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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КРИВДНИКА 
В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ

Яким би цивілізованим і розвиненим економічно не було суспільство, насильство залишається 
невирішеною проблемою.

У 2017 році був ухвалений та вступив у силу Закон України «Про запобігання та протидію домашньо-
му насильству», який визначає організаційно-правові засади запобігання та протидії домашньому насиль-
ству, основні напрями реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насиль-
ству, шо мають на меті захист прав та інтересів осіб, які постраждали від такого насильства.

Даний нормативно-правовий акт визначає процедуру винесення уповноваженими підрозділами 
органів Національної поліції України тимчасового заборонного припису стосовно кривдника.

Окрема увага у статті приділяється питанню видачі обмежувального припису, який повинен 
запобігати скоєнню інших видів домашнього насильства, що і має бути взято до уваги під час ухва-
лення рішення судом про видачу обмежувального припису щодо постраждалої особи. Також у статті 
визначається проблематика процедури збору доказів факту насильства постраждалою стороною, 
щоб заяву про видачу обмежувального припису було задоволено. Акцентується увага на тому, що 
особа, яка зазнала домашнього насильства, має знати шляхи захисту порушених прав з урахуванням 
теорії та практики, оскільки не завжди подання заяви до поліції допоможе захистити від насиль-
ства, і, як показує практика, для того щоб видали один із приписів, потрібно докласти чимало зусиль. 
Серед проблем, з якими стикаються жертви домашнього насильства, однією із найпоширеніших 
є саме недостатність доказів вчиненого насильства, неможливість самозахисту у випадку реальної 
загрози життю та здоров’ю, заангажованість процедури розгляду заяв про видачу обмежувального 
припису в суді, відсутність профілактичного обліку, тобто контролю за поведінкою кривдника з боку 
поліції. Наголошується на необхідності запровадження програм на рівні держави, які будуть реально 
допомагати жертвам насильства.

Авторами визначається позитивний момент визнання насильства не лише з боку чоловіків, але й, 
навпаки, з боку жінки. Проте, як показує практика, процедура застосування тимчасового заборон-
ного припису в Україні є недосконалою. Наведене вище свідчить про нагальну необхідність посилення 
контролю над кривдниками з боку поліції.

Ключові слова: домашнє насильство, тимчасовий заборонний припис, поліція.

Постановка проблеми. Сучасне україн-
ське суспільство, на жаль, продовжує втрачати 
ті цінності, норми, ідеали, які традиційно були 
закладені в його основі, що призвело до різ-
кого зниження його психологічного здоров’я, 
часто причиною цього є насильство.

Насильство існує у відкритих або зака-
муфльованих формах у всіх сферах сус-

пільного життя: політичній, економічній, 
духовній і сімейно-побутовій. Воно має уні-
версальний характер. Об’єктом його може 
стати будь-яка людина, незалежно від її 
соціального положення, рівня життя, місця 
проживання [1].

В історії людства жорстокість завжди 
була актуальною. Невикорінні людські 

Якщо раніше домашнім насильством 
вважались інциденти у подружжі, то тепер 

розширюється коло осіб.
Речниця «Ла Страда – Україна»
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якості, такі як заздрість і злостивість, поро-
джували жорстокість, часто таку, що не має 
пояснення, і від того ще більш жахливу. 
Яким би цивілізованим і розвиненим еконо-
мічно не було суспільство, насильство зали-
шається невирішеною проблемою.

Мета статті – розглянути актуальні проб-
леми відповідальності кривдника в адміні-
стративному процесі.

Виклад основного матеріалу. 
У 2017 році був ухвалений та вступив у силу 
Закон України «Про запобігання та проти-
дію домашньому насильству», який визна-
чає організаційно-правові засади запобі-
гання та протидії домашньому насильству, 
основні напрями реалізації державної полі-
тики у сфері запобігання та протидії домаш-
ньому насильству, що мають на меті захист 
прав та інтересів осіб, які постраждали від 
такого насильства [2].

Своєю чергою, було прийнято ряд допо-
міжних нормативно-правових актів у сфері 
протидії домашньому насильству з боку 
органів Національної поліції України, а саме 
Наказ МВС України «Про затвердження 
Порядку винесення уповноваженими підроз-
ділами органів Національної поліції України 
термінового заборонного припису стосовно 
кривдника» [3].

