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НАСИЛЛЯ В СІМ’Ї ЯК ФОРМА ДЕСТРУКТИВНОЇ 
ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ 

Розглядаються питання стосовно глобальної проблеми сучас-
ного суспільства – насильства у сім’ї. Дається аналіз форм, у 
яких проявляється це негативне соціальне явище. Особливу 
увагу привертає ця проблема у сім’ях працівників поліції. Да-
ється аналіз причин такої поведінки правоохоронців у побуті. 
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Однією	з	глобальних	проблем	сучасного	суспільства	є	наси-
льство	 у	 сім’ї.	Вона	 володіє	 потужним	деструктивним	впливом,	
що	 підриває	 стабільне	 функціонування	 сім’ї	 як	 «основного	 осе-
редку	суспільства».	

Домашнє	насильство	–	це	негативне	багатогранне	соціальне	
явище,	що	проявляється	у	формах	фізичного,	емоційно-психоло-
гічного,	сексуального,	економічного	примусу.	

В	основі	цього	феномену	лежить	складна	система	поведінки	
одного	члена	сім’ї	для	встановлення	і	збереження	влади	та	кон-
тролю	над	іншою	людиною.	

Сьогодні	ця	проблема	вже	не	є	локальною,	характерною	для	
окремої	держави	або	регіону.	За	своїми	масштабами	вона	стала	
світовою.	Про	це	свідчать	численні	факти.	Так,	результати	дослі-
дження	проведеного	фахівцями	Ради	Європи	свідчать,	що	у	всіх	
європейських	країнах	від	20	%	до	25	%	всіх	жінок	щонайменше	
один	раз	в	житті	піддавалися	фізичному	насильству;	понад	10	%	
стали	 жертвами	 сексуального	 насильства;	 близько	 45	%	 жінок	
стали	жертвами	насильства	в	тій	чи	іншій	формі;	більшість	актів	
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насильства	здійснювалося	чоловіками	з	 їхнього	безпосередньо-
го	соціального	оточення,	найчастіше	партнерами	чи	колишніми	
партнерами.	

З	 метою	 превенції	 насилля	 в	 сім’ї	 у	 1979	 р.	була	 прийнята	
Конвенція	 про	 ліквідацію	 всіх	 форм	 дискримінації	 жінок,	 а	 у	
1999	 р.	 Факультативний	 протокол	 до	 Конвенції	 про	 ліквідацію	
всіх	форм	дискримінації	щодо	жінок.	За	ініціативою	ООН	щоріч-
но	25	листопада	відзначається	День	боротьби	проти	насильства	
над	жінками.	

За	даними	Міністерства	внутрішніх	справ	України	за	сімейне	
насильство	на	обліку	перебуває	близько	80	тис.	осіб.		

Згідно	 даних	 «Жіночого	 консорціуму	 України»	 від	 домаш-
нього	 насильства	 в	 Україні	 щороку	 гине	 близько	 тисячі	 жінок.	
Третина	 пацієнток	 травматологічних	 відділень	 –	 є	 жертвами	
побиття	у	сім’ї.	

У	липні	минулого	року	представник	Фонду	народонаселен-
ня	ООН	в	Україні	та	Білорусі	Нузхат	Эсан	повідомила,	що	відпо-
відно	 розрахунків	 і	 Україні	 від	 фізичного	 насилля	 страждає  
4 млн жінок, а від сексуального – 1,8 млн. 

Згідно	 закону	 України	 «Про	 попередження	 насилля	 у	 сім’ї»	
домашнє	насильство	це	умисне	систематичне	фізичне,	психоло-
гічне	або	економічне	насильство	по	відношенню	до	нинішнього	
або	колишнього	чоловіка	або	іншого	родича,	що	призводить	до	
фізичних	або	психологічних	страждань,	розладів	здоров’я,	втра-
ти	працездатності,	 емоційної	залежності	 або	погіршення	якості	
життя	потерпілого».	

Згідно Сімейного кодексу України від 10.01.2002 № 2947-111, 
поняття сім’я а також члени сім’ї – це особи які перебувають у 
шлюбі; не перебувають у шлюбі, але живуть разом як сім’я; їхні 
діти; особи що перебувають під опікою; родичі прямої чи не пря-
мої лінії споріднення що живуть разом.  

Особливу	актуальність	проблема	насильства	у	сім’ї	має	для	
правоохоронних	органів.	Робота	в	поліції	накладає	свій	специфі-
чний	відбиток	на	особистість	людини.		

Психологи	стверджують,	що	співробітники	поліції	належать	
до	 «групи	 ризику»,	 а	 вибір	 професії	 найчастіше	 пов’язаний	 з	
особливостями	 характеру.	 Професія	 поліцейського	 (від	 лат.	
Professio	 –	 вибираю	 своєю	 справою),	 безпосередньо	 пов’язана		
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з	проявом	влади	над	іншою	людиною.	У	працівників	поліції,	на-
ділених	 широким	 спектром	 власних	 повноважень,	 формується	
специфічний	 стереотип	 поведінки	 –	 «я	 завжди	 правий»,	 який	
вони	переносять	на	взаємовідносини	у	своєї	сім’ї.	Таким	чином,	
багато	із	них	намагаються	підвищити	свою	самооцінку	та	авто-
ритет	за	рахунок	інших.		

