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Насильство в сім’ї подолаємо
тільки спільними зусиллями
Насильство, за визначенням світової
громадськості, не лише ставить людину в
залежне становище, але й наносить величезну
моральну шкоду суспільству і є серйозною
перепоною на шляху подолання нерівності та
дотримання людських прав.
Безумовно, проблема насильства в
родині, як і для багатьох інших країн світу, є
досить гострою для України. Її небезпечність
полягає в тому, що прояви насильства й
жорстокості в сім’ї не лише руйнують гармонію
в родині, а й виступають однією з передумов
злочинності в суспільстві загалом. Ця
проблема небезпечна тим, що від неї
страждають діти. Страждають не лише від насильства щодо себе і своїх
близьких, а й спостерігаючи за насильством у своїй сім’ї, а в майбутньому
– переносять цей негативний досвід у власне життя.
Сім’я як первинний осередок суспільства, унікальний соціальний
інститут становлення особистості повинна перебувати під особливим
захистом держави, в тому числі від проявів насильства та жорстокості.
Законом України “Про попередження насильства в сім’ї” визначено
органи і установи, на які покладається здійснення заходів з попередження
насильства в сім’ї. Це, зокрема, спеціально уповноважений орган
виконавчої влади з питань попередження насильства в сім’ї, служба
дільничних інспекторів міліції та кримінальна міліція у справах
неповнолітніх органів внутрішніх справ, органи опіки та піклування,
спеціалізовані установи для жертв насильства в сім’ї.
Спеціально уповноваженим органом, на який покладено координацію
дій виконавчої влади з питань попередження насильства в сім’ї, визначено
Міністерство України у справах сім’ї, дітей та молоді.
На місцевому рівні завдання, покладені на Мінсім’ядітимолодь, у
межах наданих повноважень реалізують управління і відділи у справах
сім’ї та молоді, служби у справах неповнолітніх та центри соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді.
Проводиться робота з виявлення кризових сімей, перш за все сімей з
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дітьми, та організації соціального супроводу таких сімей з метою
створення умов для належного функціонування та виконання сім’єю своїх
функцій.
Створюється в усіх регіонах України мережа спеціалізованих закладів
для потерпілих від насильства в сім’ї: кризових центрів соціальнопсихологічної допомоги, центрів реабілітації, притулків тощо.
Водночас, проблема насильства в сім’ї була і залишається
надзвичайно складною для вивчення, а отже й для визначення шляхів
протидії цьому явищу. На часі нагальне завдання – змінювати терпиме, а
іноді й байдуже ставлення членів суспільства до насильства в родині,
зокрема через проведення широкої просвітницької роботи, спрямованої
на подолання стереотипів у сімейних відносинах та впровадження у
суспільну свідомість гуманістичних моральних і культурних цінностей.
Одним із головних завдань на сьогодні є вдосконалення механізму
взаємодії органів і установ, які працюють у сфері попередження
насильства в сім’ї. Подолання цього негативного явища можливе тільки за
умови об’єднання зусиль усіх державних органів та установ, а також
громадських організацій і кожного громадянина.
Саме з цією метою Міністерство у справах сім’ї, дітей та молоді
спільно з Міністерством внутрішніх справ та представниками громадських
організацій підготували цей посібник.
Сподіваємося, що він буде корисним у практичній роботі не лише
представникам органів правопорядку, а й усім, хто і за своїм службовим
обов’язком, і за покликом душі приходить на допомогу постраждалим від
насильства в сім’ї.

Валентина Довженко,
Міністр України у справах сім’ї, дітей та молоді

9

СЛОВО ДО ЧИТАЧІВ
Ситуація, коли насильство у сім’ях стало
ледве не буденним явищем, завдає великої шкоди
суспільству як із соціальної, так і з моральної точок
зору. Виховання дітей в умовах насильства
призводить не лише до втрати найдорожчого для
людини – життя та здоров’я. Воно програмує нове
покоління на примноження насильства, утвердження аморальних стандартів поведінки в сім’ї,
колективі, суспільстві в цілому.
Протидія насильству в сім’ї вимагає від працівників служб соціального забезпечення, правоохоронних органів, громадськості постійних зусиль,
спрямованих на попередження та розкриття злочинів, скоєних у сімейному
середовищі.
Як свідчить практика, близько половини сімейно-побутових конфліктів
залишаються латентними аж до моменту скоєння злочину, тобто потерпілі не
бажають, соромляться повідомляти про факти насильства в сім’ї або не вірять в можливість реальної допомоги у вирішенні конфлікту. Тому основним
завданням державних органів виконавчої влади, громадських організацій,
органів внутрішніх справ було і залишається роз’яснення населенню, що
приховування фактів насильства в сім’ї призводить до вчинення тяжких
злочинів.
Від того, наскільки чуйно, зважено та відповідально будуть ставитися до
цієї проблеми всі органи та установи, на які Законом покладено здійснення
заходів з попередження насильства в сім’ї, залежить значною мірою моральне здоров’я суспільства. Саме на це зорієнтовано запропонований вам посібник, практичне значення якого полягає ще і в тому, що він може бути використаний у повсякденній діяльності як дільничними інспекторами міліції,
так і працівниками відповідних соціальних служб, громадських організацій.
Сподіваюсь, що цей посібник сприятиме налагодженню більш плідної
співпраці працівників органів внутрішніх справ, управлінь (відділів) у справах
сім’ї та молоді та громадських організацій у боротьбі з таким негативним
явищем як насильство в сім’ї.

Микола Білоконь,
Міністр внутрішніх справ України
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ВСТУПНЕ СЛОВО
Цей посібник – результат співпраці Міністерства
України у справах сім’ї, дітей та молоді і Міністерства
внутрішніх справ за участю Міністерства охорони
здоров’я зі створення практичних рекомендацій для
інтроспективного аналізу ситуації з насильством у
сім’ї, що існує в Україні, та для широкого інформування громадськості про його результати. Представлені матеріали покликані стимулювати обговорення
цього чутливого питання, вплинути на суспільне
сприйняття насильства у сім’ї як порушення прав людини та попередити соціальну кризу, що її здатне викликати поширення побутового насильства.
Проблема насильства у сім’ї, що висвітлюється у
посібнику, має глобальний характер, виступаючи одним з найогидніших
проявів порушення прав людини у всьому світі. Вона є характерною для
родин із різними рівнями освіти і доходів, будь-яких релігійних, расових та
культурних спільнот, представників обох статей. Побутове насильство
порушує права людини на безпеку і здоров’я та сприяє виникненню
соціальної кризи, руйнуючи традиційні зв’язки, що забезпечують цілісність
суспільств і сприяють гідному вихованню молодого покоління.
В усіх країнах, де проводилися дослідження щодо насильства у сім’ї,
з’ясувалося, що побутове насильство є серйозною суспільною проблемою.
Україна не є винятком. У 1993 році Генеральна Асамблея ООН прийняла Декларацію про ліквідацію насильства щодо жінок, яка визначає відповідальність уряду кожної країни, що підписала документ, за забезпечення належного захисту жінок на практиці. Відповідно до взятих на себе міжнародних
зобов’язань, Україна прийняла у 2002 році Закон про попередження насильства в сім’ї. Прийняття та виконання закону є прикладом для інших країн регіону щодо створення законодавчої бази, необхідної для розв’язання зазначеної проблеми.
Хоча уряд України виявляє політичну волю до викоренення побутового
насильства, проблема залишається глибоко вкоріненою на рівні місцевих
громад. Через існування табу в обговоренні цієї теми та стигматизації жертв
насильства ні громадськість, ні правоохоронні органи не приділяють йому
достатньої уваги, а жінки й діти продовжують страждати від рук насильників.
Потрібні відданість та професіоналізм працівників правоохоронних органів, які безпосередньо взаємодіють із жертвами насильства у сім’ї. ООН
готова надати Україні всіляку допомогу у викоріненні побутового насильства.

Френсіс О’Доннел
Координатор системи ООН в Україні
Постійний представник ПРООН в Україні
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І. ВИДИ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА
ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
1.1. Актуальність проблеми домашнього насильства
Раніше ми були певні, що так званих благополучних сімей у нас, в країні
розвинутого соціалізму, значно більше, ніж сімей алкоголіків, нероб та й
просто неосвічених людей з брутальною поведінкою, яким немовби “органічно” притаманне насильство щодо жінок та дітей. Ми змалку засвоювали
істину про те, що “сміття з дому виносити не можна!”. А це означало повне
замовчування тих трагедій, які розгорталися за закритими сімейними дверима. Пам’ятаю типове здивування з приводу хуліганської чи злочинної поведінки підлітка: “Як це могло статися? Він же з благополучної сім’ї – батько
у нього полковник (чи начальник відділу спеціального конструкторського
бюро), мати – інженер, а він...” А він з великою ймовірністю був свідком домашнього насильства – чи приниження, ігнорування, чи, навіть, побиття матері. Може, і сам часто ставав жертвою насильства, не чув доброго слова,
неспроможний був захистити ні себе, ні матір, і не мав з ким поговорити про
свій біль.
А в душі зріло руйнівне бажання помсти...
У наш час ми вже всі добре знаємо, що є таке ганебне, та ще й, на жаль,
досить поширене явище, як насильство в сім’ї.
На сьогодні прийнято Закон України “Про попередження насильства в
сім’ї”, суспільство робить багато для подолання домашнього насильства,
але доволі часто його важко розпізнати.
А як у світі?
Згідно з оцінками Світового Банку в індустріально розвинутих країнах у
загальному показнику смертності жінок у віці 15-44 років 19% припадає на
зґвалтування та насильство у сім’ї. Це означає, що кожна п’ята жінка, яка
вмирає у цьому віці, помирає внаслідок травм і хвороб, що спричинені
актами насильства.
У США 40% жінок є жертвами знущань, а в Японії – 59% жінок є
жертвами насильства з боку партнерів.
В Індії та Шрі-Ланці кожного року більш ніж 5000 жінок стають жертвами
через посаг.
За статистичними даними, кожного року 60 млн. жінок у світі “випадають” з народонаселення через передчасну смерть, спричинену різними
формами знущань та насильства.
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У 2001 – 2002 роках було проведено соціологічне дослідження у 9
країнах СНД. Дослідники цікавились рівнем обізнаності населення про
насильство в сім’ї та сексуальні домагання на робочому місці та їх
висвітлення у засобах масової інформації. Було опитано 8500 осіб.
Виявилося, що населення країн СНД добре усвідомлює, що домашнє
насильство є досить поширеним, але розпізнає як насильство зазвичай лише
його грубі, жорстокі форми (фізичне та сексуальне насильство), що завдають
травм тілу людини. Інші форми насильства – психологічне та економічне –
ідентифікує як насильство лише невелика частина опитаних. На жаль,
доводиться констатувати, що в основному населення вважає насильство
припустимим. Дослідження також показало, що на території СНД, як і в
усьому світі, частіше від усіх форм насильства страждають жінки.
Ми звикли вважати насильством зґвалтування та побиття. І нам
здається, що всі погоджуються – це, дійсно, насильство. А от коли над
дитиною, жінкою чи дівчиною, а, буває, що й над чоловіком, систематично
збиткуються, їй (йому) погрожують, примушують робити те, що викликає
страх, принижує гідність, це – насильство чи ні?
Виявляється, все не так просто. Навіть зґвалтування та побої далеко
не всі в нашому суспільстві вважають насильством. За даними
Українського інституту соціальних досліджень, лише 27% опитаних жінок
вважають насильством над особистістю брудну лайку, лише 37% –
брутальне приниження, і що цікаво – лише 49% – побиття, 56% –
зґвалтування. Ще менше чоловіків відносять перелічені дії до насильства,
наприклад, лише 45% чоловіків вважають побиття, а 50% – зґвалтування
насильством над жінкою. Чи не вражаючі дані?
Домашнє насильство чи насильство в сім’ї, як визначено у Законі
України “Про попередження насильства в сім’ї”, – це такі дії одного члена
сім’ї стосовно іншого, які порушують конституційні права та свободи
людини, наносять їй моральну шкоду, шкоду її фізичному чи психічному
здоров’ю.
На кого спрямоване насильство в сім’ї?
Як правило, суб’єктами та жертвами насильства в сім’ї є:
•

дружина чи чоловік;

•

неповнолітні діти;

•

престарілі батьки чи родичі;

•

немічні родичі чи інваліди;

•

усиновителі (трохи рідше – усиновлені діти).

Зараз ще виокремлюють насильство в сім’ї на ґендерній основі. Це
насильство однієї людини стосовно іншої на підставі її статевої ознаки.
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Зокрема, це може бути насильство чоловіка щодо жінки.
За статистикою 95% потерпілих від домашнього насильства становлять
жінки, а у 75% випадків домашнього насильства страждають діти.
Жорстоке поводження з дітьми – це особливий вид насильства в сім’ї,
який, на превеликий жаль, стає все більш поширеним у світі і, зокрема, в
Україні.
Багатьом людям здається, що насильство більш за все має місце у
сім’ях алкоголіків чи наркоманів, у сім’ях неосвічених чи бідних людей. А ось
світовий, та, власне, й національний досвід дає підстави говорити про таке:
•
домашнє насильство має місце в сім’ї незалежно від соціального
статусу, релігійних переконань, сексуальної орієнтації чи етнічного
походження. Жертвами насильства у сім’ї можуть бути як чоловіки, так і
жінки. Але більшість жорстоких та таких, що повторюються, нападів все ж
таки здійснюється чоловіками щодо жінок – їх партнерів;
•
порівняно з чоловіками, жінки протягом свого життя частіше є жертвами
насильства; частіше стають об’єктами віктимізації, що повторюється
(поступово опановують психологію жертви, котра крім образ і нападів нічого
від оточуючих не очікує); частіше одержують тілесні ушкодження і
потребують медичної допомоги; їм частіше погрожують, і вони частіше
відчувають страх та занепокоєння у зв’язку з цим;
•
у практичному контексті наслідки насильства в сім’ї через конфлікти
відносно житла, фінансового стану та виховання дітей для жінок набагато
серйозніші, ніж для чоловіків.
Організація Об’єднаних Націй прийняла низку актів – декларацій,
конвенцій та інших документів, які при прийнятті їх окремими державами
допомагають визначати та долати різні види дискримінації та насильства
щодо особистості. Так наприклад, у Декларації ООН “Про викоренення
насильства щодо жінок” від 20 грудня 1993 р., до якої приєдналася й
Україна, вказується, що до насильства можна віднести таке:
•
фізичне, сексуальне та психологічне насильство, яке має місце у сім’ї,
включаючи побиття, сексуальне примушування по відношенню до дівчат у
сім’ї, насильство, що пов’язане з посагом, зґвалтування жінки чоловіком,
пошкодження жіночих статевих органів та інші традиційні дії, які завдають
шкоди жінці, а також позашлюбне насильство та насильство, що пов’язане
з експлуатацією;
•
фізичне, сексуальне та психологічне насильство, яке має місце у
суспільстві взагалі, включаючи зґвалтування, сексуальне примушування,
сексуальне домагання та залякування на роботі, в освітніх закладах та в
інших місцях, торгівлю жінками та примушування до проституції;
•
фізичне, сексуальне та психологічне насильство з боку або при
потуранні держави, де б це не відбувалося.
Насильство в сім’ї може мати форми фізичного, сексуального, психологічного характеру та примусу.
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Погодьтеся, що ми звикли насильством вважати, насамперед, фізичне
насильство – тобто нанесення побоїв, тілесних ушкоджень, спроби
удушення, ляпаси по обличчю, штовхання, брутальне поводження, використання зброї. А вже випадки позбавлення їжі, місця проживання, відмова
у допомозі хворому чи вагітній жінці не виступає у нашій свідомості як
насильство, взагалі нам незвично кваліфікувати такі випадки як неприпустимі, протизаконні дії.
Психологічне насильство довгий час здавалося нам не таким вже й
небезпечним. Давайте розглянемо типові ситуації психологічного тиску:
•

не розмовляє чоловік з жінкою місяцями чи роками.
(Хіба це насильство?);

•

називає жінка чоловіка кожного дня ні на що не здатним через те,
що він недостатньо заробляє. (Це ж їхня справа);

•

знущається чоловік з жінки, насміхається над її віруваннями чи
переконаннями. (Погано. Але це ж приватна справа);

•

ігнорує батько сина чи дочку, ніколи з ними не розмовляє чи кожного
дня називає дурнем чи бездарою. (Хіба він один?..);

•

забороняють батьки дитині вільно пересуватися, закривають підлітка з
парашею у кімнаті на кілька годин, ставлять на коліна на гречку. (Ну і що?
Це ж батьки вчать дитину жити, привчають до порядку).

А потім ми з вами дивуємось, коли підліток стрибає з 9-го поверху, чи
жінка йде з сім’ї світ за очі, чи людина, що була вихована в таких умовах,
має систематичну агресивну поведінку.
Отже, психологічне насильство – це:
•

ігнорування почуттів особи;

•

образа переконань, що мають цінність для особи;

•

образа віросповідання, національної, расової та класової
приналежності або походження;

•

приниження особи;

•

знущання над домашніми тваринами або їх знищення на очах особи
(часто це жінка або дитина) з метою завадити їй болю;

•

переслідування особи (частіше жінки чи дівчини) через уявлені особою
протилежної статі сексуальні зв’язки;

•

покарання кривдником дітей через образу на дружину (чи чоловіка);

•

обмеження свободи дій та пересування особи; погрози спричинити їй
фізичну або економічну шкоду.

А чим, як не різновидом насильства є контроль за коштами, що витрачає один із членів родини, обмеження людини в одержанні коштів тощо?
Скільки разів ми стикаємося з такими випадками, коли дружина виконує
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всю, й повірте, нелегку роботу по домашньому господарству, вихованню
дітей, а її систематично принижує чоловік, даючи їй якихось 10 гривень, а
наступного дня роздратовано питає: “А куди вже ти їх поділа?” Чи батько,
який після розлучення або зовсім нічого не виплачує на дітей, або дає
символічну суму на 3-х дітей? Чи перетворення дискусії щодо економічного
стану сім’ї, розподілу фінансів на суцільний конфлікт?
Отже існує ще й економічне насильство, яке розглядається, як:
•

повне вилучення або обмеження коштів;

•

контроль надходжень та “жорстке дозування” фінансових витрат.

Мається на увазі не розподіл фінансів сім’ї за взаємною згодою, не взаємний контроль подружжя за витрачанням коштів на потреби сім’ї, а контроль, часто жорстокий та принизливий, з боку однієї особи по відношенню
до інших членів родини – дружини, дітей, батьків похилого віку...
Міжнародні документи і Закон України “Про попередження насильства в
сім’ї” визначають ще такий вид насильства в сім’ї як сексуальне насильство.
В Законі визначено, що це протиправне посягання одного члена сім’ї на
статеву недоторканність іншого члена сім’ї, а також дії сексуального
характеру по відношенню до неповнолітнього.
Що це означає?
До сексуального насильства можна віднести:
•

гнів на ґрунті ревнощів;

•

образа особи (найчастіше жінки) словами “повія”, “нечепура”, або
“фригідна";

•

примус жінки до сексуальних зносин з чоловіком та іншими людьми
проти її волі;

•

примус до болісних або садистських статевих зносин та застосування
предметів для цієї мети;

•

применшення значення почуттів партнера в сексуальному відношенні;

•

примус партнера (найчастіше жінки) до спостереження за статевими
зносинами, що відбуваються між іншими людьми;

•

застосування погрози насильством для примусу партнера (найчастіше
жінки) до згоди на сексуальний зв’язок;

•

примус жінки одягатися всупереч її волі згідно з бажанням партнера.
Є ще такий вид насильства як примус.

Маються на увазі різноманітні фізичні та психологічні впливи на
особистість з метою примусити особу – чоловіка, жінку, дитину до дій, що
можуть нанести шкоду її (його) здоров’ю, фізичному чи психічному.
Досить розповсюдженим видом домашнього насильства є жорстоке
поводження з дітьми. Розглянемо прояви цього явища у наступному
підрозділі.
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1.2. Жорстоке поводження з дітьми
10-річний досвід надання психологічної допомоги жертвам насильства в
сім’ї у Міжнародному гуманітарному центрі “РОЗРАДА” показує, що
практично всі випадки звернення людей за консультативною допомогою
були пов’язані з насильством та жорстоким поводженням з дітьми. Зокрема,
якщо за допомогою зверталися дорослі люди, виявлялося, що зазвичай
вони зазнавали жорстокого поводження і в дитинстві. З іншого боку, коли
психолог починав працювати з жінкою – жертвою насильства, виявлялося,
що діти були не тільки свідками насильства, але й дуже часто разом із нею
– безпосередніми жертвами жорстокого поводження. Найбільш типовими
наслідками такої ситуації стають такі скарги батьків чи вчителів на
поведінку дітей:
•

бійки;

•

конфлікти з оточуючими;

•

низька шкільна успішність;

•

замкненість тощо.

До емоційних проблем таких дітей можна віднести такі:
•

підвищена агресивність;

•

знижений настрій;

•

депресія;

•

тривожність;

•

страхи;

•

нестійкість емоційної сфери.

Часто батьки скаржаться на психоневрологічні розлади у дітей –
безсоння, енурези тощо, а також соматичні – серцево-судинні розлади, порушення травлення, астма тощо.
У тоталітарних сім’ях, де прийняті директивні, жорсткі форми виховання,
або дитину надмірно опікують, не враховуються потреби та психоемоційні
особливості дитини. В таких сім’ях жорстоке поводження з дітьми батьками
не усвідомлюється. Вони вважають, що жорсткі умови виховання корисні
для дитини і не розуміють того, що це негативно впливає як на психіку
дитини, так і на стан її соматичного здоров’я.
Самі діти, які зазнають жорстокого поводження і насильства, звертаються за допомогою до психологів вкрай рідко. Насамперед, це випадки
сексуального насильства щодо підлітків, їх побиття батьками. А от на вулицю такі діти тікають все частіше. Це як раз ті самі підлітки, з якими повсякденно стикається дільничний інспектор міліції, – чи то як з правопорушниками, чи як зі споживачами клею або наркотиків, чи які є просто
нещасними бездомними дітьми.
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Що ж таке жорстоке поводження з дітьми? Як відрізнити послідовні дії
батьків при вихованні в дитини дисциплінованості та відповідальності – від
насильницьких дій щодо дитини з боку батьків? Які дії слід вважати
неприпустимими, тобто які з них підлягають покаранню згідно з чинним
законодавством?

1.3. Характеристика видів та форм жорстокого поводження з дітьми
Деякі фахівці виділяють 4 типи жорстокого поводження щодо дітей:
1. фізичне насильство;
2. нехтування;
3. сексуальне насильство;
4. психологічне жорстоке поводження.
Жорстоке поводження з дітьми визначають, як навмисні дії (чи
бездіяльність) батьків, вихователів та інших осіб, які наносять шкоду
фізичному або психічному здоров’ю дитини.
Виокремлюють декілька видів жорстокого поводження:
•
фізичне насильство – тілесні покарання, нанесення фізичних
пошкоджень, а також втягнення дітей до вживання алкоголю та
наркотиків;
•
сексуальне насильство – використання дитини для задоволення
сексуальних потреб дорослих, залучення в заняття дитячою
проституцією, в тому числі використовуючи порнографічну
літературу, фотографії, кінофільми і т.ін. з метою одержання
прибутку;
•
психологічне (емоційне) насильство – відсутність любові та уваги до
дитини, приниження її людської гідності, грубість (словесні образи,
погрози і т.ін.);
•
зневажання основних потреб дитини – відсутність умов для
нормального життя дитини, турботи про її здоров’я та розвиток.
Внаслідок свого соціального статусу дитина знаходиться в залежності
від дорослих і є беззахисною перед найнегіднішими проявами людської
ницості.
Жорстокість по відношенню до дітей виникає як результат різних причин:
•
якщо дорослі мають негативні моральні якості;
•
якщо вони незадоволені:
– своїм способом життя,
– соціальним станом,
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– відсутністю роботи,
– іншими негараздами у житті;
•

як результат конфліктів у сім’ї.

