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ВСТУП

До суті досліджуваної проблеми. Починаючи з 12  березня 2020  р. в 

Україні впроваджуються карантинні заходи через пандемію COVID-19. 

Як наслідок, багато громадян/ок України зіткнулися з додатковими 

викликами не тільки у сфері трудових відносин, а й, як показало дослі-

дження Аналітичного центру ЮрФем «Вплив COVID - 19 на права жінок 

в Україні» (2020 р.), із доступом до правосуддя. Особливо відчутними 

обмеження були для осіб із вразливих груп, зокрема для постраждалих 

від домашнього насильства.

Проблема затягування розгляду справ та нехтування визначених у 

законодавстві строків і критеріїв «розумності» таких строків давно 

відома українському суспільству. І пандемія COVID-19 лише продовжи-

ла цю негативну тенденцію. Посилене навантаження на судову систе-

му, випадки зараження COVID-19 серед працівників/ць апарату та 

суддів, карантинні обмеження, що були введені у зв’язку з пандемією 

позначились на роботі суду загалом.

З одного боку, частина заходів, які були введені для забезпечення 

роботи суду, є цілком логічними та обґрунтованими. Йдеться переду-

сім про заходи безпеки, які мали на меті запобігти поширенню випад-

ків зараження COVID-19 та проявлялись у встановленні особливого 

режиму роботи. З іншого боку, суди на власний розсуд ухвалювали 

рішення щодо організації роботи судів у зв’язку з пандемічною ситуаці-

єю, що на практиці могло відображатися у вигляді недотримання прин-
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ципу «розумних строків» при слуханні справ або ж наданні пріоритет-

ності певним категоріям справ над іншими.

Однак, як зазначає в одній зі своїх промов суддя Марк Річард, голова

Апеляційного суду провінції Нью-Брансвік (Канада), «одним із завдань 

будь-якого уряду під час масштабної кризи є збереження довіри 

громадян до державних інституцій (зокрема суду. – Прим. наша), тому 

що довіра громадян і верховенство права невід’ємно пов’язані, а 

втрата довіри суттєво послаблює позиції верховенства права. Руйну-

вання верховенства права призводить до соціальної дестабілізації»1 .

У зв’язку із цим серед цілей цього дослідження – з’ясувати, чи ухвалю-

вали українські судді рішення, які могли вплинути на рівень такої 

довіри, зокрема щодо швидкого й належного реагування на ситуації 

домашнього насильства та своєчасного захисту постраждалих від 

нього. Тому серед питань, які є в фокусі цього дослідження:

■Чи стикалися постраждалі від домашнього насильства з 

труднощами в доступі до правосуддя під час пандемії?

■Чи змінилась динаміка звернень, пов’язаних з ґендерно 

зумовленим насильством, зокрема домашнім насиль-

ством, під час пандемії?

■У випадку, якщо в судді або інших працівників/ць суду 

була виявлена підозра на COVID-19, чи здійснювався 

розгляд справ, що пов’язані із вчиненням домашнього 

насильства?
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■Чи розглядалися справи, пов’язані з домашнім насиль-

ством, під час пандемії як невідкладні?

Це дослідження має на меті проаналізувати роботу судів в Україні у 

2020–2021 роках щодо доступу до суду потерпілих від домашнього 

насильства, з’ясувавши, чи ухвалювались певні обмеження щодо 

розгляду справ у судах; виявити проблеми, які виникали під час каран-

тинних обмежень, пов’язаних із пандемією, у юридичної спільноти та 

потерпілих від домашнього насильства, а також запропонувати відпо-

відні рекомендації для поліпшення роботи судової системи в напрямі 

захисту потерпілих від ґендерно зумовленого насильства. 
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МЕТОДОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Завданнями дослідження є аналіз роботи судів щодо забезпечення 

розгляду справ про видачу обмежувального припису, кримінальних 

справ про притягнення до відповідальності за домашнє насильство в 

період введення особливого режиму в судах; підготовка за результата-

ми дослідження відповідних рекомендацій для судів, щоб забезпечити 

права потерпілих від домашнього насильства.

Для отримання інформації щодо роботи судів під час пандемії вико-

ристовувались такі якісні та кількісні методи і способи зібрання 

даних:

НАДСИЛАННЯ ЗАПИТІВ ТА ПОДАЛЬШИЙ ЇХНІЙ АНАЛІЗ

■До Верховного Суду, апеляційних загальних, а також місце-

вих загальних судів.

■До Ради суддів України, Державної судової адміністрації.

■Ознайомлення з організацією роботи судів у 2020/2021 

році та з’ясування, чи приймались обмеження щодо розгля-

ду справ у судах, якщо приймались, то які категорії справ 

переважно слухали в період від 14.03.2020 до 31.06.2021.
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ФОКУС-ГРУПИ З ОСОБАМИ, ЯКІ ПРИЧЕТНІ ДО ПРОЦЕСІВ РЕА-
ЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ДОСТУП ДО СУДУ

■До фокус-груп залучалися представники/ці судів, прокура-

тури, адвокатури, безоплатної правової допомоги (далі – 

БПД), Державної судової адміністрації тощо.

