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Професор Рурського університету 
(м. Бохум) Томас Фельтес є визнаним 
у наукових колах ЄС і США фахівцем 
у галузі поліцейських наук. Він здій-
снив дослідження протиправного за-
стосування сили поліцейськими, інфор-
мацію про результати яких було б до-
цільним застосувати у запобіжній 
діяльності в Україні. Необхідність ви-
вчення і використання сучасних іно-
земних досліджень злочинності полі-
цейських обумовлюється великою по-
ширеністю посягань на права громадян, 
здійснюваних співробітниками органів 
МВС України. Метою статті є зістав-
лення основних рис, факторів і заходів 

запобігання протиправному застосуван-
ню сили (або як синонім «насильству») 
німецької поліції і української міліції. 
В Україні такі дослідження раніше не 
здійснювалися. Результати порівняння 
незаконного насильства службовців за 
творами професора Т. Фельтеса і за пра-
цями українських вчених, виділення 
в них спільного та особливостей об-
ґрунтовують необхідність застосування 
німецького передового досвіду.

Ситуація у ФРН. Із 2417 справ 
2011 р. щодо незаконного насильства 
поліцейських прокуратурою припинено 
2087, що складає 95 %. Подібна ситуація 
на регіональному рівні. У Гамбурзі 
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у 2007 р. із 366 підозрюваних у насиль-
стві поліцейських жодному не висува-
лося звинувачення. У Берліні у 2008 р. 
із 636 подібних справ у 615 випадках 
провадження припинено, 6 звинуваче-
них виправдано судом. У суди було на-
правлено 5 % справ. В Україні відповід-
на категорія справ у 2012 р. була у два 
рази меншою – 2,6 %.

«Міжнародна амністія» оцінює по-
ліцейське насильство у ФРН не як сис-
тематичне, однак констатує існування 
численних окремо взятих випадків. 
Згідно з внутрішньополіцейськими опи-
туваннями 1998 і 2001 рр., четверта час-
тина респондентів вважала допустимим 
застосування час від часу більшої сили 
ніж дозволяється, а 6 із 10 опитаних 
повідомили, що інформацію про зло-
вживання колег приховують. Громад-
ська думка щодо названого виду на-
сильства перебуває у ФРН під впливом 
конкуренції трьох профспілок поліцей-
ських, які у боротьбі за нових членів 
перебільшено турбуються про них, тим 
самим спотворюють дійсні масштаби 
поліцейського насильства.

Важливі риси і фактори поліцейсько-
го насильства професор Т. Фельтес ви-
клав у статтях «Збереження авторитету 
та страх ескалації як причини здійснен-
ня поліцейського насильства» [1], «Дис-
курсивне виправдовування застосуван-
ня сили службовцями поліції» [2], «По-
милкова  поведінка  поліцейських 
і дисциплінарне провадження – непри-
ємна тема» [3].

До факторів неправомірного засто-
сування сили поліцейськими Т. Фельтес 
відносить страх ескалації конфлікту; 
загрозу авторитету; вплив суб’єктивної 
оцінки на ситуацію протистояння. Вче-

ний отримав доказі того, що напруже-
ність внутрішнього стану поліцейсько-
го обумовлюється страхом за результати 
обшуків робочого місця, комп’ютера, 
контролем телефонних розмов та служ-
бового і особистого листування із служ-
бового чи особистого комп’ютера. На-
віть коли це пов’язано не з криміналь-
ним провадженням, а з поточним 
службовим контролем, який у названо-
му контексті може сприяти приховуван-
ню помилок колег. Напруженість і стра-
хи за власну інформацію стримують 
спілкування колег взагалі та з питань 
неправомірного застосування сили про-
ти населення зокрема. Значна частина 
поліцейських під впливом внутрішньо-
го напруження поступово стає байду-
жою до службових проблем, що вини-
кають у зв’язку із неправомірним за-
стосуванням сили колегами, і про них 
не повідомляє. Поширеним мотивом 
насильства Т. Фельтес називає страх 
поліцейського перед можливим заго-
стренням конфлікту, коли здійснюється 
перехід від буденної ситуації до «сце-
нарію жаху». В основі внутрішнього 
конфлікту лежить суперечність між ра-
ціональними та емоційними детермі-
нантами поведінки.