Жорстокість може бути проявом психічного захворювання батьків чи
інших кривдників.
Різноманітні прояви жорстокого поводження з дітьми існували та існують у всіх країнах, незалежно від політичного, ідеологічного та економічного
устрою. Біда в тому, що довгий час ми намагалися обходити увагою цю
тему, називаючи дітей “привілейованим класом”. І вже тому діти вважалися
захищеними від негативних посягань та зневажання. Наслідком такого
ставлення є надзвичайне загострення проблеми, виявлення та реєстрація
усе більш вражаючих випадків жорстокого поводження з дітьми,
недосконалість системи всебічної допомоги постраждалим дітям та їх
сім’ям.
Дитині легко заподіяти шкоду. Уразливість дітей до насильства
пояснюється їх фізичною, психічною та соціальною незрілістю, а також
залежним (підлеглим) становищем по відношенню до дорослих, будь то
батьки, опікуни, вихователі, вчителі.
Велику роль у розповсюдженні жорстокості до дітей відіграє
необізнаність батьків або осіб, що їх замінюють, щодо того, які заходи
впливу неприпустимі по відношенню до дитини, нерозуміння, що не кожне
покарання іде їй на користь.
Не менш важливе значення має також низький рівень правової
культури населення, недостатні знання законодавчих норм, що охороняють
права дитини та гарантують покарання насильників, у тому числі за
порушення основних прав людини та дитини.
Жорстоке поводження з дітьми та зневажання їх інтересами можуть
мати різні види та форми, але наслідком цього завжди є:
•
серйозна шкода для здоров’я, розвитку та соціалізації дитини;
•
нерідко – погроза для життя дитини.
До жорстокого поводження з дітьми відносяться:
•

Фізичне насильство – нанесення дитині батьками або особами, що
їх замінюють, вихователями фізичних травм, різних тілесних ушкоджень, які завдають шкоди здоров’ю дитини, порушують її розвиток
або позбавляють дитину життя.
Фізичне насильство включає також залучення дитини до вживання наркотиків, алкоголю, давання їй отруйних речовин або медичних препаратів, а
також спроби задушення або утоплення.
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У деяких сім’ях як дисциплінарний захід використовують різні види
фізичного насильства – від потиличників та ляпасів до шмагання ременем.
Необхідно усвідомлювати, що фізичне насильство – це, дійсно, брутальне
застосування фізичної сили, до того ж воно завжди супроводжується словесними образами, що поглиблює ще й завдану дитині психічну травму. Це
все, безсумнівно, є прямим порушенням прав і свобод людини та
приниженням особистості дитини.
•

Сексуальне насильство або розбещення – використання дитини
дорослим або іншою (зазвичай набагато старшою) дитиною для
задоволення сексуальної потреби або одержання користі. До
сексуального розбещення належить також залучення дитини до
проституції, порнобізнесу.

•

Психологічне (емоційне) насильство – постійні або періодичні
словесні образи дитини, погрози з боку батьків, опікунів, вчителів,
приниження її людської гідності, звинувачення в тому, в чому вона
не винна, демонстрація нелюбові, неприязні до дитини.

До цього виду насильства належить також постійна брехня, обдурювання дитини. В результаті дитина втрачає довіру до дорослих, а також
до вимог, що висуваються до дитини і не відповідають її віковим можливостям.
•

Зневажання інтересами і потребами дитини – відсутність
належного забезпечення основних потреб дитини в їжі, одязі, житлі,
вихованні, медичній допомозі через ряд об’єктивних причин
(бідність, психічне захворювання, недосвідченість), а також без них.

Типовим є приклад зневажливого ставлення до дітей – залишення їх без
нагляду, що часто призводить до нещасних випадків.
•

Одним із проявів жорстокого поводження є відсутність любові у
жінки до дитини, коли вона ще знаходиться в утробі матері, тобто
небажання вагітності. Її, яка ще ніяк себе не виявила, вже не
люблять, не думають та не турбуються про неї.

Діти, якими знехтували ще до народження, народжуються раніше терміну
вдвічі частіше, ніж діти від бажаної вагітності. Вони часто мають низьку масу
тіла, частіше хворіють у перші місяці життя, гірше розвиваються.
Будь-який вид жорстокого поводження з дітьми призводить до
різноманітних наслідків, але їх всіх єднає одне – шкода для здоров’я дитини
або небезпека для її життя, не кажучи вже про порушення прав дитини.
Наводимо нижче класифікацію типів жорстокого поводження з дітьми.
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1.4. Класифікація типів жорстокого поводження з дітьми
Можна виокремити такі типи жорстокого поводження з дітьми,
визначені на основі досвіду роботи з сім’ями та безпосередньо з дітьми:
•

жорстокі фізичні покарання, фізичні знущання, побиття:
– побиття;
– штовхання;
– спроби задушити;
– викручування рук та ін.;
– дитина є свідком знущань над іншими членами сім’ї:
– батько б’є чи ґвалтує матір у присутності дітей;
– “погану” дитину фізично карають у присутності “хорошої” дитини;
– дитина є свідком фізичних знущань над іншою людиною, що не є
членом її родини, та ін.;
– сексуальне насильство;
– зґвалтування;
– нав’язування сексуальних стосунків;
– сексуальні дотики/поцілунки;
– інцест (кровозмішення);
– показ порнографії;
– залучення дитини до виготовленні порнографічного продукту та ін.;

•

використання “привілеїв” дорослих:
– поводження з дітьми як з рабами чи слугами;
– покарання, поводження як з підлеглими;
– поводження як зі своєю власністю;
– відмова повідомляти про рішення, що стосуються відвідин та
опікунства;

•

залякування:
– використовування свогїх переваг – росту, розмірів та сили;
– навіювання страху за допомогою розповідей, дій, тестів, поглядів;
– крики, стресогенна поведінка;
– жорстокість щодо інших істот;

•

погрози:
– кинути дитину;
– самогубства;
– заподіяти фізичної шкоди;
– заподіяти шкоду іншим людям, тваринам, рослинам...;

21

І. ВИДИ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

– розлюбити дитину;
– “силами зла”, що покарають дитину, та ін.;
•

використання “вищих сил”, громадських установ:
– загроза суворого покарання Богом, судом, міліцією, школою,
спецшколою, притулком, родичами та психіатричною лікарнею;

•

ізоляція:
– контролювання доступу дитини до інших людей: бабусі/дідуся,
однолітків, братів/сестер, батька/матері, інших людей;
– контролювання перебування дитини у помешканні, заборона
виходити з дому;
– контролювання спілкування дитини з друзями, аж до
перешкоджання спілкування за допомогою Інтернету;
– зачинення дитини у коморі, сараї чи туалеті, чи у будь-якому
закритому приміщенні вдома, в школі...;
– обмеження спілкування з дитиною, аж до повного ігнорування її
потреби у спілкуванні;
– емоційне насильство:
– приниження;
– використання скарг для тиску на дитину;
– використання дітей в якості довірених осіб;
– крики;
– непослідовність;
– присоромлення дитини;
– використання дітей у конфліктах між батьками;
– “торговельна” поведінка одного з батьків щодо любові до дитини;

•

економічне насильство:
– незадоволення основних потреб дитини;
– відмова чи зволікання у виплаті аліментів;
– занижений розмір державної допомоги одиноким матерям та
багатодітним сім’ям;
– повна відмова дитині в грошах;
– контролювання дитини за допомогою грошей;
– витрачання сімейних грошей;
– відмова дитині у підтримці;
– використовування дитини як засобу торгу при розлученні;
– нав’язування дитині економічно обмеженого способу проживання
без суттєвої необхідності;
– примушування дитини до важкої праці.
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1.5. Що робити у випадку, коли дитина є жертвою насильства в
сім’ї. Функції та повноваження органів і установ щодо захисту
дітей від жорстокого поводження та насильства в сім’ї.
Законом України “Про охорону дитинства” (стаття 10) гарантовано
право дитини на захист від усіх форм насильства.
Держава здійснює захист дитини від усіх форм фізичного і психічного
насильства, образи, недбалого і жорстокого поводження з нею, експлуатації, включаючи сексуальні зловживання, у тому числі з боку батьків або
осіб, які їх замінюють.
Надання дитині та особам, які піклуються про неї, необхідної допомоги
у запобіганні та виявленні випадків жорстокого поводження з дитиною.
Передача інформації про такі випадки для розгляду до відповідних
уповноважених законом органів для проведення розслідування і вжиття
заходів щодо припинення насильства покладається на:
– органи опіки і піклування;
– служби у справах неповнолітніх;
– центри соціальних служб для молоді.
Механізм взаємодії служб у справах неповнолітніх, органів внутрішніх
справ, органів і закладів освіти, охорони здоров’я, у справах сім’ї та молоді
у попередженні жорстокого поводження та насильства по відношенню до
дитини, наданні невідкладної допомоги дітям, які потерпіли від насильства,
визначено спільним наказом Державного комітету України у справах сім’ї та
молоді, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки
України, Міністерства охорони здоров’я України від 16.01.04 № 5/34/2/11
(зареєстровано в Міністерстві юстиції 22.01.04 р. за № 99/8697) “Про
затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу
жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення”.
У цьому Порядку поняття “жорстоке поводження з дитиною” означає
будь-які форми фізичного, психологічного, сексуального або економічного
та соціального насилля над дитиною в сім’ї або поза нею.
Координатором заходів щодо захисту дітей від жорстокого поводження
з ними або реальної загрози його вчинення є служба у справах неповнолітніх.
У разі виявлення фактів жорстокого поводження або насильства стосовно
дитини про такі випадки необхідно негайно інформувати територіальний підрозділ служби у справах неповнолітніх за місцем проживання дитини.
У випадку, якщо звернення (повідомлення) про факти жорстокого
поводження з дитиною отримано посадовою особою органу внутрішніх
справ, органів та закладів освіти, охорони здоров’я, управління (відділу) у
справах сім’ї та молоді, центру соціальних служб для молоді, такі звернення
передаються для реєстрації до служби у справах неповнолітніх за місцем
проживання дитини протягом однієї доби з моменту отримання.
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Усні повідомлення оформляються письмово посадовою особою, яка
отримала повідомлення, із зазначенням від кого отримано повідомлення,
дати та часу його отримання.
Якщо в заяві (інформації офіційних органів) з приводу жорстокого
поводження з дітьми вбачається ознака злочину чи загроза його вчинення,
вона обов’язково передається до органу внутрішніх справ.
Відповідно до вищезгаданого Порядку
Служби у справах неповнолітніх:
•
Ведуть загальний облік дітей, які зазнали жорстокого поводження, та
сімей, у яких діти зазнали жорстокого поводження.
•
Координують діяльність органів освіти, охорони здоров’я, внутрішніх
справ щодо профілактики та припинення фактів жорстокого поводження з
дітьми.
•
Надають необхідну допомогу дитині, яка зазнала жорстокого поводження, та в разі загрози його вчинення, вживають заходів до попередження
жорстокого поводження щодо дитини.
•
Направляють дитину для обстеження стану її здоров’я до установ і закладів охорони здоров’я з метою документування фактів жорстокого поводження, надання дитині необхідної медичної допомоги, у тому числі лікування
в стаціонарі.
•
Уживають невідкладних заходів до ліквідації наслідків і загрози неправомірних дій щодо дитини; у разі потреби разом з кримінальною міліцією у
справах неповнолітніх розв’язують питання про тимчасове вилучення
дитини із середовища, де вона зазнала жорстокого поводження, та про подальше її влаштування.
•
Спільно з центрами соціальних служб для молоді надають необхідну
соціально-психологічну допомогу, проводять профілактичну та роз’яснювальну роботу щодо наслідків жорстокого поводження з дітьми.
•

Представляють, у разі необхідності, інтереси дитини в суді.
Органи внутрішніх справ:

•
Працівники органів внутрішніх справ, у тому числі кримінальної міліції у
справах неповнолітніх, здійснюють прийняття інформації про випадки жорстокого поводження з дітьми цілодобово. Повідомлення зобов’язані приймати всі працівники органів внутрішніх справ.
•
У разі усного звернення або телефонного повідомлення працівником
органу внутрішніх справ складається протокол цього звернення чи повідомлення.
Усі звернення та інформації з приводу жорстокого поводження з дітьми,
у яких вбачаються ознаки злочинних діянь або загроза їх учинення,
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обов’язково реєструються в черговій частині органу внутрішніх справ. Інші
заяви та скарги, які надходять поштою, реєструються в канцелярії органу
внутрішніх справ і, якщо вони потребують додаткової перевірки, розглядаються в терміни, визначені законодавством.
Усі звернення та повідомлення щодо жорстокого поводження з дітьми
розглядає керівництво органу внутрішніх справ і дає конкретні вказівки
працівникам кримінальної міліції у справах неповнолітніх щодо необхідних
матеріалів для подальшого прийняття рішення згідно із законодавством.
Після перевірки викладених у зверненні фактів керівник органу внутрішніх справ приймає рішення про притягнення винних осіб до відповідальності.
Якщо питання, порушені в заяві дитини, не належить до компетенції
органів внутрішніх справ, працівники кримінальної міліції у справах неповнолітніх переадресовують їх за належністю і повідомляють про це відповідну
службу у справах неповнолітніх та автора звернення (повідомлення).
•
Працівники кримінальної міліції у справах неповнолітніх тісно співпрацюють із службами у справах неповнолітніх, центрами соціальних служб
для молоді, органами прокуратури, освіти, навчальними закладами,
закладами охорони здоров’я відповідно до законодавства.
У разі потреби термінового вилучення дитини із сім’ї, де батьки чи особи, що їх замінюють, жорстоко поводяться з нею, працівники кримінальної
міліції у справах неповнолітніх спільно зі службами у справах неповнолітніх
вирішують питання щодо подальшого влаштування дитини.
•
За всіма фактами жорстокого поводження з дітьми та результатами
розгляду працівники кримінальної міліції у справах неповнолітніх
зобов’язані інформувати:
– заявника;
– службу у справах неповнолітніх;
– батьків дитини або осіб, які їх замінюють (за згодою дитини);
– у разі необхідності, органи прокуратури та суд.
Органи та заклади освіти:
•
Здійснюють приймання заяв та повідомлень про випадки жорстокого
поводження з дітьми.
Терміново (протягом однієї доби) передають повідомлення у письмовій
формі до служби у справах неповнолітніх, органів внутрішніх справ про
випадок жорстокого поводження з дитиною чи реальну загрозу його
вчинення.
•
Уживають заходів до виявлення і припинення фактів жорстокого поводження з дітьми у навчальних закладах, притягують до дисциплінарної
відповідальності співробітників, учнів та інших осіб, які допускають жорстоке
поводження з дітьми.
•
Керівники навчальних закладів зобов’язують педагогічних працівників,
зокрема класних керівників, проводити попереджувальну роботу з
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батьками з метою недопущення випадків жорстокого поводження з дітьми в
сім’ях, а також відстежувати подібні випадки з боку інших учнів.
•
Класні керівники організовують роботу з батьками щодо роз’яснення
наслідків жорстокого поводження з дітьми в сім’ях, а також з особами, що
становлять найближче оточення дитини, яка постраждала від жорстокого
поводження або потерпає від реальної загрози його вчинення.
Органи та заклади охорони здоров’я:
•
Лікувально-профілактичні установи та заклади цілодобово здійснюють
приймання дітей, які зазнали жорстокого поводження, та надають їм
потрібну медичну допомогу.
•
При обстеженні дитини медичні працівники звертають увагу на ушкодження, що могли виникнути внаслідок жорстокого поводження з дитиною, та
повідомляють про це дільничного педіатра, орган внутрішніх справ та
відповідну службу у справах неповнолітніх.
•
У разі виявлення або надходження звернень чи повідомлень з приводу
жорстокого поводження проводять медико-соціальну реабілітацію дітей, які
потерпіли внаслідок жорстокого поводження.
Управління (відділи) у справах сім’ї, дітей та молоді:
•
Здійснюють приймання та розгляд звернень і повідомлень про випадки
жорстокого поводження з дітьми.
Терміново (протягом однієї доби) передають повідомлення у письмовій
формі до служби у справах неповнолітніх, органів внутрішніх справ про
випадок жорстокого поводження з дитиною чи реальну загрозу його
вчинення.
•
Направляють дітей, які зазнали жорстокого поводження, та членів сім’ї,
стосовно яких існує реальна загроза його вчинення, до спеціалізованих
установ для надання допомоги (кризові центри соціально-психологічної
допомоги, притулки, центри медико-соціальної реабілітації, прийомні сім’ї).
•
Проводять профілактичну, роз’яснювальну роботу серед громадськості
щодо попередження жорстокого поводження з дітьми.
Центри соціальних служб для молоді:
•
Здійснюють приймання заяв та повідомлень про випадки жорстокого
поводження щодо дитини.
Терміново (протягом однієї доби) передають повідомлення у письмовій
формі до служби у справах неповнолітніх, органів внутрішніх справ про
випадок жорстокого поводження з дитиною чи реальну загрозу його вчинення.
•
У разі необхідності надають первинну (під час звернення) соціальнопсихологічну допомогу дітям, які постраждали від жорстокого поводження.
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•
Надають правові, психологічні, соціально-медичні та соціальнопсихологічні послуги з метою збереження соціального статусу та повноцінної життєдіяльності, адаптування у суспільстві дітей, які постраждали
від жорстокого поводження.
Притулок для неповнолітніх та центр соціально-психологічної
реабілітації неповнолітніх:
•
Діти, які постраждали від жорстокого поводження, а також діти із сімей,
перебування в яких загрожує їх здоров’ю чи життю, мають можливість
цілодобово звернутися до притулку для неповнолітніх або центру соціальнопсихологічної реабілітації неповнолітніх.
•
Підставою для прийняття дитини є звернення дитини (усне або письмове) до адміністрації закладу за допомогою, яке обов’язково реєструється
та невідкладно розглядається керівництвом закладу.
Всеукраїнська дитяча лінія (8-800-500-21-80) та система телефонів довіри:
•
Безкоштовно, конфіденційно та анонімно надає консультації і психологічну допомогу дитині, яка постраждала внаслідок жорстокого
поводження з нею.
•
Надає дитині інформацію про роботу служб у справах неповнолітніх,
відділів у справах сім’ї та молоді, соціальних служб для молоді, органів опіки
і піклування, освіти і науки, охорони здоров’я, кримінальної міліції у справах
неповнолітніх, неурядових організацій, які працюють в інтересах дітей.
•
Інформує відповідну службу у справах неповнолітніх про факт
жорстокого поводження (у разі, якщо така дитина погодилася повідомити
свою адресу проживання) з метою оперативного втручання та надання
допомоги.

1.6. Основні характеристики насильства в сім’ї
Дуже важливо розібратися в тому, що є притаманним саме насильству,
чим воно відрізняється від випадкового прояву сили, від нещасного збігу
обставин.
Нам потрібно зрозуміти, як розпізнати насильство, як воно впливає на
самопочуття, на самооцінку людини, на долю жертви насильства і що саме
породжує насильство; зокрема, домашнє насильство, звідки воно береться
і як йому запобігати, як долати наслідки насильства. В цьому контексті
важливим є і розуміння психології насильника, витоків насильницької
поведінки, засобів соціального захисту жертв насильства та психологічної
роботи з насильниками.
Відомий польський психолог, що ретельно досліджував проблему
насильства в сім’ї, Єжі Меллібруда виділив 4 ознаки насильства:
•
насильство завжди здійснюється за попереднього наміру;
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•
•
•

суть насильства полягає у порушенні прав і свобод конкретної людини;
насильство є таким порушенням прав і свобод людини, що
унеможливлює її самозахист;
насильство в умовах відсутності самозахисту призводить до реальної
шкоди, тобто фізичної та психічної травми.

Досвід надання психологічної допомоги жінкам і дітям – жертвам домашнього насильства свідчить про те, що, дійсно, домашнє насильство є досить розповсюдженою формою існування великої кількості сімей в Україні.
Досить поширеними формами насильства поряд із побиттям та фізичним
знущанням є суцільний економічний контроль, приниження, брудні лайки,
примус до сексу, заборона працювати тощо.
Коли розглянути надані вище риси насильства, то, виявляється, що
інтенційність (попередній намір) домашнього насильства притаманна
насильникам як на свідомому рівні ("Я вас всіх навчу, як треба жити”, “Я вас
годую, і ви все повинні робити так, як я вимагаю”, “В моїй сім’ї правила
життя повинні бути такими, як у сім’ї моїх батька та матері” тощо), так і на
підсвідомому – “Ви всі повинні мені догоджати, здогадуватись, чого я хочу,
а не здогадаєтеся, то тримайтеся...”.
Діючи у відповідності зі своїми бажаннями та примхами, насильник
навіть не розглядає своїх підлеглих, дружину та дітей, як особистостей, в
яких можуть бути якісь права, наприклад, право на свою власну думку,
право мати якісь бажання чи уподобання, право приймати якісь рішення,
право на інформацію, що стосується життєво важливих питань існування
сім’ї тощо. Тому їх права постійно порушуються, рішення “головної” особи не
обговорюються. Зустрічаються сім’ї, в яких чоловік, голова та встановлювач
жорстких правил існування сім’ї, не дозволяє дружині та дітям навіть
звертатись до нього з власної ініціативи.
Насильство має місце, коли об’єкт насильства не може себе захистити –
чи це фізично більш слабка жінка, чи вкінець зневірена в собі; чи дитина не
може бути такою ж брутальною та жорстокою, як батько, бо вважає, що
така поведінка батька є нормою, бо іншої не бачила; чи всі жертви
насильства вкінець залякані, відчувають безліч страхів і не вірять, що хтось
чи щось може їх захистити, і багато інших варіантів, що розв’язують руки
насильнику.
Шкода від домашнього насильства величезна. Всі ми знаємо про
страшні наслідки фізичного насильства – смерть, каліцтво, синці... А хто
рахував руйнівні для формування особистості психологічні наслідки
домашнього насильства:
•

життя жертв домашнього насильства у постійному страху;

•

брак позитивних почуттів;

•

не реалізовану потребу у самовираженні як жінки, так і дітей;

•

катастрофічно знижену самооцінку жертв насильства, впевненість у
тому, що вони ні на що не здатні;
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•

обман, пристосовництво як основну модель поведінки членів
родини;

•

інформаційну депривацію (брак важливої для життя сім’ї інформації);

•

життя у повному обмеженні свободи;

•

депресію, як реакцію жертви на насильство;

•

сприйняття дитиною насильницької моделі існування сім’ї за норму;

•

агресивну, аж до злочинної, поведінку дітей та підлітків і багато
інших.