■Кількість учасників/ць, залучених до кожної з фокус-груп, 

коливається в межах 9-15 осіб. З огляду на тематику, макси-

мально можлива квота для чоловіків для участі у фокус-гру-

пах становила 30 %, тобто щонайбільше чотири особи чоло-

вічої статі в кожній фокус-групі. Загалом проведено чотири 

фокус-групи за допомогою платформи «ZOOM» у чотирьох 

регіонах України: 

■Схід/Південь (Луганська, Донецька, Запорізька, Одесь-
ка, Херсонська, Миколаївська області);

■Захід (Закарпатська, Львівська, Волинська, Тернопіль-
ська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька 
області);

■Центр (Хмельницька, Вінницька, Дніпропетровська, 
Кіровоградська, Полтавська, Черкаська області);

■Північ України (Рівненська, Житомирська, Київська, 
Чернігівська, Харківська, Сумська області).
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■Перед проведенням кожної фокус-групи був прописаний 

сценарій, а також сформовані певні гіпотези, які, на думку 

модераторки чи дослідниць, залучених до проведення 

фокус-групи, пояснюють досліджуване явище. За результата-

ми фокус-груп складено докладний звіт, де попередні гіпоте-

зи підтверджуються (повністю чи частково) або спростову-

ються, а також відображено виявлені під час обговорення 

проблеми з доступом до правосуддя в період пандемії.

ІНТЕРВ’ЮВАННЯ

Проведення п’яти інтерв’ю з особами, причетними до процесів реалі-

зації права на доступ до суду потерпілих від ґендерно зумовленого 

насильства:

■Христина Кіт, адвокатка, засновниця адвокатського бюро, 

голова правління громадської організації «Асоціація 

жінок-юристок України “ЮрФем”»,

■Галина Федькович, адвокатка, юристка громадської орга-

нізації «Центр жіночих перспектив», співзасновниця громад-

ської організації «Асоціація жінок-юристок України 

“ЮрФем”»,

■Тамара Бугаєць, адвокатка, засновниця адвокатського 

бюро Т. Бугаєць,
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■Віра Левко, суддя Дніпровського районного суду м. Києва, 

суддя з розгляду кримінальних справ та адміністративних 

правопорушень,

■Ірина Токарська, суддя Маневицького районного суду 

Волинської області.

КЕЙС-СТАДІ

За допомогою методу кейс-стаді здійснено спостереження та аналіз 

окремих ситуацій щодо доступу до правосуддя жінок, котрі потерпають 

від ґендерно зумовленого насильства. Кейси ґрунтуються на реально-

му фактичному матеріалі або ж наближені до реальної ситуації.

МОНІТОРИНГ СУДОВИХ РІШЕНЬ (З ЕЛЕМЕНТАМИ КОНТЕНТ
АНАЛІЗУ)

■Аналіз судових рішень про видачу обмежувального 

припису та про притягнення до відповідальності за ґендер-

но зумовлене насильство в період введення особливого 

режиму в судах протягом 2019 р. (щоб порівняти ситуацію 

попередньо), 2020 р., І–ІІ кварталу 2021 р. 

■Формування індикаторів та таблиці для заповнення за 

результатами моніторингу судових рішень. Для моніторингу 

використано Єдиний державний реєстр судових рішень: 

HTTP://REYESTR.COURT.GOV.UA.
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КАБІНЕТНИЙ ОГЛЯД З ЕЛЕМЕНТАМИ КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ

■Проаналізовано наявні в публічному доступі україномовні 

та окремі іншомовні дослідження щодо впливу COVID-19 на 

доступ до правосуддя та міжнародні стандарти стосовно 

забезпечення доступу до правосуддя.

■Огляд нормативного регулювання в законодавстві інших 

держав доступу до правосуддя потерпілих від ґендерно 

зумовленого насильства.

■Аналіз рекомендацій Ради суддів, котрі буди опубліковані 

протягом 2020–2021 рр. 

ДИСКУРС-АНАЛІЗ

Для аналізу інформації, отриманої за результатами проведеного моні-
торингу судових рішень та відповідей на запити органів державної 
влади, а також формування рекомендацій для поліпшення доступу до 
правосуддя в пандемічний та постпандемічний періоди.
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО 
ПРАВОСУДДЯ У ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ

Пандемія COVID-19 торкнулась кожної країни та вплинула на можли-

вість осіб повною мірою реалізовувати свої права та свободи, що в 

окремих випадках призвело до їхніх обмежень та утруднень при їхньо-

му захисті та відновленні. Зокрема, поширення коронавірусу спричи-

нило тривалі системні локдауни, що стали каталізаторами для збіль-

шення кількості випадків домашнього насильства. 