Даний нормативно-правовий акт визна-
чає процедуру винесення уповноваженими 
підрозділами органів Національної поліції 
України тимчасового заборонного припису 
стосовно кривдника. Проте варто заува-
жити, що терміновий заборонний припис не 
може бути складений і винесений без прове-
дення оцінки ризиків вчинення домашнього 
насильства стосовно потерпілої особи, тому 
в цьому випадку вступає в дію спільний 
наказ МВС України та Міністерства соці-
альної політики № 369/180 «Про затвер-
дження Порядку проведення оцінки ризи-
ків вчинення домашнього насильства» від 
13.03.2019 р. [4].

Так що ж таке «терміновий заборонний 
припис»? Відповідно до наказу МВС Укра-
їни від 01.08.2018 № 654, він виноситься 
кривднику уповноваженими підрозділами 
органів Національної поліції України у разі 
існування безпосередньої загрози життю чи 
здоров’ю постраждалої особи з метою негай-
ного припинення домашнього насильства, 
недопущення його продовження чи повтор-
ного вчинення. Терміновий заборонний 
припис передбачає певні обмеження для 
кривдника, зобов’язання залишити місце 
проживання (перебування) постражда-
лої особи, заборону на вхід та перебування 
в місці проживання (перебування) постраж-

далої особи, заборону в будь-який спосіб 
контактувати з постраждалою особою.

Якщо має місце невиконання термінового 
заборонного припису або не повідомлення 
про місце свого тимчасового перебування, 
кривдник понесе адміністративну відпові-
дальність відповідно до статті 173-2 КУпАП 
(Вчинення домашнього насильства, насиль-
ства за ознакою статі, невиконання тер-
мінового заборонного припису або непо-
відомлення про місце свого тимчасового 
перебування). Після складання адміністра-
тивного протоколу у відношенні кривдника 
дане адміністративне провадження направ-
ляється до суду першої інстанції для прове-
дення повного, всебічного, об’єктивного роз-
гляду справи та притягнення винної особи до 
відповідальності.

Під час проведення аналізу судової 
практики в Дніпропетровській області 
з початку 2020 року направлено до суду 
приблизно 1200 адміністративних справ за 
правопорушення, передбачені статтею 173-2  
КУпАП, з них 35 % справ закриваються за 
ч. 1 статті 268 КУпАП (Права особи, яка 
притягається до адміністративної відпові-
дальності), а саме: згідно з переліком ста-
тей, до якого входить і стаття 173-2 КУпАП, 
явка правопорушника в судове засідання 
обов’язкова, правопорушник протягом доби 
після вчинення адміністративного правопо-
рушення в протоколі про адміністративне 
правопорушення оповіщається про час 
і розгляд справи, але під час аналізу судо-
вої практики з’ясовано, що, якщо кривдник 
був повідомлений, але не з’являється, він 
може піддаватися приводу з боку органів 
Національної поліції України, що не дає 
дієвого результату, оскільки на час достав-
лення правопорушника найчастіше збігають 
строки притягнення до адміністративної від-
повідальності згідно зі статтею 38 КУпАП – 
кривдник не несе адміністративну відпові-
дальність, не здійснюється належна робота 
щодо профілактики домашнього насильства 
та покарання за вчинене правопорушення, 
що надалі повторюється тим же кривдником 
стосовно тієї самої потерпілої особи.

Про систематичність вчинення домаш-
нього насильства говорити не можна, тому 
що не має факту притягнення до відповідаль-
ності, внаслідок чого особа у разі вчинення 
домашнього насильства знову понесе відпо-
відальність згідно з ч. 1 статті 173-2 КУпАП, 
а отже, кривдники усвідомлюють безкар-
ність.

Здебільшого судді направляють адмі-
ністративні протоколи на доопрацювання 
або через недоліки оформлення, або через 
незабезпечення явки кривдника, або справа 
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закривається через сплив строків давності 
розгляду адміністративного протоколу, що 
становить 3 місяці, або суд закриває справи 
за малозначністю.