У ФРН і в Україні пов’язують існу-
вання та зростання поліцейського і мілі-
цейського насильства з його безкарніс-
тю. Професор Берлінського вільного 
університету Т. Зінгельнштайн зазначає, 
що припиняється приблизно 95 % справ 
проти поліцейських, звинувачених у на-
несенні тілесних ушкоджень при ви-
конанні службових обов’язків. Стосов-
но службовців, охочих провокувати 
прояви насильства і опору – наприклад, 
у протистоянні з демонстрантами – 
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жодних заходів не здійснюється, при їх 
атестації це не враховується і ніякої ролі 
у ФРН і в Україні – не відіграє.

В Україні проблема незаконного за-
стосування сили співробітниками орга-
нів МВС України загострилася. Дослі-
дження Асоціації українських моніторів 
дотримання прав людини у діяльності 
правоохоронних органів (моніторинг 
незаконного насильства в органах вну-
трішніх справ України за 2009 р. та за 
2004–2011 рр.), «Харківського інститу-
ту соціологічних досліджень», доктора 
юридичних наук О. А. Мартиненка [4] 
та інших свідчать, що кількість жертв 
незаконного насильства в органах вну-
трішніх  справ  стрімко  зростала . 
У 2009 р. їх було 604 тис., у 2010 р. – до 
790 тис., у 2011 р. оціночна кількість 
потерпілих від незаконного насилля 
в міліції становила 980 тис. осіб. Близь-
ко мільйона громадян у 2012 р. зазнали 
тиску та свавілля з боку міліції (засто-
сування кайданів, катувань і тримання 
за ґратами довше, ніж передбачено за-
коном). За окремими повідомленнями, 
у 2012 р. від міліцейського свавілля та 
тортур постраждав кожен п’ятдесятий 
українець [5]. Головною причиною 
є взаємне приховування злочинів пред-
ставниками міліції і влади, що породжує 
масові протести населення та спалахи 
«війни» проти міліції. Приховування 
зґвалтування, здійсненого у 2013 р. офі-
церами міліції у смт Врадїівці Микола-
ївської області, призвело до масових ви-
ступів населення, штурму і підпалу ра-
йонного відділу, звільнення причетних 
до правопорушень співробітників.

У порівняльній характеристиці по-
ліцейського (міліцейського) насильства 
важливе місце належить висвітленню 

поширених видів його прояву. Україн-
ській міліції дорікають за жорстоке по-
водження із затриманими, тортури і по-
биття підозрюваних, за розправи з учас-
никами акцій протесту, напади на 
журналістів, залякування та здирни-
цтво. У 2012 р. – за даними Amnesty 
Internationаl – до органів прокурати на-
дійшло 114 474 скарги на дії міліції. 
Розслідування проводилися проти 438 
міліціонерів, однак до суду було направ-
лено лише 44 справи.

За різними оцінками, в Україні за-
мовчується приблизно 80 % фактів ка-
тувань і жорстокого поводження з гро-
мадянами [6]. Потерпілі у більшості 
випадків не повідомляють про тортури, 
оскільки не вірять, що міліціонери-пра-
вопорушники будуть покарані, інші бо-
яться помсти з боку правоохоронців. 
Наступним фактором існування великої 
кількості випадків тортур є застосуван-
ня силових методів дізнання, які були 
властиві радянській правоохоронній 
системі. Міліціонерам легше застосову-
вати до затриманих – як і раніше – си-
лові методи дізнання, аніж діяти відпо-
відно до нового КПК України. Корупція 
та можливість вимагати гроші у потер-
пілих перетворили невиправдане на-
сильство у джерело заробітку. Міліціо-
нери незаконно застосовували фізичну 
силу як заради фабрикації справ, так 
і задля «вибивання» грошей. Після за-
провадження чинного КПК України 
«старими кадрами» продовжується за-
стосовування насильства.