Від початку карантину екстрені виклики щодо випадків домашнього 

насильства в Аргентині зросли на 25 %. Телефони довіри в Сінгапурі та 

на Кіпрі зареєстрували збільшення кількості дзвінків більш ніж на 30 %. 

У США Національна гаряча лінія з питань домашнього насильства пові-

домила про зростання кількості потерпілих, які зверталися по допомо-

гу через SMS або телефон2.

Згідно зі звітом “JUSTICE FOR WOMEN AMIDST COVID-19”3  в часи поширен-

ня коронавірусної інфекції на 40 % і 75 % більше жінок почали повідом-

ляти про правові проблеми, пов’язані з домашнім насильством та стяг-

ненням аліментів на дітей відповідно. 

На здатність системи правосуддя забезпечити ефективний розгляд 

збільшеної кількості справ впливає також і внутрішня стійкість органі-

зації до гарантування безпеки її працівників/ць. Але не кожна країна 

змогла вберегти системи правосуддя від часткової її зупинки чи 

закриття через стрімке поширення інфекції серед її працівників/ць.



АНА ЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД10

Для прикладу, у Палестині повністю закрились сімейні суди на західно-

му березі та в Секторі Газа, що сильно вплинуло на можливість жінок 

вимагати аліменти на утримання дітей4. Так само в Афганістані судові 

розгляди припинилися, а жінкам заборонили подавати заяви5. 

У Лівані надходили повідомлення про те, що експерти/ки не могли 

та/або не хотіли документувати фізичне насильство над тими, хто звер-

тався до поліції, побоюючись заразитися COVID-196.

Також міжнародні експерти/ки вказують про те, що часто скорочення 

штату працівників/ць судів призводило до затримок у видачі заборон-

них ухвал та в ухваленні судових рішень про розлучення й опіку над 

дитиною7. 

Однак деякі захисні заходи були вжиті для забезпечення безпеки 

жінок. Наприклад, Вищий суд округу Колумбія (США) автоматично 

продовжував дію обмежувальних заходів, яка мала закінчитися протя-

гом наступних кількох місяців8. А також щоб не допустити затримку в 

розгляді справ про домашнє насильство та інших справ, що вимагають 

негайного реагування, суди почали класифікувати такі справи як 

«виняткові», або «термінові». У таких містах, як Нью-Йорк, Пекін та в 

Канаді загалом, скажімо, у судах були запроваджені телефонні, теле-

конференції та онлайн-слухання.

У цьому контексті важливим є досвід канадських судів. Одразу після 

впровадження карантинних обмежень, спричинених пандемією, 
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голови канадських судів по всій країні працювали над введенням у дію 

планів забезпечення безперервної діяльності судів для того, щоб 

продовжити надання основних і невідкладних судових послуг і не 

допустити послаблення верховенства права в умовах повного дотри-

мання правил соціального дистанціювання й інших заходів, запрова-

джених у зв’язку з пандемією9. Наприклад, відповідно до Директиви 

Вищого суду Онтаріо, «невідкладні» судові сімейні справи стосувались 

випадків, пов’язаних або із забезпеченням безпеки дитини чи батьків 

(скажімо, заборонні приписи), або з «добробутом дитини», враховуючи 

«неправомірне вилучення або утримання дитини» і «питання щодо 

фінансових обставин сторін» (приміром, накази про арешти рахунків 

чи майна10). Розпорядженням Суду провінції Британська Колумбія від 

19 березня 2020 р. було визначено, що як невідкладні сімейні справи 

розглядатимуться серед іншого: клопотання про термінове застосуван-

ня судових засобів для забезпечення безпеки дитини або когось із 

батьків; клопотання про отримання або скасування судових наказів 

про захист членів родини або термінових наказів, що регулюють час 

перебування дитини з кожним з батьків, контакти з дитиною або спіл-

кування між сторонами. Відповідно, згідно із цим Розпорядженням, до 

важливих і невідкладних питань, пов’язаних із сімейними справами, 

належать питання щодо забезпечення таких засобів судового захисту, 

як судові накази, метою яких є гарантування безпеки дитини або 

когось із батьків через ризик насильства або завдання безпосередньої 

шкоди (наприклад, накази про забезпечення захисту членів сім’ї, 

накази, що регулюють поведінку сторін у сімейних справах, накази про 

надання виключного права володіння житлом).
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У Південній Африці Верховний суд уповноважив усіх голів судів та магі-

стратів/ок у судах вищої та нижчої інстанцій видавати директиви, що 

дозволяють доступ до судів у зв’язку з невідкладними справами, 

такими як клопотання про заставу, утримання, домашнє насильство та 

справи, пов’язані із захистом прав дітей11.

Подібна практика системи правосуддя щодо зарахування до категорії 

невідкладних справ, пов’язаних з домашнім насильством чи з захистом 

вразливих груп населення, використовується і в Нідерландах, Боснії та 

Герцеговині, Бразилії, Чилі, Франції, Іспанії та на Мальті12. В Індії через 

зростання кількості випадків домашнього насильства після запрова-

дження карантину Вищий суд Джамму та Кашміру ухвалив рішення 

про те, щоб усі справи про домашнє насильство розглядалися судами 

як невідкладні13.

