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1. Опис законопроєкту 

 

Законопроект розроблено з метою вдосконалення механізму реагування на випадки 

домашнього насильства та насильства за ознакою статі, посилення гарантій захисту прав 

членів сімей військовослужбовців, поліцейських та інших категорій осіб, які несуть 

відповідальність за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі за 

дисциплінарними статутами. 

 

2. Основні положення законопроєкту 

 

Проектом акта пропонується внести зміни до частини 1 статті 15 КУпАП щодо 

відповідальності військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія 

дисциплінарних статутів, за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою 

статі. Зокрема, пропонується встановити, що такі особи нестимуть адміністративну 

відповідальність за вказані правопорушення на загальних підставах. Крім того пропонується 

привести у відповідність до законодавства перелік категорій осіб, на яких поширюється дія 

дисциплінарних статутів. 

 

Також проектом акта пропонується внести зміни до частини 2 статті 268 КУпАП, що 

дозволять розгляд справ про адміністративні правопорушення за статтею 1732 КУпАП без 

обов’язкової присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності 

(кривдника), у разі якщо така особа була належним чином повідомлена про розгляд справи, 

однак не з’явилась на засідання. 

 

 

 



 
 

 

 

Запропоновані зміни спрямовані на забезпечення належного реагування у разі вчиненні 

домашнього насильства та насильства за ознакою статі військовослужбовцями, 

поліцейськими та іншими особами, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів.  

 

3. Наявність або відсутність положень проекту нормативно-правового акта, які не 

відповідають принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

 

Положення проєкту даного нормативно-правового акту відповідають принципу забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок та чоловіків. Адже питання порядку притягнення 

кривдників, які вчинили домашнє насильство та насильство за ознакою статі потребувало 

змін у частині порядку розгляду даної категорії справи у присутності кривдника. Така 

імперативна норма КУпАП призводила до того, що значна частина кривдників уникали 

відповідальності через затягування розгляду справи у зв’язку із неявкою до суду, а в 

подальшому закриття провадження у справі судом у зв’язку із закінченням строків 

притягнення до відповідальності.  

 

Окрім того законопроєкт надає можливість ефективно реагувати на випадки домашнього 

насильства та насильства за ознакою статі, яке вчиняють військовослужбовці, працівники 

поліції та інші особи на яких поширюється дія дисциплінарних статутів.  

 

Запропоновані зміни є реалізацією принципу гендерної рівності та дискримінації при 

розгляді справи пов’язаних із домашнім насильством та насильством за ознакою статі.  

 

4. Відповідність Конституції України. 

 

Законопроєкт відповідає нормам Конституції України та забезпечує впровадження принципу 

рівності перед законом і судом осіб, незалежного від їх професійного статусу у суспільстві.  

Військовослужбовці, працівники правоохоронних органів, а також інші особи, які несли 

відповідальність за дисциплінарними статутами за вчинення домашнього насильства та 

насильства за ознакою статі, повинні нести відповідальність на рівні з іншими кривдниками.  

 

 

5. Відповідність європейським стандартам щодо забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків. 

 

Відповідно до Конвенції Ради Європи «Про запобігання насильству стосовно жінок і 

домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» держава повинна вживати заходи та 

реагувати на випадки вчинення насильства, включаючи примус, і притягувати винних осіб до 

відповідальності, забезпечуючи потерпілим та суспільству неможливість повторних 

насильницьких дій. 

 

У рішенні Європейського Суду по справі Опуз проти Туреччини (Opuz v. Turkey, no. 

33401/02, 09.06.2009) наголошено на відповідальності, з якою держави повинні вживати 

заходи з метою протидії порушенню прав людини, шляхом вчинення домашнього  

 



 
 

 

 

насильства, і необхідності ефективних дій з боку держави. Суд проголосив, що нездатність 

держави захистити жінок від домашнього насильства порушує їх право на рівний захист 

перед законом та створює дискримінацію жінок навіть за відсутності наміру такої 

дискримінації.  

 

Важливим аспектом щодо захисту прав постраждалих від домашнього насильства є 

ефективний судовий розгляд адміністративних справ про вчинення адміністративного 

правопорушення, передбаченого ст. 173-2 КУпАП. 

 

Варто звернути увагу на питання уникнення окремими категоріями осіб відповідальності за 

вчинення домашнього насильства. Зокрема військовослужбовці, поліцейські та інші особи, 

на яких поширюється дія дисциплінарних статутів не несуть відповідальності за загальними 

правилами КУпАП, до них застосовується дія дисциплінарних статутів.  

 

У зв’язку з цим, такі особи фактично не можуть притягатися до відповідальності, оскільки це 

не є військовим правопорушенням чи правопорушенням, пов’язаним із службою. У статті 15 

КУпАП передбачений перелік правопорушень, відповідальність за які настає на загальних 

підставах, до яких законопроєктом пропонується віднести і вчинення домашнього 

насильства та насильства за ознакою статі, що сприяє уникненню відповідальності вище 

вказаними особами.  

 

Відповідно до діючого законодавчого регулювання, дана категорія справ відповідно до статті 

268 КУпАП може розглядатися виключно у присутності правопорушника. Такий підхід 

призводить до затягування розгляду справи, оскільки правопорушники не з’являються на 

виклик суду або свідомо затягують розгляд адміністративної справи (до прикладу, через 

хворобу чи через відсутність або зайнятість адвоката). У більшості випадків таке затягування 

справи є свідомим з метою уникнення відповідальності, що за своїм змістом є зловживанням 

процесуальними правами сторони, яка бере участь у провадженні. У зв’язку з цим є 

необхідність надати суду можливість розглядати справи про вчинення адміністративного 

правопорушення, передбаченого ст. 173-2 у відсутності правопорушника у випадку, якщо він 

повідомлений про розгляд справи належним чином, і відсутні поважні причини його неявки 

у судове засідання. Такий підхід відповідає загальному порядку розгляду адміністративних 

справ, визначеного КУпАП. 

 

6. Висновок 

 

Законопроєкт має гендерно-чутливий характер та сприяє забезпеченню доступу до 

правосуддя постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі.   

 
 