Наприклад, відповідно до аналізу судових 
рішень за ст. 173-2 КУпАП (було проаналі-
зовано 186 за січень 2019 р. у Кривому Розі), 
29 % справ було закрито, щодо 35 % справ 
суд виніс рішення про відправлення адміні-
стративних протоколів на доопрацювання, 
і лише у 35 % справ суд виніс рішення по суті. 
Можемо впевнено стверджувати, що така тен-
денція спостерігається по всій Україні.

Тому, якщо визначати систематичність 
за кількістю прийнятих суддями рішень за 
ст. 173-2 КУпАП, у 60-70 % ситуацій домаш-
нього насильства кривдники так і не будуть 
притягнуті до відповідальності.

7 грудня 2017 року парламент України 
прийняв Закон «Про запобігання та проти-
дію домашньому насильству» (далі – Закон 
про домашнє насильство), яким фактично 
замінив Закон «Про попередження насиль-
ства в сім'ї». Декларуючи нульову толерант-
ність до домашнього насильства і визна-
ючи його суспільну небезпечність, держава 
впровадила нові підходи до протидії цьому 
соціальному явищу. Зокрема, запроваджу-
ються такі нові юридичні інструменти, як 
терміновий заборонний припис і обмеж-
увальний припис, що були невідомі націо-
нальному законодавству раніше [5].

Відповідно до п. 16 ст. 1 Закону про 
домашнє насильство терміновий заборон-
ний припис – це спеціальний захід проти-
дії домашньому насильству, що вживається 
уповноваженими підрозділами органів 
Національної поліції України як реагування 
на факт домашнього насильства та спрямо-
ваний на негайне припинення домашнього 
насильства, усунення небезпеки для життя 
і здоров’я постраждалих осіб та недопущення 
продовження чи повторного вчинення такого 
насильства. Цей припис виноситься у разі 
існування безпосередньої загрози життю чи 
здоров’ю постраждалої особи з метою негай-
ного припинення домашнього насильства, 
недопущення його продовження чи повтор-
ного вчинення. Детальніше цей юридичний 
інструмент регламентований у ст. 25 Закону 
про домашнє насильство. Крім того, МВС 
України має розробити порядок винесення 
термінового заборонного припису [5].

Заходи, які можуть бути застосовані на 
підставі термінового заборонного припису, 
включають:

(1) зобов’язання для кривдника (особи, 
яка вчинила домашнє насильство) залишити 
місце проживання (перебування) постраж-
далої особи;

(2) заборону кривднику на вхід та пере-
бування в місці проживання (перебування) 
постраждалої особи;

(3) заборону кривднику в будь-який спо-
сіб контактувати з постраждалою особою.

Стосовно неповнолітніх кривдників, які 
мають спільне місце проживання (перебу-
вання) з постраждалою особою, зазначені 
перші два заходи не підлягають застосу-
ванню.

Необхідно наголосити, що Закон про 
домашнє насильство надає безпеці постраж-
далої особи першочерговий пріоритет навіть 
над майновими правами осіб на житло. Тому 
в ч. 3 ст. 25 цього Закону передбачено мож-
ливість винесення термінового заборонного 
припису стосовно житлового приміщення, 
яке належить виключно кривднику, за умови, 
що таке житло є місцем спільного прожи-
вання (перебування) постраждалої особи 
та кривдника. При цьому поліція наділя-
ється повноваженням здійснити виселення 
кривдника з такого житлового приміщення, 
якщо терміновий заборонний припис перед-
бачає зобов’язання залишити місце прожи-
вання (перебування) постраждалої особи, 
а кривдник відмовляється добровільно його 
залишити [6].

Нагальність і позасудовий характер 
прийняття зумовлюють строк дії терміно-
вого заборонного припису, який становить 
не більше 10 днів. Не зовсім зрозуміло, 
в якому порядку належить оскаржувати 
терміновий заборонний припис, оскільки 
в ч. 9 ст. 25 Закону про домашнє насильство 
міститься доволі загальна норма про можли-
вість його оскарження до суду в загальному 
порядку, передбаченому для оскарження 
рішень, дій або бездіяльності працівників 
уповноважених підрозділів органів Націо-
нальної поліції України.