Єжі Меллібруда розглядає ще один важливий аспект насильства щодо
контексту характеру поведінки насильника – “ГАРЯЧЕ” та “ХОЛОДНЕ”
насильство.
Характеризуючи гаряче насильство, автор вдається до таких психологічних особливостей поведінки насильника, як ОСКАЖЕНІННЯ – переповнене вкрай негативними емоціями явище розриву психічної оболонки
особистості. Ця оболонка якийсь час стримує емоції, народжені психічною
напругою, безсиллям, ненавистю, почуттям агресії тощо. Почуття гніву і люті
зростають, виникає оскаженіння як скупчення цих почуттів. Психологи визнають, що хоча більшість людей усвідомлюють непристойність таких почуттів,
однак те переживання екстазу, яке притаманне розв’язку стану оскаженіння,
має для них навіть деяку привабливість. А тим часом ця потужна темна сила
руйнує особистість, керує нею, знищує моральні та етичні засади.
ХОЛОДНЕ НАСИЛЬСТВО – це певний стиль насильницької поведінки,
що базується чи на сценаріях, які людина засвоїла протягом свого життя,
найчастіше у батьківській сім’ї, чи навіть на певному стереотипі людських
стосунків.
Ось типовий приклад із сьогодення. Брудні лайки є безперечним проявом психологічного насильства. Коли дитина, підліток, юнак зростають
серед брудних лайок, вони стають для нього нормою. А для його коханої
дівчини, дружини його брутальність, наповнена брудними лайками, – вже
сценарій холодного насильства. Він не розуміє: “І чим вона не задоволена?
Я ж її не б’ю?.."
Часто, вже створивши свою сім’ю, така людина, що зростала у сім’ї, де
нормою були образи, приниження, обмеження, ігнорування, лайки, реалізує
ці “звичні” сценарії у своєму подружньому житті.
Тут варто розглянути поняття ЦИКЛУ НАСИЛЬСТВА, як явища, що
найчастіше є проявом гарячого насильства, нестриманої люті насильника,
його “екстазу” у прояві темних сил оскаженіння.
ЦИКЛ НАСИЛЬСТВА – це психологічний механізм стосунків між
насильником і жертвою, який визначився при всебічному розгляді фактів
насильства на ґендерній основі, при намаганнях запобігти насильству,
подолати його наслідки.
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Виявляється, що цей механізм є досить розповсюдженим і стандартним.
Тому варто його проаналізувати з психологічної точки зору, ще раз пошукати механізми зупинення соціальної естафети насильства, знайти важелі
оцінки поведінки насильника та жертви з тим, щоб вийти з цього кола.
Як вказують фахівці, цикл насильства може мати різну тривалість – від
декількох годин до багатьох років. В моїй практиці психолога-консультанта
зустрічалися сім’ї, в яких цикл насильства у прямому сенсі тривав роки (23), а в цілому, вже не цикл, а циклічний процес тривав від 12 до 20 років.
Що ж є притаманним циклу домашнього насильства?
Притаманним є повторення етапів розвитку стосунків насильника та
жертви.
Типова ситуація: насильство є переважно притаманним поведінці чоловіка. Це часто-густо є фізичне насильство, побиття, знущання, аж до зґвалтування на очах у дітей. Це може бути сексуальне насильство – примус до
сексу, жорстоке поводження під час сексу тощо. Можливе психологічне
насильство. Об’єктом насильства є жінка. Як стверджують наші американські колеги, у 75% випадків домашнього насильства жертвами насильства стають і діти.
Отже ВИПАДОК: оскаженіння, екстаз насильника, жорстокий прояв
насильства.
Сумнівів нема. Сталося. Це – завершення кола насильства і одночасно
початок нового кола.
Жертва постраждала. Типовий варіант: насильник просить вибачення,
обіцяє, що більше такого не станеться. Налякана жертва дуже хоче цьому
вірити, сподівається на краще життя, вірить, що своєю поступливою
поведінкою буде сприяти мирному співіснуванню членів родини.
Наступає ЗАСПОКОЄННЯ, а за ним і ПРИМИРЕННЯ. Кривднику часто
вдається переконати жертву, що вона сама багато в чому винна – чому не
виконувала його вимоги відразу, чим, мовляв, провокувала його на
агресивні дії. Часто кривдники не тільки вибачаються, але й роблять жертві
цінні подарунки. Все начебто забуто. Жертва всіма силами намагається
догодити кривднику, щоб запобігти новому незадоволенню. Часто
примирення може тривати досить довго, іноді роками. Дружина вже зовсім
втрачає своє “Я”, перетворюється на догідливу тінь свого чоловіка. Але
конфлікт не розв’язаний, життя триває, виникають нові протиріччя, нові
обставини.
Наступає етап ПОСИЛЕННЯ НАПРУГИ. Зі своєї консультаційної
практики знаю, як тяжко переживає жінка, коли тижнями, місяцями вони не
спілкуються з чоловіком, коли весь час у сім’ї виникають конфліктні ситуації,
але їх неможливо не тільки розв’язати, а й навіть назвати. Виникає нестерпна напруга, яка знову проривається ВИПАДКОМ НАСИЛЬСТВА. Цикл
завершується.
Практично в усіх таких сім’ях етапи заспокоєння та примирення з часом
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скорочуються, а випадки насильства стають все частішими. Виникає
КРИЗОВА СИТУАЦІЯ. Настає момент, коли жертва чи жертви вже більше
не можуть жити в такій ситуації. Вони більше не погоджуються терпіти знущання, починають усвідомлювати свої права і можливості, не хочуть страждати самі і не хочуть, щоб страждали діти.
На жаль, тут вони стикаються зі значними труднощами. Навіть у розвинених демократичних країнах зі сталою законодавчою та соціальною системами захисту жертв домашнього насильства у жінок та дітей виникає
багато труднощів у вирішенні проблеми відокремлення їх життя, захисту від
нападів насильника.
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ІІ. ВИКОНАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ
“ПРО ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї”
ДІЛЬНИЧНИМИ ІНСПЕКТОРАМИ МІЛІЦІЇ
2.1. Основні права дільничного інспектора міліції
Основні права дільничного інспектора міліції визначено Положенням про
службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ
України, затвердженим наказом МВС України від 20.10.2003 р. № 1212.
Відповідно до зазначеного Положення, дільничний інспектор міліції має
право:
•
вимагати від громадян і службових осіб припинення злочину або
адміністративного правопорушення, а також дій, які перешкоджають
здійсненню повноважень міліції, законній діяльності громадян;
•
перевіряти в громадян і посадових осіб документи, що засвідчують їх
особу, якщо є достатні підстави підозрювати їх у скоєнні злочину або
адміністративного правопорушення;
•
виявляти і вести облік осіб, які підлягають профілактичному впливу, на
підставі та в порядку, що встановлені законодавством України;
•
отримувати від громадян і посадових осіб пояснення, відомості, довідки,
які необхідні у зв’язку з виконанням службових обов’язків дільничного
інспектора;
•
викликати осіб, які систематично вчинюють порушення громадського
порядку та інші правопорушення, для їх офіційного попередження щодо
неприпустимості протиправної поведінки;
•
доставляти до міськ-, райоргану і затримувати на строк до трьох годин
осіб, які вчинили адміністративне правопорушення, з метою його
припинення згідно із законодавством України, якщо вичерпані інші заходи
впливу;
•
викликати громадян і посадових осіб за справами і матеріалами, які
перебувають у його провадженні. У випадках і в порядку, що передбачені
кримінально-процесуальним законодавством і законодавством про
адміністративні правопорушення, здійснювати приведення громадян і
посадових осіб, які без поважних причин ухиляються від явки за викликом;
•
складати протоколи про адміністративні правопорушення та накладати
адміністративні стягнення на громадян, які вчинили адміністративні
правопорушення відповідно до статті 177 і частин першої та другої статті
178 Кодексу України про адміністративні правопорушення;
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•
проводити передбачені кримінально-процесуальним законодавством
України дізнання за справами, які перебувають в його провадженні, а також
виконання окремих письмових доручень прокурорів, слідчих, органів
дізнання, постанов суддів і ухвал судів;
•
вилучати вогнепальну зброю і бойові припаси з підприємств, організацій, установ (крім воєнізованої охорони) у разі порушення правил придбання, зберігання, обліку, використання і перевезення цих предметів, проводити обстеження об’єктів дозвільної системи, вилучати вогнепальну
зброю у громадян при скасуванні дозволу на право її зберігання і використання;
•

входити безперешкодно в будь-який час доби:

а) на територію і в приміщення підприємств, установ і організацій, у тому
числі митниці, та оглядати їх з метою припинення злочинів, переслідування
осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, або за умов стихійного лиха;
б) до житла чи до іншого володіння особи, яка перебуває під адміністративним наглядом, з метою перевірки виконання встановлених судом
обмежень.
Забороняється входити на територію і в приміщення посольств, консульств, місій іноземних держав, а також до приміщень іноземних громадян,
які користуються дипломатичним імунітетом;
•
затримувати і доставляти до органів внутрішніх справ відповідно до
законодавства України осіб, які підозрюються в скоєнні злочину або ухиляються від виконання кримінального покарання чи адміністративного
арешту, а також осіб, відносно яких запобіжним заходом обрано взяття під
варту.
У разі опору, вчинення протидії, вживати заходів до їх подолання,
передбачених Законом України “Про міліцію";
•
використовувати безкоштовно транспортні засоби, що належать підприємствам, установам, організаціям і громадянам (крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних
держав, міжнародних організацій, транспортних засобів спеціального
призначення) для проїзду до місця події чи стихійного лиха, доставлення до
лікувальних закладів осіб, які потребують невідкладної медичної допомоги,
для переслідування правопорушників та доставлення їх до органів
внутрішніх справ;
•
виносити офіційні попередження та захисні приписи особам, які
вчинили насильство в сім’ї;
•
у невідкладних випадках безперешкодно і безкоштовно користуватися
засобами зв’язку, що належать підприємствам, установам, організаціям;
•
застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та
вогнепальну зброю в порядку, встановленому Законом України “Про
міліцію”.
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Дільничний інспектор міліції має право:
•

Підписувати і надсилати:
Запити:

- в інформаційні центри – щодо громадян, які проходять у справах про
злочини, а також щодо осіб, стосовно яких здійснюється профілактична
робота, з метою перевірки на наявність у них судимості;
- за місцем роботи правопорушників – про видачу на них характеристик,
довідок та інших документів, необхідних для перевірки заяв громадян, виконання запитів до підприємств, установ і організацій, проведення профілактичної роботи;
- у наркологічні, психоневрологічні диспансери та інші установи органів
охорони здоров’я – про перебування громадян на медичному або профілактичному обліку, наявність у них захворювань хронічним алкоголізмом
чи наркоманією, їх ставлення до лікування.
Відповіді на запити підприємств, установ, організацій про місцезнаходження осіб, які ухиляються від сплати аліментів.
Повідомлення за місцем роботи осіб, які знаходяться під наглядом
міліції, про встановлення щодо них адміністративного нагляду і пропозиції
стосовно закріплення за ними шефів-наставників.
Пропозиції щодо створення в трудових колективах комісії з боротьби з
пияцтвом, товариського суду, ради громадських пунктів охорони порядку
про обговорення антигромадської поведінки осіб, що перебувають на
профілактичному обліку, і проведення з ними виховної роботи.
Направлення до органів судово-медичної експертизи на медичне
обстеження осіб, яким завдано тілесних ушкоджень, а також запиту про
ступінь тяжкості цих ушкоджень.

2.2. Загальні обов’язки дільничного інспектора міліції
•
Дільничний інспектор міліції повинен постійно вивчати та аналізувати
оперативну ситуацію на адміністративній дільниці.
•

Дільничний інспектор міліції повинен знати:

- територію адміністративної дільниці, її особливості, систему доріг,
розташування та режим роботи підприємств усіх форм власності, баз, складів, інших місць збереження товарно-матеріальних цінностей, а також місця
збереження вогнепальної зброї та вибухових матеріалів, аптеки, інші місця
збереження наркотичних засобів та психотропних речовин, порядок охорони, місця стоянок автотранспорту, а в сільській місцевості – усі населені
пункти, фермерські господарства, лісові масиви, заготівельні та переробні
організації;
- населення адміністративної дільниці, характер його зайнятості,
етнічний склад, місцеві звичаї, традиції та культуру;
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- кількість скоєних на адміністративній дільниці злочинів, класифікацію
за видами, способом, місцем та часом вчинення, обставини, які сприяють їх
скоєнню, осіб, поведінка яких контролюється працівниками органів
внутрішніх справ, прикмети осіб, які підозрюються у скоєнні злочинів,
злочинців, викрадених речей та транспортних засобів, які перебувають у
розшуку;
- місця концентрації криміногенних осіб;
- сили та засоби, які задіяні для охорони громадського порядку, попередження й розкриття злочинів та правопорушень;
- порядок огляду місця пригоди, виявлення, фіксацію та вилучення слідів
злочину та інших речових доказів, а також порядок оформлення
процесуальних документів;
- оперативно реагувати й надавати у межах своєї компетенції допомогу
громадянам, посадовим особам, підприємствам, установам, організаціям,
громадським об’єднанням та працівникам інших підрозділів міськ-,
райорганів внутрішніх справ у здійсненні їх законних прав і інтересів.

2.3. Організація проведення індивідуально-профілактичної
роботи дільничним інспектором міліції
Відповідно до Положення про службу дільничних інспекторів міліції в
системі Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого наказом
МВС України від 20.10. 2003 р. № 1212, дільничний інспектор міліції у межах
своєї компетенції здійснює контроль і профілактичну роботу з такими
категоріями осіб:
- звільненими з місць позбавлення волі, які відбували покарання за
умисний злочин і в яких судимість не знято або не погашено у
встановленому законом порядку;
- засудженими за вчинення злочинів, виконання вироку щодо яких не
пов’язано із позбавленням волі;
- які визнані в установленому порядку хронічними алкоголіками або
зловживають спиртними напоями і на ґрунті пияцтва систематично
допускають порушення громадського порядку;
- які вчиняють насильство в сім’ї після винесення їм офіційного застереження про неприпустимість протиправної поведінки;
- які були визнані в установленому порядку наркоманами, токсикоманами або вживають наркотичні засоби чи психотропні речовини без призначення лікаря;
- психічно хворими, які є суспільно небезпечними і перебувають на спеціальному обліку в закладах охорони здоров’я;
- неповнолітніми правопорушниками, стосовно яких здійснюється профілактична робота підрозділами кримінальної міліції у справах неповнолітніх.
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Дільничний інспектор міліції контролює поведінку за місцем проживання
і роботи осіб, що взяті на облік. При цьому особливу увагу звертає на тих,
хто неодноразово був судимий або не став на шлях виправлення в місцях
позбавлення волі і після звільнення веде антигромадський спосіб життя.
•
Виявляє на адміністративній дільниці осіб, які допускають правопорушення в сім’ях, вживання наркотичних засобів і психотропних речовин без призначення лікаря, психічно хворих, які створюють безпосередню
загрозу для себе та оточуючих. Вживає до зазначених осіб своєчасні заходи
профілактичного впливу з метою недопущення вчинення ними злочинів та
адміністративних правопорушень.
•
Встановлює місця збору криміногенного елементу, осіб, які надають
приміщення для вживання наркотиків і психотропів, розпиття спиртних
напоїв і розпусти, втягування неповнолітніх у злочинну діяльність. Вживає
заходів щодо притягнення таких осіб до відповідальності, передбаченої
законодавством України.
•
З метою своєчасного виявлення осіб, які зловживають спиртними
напоями, вчиняють насильство в сім’ї, наркоманів та інших
правопорушників щомісячно вивчає та узагальнює:
- інформацію чергової частини міськ-, райоргану про виїзди чергових
нарядів міліції на побутові конфлікти;
- повідомлення травматологічних пунктів, бюро судово-медичних
експертиз, інших установ органів охорони здоров’я про заподіяння тілесних
ушкоджень, пов’язаних з насильством у сім’ї;
- скарги та заяви громадян, повідомлення посадових осіб про
правопорушення, учинені в сім’ях;
- матеріали, за якими винесені постанови про відмову в порушенні
кримінальної справи за фактами, що мали місце у сфері побуту;
- матеріали громадських формувань щодо осіб, схильних до скоєння
правопорушень.

2.4. Повноваження служби дільничних інспекторів міліції та
кримінальної міліції у справах неповнолітніх щодо
попередження насильства в сім’ї
Відповідно до статті 6 Закону України “Про попередження насильства в
сім’ї” служба дільничних інспекторів міліції та кримінальна міліція у справах
неповнолітніх:
•
виявляють причини і умови, що сприяють проявам насильства в сім’ї,
вживають у межах своїх повноважень заходи щодо їх усунення;
•
беруть на профілактичний облік осіб, схильних до вчинення насильства
в сім’ї, та проводять виховно-попереджувальну роботу з ними;
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•
відвідують сім’ї, члени яких перебувають на профілактичному обліку, за
місцем їх проживання і проводять з ними профілактичну роботу;
•
виносять офіційні попередження членам сім’ї про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї та про неприпустимість віктимної поведінки;
•
приймають та розглядають у межах своїх повноважень, визначених законом, заяви і повідомлення про насильство в сім’ї або про реальну загрозу
його вчинення;
•
вживають відповідних заходів щодо припинення насильства в сім’ї, а також дій членів сім’ї, що направлені на виконання реальної загрози вчинення
насильства в сім’ї;
•
повідомляють членів сім’ї, де виникає реальна загроза вчинення насильства в сім’ї або де було вчинено насильство в сім’ї, про права, заходи і послуги, якими вони можуть скористатися;
•
направляють жертв насильства в сім’ї до спеціалізованих установ для
жертв насильства в сім’ї;
•

виносять захисні приписи у випадках, передбачених цим Законом;

•

контролюють виконання вимог захисних приписів;

•
взаємодіють із спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з
питань попередження насильства в сім’ї (управліннями та відділами у
справах сім’ї та молоді, службами у справах неповнолітніх), з органами
опіки і піклування та спеціалізованими установами для жертв насильства в
сім’ї у питаннях попередження насильства в сім’ї;
•
надають інформацію з питань попередження насильства в сім’ї на запит
уповноважених органів;
•
здійснюють інші повноваження щодо попередження насильства в сім’ї,
передбачені законом.
Повноваження кримінальної міліції у справах неповнолітніх
поширюються на випадки, коли жертва насильства в сім’ї або особа,
стосовно якої існує реальна загроза вчинення насильства в сім’ї, а також
особа, що вчинила насильство в сім’ї, не досягли 18-річного віку.

2.5. Дії дільничного інспектора міліції щодо застосування
Закону України “Про попередження насильства в сім’ї"
У своїй діяльності щодо попередження насильства в сім’ї працівники
органів внутрішніх справ керуються Конституцією України, Законами
України “Про міліцію”, “Про органи і служби у справах неповнолітніх та
спеціальні установи для неповнолітніх”, “Про попередження насильства в
сім’ї”, відповідними наказами МВС України, іншими нормативно-правовими
актами.
Порядок здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї службою
дільничних інспекторів міліції та кримінальною міліцією у справах неповно-
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літніх органів внутрішніх справ визначено Інструкцією щодо порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах сім’ї та молоді, служб у справах неповнолітніх, центрів соціальних служб для молоді та органів внутрішніх справ з
питань здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї, затвердженою спільним наказом Мінсім’ядітимолоді та МВС України від 09.03.2004 р.
№ 3/235 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.03.2004 р.
за № 399/8998).
Відповідно до цієї Інструкції дільничний інспектор міліції:
•
Вживає заходів, спрямованих на своєчасне виявлення осіб, схильних до
вчинення насильства в сім’ї, та дітей, щодо яких вчинено насильство в сім’ї
або існує реальна загроза його вчинення.
•
У разі виявлення таких осіб у триденний термін інформує про цих осіб
відповідне управління (відділ) у справах сім’ї та молоді та службу у справах
неповнолітніх та надсилає Спеціальну картку обліку факту скоєння
насильства в сім’ї (додаток 1).
•
Приймає та розглядає заяви (повідомлення) про вчинення насильства в
сім’ї або реальну загрозу його вчинення відповідно до Порядку розгляду
заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім’ї або реальну його
загрозу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
26.04.2003 р. № 616, та нормативно-правових актів МВС України.
•
При отриманні заяви, повідомлення чи іншої інформації про факт
вчинення насильства в сім’ї або реальну загрозу його вчинення вживає
передбачених законом заходів щодо припинення правопорушення. У разі
необхідності надання потерпілому або правопорушнику першої медичної
допомоги викликає бригаду швидкої медичної допомоги.
•
При отриманні заяви про вчинення насильства в сім’ї або реальну
загрозу його вчинення протягом трьох днів інформує відповідне управління
(відділ) у справах сім’ї та молоді місцевої державної адміністрації, а у
випадках учинення насильства в сім’ї або реальної загрози його вчинення
стосовно неповнолітнього – ще й службу у справах неповнолітніх місцевої
державної адміністрації.
У разі встановлення в діях особи, яка вчинила насильство в сім’ї, ознак
злочину приймає рішення відповідно до Кримінально-процесуального
кодексу України, а у випадку встановлення ознак адміністративного правопорушення – відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.
•
За результатами перевірки заяви (повідомлення) у разі підтвердження
факту вчинення насильства в сім’ї виносить офіційні попередження про
неприпустимість вчинення насильства в сім’ї та ставить на профілактичний
облік осіб, які вчинили насильство в сім’ї.
Офіційне попередження про неприпустимість вчинення насильства в
сім’ї виноситься члену сім’ї, який вчинив насильство в сім’ї, працівниками
служби дільничних інспекторів міліції або кримінальної міліції у справах
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неповнолітніх, про що йому повідомляється під розписку (додаток 2). Офіційне попередження може бути винесено осудній особі, яка на момент його
винесення досягла 16-річного віку.
Підставами для винесення офіційного попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї можуть бути:
– особиста заява про допомогу члена сім’ї, який потерпів від фізичного,
сексуального, психологічного чи економічного насильства в сім’ї;
– висловлене жертвою насильства в сім’ї або членом сім’ї, стосовно
якого існує реальна загроза вчинення такого насильства, бажання щодо
вжиття заходів з попередження насильства в сім’ї, в т.ч. у разі, якщо повідомлення або заява надійшли не від них особисто;
– отримання повідомлення про застосування насильства в сім’ї або реальну загрозу його вчинення стосовно неповнолітнього чи недієздатного
члена сім’ї безпосередньо від цього неповнолітнього чи недієздатного
члена сім’ї або від органів та установ, на які покладається здійснення
заходів з попередження насильства в сім’ї;
– отримання інформації про реальну загрозу вчинення насильства в сім’ї
за інших обставин (публікації в засобах масової інформації, колективні
звернення громадян, керівників організацій, підприємств, судів,
навчальних закладів, органів громадського самоврядування та ін.).
На профілактичний облік члени сім’ї, які вчинили насильство в сім’ї,
ставляться тільки після винесення їм дільничним інспектором міліції або
працівником кримінальної міліції у справах неповнолітніх офіційного
попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї.
На осіб, які беруться на облік, заводяться алфавітні картки обліку особи
та відповідні профілактичні справи.
Алфавітні картки обліку та профілактичні справи заповнюються і
ведуться згідно з п. 10.7 Положення про службу дільничних інспекторів
міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого
наказом МВС України від 20.10.2003 р. № 1212.
Відповідно до зазначеного Положення картки та справи реєструються у
журналі реєстрації алфавітних карток та справ щодо профілактичної роботи
стосовно громадян.
Журнал реєструється в канцелярії міськ-, райоргану та зберігається у
начальника відділу (відділення) дільничних інспекторів міліції.
Справи заводяться на всі категорії правопорушників за винятком осіб,
які перебувають під адміністративним наглядом (ведуться справи нагляду),
засуджених за вчинення злочинів, виконання вироку щодо яких не пов’язано із позбавленням волі, та неповнолітніх правопорушників, стосовно
яких здійснюється профілактична робота підрозділами кримінальної міліції у
справах неповнолітніх.
У справі зосереджуються: мотивований рапорт щодо постановки особи
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на профілактичний облік, розглянутий керівництвом міськ-, райоргану, та
матеріали про допущені правопорушення особою, яка перебуває на обліку.
Справа зберігається у дільничного інспектора міліції, який здійснює
профілактичну роботу з особою, що перебуває на обліку.
Алфавітна картка обліку заводиться на всі категорії осіб та реєструється в журналі реєстрації алфавітних карток та справ щодо профілактичної роботи стосовно громадян під одним номером. Картки розташовуються в алфавітному порядку, формуються в картотеку і зберігаються
у старшого дільничного інспектора.
Якщо на особу не заводиться справа, в журналі реєструється тільки
алфавітна картка у двох примірниках, другий зберігається у дільничного
інспектора міліції, який профілактує особу.
Якщо особа одночасно належить до декількох категорій правопорушників
(раніше судимий, наркоман тощо), про це вказується в пункті 9 картки.
Картки зберігаються до зняття з обліку особи, після чого ліквідуються.
Про знищення карток робиться відмітка в журналі реєстрації.
У разі переїзду профілактованої особи на нове місце проживання картка разом із справою надсилається до міськ-, райоргану за територіальністю.
Загальною підставою для зняття з профілактичного обліку всіх
категорій правопорушників є смерть, засудження до позбавлення волі,
переїзд особи на інше постійне місце проживання.
•
У випадках, коли один із членів сім’ї своєю поведінкою систематично
(три рази й більше) провокує вчинення насильства в сім’ї і цим самим
створює ситуацію, що може призвести до його вчинення, працівниками
служби дільничних інспекторів міліції або кримінальної міліції у справах
неповнолітніх такому члену сім’ї виноситься офіційне попередження про
неприпустимість віктимної поведінки щодо насильства в сім’ї (додаток 3).
Про винесення офіційного попередження така особа повідомляється під
розписку.
•
Особі, яка вчинила насильство в сім’ї після отримання офіційного
попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї, дільничним
інспектором міліції або працівником кримінальної міліції у справах неповнолітніх за погодженням з начальником відповідного органу внутрішніх
справ і прокурором може бути винесений захисний припис (додаток 4).
Питання про винесення захисного припису не розглядається у випадках,
коли жертва насильства в сім’ї офіційно попереджалась про неприпустимість віктимної поведінки.
Захисний припис не підлягає винесенню та погодженню в разі наявності
в діях особи, яка вчинила насильство в сім’ї, ознак злочину.
Захисним приписом особі, стосовно якої він винесений, може бути
заборонено чинити певну дію (дії) у відношенні до жертви насильства в сім’ї,
а саме:
– чинити будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи
економічного спрямування у відношенні до інших членів сім’ї;
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– отримувати інформацію про місцеперебування жертви насильства в
сім’ї;
– розшукувати жертву насильства в сім’ї, якщо жертва насильства в
сім’ї за власним бажанням перебуває в місці, яке не відоме особі, яка вчинила насильство в сім’ї;
– відвідувати жертву насильства в сім’ї, якщо вона тимчасово перебуває
не за місцем спільного проживання членів сім’ї;
– вести телефонні переговори з жертвою насильства.
На погодження захисного припису начальнику органу внутрішніх справ
та прокурору подаються:
– офіційне попередження про неприпустимість учинення насильства в
сім’ї,
– заява (інформація) про вчинення насильства в сім’ї;
– інші матеріали, які характеризують особу правопорушника.
Обмеження встановлюються терміном до 30 діб з дня погодження захисного припису з прокурором.
Офіційні попередження про неприпустимість вчинення насильства в
сім’ї, віктимної поведінки щодо насильства в сім’ї та захисні приписи виносяться працівниками служби дільничних інспекторів міліції або кримінальної
міліції у справах неповнолітніх за місцем проживання особи, яка вчинила
насильство в сім’ї, або у службових приміщеннях на дільниці чи органів
внутрішніх справ.
У разі відмови особи від підписання зазначених документів у них
робиться відповідний запис у присутності свідків чи потерпілих (за наявності
таких).
Осіб, які вчинили насильство в сім’ї у відношенні до інших членів сім’ї і
перебувають на профілактичному обліку, знімають з профілактичного
обліку за таких підстав:
– закінчення терміну перебування на профілактичному обліку (згідно із
Законом України “Про попередження насильства в сім’ї” – один рік після останнього факту вчинення насильства в сім’ї);
– винесення вироку суду про притягнення члена сім’ї, який вчинив
насильство в сім’ї, до кримінальної відповідальності у вигляді позбавлення
волі;
– тривала (понад один рік) відсутність за місцем проживання;
– смерть такої особи.
Дільничний інспектор міліції:
•
Проводить роз’яснювальну роботу в сім’ях, де вчинено насильство в
сім’ї або існує реальна загроза його вчинення, повідомляє членів сім’ї про
права, заходи і послуги, якими вони можуть скористатися, встановлену
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законодавством відповідальність за вчинення насильства в сім’ї та невиконання захисного припису.
•
При безпосередній загрозі життю та здоров’ю особи, яка постраждала
від насильства в сім’ї, або дитини вживає заходів щодо ліквідації цієї загрози та надає необхідну допомогу у вилученні такої особи чи дитини із сім’ї та
направленні до спеціалізованих установ для жертв насильства в сім’ї
(кризових центрів, притулків, центрів медико-соціальної реабілітації).
•
Виявляє причини й умови, що сприяють проявам насильства в сім’ї,
вживає у межах своїх повноважень заходів щодо їх усунення. Вносить подання з цих питань до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, установ, підприємств та організацій.
•
Надає консультації з питань попередження насильства в сім’ї громадянам, установам і організаціям.
•
Щоквартально направляє до відповідного управління (відділу) у справах
сім’ї та молоді інформацію про: кількість звернень з питань вчинення
насильства в сім’ї або реальну загрозу його вчинення; кількість осіб, які перебувають на профілактичному обліку в органах внутрішніх справ; кількість
осіб, яким винесено офіційне попередження про неприпустимість вчинення
насильства в сім’ї, та кількість захисних приписів; кількість осіб, притягнутих
до відповідальності (адміністративної та кримінальної) за вчинення
насильства в сім’ї.
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Додаток 1
Спеціальна картка обліку факту скоєння насильства в сім’ї
Дата і час скоєння правопорушення _________________________________________
Адреса _________________________________________________________________
Потерпіла(-ий) ___________________________________________________________
(П.І.Б., рік народження, місце реєстрації та постійного проживання,
__________________________________________________________________________________
місце роботи, посада, судимість, родинний зв’язок з правопорушником)

Правопорушник(-и)_______________________________________________________
(П.І.Б., рік народження, місце реєстрації та постійного проживання,

_______________________________________________________________________
місце роботи, судимість)

Наявність тілесних ушкоджень:
у потерпілої(-го) _________________________________________________________
(так, ні, синці, подряпини, кровотеча, опіки, переломи, інше)

у правопорушника _______________________________________________________
(так, ні, синці, подряпини, кровотеча, опіки, переломи, інше)

Заява потерпілої(-го) _______________________________________________
(письмова, усна, дата, №КОЗП, не надійшло, направлення на СМЕ № )

Присутність неповнолітніх дітей при конфлікті ________________________________
(так, ні)

_______________________________________________________________________
(ім’я, рік народження, № школи, клас, психічний стан, плач, переляк, інше)

Ознаки алкогольного сп’яніння:
у потерпілої(-го) __________________________
(так, ні)

у правопорушника ________________________
(так, ні)

Поводження правопорушника при втручанні __________________________________
(агресія, опір міліції, спокійний, інше)

Заходи впливу до правопорушника _________________________________________
(профбесіда, офіційне попередження,

_______________________________________________________________
адмінстягнення, затримання)

Поставлення правопорушника на облік в ОВС________________________________
(категорія обліку, дата, № проф.