Тортури затриманих та інші знущан-
ня здійснювалися «за звичкою», або 
були побічним продуктом «емоційного 
сплеску», елементарним незнанням 
того, що так робити більше не можна, 
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або наслідком алкогольного сп’яніння 
чи схильності до садизму, впевненістю 
у безкарності [7]. Серед чинників на-
сильства Amnesty International називає 
низький культурний рівень частини 
співробітників української міліції.

Поширеності незаконного насиль-
ства в органах внутрішніх справ сприяє 
відсутність системи ефективного роз-
слідування випадків та об’єктивних, 
повних статистичних даних про масш-
таби явища. Розслідування випадків на-
сильств міліціонерів органами внутріш-
ніх справ чи прокуратури прирікає їх на 
необ’єктивність. Статистика МВС 
України і Генеральної прокуратури 
України багато в чому є віддзеркален-
ням чинної системи показників із влас-
тивими їй суб’єктивністю, упередженіс-
тю, прикрашуванням, котрі притупля-
ють гостроту проблеми.

Незаконне насильство підтримуєть-
ся постійним порушенням прав затри-
маних на медичний огляд, адвокатську 
допомогу та можливість поінформува-
ти близьких про факт затримання. Це 
уможливлює тіньові арешти та неза-
конне насильство щодо затриманих. 
Погане поводження з ув’язненими та 
засудженими особами, катування умо-
вами тримання та незабезпечення на-
лежною медичною допомогою, масове 
побиття в’язнів та інші види насильства 
є способом залякування з метою досяг-
нення власних цілей. Недотримання 
прав співробітників міліції опосеред-
ковано також сприяє насильству.

До сучасних позитивних змін нале-
жить намагання нинішнього керівни-
цтва МВС України переорієнтувати ді-
яльність співробітників на захист прав 
громадян.

Насильство міліції і німецької полі-
ції помітно відрізняються правовою 
природою, яка проявляє себе у складах 
скоєних злочинів. Міліціонери звинува-
чувалися у вбивствах, бандитизмі, 
зґвалтуваннях, викраденнях людей та 
незаконних арештах невинних. Повідом-
лень про подібні склади злочинів у се-
редовищі німецьких поліцейських – 
мною не знайдено.

Серед засобів запобігання протест 
в умовах бездіяльності і свавілля міліції 
є ефективним засобом протидії. Існує 
сподівання на те, що ситуація змінить-
ся, коли більшість громадян не терпіти-
ме свавілля працівників МВС, оскаржу-
ватиме кожен подібний випадок, 
об’єднається для захисту своїх прав, 
тобто пройде, подібно до ФРН, важкий 
шлях, характерний для громадянського 
суспільства. Активізація власних зусиль 
окремо взятих громадян у запобіганні 
насильству, активний спротив неспра-
ведливості і беззаконню, подолання 
страху – можливі лише у певних умо-
вах, які зобов’язана забезпечити держа-
ва. Проти неправомірних дій міліції 
мають бути спрямовані гласність і зу-
силля ЗМІ, завдяки яким міліціонерів-
злочинців вже вдавалося притягти до 
відповідальності – вбивць журналіста 
Г. Ґонгадзе, начальника райвідділу мілі-
ції, який спільно з бувшим народним 
депутатом України В. Лозинським ско-
їв вбивство; офіцерів-ґвалтівників 
І. Крашкової.

Спільні риси. Зіставлення основних 
положень творів Т. Фельтеса і результа-
тів українських досліджень, експертна 
оцінка ситуації й інші підстави приво-
дять до висновку про існування спіль-
них рис у поліцейському і міліцейсько-
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му насильстві. В обох країнах спостері-
гається виражений причинний зв’язок 
між труднощами захисту прав грома-
дян, порушених правоохоронцями, зі 
специфікою їх роботи, яка дозволяє на-
копичений досвід притягнення до від-
повідальності правопорушників засто-
совувати до правослухняних громадян. 
Кількість повідомлень про нього у ЗМІ 
зростає завдяки поширенню технічних 
можливостей фіксації фактів насиль-
ства у відкритих місцях учасниками чи 
випадковими свідками на телефони 
і інші пристрої. Переконливих дослі-
джень, які б висвітлювали рівень цього 
насильства у ФРН і в Україні мною не 
знайдено, а велика його латентність 
ускладнює вивчення і запобігання. Па-
сивність обох держав щодо запрова-
дження офіційного обліку незіставного 
чи необґрунтованого насильства сприяє 
останньому.