Отже, терміновий заборонний припис 
застосовується поліцією у разі наявності 
загрози для потерпілої особи та з метою 
негайної протидії акту домашнього насиль-
ства. Тобто на момент винесення цього при-
пису особа, стосовно якої він виноситься, 
не визнана винною у вчиненні домашнього 
насильства у кримінальному провадженні 
чи справі про адміністративне правопору-
шення. Загалом цей підхід дещо нагадує 
затримання підозрюваної особи під час вчи-
нення злочину або після його вчинення, 
якщо сукупність ознак вказують на те, що 
саме ця особа вчинила злочин (ст. 208 КПК), 
яке відбувається до початку досудового роз-
слідування (іншими словами, до «відкриття 
кримінального провадження»). Керуючись 
цією аналогією, на нашу думку, винесення 
термінового заборонного припису повинно 
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супроводжуватися іншими процесуальними 
діями поліції, а саме складенням прото-
колу про адміністративне правопорушення 
(ст. 173-2 КУпАП) або ж внесенням відо-
мостей про відповідне кримінальне право-
порушення до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань [7].

На відміну від термінового заборонного 
припису, обмежувальний припис вино-
ситься судом на підставі звернення зацікав-
лених осіб, а тому допускає значно ширше 
коло можливих обмежень прав кривдника 
і їх більш тривалі строки. Зокрема, згідно 
з ч. 2 ст. 26 Закону про домашнє насильство 
заходами, які можуть бути застосовані до 
кривдника на підставі обмежувального при-
пису, є:

(1) заборона перебувати в місці спільного 
проживання (перебування) з постраждалою 
особою;

(2) усунення перешкод у користуванні 
майном, що є об'єктом права спільної суміс-
ної власності або особистою приватною влас-
ністю постраждалої особи;

(3) обмеження спілкування з постражда-
лою дитиною;

(4) заборона наближатися на визначену 
відстань до місця проживання (перебу-
вання), навчання, роботи, інших місць час-
того відвідування постраждалої особи;

(5) заборона особисто і через третіх осіб 
розшукувати постраждалу особу, якщо вона 
за власним бажанням перебуває у місці, 
невідомому кривднику, переслідувати її 
та в будь-який спосіб спілкуватися з нею;

(6) заборона вести листування, теле-
фонні переговори з постраждалою особою 
або контактувати з нею через інші засоби 
зв’язку особисто і через третіх осіб. Варто 
зауважити, що обмежувальний припис може 
передбачати застосування одразу кількох 
зазначених заходів.

Аналогічно до термінового заборонного 
припису обмежувальний припис не може 
містити заходів, що обмежують право про-
живання чи перебування неповнолітнього 
кривдника у місці свого постійного прожи-
вання (перебування).

Видача обмежувального припису здій-
снюється шляхом ухвалення рішення суду 
у порядку окремого провадження, для цілей 
чого розділ IV ЦПК доповнено новою гла- 
вою 13. Доцільність розгляду справи саме за 
правилами ЦПК під час дискусії у робочій 
групі була обґрунтована положенням ЦПК 
щодо розгляду у порядку цивільного судо-
чинства усіх справ, які не підлягають розгляду 
в порядку іншого судочинства (ч. 1 ст. 19). 
Крім того, видача обмежувального припису 
у порядку окремого провадження ґрунту-

ється на положенні про те, що це прова-
дження призначене для створення умов для 
здійснення особою особистих немайнових чи 
майнових прав (ч. 7 ст. 19 ЦПК).

Обмежувальний припис видається на 
строк від одного до шести місяців та може 
бути продовжений судом на строк не більше 
шести місяців. На нашу думку, таке про-
довження може мати місце лише один раз. 
Це випливає зі змісту ч. 5 ст. 26 Закону про 
домашнє насильство та ч. 1 ст. 350-7 ЦПК, 
в яких передбачено можливість продовження 
обмежувального припису після закінчення 
строку, встановленого рішенням суду про 
його видачу [5].