_______________________________________________________________
справи, П.І.Б. ДІМ, який проводить профроботу)

Прийнято по матеріалу рішення ____________________________________________
(направлений до суду, № кримінальної справи,

_______________________________________________________________________
відмовного матеріалу, інше)

_______________________________________________________________________
(посада, назва ОВС, П.І.Б. працівника, який перебував на місці події)
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Примітка 1. Спеціальна картка обліку факту скоєння насильства в сім’ї
знаходиться в накопичувальній справі, а її копія (після заповнення всіх реквізитів) у триденний термін направляється до управління (відділу) у справах
сім’ї та молоді місцевої держадміністрації, а у випадках скоєння насильства
в сім’ї відносно неповнолітнього – ще і службі у справах неповнолітніх
місцевої держадміністрації.

Додаток 2
Офіційне попередження
про неприпустимість учинення насильства в сім’ї
Я, ________________________________________________________________ ,
(прізвище, ім’я та по батькові)

_____ ______________________ 19 ___ року народження, проживаю за адресою:
_______________________________________________________________________
(місце проживання)

у зв’язку з тим, що _______________________________________________________
(короткий зміст правопорушення)

_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ ,
на підставі статті 10 Закону України “Про попередження насильства в сім’ї” отримав
офіційне попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї.
Мені роз’яснено, що у випадках учинення насильства до членів своєї сім’ї я можу
бути притягнутий до кримінальної, адміністративної чи цивільно-правової
відповідальності згідно з чинним законодавством.
Підпис правопорушника ____________________________________
____ ________________ 200___ року
Офіційне попередження здійснено __________________________________________
(посада, звання,

_______________________________________________________________________
прізвище та підпис працівника, який здійснив попередження)

У присутності ___________________________________________________________
(вказати особу, яка була присутня при винесенні попередження)
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Додаток 3
Офіційне попередження
про неприпустимість віктимної поведінки щодо насильства в сім’ї
Я, _____________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

_____ __________________ 19 ___ року народження, проживаю за адресою:
_______________________________________________________________________
(місце проживання)

у зв’язку з тим, що _______________________________________________________
(короткий зміст обставин, які стосуються поведінки

_______________________________________________________________________
потенційної жертви, що провокує насильство в сім’ї)

______________________________________________________________________ ,
на підставі статті 11 Закону України “Про попередження насильства в сім’ї” отримав
(-ла) офіційне попередження про неприпустимість систематичної віктимної поведінки,
що може призвести до вчинення насильства в сім’ї.
_______________________________________________
(підпис потенційної жертви, що провокує насильство в сім’ї)

____ ________________ 200___ року
Офіційне попередження здійснено __________________________________________
(посада, звання,

_______________________________________________________________________
прізвище та підпис працівника, який здійснив попередження)

У присутності ___________________________________________________________
(вказати осіб, які були присутні при винесенні попередження)
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Додаток 4
ПОГОДЖЕНО
Начальник _______________________
УМВС України в ___________________
_________________________________
_________________________________
____ ______________ 200__ року

ПОГОДЖЕНО
Прокурор _______________ району
_______________________ області
_______________________________
_______________________________
____ ______________ 200__ року

Захисний припис
особі, яка вчинила насильство в сім’ї
______ ____________________ 200__ року
_______________________________________________________________________
(назва населеного пункту)

Я, _____________________________________________________________________
(посада, звання, прізвище та ініціали працівника,

______________________________________________________________________ ,
який виніс захисний припис)

на підставі статті 13 Закону України “Про попередження насильства в сім’ї” виніс
захисний припис гр. ______________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

____ __________________ 19____ року народження, проживає за адресою:
_______________________________________________________________________
(місце проживання)

у зв’язку зі скоєнням ним (нею) умисних дій фізичного, сексуального, психологічного
чи економічного спрямування (насильства в сім’ї) після отримання офіційного
попередження про неприпустимість їх вчинення.
Цим приписом гр. ____________________________________________________
заборонено чинити такі дії (потрібне підкреслити):
1) чинити акти фізичного, сексуального, психологічного чи економічного
характеру відносно інших членів сім’ї;
2) отримувати інформацію про місцеперебування жертви насильства в сім’ї;
3) розшукувати жертву насильства в сім’ї, якщо вона перебуває в місці, що не
є відомим особі, яка вчинила насильство;
4) відвідувати жертву насильства в сім’ї, якщо вона тимчасово перебуває не за
місцем спільного проживання членів сім’ї;
5) вести телефонні переговори з жертвою насильства в сім’ї.
Зазначені обмеження діють до ___ ________________ 200__ року
Гр. _______________________________ роз’яснено, що в разі порушення вимог
захисного припису він (вона) буде притягнутий (-та) до відповідальності відповідно до
чинного законодавства.
Підпис особи, якій винесено захисний припис __________________________
____ ________________ 200___ року
_______________________________________

_________________________

(підпис посадової особи, якою винесено захисний припис)

(дата винесення захисного припису)
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Примітка 1. Захисний припис не підлягає винесенню та погодженню у разі наявності
в діях особи, яка вчинила насильство в сім’ї, ознак злочину, передбаченого п. 2 ст.13
Закону України “Про попередження насильства в сім’ї”.

2.6. Методичні рекомендації дільничному інспектору міліції при
розгляді звернень про вчинення насильства в сім’ї
При отриманні повідомлення про сімейно-побутовий конфлікт
дільничний інспектор міліції повинен вжити наступні заходи особистої
безпеки:
– перевірити по картотеці на предмет перебування осіб, що мешкають
за вказаною адресою, на профілактичних обліках (психічно хворий,
наркоман, раніше судимий тощо) та з’ясувати наявність у них зареєстрованої мисливської зброї;
– дільничні інспектори міліції повинні виїжджати (виходити) на побутовий конфлікт в кількості не менше 2-х працівників, або з позаштатним
дільничним інспектором міліції чи членом громадського формування з
охорони громадського порядку;
– обов’язково мати при собі табельну зброю та спецзасоби;
– підходити до будинку з дотриманням заходів особистої безпеки,
страхуючи один одного. По сходах підніматись, по можливості, ланцюжком
один за одним. Біля дверей квартири не скупчуватись, страхуватись на випадок можливого пострілу через двері. В квартиру заходити по одному,
страхуючись на випадок нападу із-за відчинених дверей;
– прибувши на місце події, пересвідчитись у наявності побутового
конфлікту, можливості його переростання у злочин або встановити сам
факт наявності злочинних дій;
– перебуваючи у приміщенні, необхідно встановити кількість осіб, які
беруть участь у побутовому конфлікті, визначити ступінь небезпеки цього
конфлікту для оточуючих.
При розв’язанні сімейно-побутового конфлікту дільничний інспектор
міліції:
– звертається до конфліктуючих сторін, свідків побутового конфлікту у
ввічливій формі, дотримуючись правил професійної та загальногромадської
етики, і з’ясовує тільки ті обставини, які безпосередньо пов’язані з
побутовим правопорушенням;
– уникає невиважених та поспішних висновків, висловлювань про своє
ставлення до учасників і їх дій (поведінки) під час побутового конфлікту,
оскільки перше враження може бути хибним;
– не допускає при проведенні бесіди упередженого ставлення до будького з конфліктуючих;
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– повинен бути готовим до будь-яких провокаційних дій з боку конфліктуючих сторін та проявляти максимум витримки і пильності;
– надає винуватцю насильства в сім’ї чітку інформацію про наслідки
скоєного ним правопорушення;
– якщо правопорушник перебуває в стані алкогольного сп’яніння, виявляє наміри до продовження протиправних дій, його доцільно доставити до
чергової частини для застосування заходів, передбачених законодавством.
При спілкуванні з потерпілим дільничному інспектору міліції потрібно:
– виявляти повагу і розуміння, адже рішення про виклик міліції є спробою протистояти агресивності кривдника, а така спроба дуже часто здійснюється в ситуації крайньої небезпеки;
– забезпечити жертву конкретною інформацією про те, де і яку
допомогу вона може отримати.
Якщо потерпілій особі заподіяні легкі тілесні ушкодження, дільничний
інспектор міліції:
– роз’яснює особі порядок розгляду її звернення;
– приймає скаргу встановленого зразка. Скарга в суд пишеться потерпілою особою власноручно і оформляється в порядку, передбаченому у
ст. 27 КПК України та у відповідності до ст.251 (особливості досудового
розгляду в справах, які порушуються за скаргою потерпілого), з
урахуванням вимог ст.ст. 223 (обвинувальний висновок), і 224 (додатки до
обвинувального висновку) КПК України;
– видає потерпілому направлення на судово-медичну експертизу;
– виносить кривднику офіційне попередження про недопустимість вчинення насильства в сім’ї, з подальшою постановкою його на профілактичний
облік в міськрайоргані, якщо такий там не перебуває. Офіційне попередження, захисний припис та постановка на облік особи, що скоїла насильство в
сім’ї, робиться згідно наказу МВС України №329-02;
– при наявності у правопорушника офіційного попередження про
неприпустимість вчинення насильства в сім’ї, виносить захисний припис;
– документує факт правопорушення (опитує учасників конфлікту та
свідків);
– реєструє матеріал до КОЗП міськрайоргану (якщо він раніше не був
зареєстрований);
– протягом 10 діб проводить збір інших необхідних для справи
матеріалів (характеристика, довідка про судимість, ксерокопія паспорта
тощо);
– направляє справу до суду в порядку згідно ст. 97 КПК України;
– всі зібрані матеріали зшиваються в справу, листи нумеруються,
складається опис;
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– по закінченню перевірки справа
міськрайоргану надсилається до суду.

за

підписом

начальника

Якщо потерпілій стороні згідно акта судово-медичної експертизи
заподіяні тяжкі або середньої тяжкості тілесні ушкодження (ст.ст.121-123,
128 КК України) або вбачається склад іншого злочину, матеріали
передаються до слідчого підрозділу міськрайоргану.
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ІІІ. МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ КОМЕНТАР
ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
ЩОДО ДІЙ У ВИПАДКАХ ВЧИНЕННЯ
НАСИЛЬСТВА У СІМ’Ї
3.1. Визначення поняття віктимної поведінки
У широкому розумінні цього поняття віктимна поведінка – це поведінка
жертви (victima (лат.) – жертва). Також можна сказати, що віктимна поведінка – це поведінка особи, внаслідок якої вона опиняється у ролі жертви.
Жертва насильства – більш широке поняття, аніж потерпілий, оскільки потерпілою вважається особа, яка визнана такою в установленому законодавством порядку. Оскільки Закон України “Про попередження насильства в
сім’ї” діє тоді, коли немає ознак кримінального злочину, поняття потерпіла
особа вживати не рекомендовано. Існує визначення поняття жертви. За
В.Є.Христенком, жертва – це людина (сторона взаємодії), що втратила значимі для неї цінності в результаті впливу на неї іншою людиною (стороною
взаємодії). У випадках насильства в сім’ї як сторона взаємодії можуть виступати одна людина або група людей. Жертвою людина може бути тільки
у випадку її взаємодії з ким-небудь. У цьому контексті людина не може
вважатися жертвою в результаті насильства над собою, внаслідок своєї неуважності, нерозважливості і т.ін. (тобто без дії іншої сторони).
Віктимна поведінка вивчається у навчальних закладах МВС у розділах
кримінології та юридичної психології, де вона розглядається як складова
кримінальної системи, що призводить до скоєння злочину. Тому, в межах
даних дисциплін, віктимна поведінка розглядається як одна з рушійних сил
розвитку кримінальної ситуації, здебільшого як провокування насильницьких дій. Однак, як вже зазначалося, Закон України “Про попередження насильства в сім’ї” діє тоді, коли немає ознак кримінального злочину, тому поняття віктимної поведінки у ситуаціях насильства в сім’ї суттєво відрізняється від віктимної поведінки жертви під час злочинних дій. У більшості
випадків насильства в сім’ї жертва не провокує насильника.

3.2. Різновиди віктимної поведінки
в ситуаціях сімейного насильства.
Поведінка жертви під час скоєння насильницьких дій
Як у створенні сприятливої насильству ситуації, так і в динаміці здійснення самого акту насильства досить часто сама жертва відіграє значну роль.
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Отримані в результаті досліджень дані дозволили зробити висновок про
те, що поведінка жертви насильства складається з трьох фаз;
– поведінка в період до скоєння насильства;
– поведінка в момент здійснення насильства;
– поведінка після скоєння насильства.
Поведінка в період до скоєння насильства.
– неучасть у створенні ситуації насильства ("чисті жертви");
– участь (активна або пасивна) у створенні ситуації насильства;
– свідоме провокування насильства.
Неучасть у створенні ситуації насильства (так звані “чисті жертви").
У даних випадках жертва аж ніяк не сприяє створенню ситуації насильства. Для розуміння цього необхідно знати концепцію “набутої (навченої)
безпорадності”, що була запропонована американським ученим Мартіном
Селігманом і розвинута Леонор Вокер. Початок цієї концепції поклали
досліди над тваринами.
Група вчених проводила досліди над молодими собаками (цуценятами).
Тварин помістили до просторої клітки, де замість підлоги була дротяна сітка.
Через певні проміжки часу, незалежно від часу доби, через сітку пропускали
струм і цуценята отримували слабкий електричний удар. Спочатку вони намагалися врятуватися від нього, розбігалися по різних кутках клітки, але
ніякого порятунку не було і тварини отримували удар за ударом. З часом рухова активність тварин стала меншою, вони не реагували на електричні розряди як раніше. Поступово вони навчилися жити у даних умовах, майже не
реагували на удари струмом навіть вночі, коли спали, або під час прийняття
їжі, вони вже нікуди не втікали, тільки здригалися.
Отже, М. Селігман припустив, що тварина, котра тривалий час зазнає
неухильного покарання, навчається марності своїх зусиль, у неї виробляється набута (навчена) безпорадність. На думку вченого, це відбувається
тому, що тварина визнає повну незалежність між своєю поведінкою, спрямованою на порятунок, і наслідками цієї поведінки – що б не робилося, усе
виявляється безрезультатним.
Дану модель на тваринах було покладено в основу подальших досліджень, що внесли ряд уточнень у розуміння процесу виникнення набутої
безпорадності у людей. Зокрема, з’ясувалося, що результат навчання залежить не тільки від того, що людина переконується у своїй нездатності вплинути на дану ситуацію, вирішити конкретну задачу, але і від сподівань, що
сформувалися в минулому досвіді. Дуже багато залежить від того, чи вважає людина дану задачу взагалі неможливою до розв’язання, чи думає, що
вирішити задачу не під силу тільки їй. Набута безпорадність розвивається
тільки в останньому випадку.
Таким чином, набуття безпорадності відбувається за наявності таких
факторів:
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•

людина не має попереднього досвіду вирішення складних задач;

•

у неї сформовано недостатній рівень потреби в пошуку виходу із
складної ситуації;

•

людина вважає, що з даною задачею справиться будь-хто, рівний їй
(за фізичними, психологічними й іншими даними), але не вона сама.

Набута безпорадність призводить до того, що людина, потрапивши у
“звичну” ситуацію жертви, практично нічого не робить для зміни положення,
що сформувалось.
Особа, у якої спостерігається навчена безпорадність, у повсякденному
житті поводиться трохи інакше від інших. Ця відмінність виявляється в тім,
що вона вважає: “я все одно не зможу, так навіщо ж робити?”, і при
виявленні небезпеки для себе не завжди шукає вихід для порятунку. У даної
людини спостерігається комплекс невдахи, що й перешкоджає мобілізації
всіх її ресурсів для зміни як конкретної ситуації, так і стану справ у цілому.
Саме такого роду люди і стають частіше жертвами. Але в даному випадку не можна стверджувати, що жертва – це людина, у якої спостерігається набута безпорадність, тому що наявність зазначеного фактора не
є обов’язковим чинником для того, щоб людина стала жертвою.
І все ж таки, застосовуючи концепцію “набутої безпорадності” для з’ясування процесу віктимізацїї (набуття ролі жертви) осіб, що страждають від
насильства, ми можемо тепер краще зрозуміти дану ситуацію. Якщо
особистість хоча б один раз повірить, що не може контролювати того, що
відбувається з нею, то пізніше їй буває надзвичайно важко знову повірити у
свою спроможність впливати на ситуацію, навіть якщо вона одержує позитивні результати власних більш пізніх спроб повернення контролю над ситуацією. Це твердження є істотним для розуміння причин, чому жінки, котрі
страждають від насильства, не намагаються звільнитися від відносин, у яких
чоловік знущається з них. Якщо жінка один раз повірить у свою безпорадність, усе її сприйняття ситуації наповнюється цим переконанням, у результаті – жінка стає безпомічною і пасивною. Тому й здається, що бездіяльність
у поведінці осіб, котрі страждають від насильства, є аналогічною пасивній
рефлексії у поведінці собак з дослідів М. Селігмана. Почуття неможливості
втечі від одного нападу поширюється в таких осіб на почуття неможливості
втечі від агресора взагалі.
Почуття безпорадності має негативний вплив на здатність людини до
вирішення проблем. Пройняті цим переконанням, жертви насильства стають наче “сліпими” щодо можливостей своїх подальших дій. Люди, що відчувають свою безпорадність, щиро вірять, що не мають ніякої можливості
впливу на ймовірність успіху чи поразки в справах, що є для них важливими.
Жертви, переконані в тім, що насильство є їхнім життєвим шляхом, вважають, що вони ніяк не можуть вплинути на ситуацію.
Американським психотерапевтом Дж. Рейнуотер розроблено трохи
інший, на наш погляд, досить раціональний, підхід до пояснення причин
поведінки людини, що призводять її до стану жертви. Так, Дж. Рейнуотер
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вважає, що кожна людина у своєму житті займається самопрограмуванням.
Від того, як кожен програмує самого себе, залежить його подальша поведінка в тій чи іншій ситуації. Якщо людина протягом усього життя втлумачувала самій собі, що вона невдаха, і що всі можливі й неможливі нещастя
відбудуться саме з нею, то вона з найбільшим ступенем ймовірності може
стати жертвою. Іншими словами, людина свідомо підвищує свою віктимність.
Участь у створенні ситуації насильства. Взаємозв’язок і взаємозумовленість особистості й негативної поведінки жертви насильства можна у певній
мірі простежити на прикладі прояву деяких морально-психологічних рис у
частини жертв. Домінуючими за стійкістю і значимістю в структурі моральнопсихологічного образу цих жертв були такі якості, як агресивність, деспотизм
у відношенні до близьких, непоступливість, схильність до вживання алкоголю,
статева розбещеність, нерозбірливість у зав’язуванні знайомств тощо.
Дану групу складають жертви насильства, загальними рисами яких є
збудливість, вразливість, розгальмованість, слабкий вольовий контроль
поведінки. Нерідко їм властиві асоціальність, педагогічна занедбаність,
перекручене уявлення про морально-етичні норми, раннє залучення до
вживання спиртних напоїв, ранній початок статевого життя, вживання наркотиків. Ці жертви втягуються в ситуацію насильства через власну нерозважливу поведінку, яка сприяє виникненню ситуації насильства: агресивність, некритичність до своїх вчинків, зовнішньозвинувачувальні реакції,
надмірну самовпевненість, завищену самооцінку, переоцінку власних
можливостей під впливом неконтрольованих імпульсивних спонукань,
низьку здатність до стриманості з орієнтацією на “хочу негайно”, психологічний тиск на партнера, відсутність визнання провини на емоційному
рівні.
Слабкість сформованості вольового контролю поведінки, та прогностичних здібностей не дозволяє таким людям вчасно усвідомити справжню небезпеку ситуації і вжити запобіжних заходів для її виправлення, а коли стан
стає критичним, воля таких жертв, здатність опиратися виявляються
зломленими активними і грубими діями нападника.
Вживання алкоголю жертвою в більшості випадків призводить до того,
що жертва втрачає здатність адекватної оцінки того, що відбувається, не
може орієнтуватися в обстановці, адекватно чинити опір. Здатність логічно
мислити і приймати правильні рішення в стані алкогольного сп’яніння зменшується. Вживання алкоголю навіть у невеликих дозах звільняє людину від
деяких внутрішніх “гальм”, людина може повестися так, як вона не повелася
б ніколи. В міру збільшення дози алкоголю людина стає нездатна оцінювати
стан, у якому вона знаходиться, хоча сама є упевненою, що може контролювати ситуацію.
Свідома провокація. У період до скоєння насильства поведінка жертви
може бути різного ступеня усвідомленості; вона може не брати до уваги
якісь деталі ситуації, що виникла, чи ставитися до них з підвищеною увагою,
тобто діяти свідомо або несвідомо, ненавмисно або навмисно.
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Представлення поведінки жертви насильства в такій спосіб дає можливість припустити, що жертва, яка цілком усвідомлює свою поведінку, при
цьому звертаючи увагу на всі незначні деталі, може свідомо провокувати скоєння акту насильства проти неї. Така усвідомлено-провокуюча поведінка
може бути пояснена тим, що жертва прагне одержати яку-небудь вигоду для
себе надалі (рентна установка, шантажна поведінка).
Наприклад, “жертва” може вдаватися до свідомого провокування актів
насильства з метою позбавлення житла іншого члена сім’ї, розлучення,
поміщення до місць позбавлення волі, тощо.
Така поведінка “жертви насильства” фактично є злочинною і, при більш
глибокому аналізі, може трактуватися як злочин, переводячи “жертву” в
розряд зловмисника.
Виявлення справжніх (прихованих) мотивів такої форми поведінки –
досить важке завдання, вирішити яке можливо тільки із застосуванням
спеціальних психологічних досліджень, спрямованих на встановлення
ступеня усвідомленості дій жертви насильства, тому необхідно дану роботу
проводити разом із фахівцем-психологом.