Т. Фельтес доказує, що єдність рядів 
поліції і поведінка її керівництва ма-
ють сильний вплив на службовців. Ке-
рівники поліції, як і в інших ієрархічно 
побудованих системах, служать зраз-
ком для підлеглих, навіть коли замов-
чують чи прикривають їх помилки. 
В умовах різного тиску на поліцію ке-
рівництво вимагає не оприлюднювати 
внутрішні проблеми, а зображати 
«нормально функціонуючу організа-
цію», чим забезпечує існування у під-
леглих думки про необхідність збері-
гати «безпроблемність існування» та 
відповідно реагувати щодо колег, які 
вчиняють насильство.

Т. Фельтес звертає увагу на особли-
вість, що стосується, на мою думку, 
також українських міліціонерів. Пра-
воохоронці по кілька днів зважують, 

що саме повідомити про інцидент, 
усвідомлюють його рівень та наслідки, 
формують свою позицію щодо нього, 
утримуються від висловлювань, щоб 
не ризикувати перетворенням із свідка 
у підозрюваного. У той же час склад-
ність поліцейської роботи надає мож-
ливість приховувати інциденти і відпо-
відальність за них з метою не погіршу-
вати стан справ у підрозділі.

Стримує викриття насильства колег 
відсутність альтернативи роботі у не-
великому населеному пункті та страх 
прославитися на всю країну як співро-
бітник, що конфліктує з колегами чи 
з керівництвом. Ця обставина посилю-
ється відсутністю бажання переселяти-
ся в іншу місцевість та страх перед 
швидким поширенням інформації про 
особисті якості працівника.

Т. Фельтес, досліджуючи матеріали 
розгляду дисциплінарних проваджень, 
звертає увагу на те, що поліцейському 
насильству сприяють «стіна мовчання» 
та копоративний дух. Вони загрожують 
правовій державі подібно до помилок 
керівництва поліції на верхньому чи на 
середньому рівнях. Лише невелика кіль-
кість службовців є відповідальною за 
переважну більшість зловживань силою, 
однак керівництво своєчасно не реагує 
на цю інформацію. Чим більше право-
охоронці заглиблюються у коловорот 
кофлікту, в основі якого, з одного боку, 
необхідність збереження авторитету, а з 
другого – страх нападу на них, тим біль-
ше на поведінку впливають емоції, зрос-
тає значення сили як способу розв’язання 
конфлікту і все менше дії визначаються 
приписами закону, зростає роль індиві-
дуальних характеристик особистості. 
Зростання емоцій супроводжується 
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зменшенням впливу освітніх характе-
ристик учасників конфлікту та посилен-
ням значення суб’єктивного сприйняття 
ситуації протистояння.

Т. Фельтес наводить відкриту ним 
послідовність дій у механізмі виникнен-
ня насильства. Повсякденне протисто-
яння правопорушникам перетворює 
ситуації застосування сили у буденну 
справу поліцейських. Їх юридична осві-
та тут не допомагає, а правослухняна 
поведінка зникає у тому поліцейському 
відділку, де панує культ сили. Грань між 
допустимою силою та ексцесом насиль-
ства відділяє тонка лінія, яка зникає під 
впливом часом малозначного правопо-
рушення та призводить до трагедії. Го-
товність застосувати силу під впливом 
повсякденної охоти на правопорушни-
ків (інстинкт полювання) [8] зростає 
у випадках недостатньої професійної 
підготовки, коли поліцейський відчуває, 
що виникла загроза особистому авто-
ритету чи «втрати обличчя». Починає 
діяти роль бійця за власну посаду. По-
ліцейські з роками змішують державні 
і власні завдання та інтереси, вони не-
здатні побороти в собі неприйнятну не-
повагу до громадянина.