Одним з найбільш складних питань для 
практичного застосування положень про 
обмежувальний припис є сфера його засто-
сування та співвідношення з іншими подіб-
ними інститутами. Одночасно із Законом 
про домашнє насильство було прийнято 
Закон «Про внесення змін до Кримінального 
та Кримінального процесуального кодек-
сів України з метою реалізації положень 
Конвенції Ради Європи про запобігання 
насильству стосовно жінок і домашньому 
насильству та боротьбу з цими явищами» 
(далі – Закон про внесення змін до КК 
і КПК). Цим Законом передбачено доповне-
ння загальної частини КК новим розділом 
«Обмежувальні заходи», які за своєю сут-
ністю є подібними до заходів обмежуваль-
ного припису та підлягають застосуванню до 
особи, яка вчинила пов’язаний з домашнім 
насильством злочин, у випадку призначення 
їй покарання, не пов’язаного з позбавленням 
волі, або звільнення від кримінальної від-
повідальності чи покарання (ст. 91-1 КК). 
Також цим Законом було доповнено новою 
частиною ст. 194 КПК, якою передбачено 
аналогічні обмежувальні заходи та можли-
вість їх застосування судом під час розгляду 
клопотання про обрання запобіжного заходу 
до особи, яка підозрюється у вчиненні кри-
мінального правопорушення, пов'язаного 
з домашнім насильством [5].

Отже, обмежувальні заходи – це по суті 
аналогічні до обмежувального припису 
інститути, які підлягають застосуванню до 
особи, яка підозрюється або яка вчинила 
пов’язаний з домашнім насильством зло-
чин, у випадку призначення їй покарання, не 
пов’язаного з позбавленням волі, або звіль-
нення від кримінальної відповідальності 
чи покарання. Натомість в інших випад-
ках застосуванню підлягає обмежувальний 
припис. Такими, зокрема, є випадки при-
тягнення кривдника до адміністративної 
відповідальності та випадки, коли його ще 
взагалі не притягнуто до відповідальності та  
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не повідомлено про підозру у вчиненні кри-
мінального правопорушення.

Висновки

Підводячи підсумки, варто зауважити, 
що на рівні законодавства вже зроблено зна-
чні кроки до поліпшення ситуації з проти-
дії домашньому насильству. Позитивним 
є момент визнання насильства не лише з боку 
чоловіків, але й, навпаки, з боку жінки. Проте, 
як показує практика, процедура застосування 
термінового заборонного припису в Україні 
є недосконалою. Наведені вище приклади 
свідчать про нагальну необхідність посилення 
контролю над кривдниками з боку поліції.
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Tetiana Rekunenko, Nezhdana Udalova.  Responsibility of an offender in administrative 
process

No matter how civilized and economically developed society is, violence remains an unresolved problem.
In 2017, the Law of Ukraine "On Prevention and Counteraction to Domestic Violence" was adopted 

and entered into force, which defines the organizational and legal framework for preventing and combating 
domestic violence, the main directions of state policy in the field of preventing and combating domestic 
violence and the interests of victims of such violence.

This normative legal act determines the procedure for issuing a temporary injunction against the offender 
by authorized units of the National Police of Ukraine.

Particular attention in the article is paid to the issue of issuing a restraining order, which should be to 
prevent other types of domestic violence, which should be taken into account when the court decides to issue 
a restraining order against the victim. The article also identifies the issue of the procedure for gathering 
evidence by the injured party to present the fact of violence, so that the application for a restraining order is 
satisfied. Emphasis is placed on the fact that a person who has experienced domestic violence should know 
how to protect the violated rights, taking into account theory and practice, as filing a complaint with the police 
does not always help protect against violence and, as practice shows, to issue a prescription. , you need to 
make a lot of effort. Among the problems faced by victims of domestic violence, one of the most common is 
the lack of evidence of violence, the impossibility of self-defense in the event of a real threat to life and health, 
the involvement of the procedure for consideration of applications for restrictive orders in court abuser by 
the police.

In most cases, judges send administrative protocols for revision either due to shortcomings in the protocols, 
or due to failure to ensure the appearance of the offender, or the case is closed due to the expiration 
of the statute of limitations of 3 months, or the court closes cases of insignificance.

Emphasis is placed on the need to introduce state-level programs that will really help victims of violence.
The authors define a positive moment of recognition of violence not only by men, but also, on the contrary, 

by women. However, as practice shows, the procedure for applying the temporary injunction in Ukraine is 
imperfect. The above examples illustrate the urgent need to strengthen police control over perpetrators.

Key words: domestic violence, temporary restraining order, police.