А в Аргентині Спеціалізований підрозділ прокуратури з питань насиль-

ства над жінками (UFEM) опублікував перелік термінових заходів, які 

треба розглядати прокурорам/кам у справах про насильство щодо 

жінок, які перебувають на ізоляції вдома. Ці заходи містять скерування 

поліції додому для припинення насильства та усунення агресора/ки; 

одержання скарг і заяв вдома чи віддалено; на додаток до застосуван-

ня заходів судового захисту14.

У Колумбії Офіс Генерального прокурора прийняв директиву про пріо-

ритетні напрями роботи під час COVID-19. Це феміциди15, домашнє 

насильство та сексуальне насильство16. 
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Більше того, пандемія спричинила обмежений доступ потерпілих від 

ґендерно зумовленого насильства до служб підтримки, враховуючи 

служби швидкої допомоги та гарячі лінії кризових ситуацій, які часто 

слугують пунктами зв’язку з легальними каналами, житлом та фінансо-

вою допомогою17. 

За даними Міжнародної комісії юристів, інформація про те, як зверну-

тися до поліції, отримати доступ до лікування, психологічної підтримки 

чи до притулків, наразі обмежена в багатьох країнах18. У Великобрита-

нії, наприклад, чверть із 25 організацій, які допомагають потерпілим від 

домашнього насильства, повідомляє, що вони не можуть ефективно їх 

підтримувати через технічні проблеми, неможливість зустрітися з 

потерпілими19.

Отже, встановлення критеріїв визначення пріоритетності справ, де 

учасниками/цями є потерпілі від домашнього насильства чи де 

повинні бути захищені інтереси дітей, мають бути частиною обов’яз-

кових заходів щодо реагування на поширення COVID-19. 
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Також необхідно забезпечити безперервність роботи органів судо-

вої влади за допомогою онлайн / цифрових механізмів, особливо 

коли ці послуги потрібні для вирішення справ, пов’язаних із домаш-

нім насильством, врегулюванням майна, опікою, утриманням дітей 

або аліментами. 

Адже держава залишається юридично зобов’язаною надавати 

ефективні засоби правового захисту, забезпечувати належну 

правову процедуру та право на справедливий і розумний судовий 

розгляд навіть у контексті надзвичайних ситуацій.
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ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ СУДІВ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС 
КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ПАНДЕМІЄЮ

11 березня 2020 р. Кабінет Міністрів України (далі – КМУ) виніс постано-

ву № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронаві-

русу COVID-19», яка встановлювала з 12 березня карантин і в подальшо-

му змінювалася залежно від епідемічної ситуації в Україні для посилен-

ня заходів безпеки. 20 травня 2020 р. КМУ виніс постанову № 392 «Про 

встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона-

вірусом SARS-COV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів».

Були встановлені, зокрема, такі обмеження: заборона відвідувати 

заклади освіти, громадські простори, музеї тощо; заборона пасажир-

ських перевезень, і міського, і міжміського сполучення; заборона 

проведення всіх масових заходів; закриття окремих підприємств, 

пов’язаних із наданням послуг, сфери обслуговування тощо.

Ці та інші обмеження впливали, зокрема, й на фізичний доступ грома-

дян/ок до суду та участь сторін у розгляді їхньої справи в суді, зокрема й 

у справах, пов’язаних із ґендерно зумовленим насильством, котрі 

вимагають негайного реагування.

«…виникали труднощі в забезпеченні явки правопорушни-

ків, що впливало на можливість розгляду справи, і, як наслі-

док, спричиняло затягнення строків розгляду.»

За результатами фокус-груп
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«В цілому пандемія впливає. По тих справах, що в моєму 

провадженні, я готую скарги до прокуратури та поліції, але 

проблема в тому, що я комунікую виключно на рівні листів. 

Звернутися особисто я не можу, бо через карантинні обме-

ження ці органи не проводять особистий прийом громадян. 

Це є один із прикладів ситуації, як пандемія впливає.»

Адвокатка Тамара Бугаєць

Оскільки побільшало випадків домашнього насильства, то збільшила-

ся й кількість винесених термінових заборонних приписів поліцією та 

рішень суду про видачу обмежувальних приписів. Однак кількість 

таких справ є надзвичайно малою, коли порівнювати з кількістю звер-

нень до поліції20. Так, наприклад, кількість винесених термінових забо-

ронних приписів за вісім місяців 2021 року становить лише 16 % від усіх 

звернень про вчинення домашнього насильства, що надійшли до полі-

ції за цей час. 

ЗА ДАНИМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

у 2019 році

1881 заява надійшла від дітей, що становить 1,33% від 
загальної кількості звернень.