Поширеності поліцейського і мілі-
цейського насильства сприяють склад-
ність його розкриття та відсутність на-
лежної відповідальності. У криміналіс-
тичних колах пояснюють, що викриті 
підозрювані висувають фальшиві, тому 
безперспективні звинувачення. Числен-
ні шахраї використовують штучно скон-
струйовані звинувачення для отримання 
з допомогою суду тих чи інших пільг. 
Часто потерпілі не можуть безпомилко-
во ідентифікувати поліцейських в уні-
формі (зовнішні номери на екіпіровці 

мають поліцейські лише Берліна і Бран-
денбурга. – Г. М.), що створює умови 
для взаємного звинувачення за відсут-
ності інших доказів. Як правило, колеги 
виправдовують та покривають звинува-
ченого поліцейського. Фальшива полі-
цейська солідарність, внутрішній по-
ліцейський тиск – щоб не припустилися 
помилки [9] – страх самому потрапити 
у поле зору слідчих через обізнаність 
у справі [10] – сприяють створенню 
«стіни мовчання» [11].

Громадянину складно без допомоги 
чи підтримки суду і прокуратури звину-
ватити поліцейського, оскільки завжди 
виникають зворотні звинувачення в опо-
рі представникові правоохоронного ор-
гану. Поліцейські охоче пишуть заяви 
про те, що стали жертвами та завжди 
знаходять підтримку колег. Суд, у якому 
тривалий час знають поліцейських по 
спільній роботі, двічі подумає перед ви-
несенням вироку поліцейському, оскіль-
ки боїться зашкодити іміджу служби 
у цілому. Прокуратура є часто безсилою, 
вона цілком залежна від роботи поліцей-
ських, які здійснюють розслідування ді-
янь своїх колег, а у судовому процесі 
часто є основними свідками.

Із висловлювань Т. Фельтеса випли-
ває, що прокурори і судді мають спо-
чатку подолати рефлекс довіри до служ-
бовця і вже потім більше довіряти гро-
мадянину, ніж поліцейському, щоб 
звинуватити останнього у злочині. Коли 
прокурору чи судді це не вдається, тоді 
діяльність поліції залишається не конт-
рольованою. Т. Фельтес підкреслює 
важливість розуміння того, що поліцей-
ський у судовому процесі не є незаан-
гажованим свідком, а здійснює власний 
захист.
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Т. Фельтес обґрунтовано вважає, що 
протиправне насильство не можна по-
долати лише шляхом покарання винних 
правоохоронців, оскільки санкціону-
вання не змінює фактичного стану. По-
ведінка, яка є наслідком організаційних 
та структурних умов у поліції (чи мілі-
ції), відтворюється у подібних умовах 
[12]. Вона дуже рідко має коріння, що 
стосується тільки недоліків особистос-
ті. На думку автора цієї статті, створен-
ня в обох державах незалежного органу 
з розслідування скарг на тортури та по-
ліцейське насильство могло б позитив-
но вплинути на засади правоохоронної 
діяльності та сприяло б запобіжним 
цілям.

Висновки. Результати дослідження 
свідчать, що поліцейське і міліцейське 
насильство мають низку спільних рис 
у характеристиці, сприятливих йому 
обставинах та заходах запобігання. Ця 
теза обґрунтовує положення про те, що 
міліція, подібно до поліції ФРН, за пев-
них умов здатна працювати за прави-

лами ЄС. Висновок підкріплюється 
існуванням позитивного досвіду робо-
ти під час Євро-2012. Протидія мілі-
цейському (і поліцейському) насиль-
ству обов’язково має враховувати міс-
цеві особливості.

Виявлений зв’язок труднощів захис-
ту прав громадян, порушених міліцією 
чи поліцією, зі специфікою поліцей-
ської роботи, відсутність належної за-
цікавленості держав у його обліку та 
подоланні – мають актуалізувати власну 
запобіжну діяльність окремо взятих 
громадян.