Крім	 того,	 під	 патогенним	 впливом	 стрес-факторів	 профе-
сійної	діяльності,	поліцейські	схильні	до	емоційного	вигорання,	
професійної	 деформації	 та	 деградації.	 На	 це	 безпосередньо	
впливають	важкі	умови	служби,	багаторічний	патогенний	вплив	
стресорів,	 психосоматична	 патологія,	 низький	 соціальний	 ста-
тус,	престиж	професії	та	ін.	

Ряд	досліджень	(L.	BJohnson;	P.	H.	Neidig,	H.	E.	Russell,	A.	F.	Seng)	
показали,	 що	 40	%	 сімей	 поліцейських	 страждають	 від	 на-
сильств.	Разом	з	цим	цей	рівень	значно	вище,	ніж	серед	цивіль-
ного	 населення	 США,	 де	 він	 складає	 лише	 10	%	 (M.	Straus,	
R.	Gelles).	

Насильство	в	сім’ї	є	злочином,	але	жертви	поліцейського	на-
силля	 особливо	 уразливі,	тому	 що	 офіцер	поліції,	який	зловжи-
ває	своїм	правовим	статусом	має	певні	переваги:	він	має	вогне-
пальної	зброєю	та	спеціальні	засоби;	знає,	як	причинити	фізичну	
біль	 і	 не	 залишити	 слідів;	 як	 поводитися,	 щоб	 уникнути	 пока-
рання	або	перекласти	провину	на	саму	жертву	насильства.	

На	думку	фахівців	(A.	Levinson;	J.	Feltgen;	M.	Cassidy,	C.	Nicholl,	
C.	R.	Ross)	поліцейські,	які	вчиняються	насильницькі	дії	у	сім’ї	не	
можуть	ефективно	служити	закону	та	захищати	жертв	злочину.		

На	 формування	такого	 психологічного	 стереотипу	 поведін-
ки	впливає	і	той	факт,	що	офіцері	поліції,	знаючи	про	протипра-
вну	 поведінку	 своїх	 колег,	 проявляють	 корпоративну	 солідар-
ність,	захищають	їх	та	приховують	ці	факти	(L.	Lott).		

Так,	за	період	з	1990	р.	по	1997	р.	Департамент	поліції	Лос-
Анджелеса	(LAPD)	розслідував	227	випадки	насильства	у	сім’ї	з	
боку	офіцерів	поліції,	із	яких	тільки	91	(40	%)	знайшли	підтвер-
дження.	Однак,	 лише	 четверо	 із	 них	 (4,3	%)	 булі	 притягнені	до	
кримінальної	відповідальності	та	засуджені.		

Керівник	 громадського	 фонду	 «Центр	 досліджень	 демокра-
тичних	процесів»	Киргизстану	Таалайгуль	Ісакунова	звертає	увагу	
на	те,	що	дружини	високопоставлених	чиновників	і	співробітників	
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правоохоронних	органів	не	звертаються	до	компетентних	орга-
нів,	бо	не	вірять	в	можливість	правосуддя	над	своїми	чоловіками.		

Факти	 насилля	 у	 сім’ї	 з	 боку	 працівників	 правоохоронних	
органів	мають	місце	у	багатьох	країнах	світу.	

Так,	17	жовтня	2012	р.	автоінспектора	УВС	Омської	області	
було	звільнено	з	органів	внутрішніх	справ	у	зв’язку	з	тим,	що	він	
став	фігурантом	кримінальної	справи	про	сексуальну	наругу	над	
власною	 дружиною.	 Йому	 інкримінували	 ч.	1	 ст.	131	 (зґвалту-
вання)	та	ч.	1	ст.	132	(насильницькі	дії	сексуального	характеру)	
Кримінального	кодексу	РФ.	

У	 іншому	 випадку,	 Свердловський	 обласний	 суд	 6	 лютого	
2013	 р.	 визнав	 винним	 колишнього	 співробітника	 патрульно-
постової	служби	УВС	Нижнього	Тагілу	у	сексуальному	насильст-
ві	над	неповнолітніми	дітьми	своєї	колишньої	дружини	та	засу-
див	до	15	років	ув’язнення.	

На	жаль	у	судовій	та	дисциплінарній	практиці	ще	мають	мі-
сце	 як	 випадки	 упередженого	 ставлення	до	 жінок-потерпілих	 з	
боку	працівників	поліції,	так	і	факти	насильства	безпосередньо	у	
їх	сім’ях.		

Тому	 якщо	 людина	 потерпає	 від	 сімейного	 насилля,	 вона	
часто:	

 звинувачує	себе,	вважає	себе	винною	у	всіх	нещастях;	
 боїться	осудження	з	боку	інших;	
 боїться	і	соромиться	говорити	про	насильство;	
 не	вірить	про	допомогу	та	підтримку;	
 не	вірить	про	можливі	зміни	та	налагодження	ситуації.	
Такі	ознаки	свідчать	про	те,	що	жертві	домашнього	насилля	

терміново	потрібна	допомога!	

Одержано 04.03.2018 

Рассматриваются вопросы домашнего насилия в семье, как 
одной из глобальных проблем современного общества. Дан 
анализ форм, в которых проявляется это негативное соци-
альное явление. Особое внимание уделяется этому феномену в 
семьях сотрудников полиции. Рассмотрены причины такого их 
поведения в быту. 

Ключевые слова:	насилие	в	семье,	формы	насилия,	полиция,	
жертвы,	защита.	


