутності судді. Навіть якщо жертва забрала заяву, кривдника 

продовжує судити штат. Ця поправка вийшла до закону, з огляду на то, 

що багато жертв насильства з різних причин забирають заяву назад. 

Зазвичай на перший раз кривдник отримує попередження і зобов’язаний 

пройти 26 курсів терапії: одна година  раз в тиждень, тобто це триває 

протягом півроку. За терапію правопорушник платить зі своєї кишені. 

У кожному штаті є свої варіації, але у них в Іллінойсі саме так згідно 

Іллінойского Протоколу щодо насильства в сім’ї. Терапевт щомісяця 

пише звіт по «успіхам»  кривдника для суду,тому що через 26 тижнів 

суд розглядає, що робити з кривдником далі. Терапія кривдника 

зазвичай проходить в групі не більше 12 осіб. Формат лікування полягає 

в тому, щоб не карати, а навчати, обговорювати і ні разу не принижувати 

або висміювати. До ґвалтівникам і кривдникам відносяться так, як 

хочуть, щоб вони ставилися до своїх партнерів, що стали жертвами їх 

насильства. Спеціально навчені сертифіковані терапевти моделюють 

для них ефективну поведінку в ситуаціях конфлікту.  

Всі арешти, захисні ордера, звинувачення заносяться в кримінальну 

історію порушника, а це впливає на знаходження роботи, на отримання 