3.3. Поведінка жертви в момент здійснення акту насильства
Жертва, потрапляючи в екстремальну ситуацію здійснення проти неї
акту насильства, намагається уникнути цієї ситуації або звести до мінімуму
можливі негативні наслідки. У такий момент у жертви виникає кілька варіантів поведінки для досягнення зазначеної мети. Вибір варіантів поведінки
відбувається з урахуванням як попереднього власного, так чужого життєвого
досвіду, а також на підставі власних особистісних якостей.
Якщо у центральній нервовій системі людини переважають процеси
гальмування, то, потрапляючи в екстремальні умови здійснення проти неї
акту насильства, вона поводиться в перший момент пасивно, не починаючи
практично ніяких активних дій. І навпаки, людина, у якої переважають процеси збудження, починає негайно випробовувати різні варіанти виходу із ситуації, що виникла. Час перебування в такому “мобілізованому” стані залежить від швидкості зміни нервових процесів у даної людини.
Чим вища для жертви значимість можливої втрати, тим вищий загальний рівень її емоційної напруги. По мірі розвитку ситуації й усвідомлення
жертвою неможливості уникнути насильства рівень її емоційної напруги
підвищується. Якщо ж постраждала сторона не впевнена у своїх силах
протистояти насильнику, емоції ще більш підсилюються. Передбачуваний
негативний результат подій, що розвиваються, ще більше підсилює збудженість жертви. У цьому випадку, як показують результати досліджень,
поведінка жертви може переходити у сферу неконтрольованої з її боку й
обумовлюватися тими стереотипами, що були сформовані раніше.
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Проведені дослідження дали можливість виокремити основні форми поведінки жертви в момент здійснення проти неї акту насильства за принципом активності поведінки:
– відсутність спроб оборони;
– пасивна оборона;
– оптимально-активна оборона;
– агресивна оборона;
– аутоагресивна оборона.
Відсутність спроб оборони. При цій формі поведінки у жертви найчастіше виникає загальмованість психомоторних реакцій, що призводить до
відсутності будь-яких дій, спрямованих на протидію нападникові.
Причини виникнення загальмованості можуть бути різними: тип вищої
нервової діяльності жертви, страх одержання значних пошкоджень,
каліцтва, загрози для життя, несподіване попадання у стресові обставини і
т.ін. Дана пасивна форма поведінки може також спостерігатися в осіб, котрі
навмисно провокують насильство проти себе з метою одержання надалі
якого-небудь зиску.
Пасивна оборона. У початковій фазі нападу виявляється певна короткочасна млява протидія. Якщо агресія з боку нападника продовжується, то
жертва припиняє оборонні дії.
Оптимально-активна оборона. Для захисту жертва використовує різні
види і форми впливу на насильника, як словом, так і дією. У деяких випадках такі дії достатні для призупинення насильства. Після зняття загрози
насильства чи після здійснення злочину будь-які дії з боку жертви припиняються. Така форма поведінки жертви, коли опір чиниться до якогось
моменту, є найбільш розповсюдженою. У даній формі поведінки особливістю також є те, що жертва не прагне нанести навмисно будь-яку фізичну
шкоду нападнику, а тільки протидіє йому: якщо нападник намагається
схопити – то відведення рук агресора в сторону; якщо насильник захопив
руку – то звільнення від захвату; якщо намагається завдати удару – то для
захисту підставляє руки і т.ін.
Агресивна оборона. З метою самозахисту жертва поводиться агресивно протягом усього акту насильства. При такій формі поведінки агресивні дії
з боку жертви можуть перевищувати необхідні для самооборони, що може
призвести до каліцтва або загрози життю нападника. У такій ситуації
припинення насильства не завжди призводить до припинення агресивних
дій з боку жертви.
Аутоагресивна оборона. Жертва направляє свою агресію проти самої
себе. У процесі нападу в жертви виникає важкий психічний стан, що може
призвести до суїциду.
У результаті проведених досліджень не було встановлено будь-якої достовірної залежності між формою оборони і припиненням насильства, тобто
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кожна з форм оборони може призвести до припинення насильства в початковій фазі здійснення нападу, або до посилення агресії нападника.
Цей факт ще не дає можливості надати які-небудь конкретні рекомендації щодо поведінки жертви в момент скоєння насильства, зокрема в
сім’ї.
Як показав психологічний аналіз типових ситуацій насильства в сім’ї,
істотну роль у визначенні форм поведінки жертви в момент здійснення насильства відіграє соціальне середовище, у якому відбувалося формування
стереотипів поведінкового реагування постраждалої особи. Тобто формування захисних реакцій у випадку небезпеки і певних морально-етичних
цінностей відбувалося під дією того соціального оточення, у якому жертва
знаходилася в момент формування її як особистості.
Поведінка після здійснення насильства. Безпосередньо після здійснення акту насильства у жертви може спостерігатися шоковий зрив. Протягом
декількох хвилин людина відчуває такі симптоми шоку, як тремтіння, озноб,
нудота, холодний піт і т.ін. Це не ознаки слабкості, а реакція на шок, що
виникає після завершення кульмінаційного моменту ситуації. У жертви
може спостерігатися нездатність усвідомити реальність того, що тільки що
відбулося. У такому стані їй може бути важко сконцентруватися і згадати
деталі.
Можливо, протягом декількох годин, а може, і днів, у жертви буде
відзначатися підвищений вміст адреналіну в крові, а стан – залишатися напруженим, роздратованим. Жертва може страждати на безсоння через підвищений вміст адреналіну. Дуже важливо пам’ятати, що в цей період жертва вкрай чутлива до реакції оточуючих на те, що відбувається. Критика,
звинувачення тільки збільшать травму, у той час як підтримуюча (солідарна)
реакція буде сприяти заспокоєнню. Жертва може почувати себе емоційно
пригніченою і ніби “онімілою”, і лише зрідка в неї може з’являтися відчуття
страху, тривоги. У неї та в оточуючих виникає почуття, що вона діє “на автопілоті”, не усвідомлюючи своїх дій. Виникає низка наслідків насильства медичного характеру: гостра реакція на стрес, посттравматичні стресові розлади, тривожно-фобічні розлади, депресивні розлади, розлади адаптації,
розлади поведінки, тощо.
Стосовно насильника існують три варіанти поведінки жертви:
–

прагнення покарати винуватця за будь-яку ціну;

–

під впливом можливого (часто, на думку жертви, неминучого)
соціального її “засудження”, жертва прагне приховати факт
здійснення акту насильства, тому що судовий процес, розголос, на
її думку, можуть нанести шкоду її репутації ще більшу, ніж сам акт
насильства;

–

жалість жертви до насильника, коли жертва довідується про тяжкість покарання.

Статтею 11 Закону України “Про попередження насильства в сім’ї”
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передбачається, що насильство в сім`ї може відбуватися не тільки з вини
кривдника, але й з вини жертви. Тобто жертва своєю віктимною поведінкою
може провокувати кривдника на агресивні дії. У разі трьох і більше таких випадків працівники міліції повинні виносити офіційне попередження даному
члену сім`ї про неприпустимість віктимної поведінки, про що йому повідомляється під розписку.
Отже, слід пам’ятати – будь-яку людину можна звинуватити у віктимній
поведінці, адже багато наших дій і вчинків дратують інших. Як ми вже
зазначали, віктимна поведінка – це несвідома або (дуже рідко) свідома
поведінка особи, внаслідок якої щодо неї вчиняються протиправні дії. Тобто,
будь-яка людина може поводити себе віктимно, без усвідомлення цього
факту. Як же можна карати людину за несвідому поведінку? Як ілюстрацію
можна навести приклад з наочного приладдя наших польських колег із
служби “Блакитних ліній”, що займається попередженням насильства в сім’ї
та допомогою його жертвам. На їх плакаті крупним планом зображено
нещадно побите обличчя жінки, а під ним підпис: “Бо суп був засолоним…”
Що робити в такому випадку міліціонеру – виносити офіційне попередження
дружині про неприпустимість віктимної поведінки? Адже віктимність – це
тільки підвищена вірогідність за тих чи інших обставин стати жертвою
насильства, звідси – віктимна поведінка щодо насильства в сім’ї – свідома
або несвідома поведінка потенційної жертви насильства в сім’ї, що сприяє
скоєнню акту насильства проти неї.
Ще раз наголошуємо, що слід пам’ятати про те, що поняття “віктимна
поведінка” складається з кількох форм, і такий різновид віктимної поведінки,
як провокація – це лише невелика частка. Тому провокування вчинення насильства в сім’ї – це свідома та навмисна віктимна поведінка жертви насильства в сім’ї, що може призвести або призводить до вчинення акту насильства в сім’ї, наслідки якого жертва насильства в сім’ї має намір
обернути і обертає у свою користь.
Ст. 11 Закону говорить про систематичну віктимну поведінку (тобто три
і більше разів), отже, коли при з’ясуванні ситуації насильства її учасники
уперше обвинувачують жертву в тому, що вона сама спровокувала акт насильства, слід визначити, наскільки ймовірно вона схильна до провокуючих
насильство дій.
На місці виникнення спалаху насильства працівникові міліції важко зробити висновок про свідому, активно-провокуючу віктимну поведінку жертви,
тому слід запросити жертву насильства на прийом до свого робочого
кабінету і там, за спокійних обставин, з’ясувати весь механізм вчинення
насильства у даній сім’ї. Також потрібно вислухати й насильника. Однак,
кваліфікований висновок про наявність у жертви насильства активно
провокуючої віктимної поведінки може зробити лише фахівець-психолог.
Тому, у разі підозри щодо схильності особи до провокуючої насильство
поведінки, її слід скерувати до психолога спеціалізованих установ для жертв
насильства в сім’ї, а саме – до кризового центру для жертв насильства в
сім’ї або центру медико-соціальної реабілітації жертв насильства в сім’ї.
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Таким чином вирішується й інша задача – визначення саме усвідомленої віктимної поведінки певної особи, оскільки психолог спеціалізованої
установи, дослідивши її стан, зможе пояснити особі особливості її поведінки, що можуть провокувати насильство.
Працівникові міліції обов’язково слід отримати від психолога спеціалізованої установи висновок про наявність ознак свідомої та навмисної
провокуючої поведінки у даної особи. Даний висновок дає підставу до обґрунтованого винесення офіційного попередження члену сім`ї про неприпустимість віктимної поведінки.
У випадку повторного насильства в сім’ї, працівник міліції усно роз’яснює особі, яка знову свідомо його спровокувала, положення ст.11 Закону,
котру він вимушений буде застосувати, якщо свідомі провокації актів
насильства будуть тривати. Але й у тому випадку жодній жертві не повинно
бути винесено офіційного попередження про неприпустимість віктимної
поведінки щодо насильства в сім’ї відокремлено, без одночасного винесення офіційного попередження про неприпустимість вчинення насильства
в сім’ї кривднику.
Якщо жертва насильства діє несвідомо та не має певних нахилів до провокування агресивних дій, то винесення офіційного попередження про неприпустимість віктимної поведінки щодо насильства в сім’ї є безпідставним,
а її потрібно спрямувати до спеціалізованих установ або громадських
організацій, які займаються проблемою насильства у сім`ї, де їй допоможуть
розібратися у ситуації та власній поведінці.

3.4. Як ідентифікувати, хто в ситуації насильства в сім’ї
є жертвою, а хто насильником.
Дії правоохоронців у таких випадках
На нашу думку, справа тут не в тому, щоб визначити винного, а в тому,
щоб адекватно зрозуміти феномен подружнього насильства.
Питання, хто ж насправді є жертвою жорстокості між чоловіком і дружиною стало дискусійним після публікації у 1988 році статті С. Штейнмец
“Синдром побитого чоловіка”. Цю статтю критикували за спробу довести,
що жорстокість жінок відносно своїх чоловіків є досить поширеним і серйозним явищем і заслуговує на те, щоб отримати новий термін “побиття
чоловіка” .
У дискусії не приділяється багато уваги тому, чи бувають жінки часом
жорстокі з чоловіками. Однак, якщо за мету ставити розуміння механізмів
шлюбної агресії, а не пошук винного і визначення провини, то такі дані не
слід відкидати або занижувати. Для фахівців більш продуктивним є комплексний аналіз сімейних стосунків, динаміки стосунків у сім’ї, причин вибору
ролі кривдника і жертви.
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Подальші дослідження показали, що у сім’ї, як правило, не має сталих
позицій жертви чи кривдника. Навіть представниця феміністського підходу
до проблеми подружнього насильства Л. Вокер відзначає: “Можливо, коли
ми більше взнаємо про тих, хто б’є, нам їх потрібно буде розглядати як
жертв. Зазвичай ті, кого я знала, вчиняли свої злочини під тягарем тяжких
душевних мук”.
Звісно, що насильство з боку жінок не таке поширене явище, воно застосовується, як правило, з метою самозахисту. На нашу думку, треба мати
на увазі, що чоловік може переживати образу. Дослідження сімейних стосунків показують, що жінка може мати досить велику владу над чоловіком
та маніпулювати ним, підтримуючи залежність від себе. Дж. Лайон відзначає: “Необхідно клінічно дослідити шлюби, щоб встановити, що деякі
дружини, можливо, мають могутню владу над своїми чоловіками і маніпулюють ними, експлуатують їх, відмовляють їм у статевих контактах протягом тривалого часу і поводяться так, щоб утримувати чоловіків залежними
від себе. Жінки, як правило, фізично більш слабкі; і “битва” між чоловіками
та жінками в прямому розуміння цього слова набуває дещо інших форм,
оскільки чоловіки можуть бити своїх дружин і фізично і емоційно, а жінки –
лише емоційно”. Жінка фізично слабша, але її навички словесного спілкування, зазвичай, більш досконалі, що дає їй певні переваги над чоловіком.
Дж. Дешнер зазначає: “Більшість чоловіків-насильників видаються менш
“підготовленими” до словесної війни, ніж їхні дружини, тому вони зазнають
поразок в численних словесних конфронтаціях. Окрім того, вони стають
жертвами почуття самотності, оскільки їх партнерши-жертви можуть відштовхувати їх емоційно. Насильники особливо вразливі щодо найбільш
хворобливого і найболючішого з людських почуттів – ревнощів” .
Позиція жертви та образника не така вже ясна у подружній взаємодії.
Вірджінія Сатір описала не дві, а три ролі у класичній подружній грі: “жертва
-переслідувач – спаситель”. Причому, “граючи” у цю гру, члени сім’ї можуть
змінювати свої позиції. Навіть при здійсненні фізичного насильства чоловік
може почувати себе як жертва неконтрольованих емоцій. Позиція переслідувача в даній ситуації може комбінуватись з позицією жертви сімейної
образи, що не в змозі відстояти себе через неуміння висловитися. Мета такого фокусу уваги не в тому, щоб перекласти відповідальність за жорстокість на жінку чи зменшити відповідальність кривдника за скоєне, а в тому,
щоб правильно зрозуміти механізми, об’єктивно оцінити їх і визначити стратегію допомоги. Обережне дослідження історії подружньої пари, в якій присутнє насильство, може висвітити той факт, що обидві сторони були причетними до накопичення злості, ставали більш словесно агресивними, в той
час, коли одна зі сторін виявляла все більшу схильність ще й до фізичного
насильства. Такий підхід показує кожного партнера як у ролі жертви, так і в
ролі насильника. Мета такого підходу полягає не в тому, щоб зменшити
відповідальність кожного з партнерів за скоєний вчинок, а в тому, щоб у результаті – отримати співпрацю обох сторін, що скоріше призведе до зникнення насильства.
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У зазначених випадках обох членів подружжя (а можливо і всіх членів
сім’ї) потрібно скеровувати до закладів, де проводяться сімейні консультації
та сімейна терапія.

3.5. Насильство в сім’ї, спрямоване проти чоловіків.
Причини та прояви такого насильства
Насильство в сім’ї, спрямоване проти чоловіків, існує. У попередній
версії відповіді ми вже говорили про це. Треба мати на увазі, що насильницькі дії дружин проти своїх чоловіків менш поширені, аніж насильницькі дії
проти чоловіків літнього віку з боку дітей, онуків, невісток.
Які причини та типові прояви такого насильства?
Як біологічні причини такого виду насильства можуть виступати фізичні
вади, хвороби, інвалідність чоловіка. Матеріальна залежність від дружини,
безробіття виступають економічними чинниками насильства в сім’ї проти
чоловіків. Психологічними причинами такого насильства є насамперед психологічні особливості самих чоловіків, зокрема залежні, психастенічні риси
характеру. Як правило, в таких випадках у чоловіка наявний негативний
досвід батьківської сім’ї, де мати була головною, а батько приниженим та
ображеним. Звідси – низький статус чоловіка у власній сім’ї, а інколи його
роль – це такий собі “хлопчик для биття”. Досить часто в чоловіків, які зазнають насильства в сім’ї, спостерігається інфантильність, недорозвиненість структури власного “Я”, низька самооцінка, духовна криза, тощо. Процес набуття ролі жерви відбувається у них за тими ж механізмами, що і у
жінок (набута безпорадність, самопрограмування “на поразку”, формування
комплексу невдахи). Типовими проявами насильства щодо чоловіків є насамперед психологічне насильство (пригнічення, тиск, образи, відмови у
спілкуванні, контроль за сферами життя), економічне насильство і, набагато
рідше, – фізичне насильство (див. вище).
Чоловіки рідко звертаються по допомогу до міліції або спеціалізованих
установ допомоги жертвам насильства через те, що вважають це “недостойною” для чоловіка поведінкою. Інколи вони довіряють свої проблеми
близьким та друзям, частіше шукають “забуття” на дні пляшки, доходячи до
зловживання алкоголем.

3.6. Психологічні аспекти дій дільничного інспектора міліції
в роботі з насильником та жертвою
Загальні правила, якими повинен керуватися дільничний інспектор
міліції:
–

не піддаватися так званому “першому враженню";
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–

детально дослідити ситуацію;

–

дотримуватися дистанції по відношенню до винуватця подій;

–

не вступати із винуватцем подій у дискусію.

Дільничному міліціонеру необхідно пам’ятати, що:
–

Жоден сигнал щодо насильства в сім’ї не можна сприймати
легковажно.

–

Кожне втручання має індивідуальний характер. Ні в якому разі не
можна переносити на конкретний випадок висновки, зроблені вами
або вашими колегами у схожій, на вашу думку, ситуації сімейного
насильства.

–

Потрібно уважно спостерігати за поведінкою осіб, які перебувають
на місці інциденту: не виключено, що аналіз поведінки може дати
більше інформації, ніж вдасться одержати в процесі спілкування.

-–

Перший контакт із жертвою насильства в сім’ї (далі – жертва) або
свідком насильства є надзвичайно важливим. Головним завданням
на даному етапі є створення та підтримка атмосфери
взаєморозуміння.

–

При спілкуванні з жертвою необхідно враховувати, що людина за
даної ситуації перебуває, як правило, у стані сильного емоційного
збудження (або пригніченості) внаслідок пережитої загрози для
життя або здоров’я та психічного перенапруження.

–

Спосіб ведення розмови має сприяти заспокоєнню та підтримці
жертви.

–

Жертва, як правило, не здатна оцінити ситуацію і рідко називає
пережите саме насильством: причиною виклику міліції може бути
руйнування помешкання, бійка, скандал або інша реальна загроза
з боку кривдника.

Першим і найважливішим завданням дільничного міліціонера при втручанні в ситуацію домашнього насильства є усунення загрози життю та здоров’ю жертви, для чого потрібно:
–

переконати жертву в тому, що міліція керується Законом і що цей
Закон на боці постраждалої сторони;

–

конфіденційно забезпечити жертву докладною інформацією щодо її
прав та можливостей отримання допомоги (з наведенням конкретних місць надання такої допомоги).

Під час спілкування з кривдником дільничний міліціонер не повинен:
–

застосовувати жорсткі правові заходи (за винятком тих випадків,
коли існує реальна загроза його життю та здоров`ю);

–

підвищувати голос під час розмови.
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Слід враховувати, що часто кривдник говорить голосно або кричить і
провокує на подібний тон працівника міліції. Разом з тим, застосування жорстких правових заходів і підвищення голосу представником правопорядку
зайвий раз упевнять домашнього насильника у слушності його дій та переконань (наприклад, хто має владу, той і керує; проти слабкішого варто застосовувати насильство тощо). У результаті такого втручання кривдник не
тільки нічого не навчиться, але й може погрожувати жертві помстою. Отже,
за неправильних дій працівника міліції, втручання може мати негативні
наслідки: кривдник може переконатися у власній правоті, а жертва стане ще
більше заляканою та втратить останню надію на допомогу з боку
правоохоронних органів.
При спілкуванні з кривдником дільничний міліціонер повинен:
– спочатку представитися;
– розмовляти спокійно, демонструючи врівноваженість;
– звертатися до кривдника виключно на “Ви";
– довести до відома кривдника, що існує Закон, представником якого
у даному випадку є міліціонер;
– дотримуватися позиції: “Я просто виконую свої обов’язки. Ви
порушили Закон, що має певні юридичні наслідки, і Ви будете за це
відповідати”.
За таких обставин кривдник усвідомить, що його агресивна поведінка
виходить за межі внутрішньосімейних стосунків і на боці жертви – держава.
Процедура втручання має бути для винуватця сигналом, що він не може
розраховувати на подальшу безкарність. Головна ідея втручання – у присутності винуватця насильства окреслити серйозність ситуації, сприяти зменшенню у винуватця почуття безкарності, що надалі може призвести до
припинення ним агресивних дій.
Такий підхід також виступає у захист жертви, адже в цьому випадку
вона не має відношення до подальших дій міліції.
Під час розмови з винуватцем насильства в сім’ї дільничний міліціонер
повинен враховувати, що:
–

розмови з винуватцем домашнього насильства слід проводити дуже
відповідально;

–

під час втручання міліції винуватець, скоріше за усе, скористається
усіма доступними йому засобами для зменшення відповідальності
за створену ситуацію та з метою уникнення покарання.

Для цього кривдником використовуються такі найбільш поширені методи:
–

винуватець вдає із себе спокійну, врівноважену людину, яка не розуміє, чому було викликано міліцію. Зовнішньо це виглядає набагато
виграшніше, аніж спостереження жертви насильства, яка перебуває
у збудженому стані та котрій бракує слів для описання ситуації. Винуватець “доброзичливо” пояснює працівникам міліції, що жертва
“несповна розуму”, “істеричка” тощо і занадто емоційно реагує на
дрібниці життя;
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–

винуватець покладає відповідальність за скоєне на жертву, мовляв,
сама напросилася, довго дошкуляла йому, майже тероризувала, і він
в якийсь момент просто втратив контроль, не стримався;

–

винуватець вдає з себе жертву, просить допомоги, пояснює, що ситуацію спеціально “розіграла” інша сторона, бажаючи його позбутися та ошукати працівників міліції, щоб останні арештували його
або затримали;

–

винуватець обіцяє робити все, що тільки побажають члени сім’ї та
працівники міліції, аби тільки останні відмовилися від втручання і
пішли;

–

винуватець апелює до “чоловічої солідарності” (у випадку, коли агресор та працівники міліції – чоловічої статі, а жертва – жіночої),
мовляв “…Ви ж самі знаєте, що жінка може так дошкулити, що
втриматися неможливо";

–

винуватець провокує працівників міліції на застосування до нього
сили, внаслідок чого спричиняються (або він сам спричиняє собі)
пошкодження, що надалі висуваються для звинувачування в їх
заподіянні начебто жертвою або щоб викликати співчуття та провину
у жертви, яка викликала міліцію;

–

винуватець просто заперечує свою вину.

Звичайно, можуть бути й інші методи, все залежить від кмітливості, винахідливості агресора, особливо такого, який має досвід подібних ситуацій.
Винуватець насильства в сім’ї має отримати чітку інформацію про те, що:
–

Застосування різного роду насильства до інших членів сім’ї має ознаки злочину, що переслідується законом.

–

Його поведінка фактично вже потрапила у поле зору захисників
законопорядку.

–

Закон на боці потерпілого, жертву охоронятимуть і вона отримає
необхідну допомогу та підтримку.

–

Його поведінка не має жодного виправдання – і він буде нести за це
відповідальність.

Запобіжні заходи, вжиті до винуватця, насамперед мають:
–

Сприяти створенню безпечної ситуації в сім’ї.

–

Запобігати актам насильства в майбутньому, послабити і
виключити у винуватця почуття безкарності.

–

Переконати винуватця, що його вчинки матимуть серйозні наслідки
і неминуче покарання.

–

Забезпечити жертві систематичну опіку у вигляді періодичних візитів з метою контролю поведінки винуватця та вивчення ситуації через оточення винуватця, наприклад: розмови з родиною, сусідами.
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–

Розпочати накопичення відповідної документації стосовно вжитих
заходів.

–

Інформувати представників інших служб для подальших дій у
межах своїх повноважень.

–

Застерегти винуватця, що в разі насильницьких дій надалі до нього
буде вжито більш серйозних запобіжних заходів, конкретно їх назвати.

Жертви насильства на момент втручання перебувають у стані сильного
стресу, зумовленого пережитим страхом і стражданнями, присутністю міліції, а до того ще й невизначеністю фіналу даної ситуації. Отже, не можна
розраховувати на те, що жертви зможуть повністю почути, усвідомити та запам`ятати те, що їм говорять за даних обставин. Тому працівник міліції повинен мати при собі листівки, котрі необхідно залишити жертві сімейного насильства для вивчення у більш спокійній обстановці. Листівка повинна
містити кваліфіковане роз’яснення щодо прав жертви, інформацію щодо
можливості отримання нею допомоги, а також місцезнаходження осередків
організацій, до яких можна звернутися за допомогою та підтримкою. Дана
листівка являє собою конкретну пропозицію, що підсилює почуття безпеки
та уможливлює спокійне обміркування ситуації, а також звернення за
допомогою в момент прийняття такого рішення.
Під час розмови з жертвою насильства необхідно її заспокоїти, для чого
потрібно:
–

співбесіду з жертвою насильства проводити наодинці;

–

не уникати погляду жертви;

–

дати знати жертві насильства, що Ви бажаєте її вислухати;

–

дати знати жертві насильства, що Ви маєте досвід у вирішенні
подібних проблем;

–

не переривати розповідь, посилаючись на брак часу;

–

завірити жертву насильства у конфіденційності бесіди;

–

ставити запитання так, щоб на них можна було б дати декілька
варіантів відповідей;

–

ставити прості, прямі запитання, що не містять критичних або
суб’єктивних суджень;

–

не заперечувати факту насильства;

–

не висловлювати підтримки, якщо жертва говорить, що “сама
винна";

–

не зменшувати серйозності насильства;

–

зберігати спокійну і неосудливу манеру поведінки;

–

співчувати жертві насильства, віддавати належне її почуттям;

–

підкреслити, що ніхто не заслуговує на таке поводження, що жертва
вже сама зробила перший крок для зміни ситуації на краще;
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–

допомогти потерпілій особі скласти план забезпечення власної
безпеки;

–

відразу записати її на прийом у своєму відділку.