141 814 було зареєстровано заяв про вчинення домашнього 
насильства

113 403 Серед дорослих осіб у 79,97% випадках зверталися 
із заявами жінки
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У 2020-МУ ПОРІВНЯНО З 2019 РОКОМ 

кількість звернень з приводу 
домашнього насильства зросла на 

1,64%з яких звернень від дітей 

208 748 заяв

32%

і становила 

182 008 заяв

2012 заяв від дівчат

Серед дорослих осіб у 87,19% 
випадках зверталися із заявами жінки

Серед дітей, дівчата подавали заяву 
про вчинення домашнього насильства
 у 58,61% випадків 

«…у порівнянні з першим півріччям минулого року (2019. – 

Прим. наша), поліцейські отримали на 48 % більше звернень 

за захистом від домашнього насильства. В 2020 році було 

отримано 101 584 повідомлення, в той час як в 2019 році – 

68 490. Дійсно, в умовах карантину ця тема стала ще більш 

очевидною та видимою, оголилися ті проблеми, які були 

раніше21.»

Заступниця Міністра внутрішніх справ України 

Катерина Павліченко
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Відповідно й збільшилася кількість зареєстрованих кримінальних 

правопорушень за ст. 126-1 Кримінального кодексу України (далі – КК 

України) «Домашнє насильство». 

На жаль, прокуратурою лише починаючи з липня 2020 року почали 

обліковуватися відомості про осіб, які потерпіли від кримінального 

правопорушення передбаченого статтею 126-1 КК України «Домашнє 

насильство».

ЗА ДАНИМИ ОФІСУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА

у 2019 році у 2020 році

1563 3037

було зареєстровано кримінальних правопорушень про вчинення 
домашнього насильства

що на 48,53%  більше ніж у попередньому році

ЗА ДАНИМИ ОФІСУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА

у 2020 році

серед потерпілих від домашнього насильства (ст. 126-1 КК України) 
жінки становили 88,37% 
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Водночас навіть у випадках, коли такі справи потрапляли до суду, їх 

розгляд та вирішення були значно утруднені.

«У моїй практиці справи, пов’язані з домашнім насильством, 

сімейні справи, інші справи, що потребують цивільного вирі-

шення, часто переносились, що впливало і на загальний 

строк судового розгляду, який збільшувався.»

Адвокатка Тамара Бугаєць

У ТОЙ ЖЕ ЧАС, ВАРТО ЗАЗНАЧИТИ, ЩО

у 2019 році у 2020 році

із 1563 з 3037

лише 759  1823

що становить 48,56% що становить 60,03%

від зареєстрованих криміналь-
них правопорушень передбаче-
них статтею 126-1 КК України 
«Домашнє насильство». 

від зареєстрованих криміналь-
них правопорушень передбаче-
них статтею 126-1 КК України 
«Домашнє насильство». 

кримінальних правопорушень за 
статтею 126-1 КК України

кримінальних правопорушень за 
статтею 126-1 КК України

було передано до суду було передано до суду
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«У мене була така ситуація по обмежувальних приписах… 

Була подана заява, а тоді наступного дня суд припинив 

розглядати, бо виявив випадки ковіду серед працівників 

суду і, відповідно, суд припинив розглядати взагалі справу. 

Кілька тижнів заява про видачу обмежувального припису 

лежала, суд взагалі не працював, розглядав лише кримі-

нальні конвойні справи. А такі от як вирішення питання про 

видачу обмежувальних приписів не розглядались. Не дивля-

чись на те, що строки не дотримувались...»

Адвокатка Галина Федькович

Задля врегулювання роботи судів та вирішення організаційних 

особливостей Рада суддів, Вища рада правосуддя та безпосередньо 

суди приймали окремі документи. 

26 березня 2020 р. Вища рада правосуддя ухвалила рішення «Про 

доступ до правосуддя в умовах пандемії гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-COV-2» та рекомендувала 

судам неухильно дотримуватися приписів постанови КМУ від 11 берез-

ня 2020 р. № 211 щодо запровадження карантину з метою запобігання 

поширенню коронавірусу COVID-19, а також надала судам такі реко-

мендації: безперервно здійснювати судочинство у невідкладних 

справах, які визначені процесуальними кодексами та судами (суд-

дями), з дотриманням балансу між правом на безпечне довкілля для 

суддів, сторін у справах та правом доступу до правосуддя.
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У Рекомендації Ради суддів України (далі – РСУ) від 17 березня 2020 р. 

№ 19 зазначено, що на період з 16 березня до 3 квітня 2020 р. встанови-

ти особливий режим роботи судів України, який передбачає, серед 

іншого, за можливості здійснювати судовий розгляд справ без участі 

сторін в порядку письмового провадження; рекомендувати учасни-

кам/цям судових засідань подавати до суду заяви про розгляд справ за 

їхньої відсутності за наявними в справі матеріалами22.

