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Висновок: 

Прийняттю не підлягає з підстав наявності прогалин у сфері застосування 

 

Опис законопроєкту. 

Законопроектом пропонується врегулювати питання застосування обмежувальних заходів протидії 

домашньому насильству в частині застосування електронних засобів контролю, які відстежують 

виконання кривдником вимог обмежувальних приписів та обмежувальних заходів і стосуються 

заборони наближатися до потерпілої особи. 

Основні положення законопроєкту. 

Законопроектом пропонується доповнити ст.91-1 КК України, передбачивши такий вид 

обмежувального заходу, як: 

заборона наближатися на визначену відстань до особи, яка постраждала від 

домашнього насильства. Такий обмежувальний захід застосовується до 

засудженого лише за наявності письмової згоди на це особи, яка постраждала 

від домашнього насильства, або її законного представника, крім випадку, коли 

законним представником є засуджений. При застосуванні цього 

обмежувального заходу на засудженого покладається обов’язок носити 

електронний засіб контролю. 

Доповнити ст. 194 КПК України наступним: 

заборона наближатися на визначену відстань до особи, яка постраждала від 

домашнього насильства. Такий обмежувальний захід застосовується до 

 



 

 

підозрюваного, обвинуваченого лише за наявності письмової згоди на це особи, 

яка постраждала від домашнього насильства, або її законного представника, 

крім випадку, коли законним представником є підозрюваний, обвинувачений. 

При застосуванні цього обмежувального заходу на підозрюваного, 

обвинуваченого покладається обов’язок носити електронний засіб контролю 

А також внести зміни в ст. 195 КПК України, визначивши особливості застосування електронних 

засобів при обрані зазначеного вище обмежувального заходу. 

Також пропонується передбачити адміністративну відповідальність за порушення встановленого 

порядку застосування електронного засобу контролю особою, яка постраждала від домашнього 

насильства, шляхом внесення змін до ст. 173-5 КУпАП України. 

Відповідні зміни пропонуються також у Кримінально-виконавчий кодекс України, Цивільний 

процесуальний кодекс України та Закон України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству». 

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

принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

З першого погляду дана законодавча ініціатива спрямована на захист потерпілих, котрі зазнали 

домашнього насильства, від вчинення повторно домашнього насильства щодо них кривдником у 

майбутньому шляхом створення заборон контакту потерпілої та кривдника, а також негайного 

реагування правоохоронних органів на порушення такої заборони. Також автори законопроекту 

пропонують за допомогою запропонованих положень виробити ефективні засоби доказування, що є 

важливим з огляду на труднощі, які виникають на практиці, у доведенні того, що дійсно кривдник 

порушував встановлені щодо нього обмежувальні заходи, зокрема заборону наближатися до місця 

проживання постраждалої особи.  

Разом з тим, застосування таких положень на практиці буде неефективним з огляду на наступне: 

 Відповідно до положень ст.194 КПК застосування обмежувальних заходів є можливим у 

випадку, якщо до підозрюваного/обвинуваченого обраний певний запобіжний захід.  

 

Якщо запобіжний захід не обраний, відсутня законна можливість застосувати обмежувальні 

заходи до особи. Оскільки  практика обрання запобіжних заходів не є поширеною у 

кримінальних провадженнях, пов’язаних із домашнім насильством, як видається, норма, яка 

передбачатиме застосування електронних засобів при обрані обмежувального заходу у 

вигляді  заборони наближатися на визначену відстань до особи, яка постраждала від 

домашнього насильства, не знаходитиме свого реального застосування. 

 

 Передбачення заборони наближатися на визначену відстань до особи є неефективною, адже 

потерпіла та кривдник можуть проживати в одному районі, на одній вулиці, випадково 

зустрітись у певному місці, якщо, до прикладу, населений пункт, у якому вони проживають, є 

малим.  