Надати жертві моральну підтримку, застосовуючи, наприклад, такі
фрази:
–

Насильство в сім’ї – це також злочин.

–

Ви не самотні, допомога – поруч.

–

Ви перебуваєте під захистом Закону.

–

Ви заслуговуєте на краще поводження.

–

Ви можете контролювати тільки власні дії.

–

Усі мають право на вільне від насильства життя.

–

Я розумію, що Ви говорите правду.

При спілкуванні з жертвою потрібно:
–

Виявляти повагу і розуміння, адже рішення про виклик міліції вже
само по собі є спробою протистояти агресивності кривдника, а така
спроба дуже часто здійснюється в ситуації крайньої небезпеки для
жертви насильства.

–

Звертати увагу на усі сигнали, що можуть свідчити про
застосування насильства, наприклад: сліди побиття, ознаки
переляку, жаху, тремтіння рук або навіть всього тіла, емоційна
неврівноваженість, роздратування, плач, апатія.

–

Переконати жертву в тому, що Ви перебуваєте тут з метою
допомогти їй.

–

Уважно вислухати розповідь про перебіг інциденту.

–

Чітко назвати те, що відбулося, насильством. Дуже важливо, щоб
жертва дізналася, що усе, пережите нею, є застосуванням щодо неї
насильства, а не певним конфліктом, котрий можна розв’язати,
змусивши винуватця пообіцяти виправитися.

–

Відзначити, що насильство в сім’ї вважається серйозною проблемою і часто має ознаки злочину.

–

Сказати, що ніхто не має права застосовувати насильство до інших
людей і що виправдати насильство нічим не можна.

–

Переконати жертву, що вона не винна у тому, що сталося. За насильство відповідає той, хто його чинить. Варто зважати на те, що
жертви домашнього насильства упродовж багатьох років піддаються специфічній психічній “обробці”, мета котрої – переконати
жертви в тому, що насильство в сім’ї – це їхня провина, що на краще
вони не заслуговують, бо “роблять все не так”.

–

Забезпечити жертву конкретною, краще письмовою інформацією
про те, де й яку допомогу вона може отримати, залишаючи їй на
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власний розсуд прийняти рішення щодо того, коли і в який спосіб
шукати допомогу. Але слід переконати її, що чим швидше вона це
зробить, тим раніше буде покладено край її стражданням.
Обов’язково потрібно наголосити на існуванні різноманітних
можливостей отримання допомоги.
Під час розмови з жертвою насильства не можна:
–

Виявляти нетерплячість, роздратування.

–

Обтяжувати її відповідальністю за те, що трапилося.

–

Ставати на бік винуватця насильства.

–

Легковажно ставитися до факту вчинення насильства.

–

Виявляти сумнів щодо правдивості свідчень жертви.

–

Умовляти жертву насильства примиритися з ситуацією.

–

Умовляти її до зміни поведінки, як гарантії припинення насильства.

–

Відмовляти в допомозі до моменту подання заяви про злочин.

–

Говорити, що вона мусить сама собі зарадити у даній ситуації.

–

Покладати на неї відповідальність за подальшу долю винуватця
після встановлення факту насильства, наприклад: “Через Вас він
матиме проблеми; він може потрапити до в’язниці”.

3.7. Поведінка дільничного міліціонера у випадку,
якщо винуватець насильства перебуває у нетверезому стані
Дільничному міліціонеру слід усвідомлювати:
–

Застосування певних дій по відношенню до винуватця насильства
необхідно не тому, що той перебуває у нетверезому стані (будь-хто
може бути у нетверезому стані в себе вдома), а тому, що в нетверезому стані він поводиться агресивно щодо інших членів сім’ї,
створюючи тим самим небезпеку для їхнього життя, здоров’я або
майна.

Дільничний міліціонер, який здійснює втручання щодо осіб у
нетверезому стані, повинен:
–

Діяти рішуче і впевнено.

–

Не реагувати на зачіпки, образи, лайку, погрози, спроби шантажу,
підкупу.

–

Дотримуватися правил безпеки, пам’ятаючи, що особи у
нетверезому стані не контролюють своєї поведінки.

–

Не забувати про принцип обмеження довіри до затриманого,
беручи до уваги непередбачуваність поведінки осіб у нетверезому
стані, навіть спокійних на вигляд.
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–

Застосовувати короткі, чіткі розпорядження.

–

Поводитися стримано навіть тоді, коли чує образливі слова на свою
адресу з боку затриманого або інших учасників конфлікту чи
свідків.

–

Постійно пам’ятати, що особа у нетверезому стані не володіє своєю
поведінкою, а інші люди, в свою чергу, можуть не усвідомлювати
загрози.

–

Пам’ятати, що нетверезий стан кривдника не зменшує його провини, а навпаки, збільшує її.

Дільничний міліціонер, який здійснює втручання щодо осіб в нетверезому стані, не повинен:
–

Дозволяти провокувати себе, втягувати в дискусію.

–

Самому провокувати та посилювати агресію винуватця.

–

Словами або діями ображати, висміювати особу в нетверезому
стані.

–

Пропонувати йому піти спати, вийти прогулятися, брати обіцянку,
що той не буде більше так поводитися. П’яний винуватець охоче
погоджується на таку пропозицію, а коли представники правоохоронних органів підуть, він розпочне розправу. Те, що жертва
вдруге не викликає правоохоронців, свідчить не про те, що вона перебуває у безпеці, а тільки про те, що вона перестала вірити у
дієвість їхньої допомоги. Відмова від втручання стає сигналом для
винуватця. Він вважає, що його дії можна виправдати, а міліціонерів
легко позбутися, скориставшись брехнею.

Якщо винуватець, незважаючи на усі перестороги, не змінить своєї поведінки, необхідно негайно застосувати усі санкції, про які його було попереджено раніше. Інакше почуття безкарності у кривдника посилюється, і
домашнє насильство може зростати.
Поведінку винуватця домашнього насильства, який перебуває на свободі і має змогу контактувати з жертвами, потрібно систематично контролювати, він постійно має перебувати у полі зору правоохоронних органів.

3.8. Організація необхідної медичної допомоги
жертвам насильства у сім’ї
Медична допомога жертвам насильства розподіляється на первинну та
спеціалізовану. Первинна медична допомога надається жертві насильства,
якщо вона у процесі скоєння щодо неї насильницьких дій отримала будь-які
пошкодження та травми. Дії дільничного міліціонера у таких випадках нічим
не відрізняються від дій у випадках отримання потерпілими пошкоджень та
травм ненасильницького походження. Щодо спеціалізованої допомоги жерт-
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вам насильства в сім’ї – її організацію та функціонування передбачає Закон
України “Про попередження насильства в сім’ї”.
Ст. 8 регламентує діяльність кризових центрів, що створюються місцевими державними адміністраціями. Із даної статті Закону випливає, що кризові центри не є медичними установами, а відносяться до соціальної служби, хоча це й не виключає можливості надання медико-психологічної допомоги жертвам насильства в сім’ї. Це зазначено у функціональних обов’язках працівників кризових центрів, котрі здійснюють прийом осіб, які можуть
стати або стали жертвами насильства в сім’ї та організовують надання
необхідної психологічної, педагогічної, медичної, юридичної допомоги такому контингенту.
Також у названій статті передбачено надання притулку для тимчасового
перебування членам родини, які можуть стати або стали жертвами
насильства в сім’ї.
У поданій редакції наступної статті (ст. 9) мова йде вже про медичні
заклади, а саме – центри медико-соціальної реабілітації жертв насильства
в сім’ї, які створюються відповідно до наказу МОЗ України від 23.01.2004 р.
№ 38, починаючи з жовтня 2004 року.
П. 1 даної статті говорить, що центри медико-соціальної реабілітації
жертв насильства в сім’ї створюються відповідно до законодавства, їх створення регламентується саме як закладів охорони здоров’я, таким чином, це
лікувально-профілактичні заклади в структурі Міністерства охорони здоров’я України.
У п. 2 зазначено, що до цих центрів поміщаються жертви насильства в
сім’ї (за їхньої згоди або на їх прохання). Відповідно до Закону, направляти
до центрів осіб, які зазнали насильства в сім’ї, можуть як представники спеціально уповноваженого органу виконавчої влади, так і служб дільничних
інспекторів міліції та кримінальної міліції у справах неповнолітніх (ст.ст. 5, 6),
а також працівники кризових центрів у межах організації надання медичної
допомоги (ст. 8), не заперечується також можливість самостійного звернення жертви за медичною допомогою. Оскільки більшість звернень передбачається з ініціативи немедичних працівників, цілком логічним є вирішення
питання щодо госпіталізації жертв насильства та призначення їм лікувальних і реабілітаційних заходів на підставі рішення медичної комісії центру,
що й передбачається п.п. 2, 3 ст. 9. Зазначається, що щодо неповнолітніх
членів сім’ї необхідна згода одного з батьків, усиновителів, опікунів чи
піклувальників або органу опіки і піклування. Пацієнти перебувають у центрах медико-соціальної реабілітації упродовж терміну, необхідного для лікування та психосоціальної реабілітації. За бажанням вони можуть пройти
курс лікування та реабілітації амбулаторно.
У п. 4 наведено функціональні обов’язки працівників центрів медикосоціальної реабілітації жертв насильства в сім’ї. Вони мають надавати жертвам насильства в сім’ї первинну медико-санітарну і психологічну допомогу,
окремі види психіатричної допомоги на підставах та в порядку, передбаче-
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них Законом України “Про психіатричну допомогу”, іншими законами; за
необхідності направляють жертв насильства в сім’ї для відповідного подальшого лікування; організовують надання їм юридичних консультацій; повідомляють про вчинення насильства в сім’ї службу дільничних інспекторів
міліції або кримінальну міліцію у справах неповнолітніх; надають інформацію
з питань попередження насильства в сім’ї на запит уповноважених органів.
Державна служба повинна складатися з мережі центрів медикосоціальної реабілітації жертв насильства в сім’ї, кількість яких має відповідати потребам регіону, і мати підрозділи стаціонарного та амбулаторного
типу.
Оскільки майже 100% жертв насильства мають ознаки психічних та поведінкових розладів (гостра реакція на стрес, посттравматичний стресовий
розлад, тривожно-фобічні та депресивні розлади тощо), створюватимуть
систему медичної та психологічної допомоги жертвам насильства фахівці –
психіатри та медичні психологи.
У Центрі, в першу чергу, має надаватися невідкладна психіатрична і
психологічна, а також лікувальна та реабілітаційна допомога. Оскільки вчинення актів насильства часто поєднано з нанесенням тілесних пошкоджень
та іншої шкоди здоров’ю, персонал повинен володіти навичками надання
первинної медико-санітарної допомоги, а Центр – мати дієвий оперативний
зв’язок з установами різних медичних спеціальностей для забезпечення
жертвам насильства спеціалізованої медичної допомоги.

3.9. Нормативно-правові документи,
які регламентують діяльність закладів охорони здоров’я
Спільний наказ Міністерства внутрішніх справ та Міністерства охорони
здоров’я України від 10 травня 1993 року № 307/105 “Про порядок обліку
випадків звернення до медичних установ і міськрайлінорганів внутрішніх
справ громадян з тілесними ушкодженнями кримінального характеру” –
регламентує і порядок звернень громадян, які отримали тілесні ушкодження
у випадках насильства в сім’ї.
Цим наказом керівників лікарень, госпіталів, профілакторіїв, клінік,
травмпунктів та інших медичних установ зобов’язано негайно інформувати
органи внутрішніх справ про всі випадки звернення за медичною допомогою осіб з вогнепальними, ножовими пораненнями та з іншими тілесними
ушкодженнями, якщо є підстави вважати, що вони отримані внаслідок правопорушень, а всі відомості про звернення таких осіб записуються до спеціального журналу медичної установи, який є документом суворої звітності. В
журналі фіксуються такі відомості:
– дата, час звернення потерпілого;
– прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада потерпілого,
№ службового телефону;
– адреса потерпілого, № квартирного телефону;
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–

обставини події (дата, час, місце, інші відомості);

–

прізвище, адреса особи, яка, на думку потерпілого, завдала йому
тілесні пошкодження, в який спосіб;

–

дата, час і хто із медичних працівників повідомив до міліції;

–

прізвище чергового, який отримав повідомлення;

–

характер та локалізація ушкоджень;

–

примітка (куди був направлений потерпілий).

Крім того, звернення до медичної установи завжди фіксується в амбулаторній картці хворого або в історії хвороби, які також є документами, що
підтверджують факт звернення та наявність тілесних ушкоджень.
Щодо порушень психічного здоров’я, жертві насильства потрібно звернутися до спеціалізованої установи допомоги жертвам насильства – центру
медико-соціальної реабілітації жертв насильства в сім’ї, кризового центру,
або до психоневрологічного диспансеру за місцем проживання. Подальші дії
регламентує Закон України “Про психіатричну допомогу” – проведення психіатричного огляду за усвідомленою згодою особи. Жертві насильства
обов’язково потрібно наголосити на причинно-наслідковому зв’язку свого
психічного стану з фактом насильства в сім’ї та прослідкувати, щоб це було
зазначено у медичній документації.
Порядок направлення жертви насильства на судово-медичну експертизу, проведення освідчення та судово-медичної експертизи жертви насильства
Направлення громадян на судово-медичну експертизу та порядок її проведення регламентовано наказом МОЗ України від 17.01.1995 р. № 6 “Про
розвиток та вдосконалення судово-медичної служби”. Цим наказом затверджено Інструкцію про проведення судово-медичної експертизи, Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень та
Правила проведення судово-медичних експертиз (обстежень) з приводу
статевих станів в бюро судово-медичної експертизи.
За цими нормативними документами “судово-медична експертиза
проводиться згідно з постановою особи, що проводить дізнання, слідчого,
прокурора, судді, а також ухвалою суду” згідно з Кримінальним та
Кримінально-процесуальним кодексами України. Щодо проведення
судово-медичних експертиз (обстежень) з приводу статевих станів (зґвалтування, статевий акт з неповнолітньою, розбещення неповнолітньої
тощо), то “у виняткових випадках для своєчасного вилучення зразків для
лабораторного дослідження допускається проведення обстеження за
заявою потерпілих, а також за заявою батьків або законних представників
неповнолітніх. Про проведення такого обстеження судово-медичний
експерт повинен негайно інформувати органи слідства (дізнання)."
Чи існують спеціальні програми медико-соціальної реабілітації для
насильників? Чи можна направити насильника, який зловживає алкоголем,
на примусове лікування?
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Такі програми існують і активно проводяться, але в інших країнах. В
Україні є достатньо кваліфіковані фахівці, але поки що немає законодавчої
бази, яка б унормувала підстави до примусового направлення сімейних насильників для участі у таких програмах. Добровільно, за згодою особи, реабілітаційна програма може бути проведена як частина сімейної терапії в
спеціалізованих установах допомоги жертвам насильства в сім’ї, громадських організаціях, що займаються даними проблемами (див. ресурсний
довідник). Примусове лікування від алкоголізму у даний час призначається
судом у кримінальному процесі і проводиться у місцях позбавлення волі. У
цивільному процесі або за бажанням родичів хворого на алкоголізм примусове лікування не призначається.
Як діяти, якщо насильник викликає підозри, що він є психічно хворим,
скоює суспільно небезпечні дії, але не перебуває на обліку у психіатра і не
погоджується на психіатричний огляд?
Перш за все, потрібно провести такій особі психіатричний огляд.
Законом України “Про психіатричну допомогу” у статті 11 передбачено, що
“психіатричний огляд проводиться з метою з’ясування наявності чи
відсутності в особи психічного розладу, потреби в наданні їй психіатричної
допомоги, а також для вирішення питання про вид такої допомоги та порядок її надання”, і унормовано досить сувору процедуру огляду:
“Психіатричний огляд проводиться лікарем-психіатром на прохання або
за усвідомленою згодою особи; щодо неповнолітнього віком до 15 років – на
прохання або за згодою його батьків чи іншого законного представника;
щодо особи, визнаної в установленому законом порядку недієздатною, – на
прохання або за згодою її опікуна. У разі незгоди одного із батьків чи відсутності батьків або іншого законного представника психіатричний огляд
неповнолітнього здійснюється за рішенням (згодою) органів опіки та піклування, яке може бути оскаржено до суду.
Психіатричний огляд особи може бути проведено без її усвідомленої
згоди або без згоди її законного представника у випадках, коли одержані
відомості дають достатні підстави для обґрунтованого припущення про
наявність у особи тяжкого психічного розладу, внаслідок чого вона:
вчиняє чи виявляє реальні наміри вчинити дії, що являють собою безпосередню небезпеку для неї чи оточуючих, або неспроможна самостійно
задовольняти свої основні життєві потреби на рівні, який забезпечує її
життєдіяльність, або завдасть значної шкоди своєму здоров’ю у зв’язку з
погіршенням психічного стану у разі ненадання їй психіатричної допомоги.
Рішення про проведення психіатричного огляду особи без її усвідомленої згоди або без згоди її законного представника приймається лікаремпсихіатром за заявою, яка містить відомості, що дають достатні підстави для
такого огляду. Із заявою можуть звернутися родичі особи, яка підлягає
психіатричному огляду, лікар, який має будь-яку медичну спеціальність, інші
особи.
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Заява про психіатричний огляд особи без її усвідомленої згоди або без
згоди її законного представника повинна бути подана у письмовій формі та
містити відомості, що обґрунтовують необхідність психіатричного огляду і
вказують на відмову особи чи її законного представника від звернення до
лікаря-психіатра. Лікар-психіатр має право робити запит щодо надання
йому додаткових медичних та інших відомостей, необхідних для прийняття
відповідного рішення.
У невідкладних випадках, коли за одержаними відомостями, що дають
достатні підстави для обґрунтованого припущення про наявність у особи
тяжкого психічного розладу, внаслідок чого вона: вчиняє чи виявляє реальні
наміри вчинити дії, що являють собою безпосередню небезпеку для неї чи
оточуючих, або неспроможна самостійно задовольняти свої основні життєві
потреби на рівні, який забезпечує її життєдіяльність, заява про психіатричний огляд особи може бути усною. У цих випадках рішення про проведення психіатричного огляду особи без її усвідомленої згоди або без згоди
її законного представника приймається лікарем-психіатром самостійно і
психіатричний огляд проводиться ним негайно.
У випадках, коли відсутні дані, що свідчать про наявність обставин,
передбачених абзацами другим та третім частини третьої цієї статті, заява
повинна бути подана у письмовій формі та містити відомості, що обґрунтовують необхідність проведення такого огляду. У разі встановлення обґрунтованості заяви про психіатричний огляд особи без її усвідомленої згоди або
без згоди її законного представника лікар-психіатр направляє до суду за
місцем проживання цієї особи заяву про проведення психіатричного огляду
особи в примусовому порядку. До заяви додається висновок лікаряпсихіатра, який містить обґрунтування про необхідність проведення такого
огляду, та інші матеріали. Психіатричний огляд особи проводиться лікаремпсихіатром у примусовому порядку за рішенням суду.
Лікар-психіатр перед проведенням психіатричного огляду зобов’язаний
відрекомендуватися особі, яка підлягає огляду, або її законному представнику як лікар-психіатр, назвати своє прізвище, місце роботи та викласти
мету огляду.
Дані психіатричного огляду з висновком про стан психічного здоров’я
особи, а також причини звернення до лікаря-психіатра та медичні рекомендації фіксуються у медичній документації.
Умисне подання заяви про психіатричний огляд особи, що містить
завідомо неправдиві або неточні відомості щодо стану психічного здоров’я
цієї особи, тягне за собою відповідальність, передбачену законом”.

72

ІІІ. МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ КОМЕНТАР ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ЩОДО ДІЙ ...

3.10. Заходи щодо запобігання суспільно-небезпечним діям
осіб, котрі страждають на психічні розлади, та направлення їх
на примусове лікування
Стаття 8 Закону України “Про психіатричну допомогу” передбачає низку
заходів із запобігання небезпечним діянням з боку осіб, які страждають на
психічні розлади, а саме:
“Заходи фізичного обмеження та (або) ізоляції особи, яка страждає на
психічний розлад, при наданні їй психіатричної допомоги застосовуються за
призначенням та під постійним контролем лікаря-психіатра чи іншого медичного працівника, на якого власником психіатричного закладу чи уповноваженим ним органом покладені обов’язки з надання психіатричної допомоги,
і застосовуються лише в тих випадках, формах і на той час, коли всіма іншими законними заходами неможливо запобігти діям особи, що являють
собою безпосередню небезпеку для неї або інших осіб. Про форми та час
застосування заходів фізичного обмеження та (або) ізоляції робиться запис
у медичній документації. Заходи фізичного обмеження та (або) ізоляції застосовуються відповідно до правил, встановлених Міністерством охорони
здоров’я України.
Органи внутрішніх справ зобов’язані подавати допомогу медичним працівникам, за їх зверненням, у разі надання психіатричної допомоги в примусовому порядку та забезпечувати безпечні умови для доступу до особи та її
психіатричного огляду.
Органи внутрішніх справ повинні запобігати діям з боку особи, якій надається психіатрична допомога в примусовому порядку, що загрожують
життю і здоров’ю оточуючих та інших осіб, та вживати заходи щодо забезпечення схоронності залишеного без нагляду майна та житла особи, яка
госпіталізується в примусовому порядку, а в разі необхідності проводити
розшук особи, якій психіатрична допомога повинна надаватися в примусовому порядку”.
Стаття 14 передбачає підстави для госпіталізації особи до психіатричного закладу в примусовому порядку:
“Особа, яка страждає на психічний розлад, може бути госпіталізована
до психіатричного закладу без її усвідомленої згоди або без згоди її законного представника, якщо її обстеження або лікування можливі лише в стаціонарних умовах, та при встановленні в особи тяжкого психічного розладу,
внаслідок чого вона: вчиняє чи виявляє реальні наміри вчинити дії, що являють собою безпосередню небезпеку для неї чи оточуючих, або неспроможна самостійно задовольняти свої основні життєві потреби на рівні, який
забезпечує її життєдіяльність”.
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3.11. Синдром “вигорання” у працівників правоохоронних органів
Психічне “вигорання” – це стан фізичного, емоційного та розумового виснаження, котрий виникає у працівників “допоміжних” професій, тобто воно
властиве людям, які за родом своєї фахової діяльності постійно зіштовхуються з негативними переживаннями людей і опиняються у більшому чи
меншому ступені втрученими у них. Синдром “вигорання” характеризується
душевним та фізичним стомленням, втратою віри в свої сили, відчуттям
власної безпорадності, зневірою в ефективності своєї роботи, небажанням
працювати, роздратуванням та агресивністю під час роботи, перенесенням
негативних емоцій на оточуючих, намаганням скоріше її завершити,
підміною продуктивної роботи формальним підходом до своїх обов’язків,
інколи прагненням усе кинути та змінити професію. Ще одним компонентом
є надмірні вагання та сумніви, чи дійсно ви допомагаєте людям. Складні
завдання стають непідсильними, виникають загальмованість у ситуаціях
вибору, скованість та страх. Феномен “вигорання” проявляється гостро, але
“визріває” поступово та довготривало. Тому особливу увагу потрібно
звертати на попередньо перелічені симптоми. До них також відносяться:
періодичне прагнення нав’язувати свої думки, установки або цінності
людям, які звернулися по допомогу; відмови продовжувати обговорення
проблем, з якими звернулися люди; тенденції маніпулювання, агресивної
поведінки під маскою “кращих намірів”.
Як попереджувати синдром “вигорання”
У попередженні феномена “вигорання” дуже важливими є організаційні
заходи, котрі має забезпечити ваше керівництво за вашої активної участі:
систематичне підвищення кваліфікації: різноманітні курси, тренінги,
семінари; навчання засобам зняття емоційної напруги; психологічний комфорт на робочому місці, атмосфера підтримки та взаєморозуміння; психологічна корекція передвісників “вигорання"; комфортні побутові умови на
робочому місці; переключення на різні форми фахової діяльності; відпустки
тощо.
Індивідуально можна проводити такі запобіжні заходи:
–

дотримуватися режиму активності та відпочинку (обов’язковим є
повноцінний сон);

–

час від часу змінювати
навантаженнями;

–

відмовитись від міцних кави та чаю, паління та вживання алкоголю;