У рішенні РСУ від 5 червня 2020 р. № 36 «Щодо карантинних заходів» 

зазначається, що всі суди жодного дня не припиняли здійснення 

правосуддя та надалі виконують свій конституційний обов’язок23.

У рішенні РСУ від 30 жовтня 2020 р. № 63 «Щодо дотримання прав учас-

ників судових проваджень та представників ЗМІ в умовах карантину» 

наголошується на тому, що заходи, пов’язані з процесуальною діяльніс-

тю, не припинялися під час карантину. Серед заходів, які були вжито 

задля недопущення поширення коронавірусної хвороби, наприклад, 

обмеження доступу до судових засідань осіб, які не є учасниками/цями 

судових процесів24. У цьому документі зазначається, що «…суддівська 

спільнота в Україні є соціально відповідальною, а органи судової влади 

продовжують здійснювати розгляд справ, у тому числі і тих, що пов’яза-

ні з порушенням правил карантину, санітарно-гігієнічних, санітар-

но-протиепідемічних правил і норм». 

Серед проблем, на яких наголошується в цьому рішенні, є відмова 

окремих суддів проводити судові засідання в режимі відеоконференції 

(також передбачає прибуття окремих учасників/ць судового прова-
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дження до приміщення суду), що, на думку РСУ, є порушенням права на 

справедливий суд і може призвести до необґрунтованого відкладення 

справ, повторного скерування судових викликів та повідомлень за 

відсутності відповідних коштів.

У рішенні РСУ від 9 квітня 2021 р. № 10 «Щодо актуальних питань діяль-

ності судової влади в контексті пандемії COVID-19» йдеться про необхід-

ність гарантування конституційного права громадян/ок та інших осіб 

на доступ до правосуддя25.

У рішенні Вищої ради правосуддя від 1 квітня 2021 р. № 763/0/15-21 «Про 

надання уніфікованих рекомендацій для судів усіх інстанцій та юрис-

дикцій щодо безпечної роботи в умовах карантину» наведено таку 

позицію щодо досліджуваної проблематики:

«…право на справедливий суд також не може бути обме-

жено, проте, визначаючи справедливий баланс між 

правом особи на безпечне для життя і здоров’я довкілля та 

правом на справедливий суд, слід зазначити про пріоритет 

природного права особи на життя та безпечне довкілля, яке 

визнається усіма цивілізованими народами і націями та є 

загальним спадком європейської правової традиції, пози-

тивний обов’язок щодо забезпечення якого на території 

України покладено на Державу Україна26».
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У цьому рішенні Вища рада правосуддя для встановлення відповідно-

го балансу між процесуальним принципом розгляду справи протягом 

розумного строку й гарантуванням безпеки громадян під час пандемії 

запропонувала певні уніфіковані для судів рекомендації27, серед яких:

■забезпечити право осіб на доступ до правосуддя в умовах 

карантину шляхом проведення засідань органів судової 

влади в режимі реального часу в мережі Інтернет;

■судам безперервно здійснювати судочинство у невідклад-

них справах, які визначені процесуальними кодексами та 

судами (суддями);

■поняття терміновості, що визначається на розсуд судді, 
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повинно враховувати поточну епідемічну ситуацію в районі, 

де знаходиться суд. Адаптивне карантинне зонування, що 

здійснюється МОЗ України, може бути індикатором, однак 

необхідно дотримуватися належної обачності з огляду на 

оцінку ситуації в приміщенні суду та стан учасників/ць 

провадження. 

У відповіді РСУ від 9 липня 2021 р. на надісланий Асоціацією жінок-юри-

сток України «ЮрФем» запит зазначається, що «...з метою забезпечення 

прав учасників судових проваджень на розгляд їхніх справ справедли-

вим та неупередженим судом в розумний строк… учасники мають 

право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції 

поза межами приміщення суду».

Тож ні КМУ, ні Рада суддів чи Вища рада правосуддя не приймали 

рішення щодо надання певним категоріям справ пріоритетності під 

час розгляду справ судами, а лише наявні посилання на процесуальні 

кодекси як орієнтир для цього.

Українські суди намагались оперативно адаптуватися до ситуації: на 

сайтах судів розміщувалась інформація про епідемію та заходи безпе-

ки; повідомлялось про можливість участі сторони в судових засіданнях 

в режимі відеоконференції, розгляду справи в письмовому 

провадженні, без участі сторони; робилися інформаційні повідомлен-

ня про зміни в порядку роботи суду; надавались рекомендації щодо 

використання електронної кореспонденції; повідомлялось про можли-

вості, які надає суд (дистанційна подача документів на офіційну елек-
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тронну пошту суду; ознайомлення зі сканованими матеріалами судо-

вих справ через електронну пошту; отримання копій процесуальних 

документів тощо).

«…Усі справи призначалися у визначений законодавством 

строк. Причинами відкладення судових засідань були лише 

відповідні заяви сторін, наприклад, у зв’язку із хворобою або 

забезпеченням права на захист. Жодної справи не було 

відкладено в зв’язку із підозрою на COVID-19 у суддів чи 

працівників/ць суду. Доступ до правосуддя був забезпече-

ний незалежно від наявності чи посилення карантинних 

обмежень.» 