 

 



 

 

 

 Обмежувальні заходи мають бути доступними для невідкладного захисту та без покладення 

неналежного фінансового тягаря на потерпілу особу. З огляду на це відслідковування та 

фіксування наближення підозрюваного, обвинуваченого не сприятиме виконанню цього 

завдання та не сприятиме невідкладному захисту потерпілої особи. 

 

 Законопроект передбачає надання такого електронного пристрою як 

підозрюваному/обвинуваченому/засудженому, так і потерпілому при обрані зазначеного 

вище обмежувального заходу.  

 

Також зазначається, що «..працівник органу Національної поліції перед наданням 

потерпілому електронного засобу контролю зобов’язаний під розпис роз’яснити правила 

користування електронним засобом контролю, техніку безпеки поводження з ним та наслідки 

його втрати або пошкодження».  

З огляду на це виникає запитання щодо того, чиє ризик покладення на потерпілу особу 

матеріальної відповідальності за наслідки втрати чи пошкодження електронного засобу 

контролю. 

 

  Як зазначається авторами законопроекту обмежувальний захід застосовується до 

підозрюваного/обвинуваченого/засудженого лише за наявності письмової згоди на це особи, 

яка постраждала від домашнього насильства. У такому випадку, зважаючи на пункт, 

зазначений вище, у випадку, якщо на потерпілу особу покладається матеріальна 

відповідальність за наслідки втрати або пошкодження електроного засобу контролю, така 

потерпіла особа постає перед вибором: або своєї безпеки, або ризику додаткового 

фінансового тягаря у випадку втрати чи пошкодження електронного засобу контролю.   

 

Окрім того, автори законопроекту пропонують передбачити адміністративну 

відповідальність для потерпілої особи за порушення встановленого порядку застосування 

електронного засобу контрол.У такому разі, у випадку відмови потерпілої нести такі 

фінансові ризики та загрози у вигляді адміністративної відповідальності, фактично, - 

держава може знімати із себе відповідальність щодо захисту потерпілих від домашнього 

насильства, аргументовуючи це тим, що потерпіла особа сама відмовилась від такого 

обмежувального заходу. 

 

  якщо потерпілою визнана неповнолітня особа, матеріальну відповідальність відповідно да 

законодавства повинні нести законни представники, зокрема батьки. Проте у випадку 

визнання батьків кривдниками, законопроєктом не врагульовано хо нестиме за втрату чи 

пошкодження електронних засобів, матеріальну відповідальність. 

 

Відповідність Конституції України. 

Ст. 3 Конституції України визначає, що права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. 

Покладення на особу, права якої були порушені внаслідок вчинення щодо неї домашнього  



 

 

насильства, вибору між виконанням додаткових обов’язків (питання матеріальної відповідальності; 

ризики притягнення до адміністративної відповідальності) та захистом своєї безпеки і 

недоторканності є таким, що не сприяють захисту потерпілих від домашнього насильства, кількість 

котрих з кожним роком в Україні збільшується. 

Відповідність європейським стандартам щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок 

і чоловіків. 

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та 

боротьбу із цими явищами (далі –Конвенція) встановлює мінімальні стандарти, котрі повинні 

існувати в державах для реального захисту потерпілих від домашнього насильства. Відповідно до ч.2 

ст.5 зазначеної Конвенції сторони вживають необхідних законодавчих та інших заходів для 

забезпечення належної уваги до недопущення, розслідування, покарання та забезпечення компенсації 

стосовно актів насильства, які підпадають під сферу застосування цієї Конвенції та які вчинені 

недержавними учасниками 

Ч.2 ст. 53 Конвенції передбачає, що сторони вживають необхідних законодавчих або інших заходів 

для забезпечення того, щоб обмежувальні або захисні приписи, серед іншого, були доступними для 

невідкладного захисту та без покладення неналежного фінансового або адміністративного 

тягаря на жертву. Проте, на наше переконання, запропоновані авторами законопроекту зміни не 

відповідають зазначеним принципам. 

Висновок. 

Даний законопроект не підлягає прийняттю з огляду на те, що створює загрози для реального 

захисту державою потерпілих від домашнього насильства. 

 

 

 

 