–

забезпечувати мозку додаткову енергію – приймайте вітаміни груп
В та Е (можна “Гексавіт”, “Декамевіт"), вживайте рибні страви,
горіхи, мед та фрукти;

–

робіть тривалі пішохідні прогулянки, особливо у лісі, парку;
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–

залишайте всі робочі проблеми на роботі, не “беріть” їх додому.
Цьому допоможе правило “закритих дверей": закінчивши роботу та
закриваючи кабінет – уявіть собі, що всі ваші робочі проблеми
залишилися за замкненими дверима і до завтрашнього дня вони
вас не обходять. Скажіть собі: “Я буду думати про це завтра!"
Якщо зазначені заходи не приносять успіху, потрібно подумати про
індивідуальну роботу з психологом або психотерапевтом.
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ІV. ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ
І УСТАНОВ, НА ЯКІ ПОКЛАДАЄТЬСЯ
ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ
НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї
Відповідно до статті 3 Закону України “Про попередження насильства в
сім’ї” здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї в межах наданих
повноважень покладається також на:
– спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань
попередження насильства в сім’ї;
– органи опіки і піклування;
– спеціалізовані установи для жертв насильства в сім’ї (кризові
центри для жертв насильства в сім’ї та членів сім’ї, стосовно яких
існує реальна загроза вчинення насильства в сім’ї та центри
медико-соціальної реабілітації жертв насильства в сім’ї).
Функції спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань
попередження насильства в сім’ї (відповідно до Закону України “Про попередження насильства в сім’ї):
•

бере участь в розробленні та реалізує державну політику щодо попередження насильства в сім’ї;

•

координує діяльність служби дільничних інспекторів міліції, кримінальної міліції у справах неповнолітніх, органів опіки і піклування
у питаннях попередження насильства в сім’ї;

•

визначає потребу регіонів у створенні спеціалізованих установ для
жертв насильства в сім’ї;

•

здійснює контроль за організацією і діяльністю спеціалізованих
установ для жертв насильства в сім’ї;

•

здійснює збір та узагальнення даних про насильство в сім’ї
відповідно до законодавства;

•

організовує і проводить соціологічні, психолого-педагогічні та
кримінологічні дослідження насильства в сім’ї;

•

надає органам виконавчої влади та органам місцевого
самоврядування, підприємствам, установам і організаціям
незалежно від форм власності, об’єднанням громадян, окремим
громадянам методичну і практичну допомогу, консультації з питань
попередження насильства в сім’ї;

•

організовує і проводить просвітницьку та роз’яснювальну роботу
серед членів сім’ї, де виникає реальна загроза вчинення насильства
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в сім’ї або де було вчинено насильство в сім’ї, про права, заходи і
послуги, якими вони можуть скористатися;
•

звертається до центральних і місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування за наданням відповідної допомоги жертвам насильства в сім’ї;

•

приймає і розглядає заяви та повідомлення про вчинення насильства в сім’ї і реальну загрозу його вчинення;

•

направляє жертв насильства в сім’ї та членів сім’ї, стосовно яких
існує реальна загроза його вчинення, до спеціалізованих установ
для жертв насильства в сім’ї.
На сьогодні функції цього органу покладено на Міністерство України у
справах сім’ї, дітей та молоді.
На місцевому рівні практичну реалізацію цих функцій здійснюють
управління та відділи у справах сім’ї та молоді, служби у справах
неповнолітніх, центри соціальних служб для молоді місцевих державних
адміністрацій.
Відповідно до Інструкції щодо порядку взаємодії управлінь (відділів) у
справах сім’ї та молоді, служб у справах неповнолітніх, центрів соціальних
служб для молоді та органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів
з попередження насильства в сім’ї, затвердженої спільним наказом
Мінсім’ядітимолоді та МВС України від 09.03.2004 № 3/235 (зареєстровано
в Міністерстві юстиції України 30 березня 2004 р. за № 399/8998), управління (відділи) у справах сім’ї та молоді:
•
Координують діяльність служб у справах неповнолітніх, центрів соціальних служб для молоді, служби дільничних інспекторів міліції, кримінальної міліції у справах неповнолітніх, органів опіки і піклування у питаннях
попередження насильства в сім’ї.
Для координації дій щодо попередження насильства в сім’ї ініціюють
створення при місцевих органах виконавчої влади й органах місцевого
самоврядування та забезпечують роботу відповідних постійно діючих робочих комісій (далі – комісій), до складу яких входять представники управління
(відділу) у справах сім’ї та молоді, кримінальної міліції у справах неповнолітніх та служби дільничних інспекторів міліції органів внутрішніх справ,
служби у справах неповнолітніх, центрів соціальних служб для молоді.
Також можуть залучатися представники органів освіти, охорони здоров’я,
праці та соціального захисту населення, громадських організацій (за їх
згодою).
•
Створюють банк даних сімей, де існують випадки вчинення насильства в сім’ї або виникає реальна загроза його вчинення.
Інформація про такі сім’ї надається органами внутрішніх справ, охорони
здоров’я, навчальними закладами, службами у справах неповнолітніх, центрами соціальних служб для молоді, органами опіки і піклування, а також може надходити від підприємств, установ і організацій та окремих громадян.
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•
Приймають та розглядають заяви (повідомлення) про вчинення насильства в сім’ї або реальну загрозу його вчинення відповідно до Порядку
розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім’ї або реальну
його загрозу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
26.04.2003 р. № 616.
Заяви та повідомлення реєструються у журналі обліку заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім’ї.
Заява про вчинення чи реальну загрозу вчинення фізичного або сексуального насильства в сім’ї, після її реєстрації, направляється до територіального органу внутрішніх справ, де розглядається відповідно до нормативноправових актів МВС України, про що в графі “Вжиті заходи” робиться відмітка, а копія заяви залишається в управлінні (відділі) у справах сім’ї та молоді
для відстеження результатів подальшої роботи та вжитих заходів.
У разі отримання усної заяви (повідомлення), посадова особа управління (відділу) складає відповідний акт отримання усної заяви за встановленим зразком, який також реєструється у журналі обліку заяв та повідомлень
про вчинення насильства в сім’ї.
Акт отримання усної заяви про вчинення фізичного або сексуального
насильства в сім’ї чи реальну загрозу його вчинення також направляється
до відповідного органу внутрішніх справ, а копія – залишається в управлінні
(відділі) у справах сім’ї та молоді.
•
За наслідками відвідання заявника за місцем проживання складають акт обстеження, у якому зазначаються склад сім’ї, наявність неповнолітніх дітей, загальний аналіз ситуації, що склалася в родині, факти прояву
будь-яких форм насильства (фізичного, сексуального, психологічного,
економічного), вжиті заходи щодо припинення насильства та надання допомоги членам сім’ї, постраждалим від насильства або стосовно яких існує
реальна загроза його вчинення, висновки щодо необхідності здійснення подальшої роботи (проведення виховно-попереджувальної роботи з членами
сім’ї, винними у вчиненні насильства в сім’ї, взяття їх на профілактичний
облік, здійснення соціального супроводу сім’ї, надання психологічної
допомоги постраждалому члену сім’ї, вилучення дитини з сім’ї тощо).
В акті обстеження вказується склад комісії (прізвище, ім’я, по батькові
та посади членів комісії), дата відвідання.
•
Організовують і проводять просвітницьку та роз’яснювальну роботу
серед членів сім’ї, де виникає реальна загроза вчинення насильства в сім’ї
або де було вчинено таке насильство, про права, заходи і послуги, якими
вони можуть скористатися.
•
Організовують надання постраждалим від насильства в сім’ї та членам сім’ї, стосовно яких існує реальна його загроза, психологічних, юридичних, соціально-педагогічних, інформаційних та інших послуг.
При необхідності направляють жертв насильства в сім’ї та членів сім’ї,
стосовно яких існує реальна загроза його вчинення, до спеціалізованих
установ для жертв насильства в сім’ї (кризові центри, притулки, центри
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медико-соціальної реабілітації). Здійснюють контроль за організацією і діяльністю спеціалізованих установ для жертв насильства в сім’ї.
Для організації надання необхідної допомоги особам, які стали
жертвами насильства в сім’ї, створюють банк даних про місцеві організації,
установи та заклади, які працюють у напрямку попередження насильства в
сім’ї, та послуги, які ними надаються.
Інформують громадськість про установи та органи, які надають допомогу потерпілим від насильства в сім’ї та особам, стосовно яких існує реальна
загроза вчинення насильства в сім’ї.
•
У разі потреби звертаються до центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування за наданням необхідної
допомоги жертвам насильства в сім’ї, а також до органів опіки і піклування
у разі необхідності надання допомоги у відновленні порушених прав та захисті законних інтересів неповнолітніх та недієздатних членів сім’ї, які стали
жертвами насильства в сім’ї, представлення їх інтересів у суді.
•
Організовують та беруть участь у проведенні семінарів, “круглих
столів”, конференцій та інших заходів, спрямованих на запобігання насильству в сім’ї.
Надають консультації з питань попередження насильства в сім’ї громадянам, установам і організаціям, органам виконавчої влади та місцевого
самоврядування.
•
Для збору даних про насильство в сім’ї щоквартально узагальнюють інформацію служби дільничних інспекторів міліції, кримінальної міліції у справах неповнолітніх, центрів ССМ, служб у справах неповнолітніх
про кількість звернень з питань вчинення насильства в сім’ї або реальну загрозу його вчинення; кількість осіб, які перебувають на профілактичному обліку в органах внутрішніх справ; кількість осіб, яким винесено офіційне попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї, та кількість захисних приписів; кількість осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення
насильства в сім’ї; кількість наданих послуг тощо.
За наслідками узагальненої інформації визначають потребу регіону у
створенні спеціалізованих установ для жертв насильства в сім’ї та вносять
відповідні пропозиції на розгляд місцевих державних адміністрацій.
Служби у справах неповнолітніх:
•
Вживають заходів щодо своєчасного виявлення дітей, стосовно
яких вчинено насильство в сім’ї або існує загроза його вчинення.
•
Ведуть загальний облік дітей, стосовно яких вчинено насильство в
сім’ї або існує реальна загроза його вчинення, та сімей, у яких діти зазнали
насильства.
•
Надають необхідну допомогу дитині, яка зазнала насильства в сім’ї,
а у разі загрози його вчинення вживають заходів щодо попередження насильства у відношенні до дитини.
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•
Вживають невідкладних заходів до ліквідації наслідків і загрози неправомірних дій у відношенні до дитини.
У разі потреби разом з кримінальною міліцією у справах неповнолітніх
вирішують питання про тимчасове вилучення дитини з сім’ї, де вона зазнала
насильства або де існує реальна загроза його вчинення, та подальше її
влаштування.
•
Проводять профілактичну та роз’яснювальну роботу з батьками,
особами, що їх замінюють, та іншими членами сімей у родинах, де існують
випадки вчинення насильства щодо дітей або існує реальна загроза його
вчинення.
•
Спільно з членами постійно діючої комісії перевіряють отриману інформацію про вчинення насильства стосовно неповнолітніх або реальну
його загрозу (проводять зустрічі з дитиною, членами сім’ї, працівниками
закладу освіти, де навчаються чи виховуються діти, сусідами тощо), проводять обстеження житлово-побутових умов сім’ї.
•
Розглядають заяви (повідомлення) про випадки вчинення в сім’ї насильства, жорстокого поводження стосовно неповнолітнього відповідно до
Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення, затвердженого спільним наказом Держкомсім’ямолоді, МВС, МОН, МОЗ від 16.01.2004 р. № 5/34/24/11,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.2004 р. за № 99/8698,
та в межах компетенції вживають заходи щодо захисту прав дитини.
•
Порушують питання перед відповідними органами про притягнення
до відповідальності осіб, які допустили порушення прав, свобод і законних
інтересів неповнолітніх. Представляють інтереси неповнолітніх у суді.
•
Повідомляють про випадки вчинення насильства в сім’ї відповідний
відділ (управління) у справах сім’ї та молоді, кримінальну міліцію у справах
неповнолітніх органів внутрішніх справ у термін не більше трьох днів з часу
отримання такої інформації.
•
Щоквартально направляють до відповідного управління (відділу) у
справах сім’ї та молоді інформацію про кількість звернень з питань вчинення
насильства в сім’ї або реальну загрозу його вчинення стосовно неповнолітніх та кількість сімей, у яких діти зазнали насильства.
Центри соціальних служб для молоді:
•
Здійснюють приймання інформації про випадки реальної загрози
або вчинення будь-яких форм насильства в сім’ї через мережу спеціалізованих служб соціальної підтримки сімей “Родинний дім”, кризові центри
соціально-психологічної допомоги, службу психологічної допомоги “Телефон довіри”, консультативні пункти, “Пошту довіри”, “Гарячі лінії” тощо.
У разі необхідності надають під час звернень особам, що постраждали
від різних форм насильства в сім’ї, термінову психологічну (психокорекція,
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психотерапія, консультування), соціально-медичну (консультування медиків), юридичну та інформаційну допомогу. Здійснюють реабілітаційні заходи,
спрямовані на відновлення соціальних функцій, морального, психічного та
фізичного стану дітей і молоді, які зазнали насильства в сім’ї.
•
Здійснюють соціальне інспектування неблагополучних сімей, де
мають місце випадки вчинення насильства в сім’ї або в яких існує загроза
його вчинення, відповідно до Порядку здійснення працівниками центрів соціальних служб для молоді соціального інспектування з метою забезпечення
супроводу неблагополучних сімей, затвердженого наказом Держкомсім’ямолоді України від 04.02.2002 р. № 11, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 01.04.2002 р. за № 319/6607. За результатами обстеження
сім’ї, у разі необхідності, приймають рішення про взяття сім’ї під соціальний
супровід центром ССМ.
•
Повідомляють про випадки звернень стосовно вчинення насильства в сім’ї або реальної загрози його вчинення відповідне управління (відділ) у справах сім’ї та молоді, а у випадку вчинення насильства стосовно
неповнолітньої особи – службу у справах неповнолітніх та кримінальну міліцію у справах неповнолітніх.
•
Щоквартально направляють до відповідного управління (відділу) у
справах сім’ї та молоді інформацію про кількість звернень стосовно вчинення насильства в сім’ї або реальної загрози його вчинення та кількість наданих послуг.
Повноваження органів опіки і піклування щодо попередження насильства в сім’ї (відповідно до статті 7 Закону України “Про попередження
насильства в сім’ї"):
•
надають допомогу у відновленні порушених прав та захисті законних інтересів неповнолітнім, які мають батьків і проживають у сім’ях, дітямсиротам, які залишилися без піклування батьків і виховуються в сім’ях опікунів (піклувальників), прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, а
також членам сім’ї, визнаним в судовому порядку недієздатними, у випадках, коли стосовно них вчинено або існує реальна загроза вчинення насильства в сім’ї;
•
представляють у суді інтереси неповнолітніх та недієздатних членів
сім’ї, які стали жертвами насильства в сім’ї;
•
здійснюють інші повноваження щодо попередження насильства в
сім’ї, передбачені законом.
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Додаток 1
Насильство в сім’ї: цифри та факти
(матеріали за результатами соціологічного опитування “Соціальноекономічні причини насильства в сім’ї в Україні: аналіз проблем та шляхи запобігання”, Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2004 рік)
Насильство мовою цифр
В країнах, де ведеться систематичний статистичний облік, кількість жінок, які страждають від побиття їхніми чоловіками або партнерами, сягає від
40% до 80%. Такого насильства зазнають жінки всіх вікових і соціальноекономічних груп.
Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, проти кожної
п’ятої жінки світу хоч раз у житті було скоєно фізичне або сексуальне
насильство, отже, кожна п’ята жінка хоча б один раз у житті зазнає побиття
або зґвалтування.
Досвід показує, що абсолютно переважаючу більшість потерпілих від
сімейного насильства (за даними американських дослідників – близько
95%) становлять жінки й дівчата.
Це підтверджують дослідження, проведені в різних країнах світу.
Зокрема:
•

за статистикою правопорушень, пов’язаних із злочинами стосовно
своїх близьких, жінки є потерпілими в 94% випадків, а кривдниками
– лише в 3% процентах (Шотландія);

•

у Великій Британії кожна четверта жінка стає жертвою насильства
в сім’ї, при цьому кожного тижня від рук своїх теперішніх чи
колишніх партнерів гинуть дві жінки; протягом року кожна дев’ята
жінка з тих, що зазнали насильства в сім’ї, отримує серйозні
травми, які потребують медичного втручання, 10% повідомляють
про втрату свідомості і 5% – про переломи кісток;

•

насильство в сім’ї є однією з причин кожної четвертої суїцидної
спроби, вчиненої жінками;