Суддя суду І інстанції Ірина Токарська 

«Суди намагались забезпечити своєчасне реагування на 

такі (справи про видачу обмежувальних приписів; справи 

про притягнення до відповідальності за ст. 173-2 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення (далі – 

КУпАП), ст. 126-1 КК України. – Прим. наша) категорії справ 

шляхом встановлення чергувань у судах.»

За результатами фокус-груп

Рада суддів України у відповіді на наш запит від 9 липня 2021 р. повідо-

мила, що «…будь-які процесуальні рішення судді, а саме розгляду чи 

відкладення розгляду судової справи (через небажання, відсутність 

можливості тощо учасників (сторін) проваджень чи обмежень участі у 

приміщенні суду), належать до виключної компетенції суду, оскільки це 
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процесуальне рішення, яке вирішується судом згідно з процесуальним 

законодавством України у кожному конкретному випадку у кожній 

конкретній справі». 

Проте в деяких судах шляхом введення особливого режиму роботи 

були впроваджені окремі обмеження, що позначилось і на розгляді 

справ загалом.

З отриманих відповідей на наші запити до Верховного Суду, апеляцій-

них загальних, а також місцевих загальних судів, щодо того, чи 

приймались у них рішення щодо особливостей роботи під час каран-

тинних обмежень, пов’язаних із пандемією у 2020 р., ми дізналися про 

прийняття таких рішень в окремих судах:

■1. Судові засідання проводились лише в справах, які потре-

бують термінового розгляду, зокрема:

■розгляд матеріалів, які розглядають слідчі судді;

■кримінальних проваджень, у яких обрано або продовжено 

строк тримання під вартою чи домашнього арешту;

■справ про адміністративні правопорушення, якщо в разі 

відкладення розгляду справи закінчуються строки, передба-

чені ст. 38 КУпАП;

■справи, визнані судом невідкладними.
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Такі рішення приймались у різні часові періоди 2020 року у Вінницько-

му районному суді Вінницької області, Житомирському районному суді 

Житомирської області, Шевченківському районному суді м. Києва, у 

Калинівському районному суді Вінницької області, Сколівському 

районному суді Львівської області, Білоцерківському міськрайонному 

суді Київської області, Зміївському районному суді Харківської області, 

Орджонікідзевському районному суді міста Харкова, Любешівському 

районному суді Волинської області, Ніжинському міськрайонному суді 

Чернігівської області, Ірпінському міському суді Київської області, 

Яворівському районному суді Львівської області, Шаргородському 

районному суді Вінницької області, Мостиському районному суді Львів-

ської області, Канівському міськрайонному суді Черкаської області.

■2. Судові засідання проводились лише щодо тих кримі-

нальних справ, де вирішувалось питання щодо продовження терміну 

тримання під вартою, невідкладних слідчих дій (арешт, накладення 

арешту на майно, надання доступу до речей та документів, обшуку 

тощо).

Зокрема, така ситуація трапилася в Городищенському районному суді 

Черкаської області в період з 14 березня по 20 жовтня 2020 р.

■3. Рекомендації суддям відкласти (оголосити перерву / 

зняти з розгляду) розгляд справ усіх категорій, де обов’язкова участь 

сторін обумовлена чинними процесуальними кодексами, окрім випад- 

ків, коли проведення судового засідання обумовлено необхідністю з



ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ СУДДІВ28

АНА ЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР

захисту прав учасника/ці процесу чи охорони загальносуспільних прав 

та інтересів та існує очевидна небезпека завдання шкоди правам, 

свободам та інтересам, або захист цих прав, свобод та інтересів стане 

неможливим у зв’язку з непроведенням судового засідання.

Така ситуація трапилася в Оболонському районному суді м. Києва, де 

кількома рішеннями зборів суддів (спочатку до 3 квітня 2020 р., а 

згодом продовжено – до 24 квітня 2020 р., до 11 травня 2020 р., до 22 

травня 2020 р.) було тимчасово запроваджено особливий режим 

роботи Оболонського районного суду м. Києва. На період карантину 

було встановлено особливий режим роботи Збаразького районного 

суду Тернопільської області, згідно з яким, серед іншого, судові 

справи, у яких пояснення учасників/ць справи є обов’язкові та які не 

можуть бути розглянуті без їхньої участі, знімаються з розгляду (з пові-

домленням про час і дату наступного засідання). У Московському 

районному суді м. Харкова з 18 березня по 3 квітня 2020 р. встановле-

ний був особливий режим роботи, який згодом кілька разів продовжу-

вали. Він передбачав обмеження у вигляді відкладення розгляду справ 

у відкритих судових засіданнях за участю учасників/ць судового проце-

су, зокрема: кримінальних проваджень, у яких обвинувачених не 

тримають під вартою.