Перспектива подальших досліджень 
пов’язана з пошуком зв’язку факторів 
поліцейського (і міліцейського) на-
сильства із засобами його запобігання, 
із зіставленням можливих кошторис-
них витрат на них та очікуваними 
у майбутньому результатами. Викорис-
тання напрацювань професора Т. Фель-
теса має скоротити час на запрова-
дження європейських стандартів робо-
ти міліції.
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Мошак Г. Исследования и предупреждение противоправных действий полицей-
ских в произведениях профессора Т. Фельтеса (ФРГ)

В статье рассматриваются признаки, факторы и средства предотвращения неправо-
мерного применения силы немецкими полицейскими и украинскими милиционерами.

Ключевые слова: полиция, милиция, неправомерное применение силы, предотвра-
щения полицейского насилия.

Moshak G. Investigation and Prevention of Police Offi cers’ Illegal Actions in the Works 
Written by Prof. Т. Feltes (Germany)

The objective of this paper is to compare the main features, factors and measures of preven-
tion of the illegal use of force (or synonymic ’use of violence’) of German and Ukrainian police. 
The results of the comparative study of illegal violence by police offi cers in the works written 
by Professor T. Feltes and the works of Ukrainian scientists, the determination of common 
features and peculiarities give reasons for using the German progressive experience.

2087 cases out of 2417 ones concerning the illegal violence of police offi cers were sus-
pended by prosecutor’s offi ce in Germany in 2011, which makes up to 95 %. Only 5 % of cases 
were taken to the court. The number of corresponding cases in Ukraine in 2012 was two times 
less and made up to 2.6 %. T. Feltes specifi es the main factors of illegal use of force by police 
offi cers: fear of confl ict escalation; threat to the authority; infl uence of the subjective evaluation 
of the confrontation situation. The police offi cer’s inner stress is caused by the fear of the search 
results of his working place, computer, as well as by the fear of the control of his phone calls 
and offi cial and personal correspondence from his offi cial or personal computer. Under the infl u-
ence of inner stress the major part of the police offi cers gradually becomes indifferent to prob-
lems at work that arise from the illegal use of force by their colleagues, and these problems are 
not reported by them.

In 2012 every fi ftieth Ukrainian suffered from police offi cers’ tyranny and torture in Ukraine. 
The main reason was a mutual concealment of crimes by the police and the government, which 
gave rise to massive protests of the citizens and outbreaks of war against the police. Corruption 
and the opportunity to extort money from the affected victims turned the unjustifi ed violence 
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into a source of income. The lack of the system of effective investigation of cases and objective 
comprehensive statistics on the extent of the phenomenon contributes to the prevalence of il-
legal violence in the internal affairs authorities.

T. Feltes reasonably concludes that the unity of the police ranks and the behavior of their 
leaders have a strong impact on the employees. He draws attention to a peculiarity that also 
applies to Ukrainian police. Police offi cers think over for several days as for what to report 
about the incident, realize its scale and effects, form their personal point of view on it and 
refrain from the statements in order not to take the risk of turning from the witness into the 
suspect. At the same time, the complexity of police work gives the opportunity to hide the 
incidents and the responsibility for them in order not to worsen the situation in the subdivi-
sion. T. Feltes emphasizes that the ’wall of silence’ and corporate spirit contribute to the 
police offi cers’ violence. The scientist describes a sequence of actions in the mechanism of 
violence emergence. The everyday opposition to law breakers makes the use of force a com-
mon police activity. Prosecutors and judges should fi rst of all get over the refl ex of trust to 
the employee and then trust the citizen more than the police offi cer in order to accuse the 
latter of the crime.

T. Feltes reasonably believes that illegal violence cannot be rooted out only by punishing 
the guilty police offi cers. The use of Professor T. Feltes’s studies in Ukraine should shorten the 
time for implementation of European standards of police work.

Keywords: police, police, illegal use of force, to prevent police violence.
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