•

за даними МВС Росії, приблизно дві тисячі дітей в країні щорічно
гинуть від насильства в сім’ї. Згідно з опитуванням школярів,
проведеним у Барнаулі, більш 40% опитаних учнів 8-11-х класів
зізналися, що вони ставали жертвами насильства в сім’ї.
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Загальна характеристика цільових груп осіб,
які зазнають насильства в сім’ї
Від домашнього насильства можуть потерпати всі члени родини, але
найчастіше воно торкається слабких, нездатних захистити себе і залежних
членів сім’ї: дітей, людей старшого віку, осіб з обмеженими фізичними чи
психічними можливостями, жінок. Фахівці стверджують, що найбільше потерпають від насильства в сім’ї жінки та неповнолітні діти. Практично немає
жодної сім’ї, де б жінка або ж дитина не стикнулися з чоловічою або ж
батьківською нестриманістю й агресивністю.
Водночас, жінки в Україні зазвичай не роблять надбанням громадськості випадки домашнього насильства, що зумовлено багатьма соціальними табу, пов’язаними з цим питанням. Люди, котрі працюють безпосередньо з жертвами домашнього насильства, повідомляють, що домашнє
насильство вражає жінок на всіх суспільних рівнях. Згідно із соціологічними
дослідженнями, домашнє насильство – поширене явище як у сім’ях людей
похилого віку, так і в молодих сім’ях.
Жінки – жертви насильства
За даними проведеного Державним інститутом проблем сім’ї та молоді
соціологічного дослідження ("Молода сім’я в сучасній Україні, 2003 р.) серед
жінок з неповних сімей у віці від 18 до 30 років, насильство в їхніх сім’ях до
розлучення було досить поширеним. Про це свідчать ствердні відповіді
респонденток на запитання анкети “Чи доводилося Вам за час Вашого
сімейного життя зазнавати будь-яке насилля з боку чоловіка?” Переважна
більшість жінок (кожні три з чотирьох опитаних) зазнавали насильства з
боку колишнього чоловіка. Причому цей факт визнали респондентки у всіх
регіонах країни. Найбільш неблагополучними виявилися Західний, Східний
і Центральний регіони України. Жінки, що проживають на півдні, півночі країни та в м. Києві, згідно з відповідями, рідше стають жертвами домашнього
насильства.
Найчастішими проявами насилля, від яких страждають жінки, є (в порядку зменшення): образи словом (нецензурна лайка, брутальність);
психологічний тиск (приниження гідності, в т.ч. у присутності сторонніх, залякування, звинувачення); фізичне насильство (побиття, загроза для
життя); сексуальне примушення.
За результатами дослідження, найбільший рівень насильства припадає
на старших жінок і, скоріш за все, не тому, що вони більше і частіше за
молодших жінок зазнають насильства, а через те, що вони краще
усвідомлюють саме поняття “насильство”. Тут слід зауважити, що попередні
дослідження психологів, соціологів та інших фахівців, які займаються
вивченням проблеми насильства стосовно жінок, свідчать, що навіть коли
жінки наражаються на насильство, вони не завжди його ідентифікують як
прояв насильства. Тому можна стверджувати, що насправді від насильства
жінки страждають набагато частіше, ніж вони це усвідомлюють самі.
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Аналіз отриманих даних засвідчує, що жінки незалежно від типу поселення однаково потерпають від різних форм домашнього насилля. Разом з
тим, для респонденток, які проживають у місті, характерне більш адекватне
реагування на некоректну поведінку чоловіків у сім’ї, вони частіше сприймають її як недозволену і визнають насильницькою. Для сільських жінок, які
в більшій мірі, ніж мешканки міст, знаходяться у полоні суспільних стереотипів, притаманне приховування сімейних негараздів. Позитивну відповідь
на запитання “Чи доводилося Вам за час Вашого сімейного життя зазнавати
будь-яке насилля з боку чоловіка?” дали вісім із десяти опитаних міських і
сім із десяти сільських розлучених жінок.
Щодо вказаних жінками проявів по відношенню до них агресії з боку
чоловіків, то їхні відповіді повністю збігаються. Незалежно від того, де проживала родина, у великому місті чи у віддаленому селі, психологічне приниження є переважаючою формою насильства щодо жінок. Жертвами психологічного тиску, згідно з опитуванням неповних сімей, визнали себе майже
всі міські і сім із десяти жінок із сільської місцевості.
На перший погляд вербальне, психологічне насильство не є таким очевидним, як фізичне. Проте воно може мати не менш тяжкі наслідки. Образи,
чіпляння, приниження руйнують самооцінку жертви, викликають пригніченість і почуття безсилля, можуть стати причиною страшного фіналу – самогубства. Загальновідомо, що словесне насилля зазвичай передує грубим
формам фізичного насилля і супроводжується побиттям.
Психологи виокремлюють декілька рівнів вербального насилля. Перший, неявний, замаскований, – це критика вчинків, коли жінці докоряють
буквально за кожну дію, кожен вчинок, тобто за все, що вона зробила, і навіть за те, чого вона не зробила. Атмосфера постійних чіплянь вкрай неприємна. Другий рівень – це критика особистості. Чоловік постійно підкреслює
негативні риси характеру жінки. Зміст критики зводиться до такої формули:
“Ти погана, тому весь час здійснюєш погані вчинки”. Ще більш жорстка
форма словесного насилля – це образа, лайка.
Словесне насилля має загальні риси. Зазвичай воно відбувається за
закритими дверима – і тільки жертва є його свідком. З часом словесне насилля стає все більш брутальним. Жертва звикає і адаптується до ситуації.
Цей вид насилля має різновиди. Воно може бути прихованим і явним.
Словесне насилля веде до постійного знецінення насилля жертвою – ситуація починає сприйматися нею як “нормальна”, “звичайна”, тобто стає
звичною.
Відповіді респондентів свідчать про те, що в деяких випадках жінки не
вважають вірніше, не усвідомлюють себе жертвами насилля. Так, кожна
третя з опитаних розлучених жінок стверджувала, що вона не стикалася з
фактами домашнього насильства. Така відповідь була дана переважно
жінками, що проживають у сільській місцевості. Тут можна зробити
припущення, що для даної групи жінок притаманний консервативний,
патріархальний спосіб сприйняття сімейного життя. Неусвідомлення ними
різних (в т.ч. прихованих) видів агресії як насильства є скоріше наслідком
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виховання в батьківській родині, спостережень за взаємостосунками між батьками, прикладами покірності жінки в оточуючому середовищі, ніж дійсною
відсутністю проявів насилля щодо неї у власній сім’ї.
Нерозуміння й неусвідомлення жертвою того, що вона втягнута в примусові, насильницькі відносини, позбавляє її можливості отримати допомогу, переосмислити своє життя і змінити його на краще. Тим більше, що
психологічні наслідки тривалих стосунків в атмосфері словесного насилля
не такі вже й малосуттєві. Передусім, жертва може перестати довіряти сама
собі, вірити в себе, і рівень такої зневіри може доходити аж до сумнівів у
власній психічній повноцінності. Втрачається бажання будь-що робити з
власної ініціативи, натомість глибоко вкорінюються пасивність, страх зробити будь-який вчинок. Жертва вербального насилля втрачає здатність розслабитися – вона весь час очікує пастки. Різко занижується самооцінка
жертви: для неї характерне депресивне світосприйняття, їй важко приймати
самостійні рішення, робити логічні висновки. Одним із трагічних наслідків
брутальної словесної агресії може бути самогубство жертви. Тому важливим моментом є “розпізнання” жінкою характеру таких усталених відносин,
усвідомлення себе як жертви, і врешті-решт – поступова зміна самооцінки.
“Деякі жінки можуть терпіти жорстоке ставлення, бо вони вважають це
звичною частиною життя”. Дільничний інспектор відділу міліції пояснив, що
“багато жінок зазнають домашнього насильства щодня. Деякі з них вважають, що це їхня доля… Але, як правило, коли жінка пробачає своєму кривднику першого разу, це повторюється знову і знову”.
Насильство в сім’ї, спрямоване проти жінки, має руйнівний вплив також
і на фізичний, моральний, психологічний стан дітей. Діти можуть бути втягнуті в домашнє насильство різними шляхами. Інколи діти самі звертаються
за допомогою до людей поза межами сім’ї, у разі коли вони побоюються за
безпеку своїх матерів. В інших випадках чоловіки використовують дітей як
засіб контролю поведінки жінок.
Існує велика ймовірність того, що діти, які спостерігали за насильством
у сім’ї, можуть переносити цей негативний досвід у власне доросле життя:
дівчата – пасивно сприймати агресію в будь-якій формі по відношенню до
себе, а хлопчики, засвоївши приклад батьківської поведінки, – застосовувати насильство для самоствердження.
Як показали результати соціологічного дослідження неповних сімей, з
проявами насилля стикаються жінки всіх вікових груп. Більше того, спостерігається така залежність: чим старша вікова група і чим більший термін
перебування у шлюбі, тим частіше і найрізноманітніших видів насильства
зазнають жінки. Це відзначають жінки незалежно від місця їх проживання.
Існує думка, що вміння побудувати рівні, партнерські стосунки в родині,
відстояти свої права й уникнути конфліктності багато в чому залежить від
освітнього рівня жінки.
За даними опитування (2003 р.), більше половини жінок, які зазнавали
насильства з боку чоловіків, мають середню спеціальну або середню освіту.
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Освітні характеристики жінок, які зазнали насильства, нижчі порівняно з
тими жінками, які не зазнавали насильства. Нижчий рівень освіченості, як
правило, робить жінку уразливішою щодо порушення її прав і свобод.
Таким чином, опитування виявило, що жінки, які мають незакінчену вищу і вищу освіту, меншою мірою стикаються з випадками домашнього
насилля, ніж жінки, які мають середню освіту. Високий освітній рівень робить жінок більш незалежними, впевненими. Вони адекватно реагують на
спроби пригнічення чи підкорення, рішуче відстоюють ґендерну рівність.
Водночас, аналіз відповідей дає підстави стверджувати, що й високий освітній рівень жінок не завжди може захистити їх від насильства в сім’ї. Так,
кожна друга з них стикалася із цим соціальним злом.
Своєрідною ознакою соціального статусу жінок, які зазнають насильства в сім’ї, є наявність роботи та житла. За результатами дослідження
(2003 р.) переважна більшість опитаних жінок працювали. Але можна припустити, що на сьогодні заробітна платня жінки із загальною середньою та
середньою спеціальною освітою не дозволяє повністю матеріально забезпечувати себе. Так, жінки, котрі зазнавали насильства, серед основних
причин, через які розпалася сім’я, відзначали відсутність грошей та житлові проблеми, чим різко відрізнялися від тих жінок, які не зазнавали насильства в родині. Житлова проблема в Україні загострює проблему домашнього насильства, створюючи перешкоди жінкам, які намагаються
врятуватися від своїх кривдників. Відсутність житла не дозволяє багатьом
жінкам змінити ситуацію і, таким чином, наражає їх на постійне насильство. Наслідки для жінки, яка змушена проживати в одному помешканні з її
кривдником після розлучення, часто ще гірші, ніж під час шлюбу.
Отже, певною запорукою захищеності від домашнього насильства є високий соціальний статус жінки. Традиційне зневажливе ставлення в
суспільстві до особи, яка займається лише хатніми справами, відбивається
на ставленні до неї членів родини. Разом з тим, жінка, вилучена із суспільного життя, сама обмежує коло своїх інтересів, спілкування, світогляд. Вона
має менше можливостей отримати підтримку і професійну пораду щодо
припинення зловживань з боку чоловіка. Результати опитування деякою
мірою підтверджують і коригують це твердження. Так, доволі високий відсоток жінок, котрі працюють і роблять кар’єру, вказали на наявність конфліктів
в родині і приниження їхньої людської гідності. Непрацюючі ж жінки в меншій мірі вважають себе об’єктами насилля. Це є свідченням того, що високий соціальний статус особи дає їй, поряд з матеріальною незалежністю,
усвідомлення своєї особистості, робить її більш вимогливою і безкомпромісною щодо захисту своїх прав і свобод.
Жінки, що мають вищу освіту й високий соціальний статус, не можуть
миритися з будь-якими формами насильства по відношенню до себе. Особливо болісно вони реагують на психологічний тиск і приниження. Часто саме
цей вид насильства спонукає їх до радикальних змін власного життя. Згідно
з опитуванням жінок з неповних сімей, серед названих причин розірвання
шлюбу були вказані, насамперед, “неввічливість та брутальність у взаємо-
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відносинах”, “психологічна несумісність подружжя”. На них указала переважна більшість респонденток. На фізичне насильство як причину розлучення вказала майже половина опитаних. Причому відповіді міських і сільських жінок у цьому майже повністю збігалися.
Аналіз результатів вибіркового кримінологічного дослідження сімейнопобутових вбивств і тяжких тілесних ушкоджень показав, що від сімейнопобутових тяжких насильницьких злочинів проти життя і здоров’я особи в
переважній більшості страждають жінки (68,3%). На основі вивчення особистості потерпілих були визначені їх характеристики. Найчисленніша група
потерпілих – віком 30-50 років. У переважній більшості це жінки (дружина,
співмешканка). За сімейним станом більшість жертв від умисних убивств і
тяжких тілесних ушкоджень були заміжні або перебували у фактичному
шлюбі. У переважній більшості потерпілі мали неповну середню та середню
освіту. Вища освіта зафіксована в поодиноких випадках. Було виявлено, що
переважна більшість потерпілих жінок були тимчасово непрацюючими або
ж безробітними. Проведеним дослідженням з’ясовано, що більшість потерпілих під час злочинного посягання перебували у стані алкогольного сп’яніння, що посилювало їхню віктимність (із дослідження Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого, м. Харків).
З 1 січня по 31 березня 2002 року на території Жовтневого району
м . Дніпропетровська проводився експеримент із впровадження “Спеціальних карток обліку фактів скоєння правопорушень (насильства) на сімейнопобутовому ґрунті”.
За підсумками експерименту, серед потерпілих виявилося 9 чоловіків і
45 жінок (16,7 і 83,3% відповідно). Вік половини потерпілих становив від 26
до 45 років. Більшість із цих жінок на момент скоєння над ними насильства
не працювали.
Зазначимо, що не всі жінки здатні і можуть зважитися на розлучення з
чоловіком, від якого зазнали кривди. Існує чимало причин, які зупиняють
жінку зробити рішучий крок: сором за своє принизливе становище; страх за
своє майбутнє; економічна залежність; побоювання помсти з боку чоловіка;
невпевненість в отриманні допомоги від соціальних і державних структур;
страх наразитися на громадський осуд; відсутність житла тощо.
Привертає увагу і факт залежності домашнього насильства щодо жінок
від того, чи перебувають вони в зареєстрованому чи незареєстрованому
шлюбі із суб’єктом насильства. Згідно з отриманими відповідями, кожна
друга з опитаних жінок, котрі перебувають в офіційному шлюбі, визнала випадки насилля, тоді як серед тих, котрі перебували в цивільному шлюбі, зазнала насильства кожна третя з опитаних. Таким чином, можна зробити
припущення, що подружжя, перебуваючи в незареєстрованому шлюбі,
більш толерантно і стримано поводиться одне з одним. Відсутність “законних” прав на члена подружжя спонукає до вирішення спірних проблем шляхом домовленості і взаємних поступок. В офіційно ж зареєстрованих шлюбах стримуючі фактори менш відчутні, тут спрацьовує стереотип “моя
дружина – моя власність” і допускаються некоректні форми поведінки.
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Однією з характерних ознак групи ризику є стратегія поведінки під час
сімейного конфлікту. Окремі види поведінки потерпілих істотно вирізняються характером прояву та ступенем впливу на прийняття винним рішення
щодо злочинного посягання. Загалом простежуються три основні тенденції:
в одних випадках (агресивно-акцентована поведінка) – такі дії виступають
потужним поштовхом до вчинення тяжкого насильницького злочину проти
особи; у других (нейтральні дії) – ніяким чином не впливають на волю злочинців; у третіх (аморально-провокуюча, надокучливо-дошкульна поведінки) – створюють сприятливу атмосферу для виникнення й утвердження
злочинного наміру, що реалізується випадково, найчастіше за умови свідомої чи несвідомої провокації з боку потерпілих.
Таким чином, невпевнені в самих собі жінки – тривожні та депресивні є
досить уразливими щодо сімейного насильства: через свою залежність і пасивність, нездатність захистити себе. Для жінок істеричних, демонстративних характерні неврівноваженість, неадекватні емоційні сплески, що
частіше за інших робить їх потенційними жертвами насильства насамперед
з боку власних чоловіків.
Практичний досвід психологічної допомоги жертвам насильства в сім’ї
свідчить про наявність у більшості пацієнтів (87%) синдрому “набутої безпорадності”, який призводить до того, що людина, потрапивши в ситуацію
жертви, практично нічого не робить для зміни становища, що сформувалося. Саме такого роду люди і стають найчастіше жертвами насильства в
родині.
Таким чином, існування певних соціально-психологічних причин, серед
яких, зокрема, нерівність становища жінок, недостатнє ґендерне виховання,
низький рівень культури, заважає жінкам позбутися почуття залежності і
відчути себе вільною, рівноправною особистістю.
Діти – жертви насильства
Насильство над дітьми – це надзвичайно болісне питання, що викликає серйозну стурбованість суспільства. Його можна розглядати в рамках чотирьох
категорій, дві перші з котрих, хоча й не є насильством у прямому значенні
цього поняття, але також справляють шкідливий вплив на дітей.
•

Нехтування – хронічна нездатність батьків або осіб, що здійснюють
догляд, забезпечити основні потреби дитини у відповідній її віку
турботі, в їжі, одязі, житлі, медичному догляді, освіті, захисті та
догляді. Це ставлення є результатом безвідповідальності дорослих.
Воно варіюється від випадків, коли батьки залишають дитину одну
вдома без догляду на декілька годин, поки вони працюють, до так
званих випадків “один удома”, коли дитина залишається без
догляду, а батьки від`їжджають на вихідні або свята. Найгіршим
варіантом є ситуація, коли особа, що відповідальна за турботу про
дитину, не робить того, що потрібно для забезпечення її здоров`я,
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безпеки та фізичного розвитку. Наприклад, коли дитина голодує чи
утримується в холодному приміщенні, коли в неї немає одягу,
можливості навчатися тощо.
•

Психологічне насильство. Це поведінка, яка завдає шкоди емоційному розвитку дитини та її почуттю власної гідності. Психологічне
насильство включає словесні нападки, такі як постійна критика,
приниження, образи, висміювання, зневажливе кепкування, піддражнювання та небажання (відмова) вислухати дитину. Психологічне насильство також включає нездатність проявити любов та
надати підтримку й керівництво, необхідні для психологічного
зростання та розвитку дитини.

•

Фізичне насильство. До цієї категорії відноситься фізичне травмування дитини, причому не тільки коли наявні його відповідні ознаки
(синці, поранення, переломи тощо), а й такі різновиди фізичного
насильства, коли ознаки неможливо виявити одразу, оскільки вони
проявляються пізніше.

•

Сексуальне насильство. До цієї категорії відносяться всі види сексу
між дорослими та дітьми, а також примушення дітей займатися сексом між собою. Сексуальне насильство та сексуальна експлуатація
є одним з найбільш тяжких порушень прав дитини. За тяжкістю
завданих травм сексуальне насильство та сексуальна експлуатація
прирівнюються до тортур і катування. Навіть якщо дитина без
спротиву сприймає хтиві дії дорослого, це все одно є сексуальним
насильством.

Кожна з цих категорій насильства може призвести до завдання дитині
фізичної або емоційної шкоди різного ступеня, що, у свою чергу, може призвести до серйозної травми або навіть до смерті.
Насильство над дітьми можна класифікувати також за такими
ознаками:
D в залежності від стратегії кривдника: явне та приховане (непряме);
D за часом: те, що відбувається зараз, і те, що трапилося в минулому;
D за тривалістю: одноразове або багаторазове, що триває роками;
D за місцем та оточенням: вдома – з боку батьків (родичів); у школі –
з боку педагогів або дітей; на вулиці – з боку однолітків чи старших
дітей або незнайомих дорослих.
Зазвичай дитина-жертва страждає одночасно від декількох видів
насильства. Так, інцест (сексуальне насильство в сім’ї) неминуче супроводжується руйнуванням сімейних стосунків та довіри в сім`ї, маніпулятивними стосунками, а часто й залякуванням з боку кривдника, що кваліфікується ще й як психологічне насильство. Складовою частиною практично
всіх видів насильства є фізичне (побиття) та емоційне (погроза вбити або
покалічити).
До набутих рис характеру дітей, які потерпають від насильства, можуть
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бути віднесені: занижена самооцінка, невпевненість, несформовані вольові
якості, потреби. Часто в таких дітей спостерігається підвищена тривожність,
страх, що породжує агресію як компенсаторний механізм, прагнення діяти
всупереч загальноприйнятим нормам поведінки та вимогам. Такі особливості, як пасивна позиція, боязкість, замкненість, підпорядкованість, піддатливість щодо навіювання можуть бути як біологічно, так і соціально
обумовленими.
Як правило, це неповнолітні, що не мають ніяких прав у своїй родині,
часто перебувають у стані фрустрації через неможливість задовольнити
свої базові потреби (найчастіше це потреби в емоційному самовираженні,
самоствердженні). Поступово в таких дітей формується низька самоповага,
жертовність, соромливість та почуття провини за розлад у родині, відповідальність за дії сп’янілого батька. Справді, відомо, що у випадку сімейних
негараздів, конфліктів, розлучень у дитини формується комплекс провини:
вона вважає, що ці негативні події відбуваються через неї, через те, що вона
недостатньо хороша, слухняна.
Залежно від віку та своїх індивідуальних особливостей дитина може
змиритися зі своїм безправним становищем або ж протистояти батьківському деспотизму. У першому випадку прийняття ролі маленького і безпомічного, з котрим можна вчинити все що завгодно, призводить до формування пасивності, песимістичності, байдужості, зневіри в те, що можливі хоч
якісь зміни. За спостереженнями експертів, удома такі діти догоджають,
щоб мінімізувати загрозу насильства, а в колективі не вживаються, найчастіше приймаючи на себе роль “цапа-відбувайла”. Якщо ж дівчата чинять
опір домашньому насильству, з досвіду експертів, часто це призводить до
сексуального насильства з боку деградованого батька або вітчима.
Загальні індивідуально-психологічні особливості жертв насильства в сім’ї
У межах соціологічного опитування “Соціально-економічні причини
насильства в сім’ї в Україні: аналіз проблем та шляхи запобігання”, проведеного Державним інститутом проблем сім’ї та молоді, експертампсихологам було запропоновано, виходячи з досвіду практичної роботи з
потерпілими від сімейного насильства, визначити найбільш типові індивідуально-психологічні риси тих, хто зазнав насильства в сім’ї.
Для жінок – жертв сімейного насильства характерні, на думку більшості
експертів, пасивно-споглядальна позиція, почуття страху, тривожність,
терплячість, що доходить до жертовності.
Майже одностайно експерти відзначають наявність низької самооцінки,
невпевненості в собі, залежності від чоловіка, неврівноваженості, яка може
виявлятися у підвищеній емоційності, вразливості або неадекватних
реакціях, агресивності. До того ж розвинені невротичні механізми
психологічного захисту – схильність до стереотипної поведінки, регресу в
стані підвищеної збудливості, що не дають цим жінкам можливості в ситуації
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конфлікту діяти конструктивно, адже для цього необхідно щонайменше
вийти за межі ситуації, побачити її під іншим кутом зору і змінити своє ставлення до неї, тобто власні стереотипи поведінки.
Як підкреслюють експерти, часто жінки, які потерпають від сімейного
насильства, мають виражені акцентуації характеру – депресивну, тривожну,
демонстративну. Взагалі негіпертрофовані акцентуації характеру є
варіантом психічної норми і свідчать про наявність у людини яскраво виражених рис характеру, що пов’язані з типом її реагування, основними потребами, захисними механізмами.
Так, наприклад, для людей з депресивною акцентуацією характерний
постійний або такий, що виникає періодично, пригнічений стан, що характеризується зниженим настроєм, низькою активністю, відчуттям утоми,
схильністю до самозвинувачень, песимістичними очікуваннями щодо майбутнього, навіть суїцидальними думками. Для тривожних жінок характерне
зокрема відчуття невмотивованої тривоги, невпевненість, а також гіпервідповідальність за дитину, намагання все передбачити і запобігти всім можливим негараздам. Тривожні та депресивні жінки дуже емоційно чутливі,
схильні до глибоких переживань, на відміну від істеричних, які здатні до
бурхливих емоційних сплесків, що насправді є досить поверховими і часто
мають демонстративний характер. Проте ситуаційний аналіз свідчить, що
саме такі сплески зазвичай провокують чоловіків до застосування насильства щодо жінок.
Таким чином, жінки, що відзначаються вказаними рисами, дійсно є досить уразливими щодо сімейного насильства через свою залежність і пасивність, нездатність захистити себе (тривожні та депресивні жінки) або неврівноваженість, емоційні сплески (істеричні, демонстративні жінки), вони є
потенційними жертвами насильства насамперед з боку власних чоловіків.
Також експерти зазначають, що спостерігали у жінок – жертв сімейного
насильства низький рівень самоусвідомлення: вони погано усвідомлюють
себе як людину, втратили власне “Я”, не орієнтуються у своїх потребах та
бажаннях, мають виражений мазохістичний компонент, який базується,
вочевидь, на негативному досвіді власного дитинства. Дійсно, постійне
насильство має наслідком глибокі особистісні зміни. “Жертва любить свого
ката: повне самознищення”, – констатує один з експертів.
Окремі експерти вказують на такі особливості жінок – жертв сімейного
насильства: невисокий освітній та культурний рівень, амбівалентність, порушення статево-рольової ідентифікації. Амбівалентність характеризує почуттєву сферу людини. Вона виявляється в суперечливості емоційних ставлень
людини до певного об’єкта. Так, це можуть бути стійкі почуття до членів сім’ї
водночас із протилежними емоціями (наприклад любов, повага – і одночасно образа або зневага, – і в той же самий час жалість). Амбівалентність
почуттів може виявлятися як непослідовність, суперечливість поведінки
людини, вагання та сумніви у ситуації вибору.
Можна зробити припущення, що саме непослідовність поведінки, постійні вагання, тобто невизначеність власної позиції, є тими факторами, що
провокують насильство щодо таких жінок.
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Стосовно порушення статево-рольової ідентифікації як чинника
сімейного насильства щодо жінок, то тут можна припустити, що жінки, поведінка яких суперечить загальноприйнятим нормам, уявленням про поведінку дружини, матері, частіше потерпають від сімейного насильства, ніж ті, які
поводяться у відповідності до цих уявлень.
Визначаючи індивідуально-психологічні особливості чоловіків-жертв
сімейного насильства, дехто з експертів-психологів зауважив, що ці риси
багато в чому збігаються з рисами, якими характеризуються жертви-жінки,
а саме: занижена самооцінка, тривожність, невротизм, залежність, невпевненість у собі, внутрішня агресивність, втрата власного “Я”, втрата орієнтирів, а також несформованість моральних цінностей, відсутність ціннісних
орієнтацій на духовний розвиток, низька повага до себе та інших. Окремий
випадок, на думку експертів, становить алкоголізм чоловіка, коли жінка, не
маючи інших засобів впливу, вдається до психологічного та економічного
тиску, а то й фізичної сили.
Деякі експерти відзначають низькі адаптаційні можливості чоловіківжертв, ригідність, що виявляється у невмінні пристосуватися до обставин,
безпорадності, схильності до стереотипної поведінки.
Чоловіки, що зазнають сімейного насильства, з досвіду експертів, часто
мають сексуальні проблеми або відзначаються неадекватною статеворольовою самоідентифікацією, схибленою Я-концепцією (тобто неадекватними уявленнями про себе); в таких сім’ях спостерігається заміна соціальних ролей, що виявляється передусім у домінуванні жінки, повній підлеглості
і безпорадності чоловіка, в якого низький рівень потреб та бажань, несформоване почуття власної гідності.
У дітей, котрі зазнають сімейного насильства, експерти-психологи відзначають такі особливості, які можна диференціювати на вроджені або
біологічно обумовлені та набуті – сформовані вихованням або соціальною
ситуацією розвитку, насамперед впливом сім’ї.
Як біологічні фактори можна виокремити певний тип нервової системи,
незбалансоване співвідношення процесів збудження та гальмування. Як
правило, це діти з підвищеною збудливістю, несформованістю психологічних захистів, фізичними чи психічними вадами, каліцтвами, іноді й недостатніми розумовими здібностями.
Усі інші перелічені експертами риси можна віднести швидше до набутих, зумовлених ставленням батьків до дитини, насамперед, емоційним
прийняттям або неприйняттям, виховними підходами батьків (в яких відображаються сімейні цінності, можуть переважати авторитарні чи демократичні тенденції) та загальним характером сімейної взаємодії (розподіл
сімейних ролей, способи комунікації, способи поведінки у конфліктних
ситуаціях тощо).

92

ДОДАТКИ

Додаток 2
ЗАКОН УКРАЇНИ
від 15 травня 2003 року

№ 759-IV

Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо встановлення
відповідальності за вчинення насильства в сім’ї
або невиконання захисного припису
(витяг)
“Стаття 173-2. Вчинення насильства в сім’ї або невиконання захисного
припису
Вчинення насильства в сім’ї, тобто умисне вчинення будь-яких дій фізичного, психологічного чи економічного характеру (застосування фізичного насильства, що не завдало фізичного болю і не спричинило тілесних ушкоджень, погрози, образи чи переслідування, позбавлення житла, їжі, одягу,
іншого майна або коштів, на які потерпілий має передбачене законом право,
тощо), внаслідок чого могла бути чи була завдана шкода фізичному або
психічному здоров’ю потерпілого, а так само невиконання захисного припису особою, стосовно якої він винесений, –
тягнуть за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою
цієї статті, –
тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного
до двох місяців з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку, а в разі якщо
за обставинами справи, з урахуванням особи порушника, застосування цих
заходів буде визнано недостатнім, – адміністративний арешт на строк до
п’ятнадцяти діб”.

93

ДОДАТКИ

Додаток 3
Диспозиції статей Кримінального кодексу України,

які можна застосувати стосовно встановлення відповідальності
за вчинення фізичного, сексуального, психологічного
та економічного насильства в сім’ї
Стаття
Кодексу

Вид злочину

115

– умисне вбивство,

116

– умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного
хвилювання,

117

– умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини,

119

– вбивство через необережність,

120

– доведення до самогубства,

121

– умисне тяжке тілесне ушкодження,

122

– умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження,

123

– умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у стані сильного
душевного хвилювання,

125

– умисне легке тілесне ушкодження,

126

– побої і мордування,

127

– катування,

128

– необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження,

129

– погроза вбивством,

135

– залишення в небезпеці,

136

– ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для
життя стані,

152

– зґвалтування,

153

– насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним
способом,

155

– статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості,

156

– розбещення неповнолітніх,

166

– злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за
особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування,

167

– зловживання опікунськими правами,

194

– умисне знищення або пошкодження майна,

195

– погроза знищення майна.
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Мережа спеціалізованих закладів, служб та установ,
які надають допомогу потерпілим від насильства в сім’ї
(за інформацією управлінь у справах сім’ї та молоді обласних державних адміністрацій)

Додаток 4
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Додаток 5
Інформація про роботу притулку для жінок,
які потерпіли від насильства в сім’ї (м. Київ)

Як потрапити до притулку?
Потрапити до притулку можна, звернувшись до Телефону довіри: 219-44-48
Центру роботи з жінками Київської міської державної адміністрації.
Які документи необхідно надати, щоб влаштуватися до притулку?
При влаштуванні до притулку жінка повинна мати:
паспорт з київською пропискою (реєстрацією);
довідку про стан здоров’я від гінеколога;
результати флюорографії.
Термін перебування жінок у притулку.
Відповідно до Положення про притулок термін перебування у закладі
становить 1 місяць.
У подальшому, в залежності від індивідуальних потреб жінок, які перебувають у притулку, цей термін може бути продовжено.
Яких правил необхідно дотримуватися, перебуваючи у притулку.
Перебуваючи у притулку, жінка повинна узгоджувати всі питання з адміністрацією закладу.
Необхідно дотримуватися чистоти та підтримувати належний санітарний стан кімнати, місць загального користування (кухня, туалет, ванна кімната тощо), наданих у користування речей та предметів.
Необхідно дотримуватися положень угоди, підписаної жінкою при поселенні в притулок.
Яку допомогу можна отримати, перебуваючи у притулку.
Жінка може отримати консультації психолога, юриста, інформаційну допомогу.
За бажанням жінки вона може бути зарахована на організовані при
Центрі роботи з жінками курси (володіння комп’ютером, перукарів та ін.).
Їй також може бути надана допомога при зверненні в усі необхідні установи, державні органи.
У разі потреби може бути надана невелика допомога продуктами
харчування.
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Чи можна жити у притулку разом з дитиною? Яку допомогу може
отримати дитина?
У разі необхідності жінка може перебувати в притулку разом з дитиною.
Проте, на жаль, у притулку немає умов для проживання матерів з немовлятами.
У залежності від індивідуальних потреб таким жінкам надається допомога у влаштуванні дитини до дитячого закладу, інша необхідна допомога.
Хто не може проживати у притулку?
До притулку не приймаються жінки без постійного місця проживання,
жінки з психічними розладами, а також хворі на інфекційні захворювання,
хронічні захворювання у стані загострення, поранені, з опіками та тілесними
ушкодженнями. Останні приймаються до притулку лише після відповідного
лікування в медичних установах.
Притулок приймає лише жінок із м. Києва.
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