Цікавою видалась позиція Київського апеляційного суду, який, аргу-

ментуючи засадою незалежності судді при здійсненні своєї діяльності, 

зазначив таке: «…принцип незалежності суддів при здійсненні право-

суддя наділяє їх правом самостійності в проведенні процесуальних дій 

і означає, що свої повноваження щодо розгляду справ, вчинення 
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процесуальних дій та прийняття рішень суддя реалізує самостійно. 

Відтак, проводити чи не проводити судові засідання у конкретних кате-

горіях справ у випадках виявлення у працівників суду коронавірусної 

хвороби (COVID-19) належить виключно до повноважень судді-допові-

дача у справі».

У Тернопільському апеляційному суді було прийнято рішення в 

період 17 березня – 3 квітня 2020 р. (згодом було продовжено) зупинити 

розгляд справ у відкритих судових засіданнях за участю учасників/ць 

судового процесу, крім випадків розгляду:

■матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій та опера-

тивно-розшукових заходів;

■апеляційних скарг у кримінальних провадженнях на 

судові рішення (в яких обрано або продовжено строк 

тримання під вартою; в яких спливають строки тримання під 

вартою або строки призначеного обвинуваченим покарання 

у виді позбавлення волі; подання та клопотання про направ-

лення до іншого суду кримінальних проваджень, в яких до 

осіб застосований запобіжний захід у вигляді тримання під 

вартою);

■апеляційних скарг у справах про адміністративні правопо-

рушення, якщо в разі відкладення справи закінчаться 

строки, передбачені ст. 38 КУпАП.
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Аналогічне рішення було прийнято в Одеському апеляційному суді на 

період від 16 березня до 31 липня 2021 р. 

У зв’язку з відсутністю єдиної позиції щодо розгляду справ у період 

запровадження особливого режиму роботи суду кожен суд своїм 

рішенням визначав, які справи підлягають розгляду, а які потрібно 

відкласти. Також покладалася така відповідальність і на самих суддів. 

Такий підхід, з одного боку, сприяє врахуванню епідеміологічної ситуа-

ції в кожному населеному пункті, а з іншого – призводить до невизначе-

ності серед громадян/ок та існування різних підходів щодо визначення, 

які справи слід вважати невідкладними і такими, що підлягають розгля-

ду незалежно від карантинних обмежень. 

Про це зазначали учасники/ці проведених нами фокус-груп, серед яких 

були представники/ці поліції, адвокатки (членкині «ЮрФем»), юристки 

профільних ГО, судді, помічники/ці суддів, представники/ці БПД, ДСА, 

прокуратури та інших органів державної влади. 

Серед проблем, які були виявлені під час фокус-групового досліджен-

ня, варто відзначити такі:

■ускладнене та тривале встановлення статусу постражда-

лого/ї від домашнього насильства для отримання безоплат-

ної правової допомоги. Через обмеження в особистому 

прийомі громадян/ок та необхідність зібрати документи для 

встановлення статусу;
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■справи про притягнення до адміністративної відповідаль-

ності за вчинення домашнього насильства (ст. 173-2 КУпАП) 

часто закривалися через закінчення строків притягнення до 

адміністративної відповідальності. Кривдники/ці не з’явля-

лися на виклики суду, мотивуючи карантинними обмежен-

нями, справи відкладалися;

■правоохоронні органи, зокрема поліція, прокуратура, 

центри безоплатної правової допомоги, місцеві органи 

влади, соціальні служби під час першої хвилі пандемії не 

здійснювали особистого прийому громадян (найбільше це 

вплинуло на реалізацію прав жінок, які проживають у 

сільських чи гірських місцевостях);

■зловживання сторонами права щодо відкладення справи у 

зв’язку з підозрою на COVID-19 сторони чи контактами з 

хворими особами, що часто так і не має підтвердження 

(тобто сторона, яка не зацікавлена в кінцевому рішенні, має 

низку можливостей затягувати розгляд);

■у випадку розгляду кримінальних справ про притягнення 

до відповідальності за домашнє насильство потерпілий/а, 

обвинувачений/а не з’являлися у судові засідання через 

обмеження руху транспорту та інші карантинні обмеження, 

що призводило до відкладення слухання справи.
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Отже, як показали результати аналізу рішень, прийнятих органами 

влади та судами, щодо карантинних обмежень, а також результати 

фокус-групового дослідження, постраждалі від домашнього насиль-

ства стикалися з додатковими перешкодами в доступі до правосуддя, 

які пов’язані і з певними обмеженнями в отриманні правової допомоги, 

і з безпосередньою участю в судових засіданнях, через відкладення 

судового розгляду справ.

СУДОВА ПРАКТИКА РОЗГЛЯДУ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ 
СПРАВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ДОМАШНІМ НАСИЛЬСТВОМ, 
У ПЕРІОД ВВЕДЕННЯ ОСОБЛИВОГО РЕЖИМУ В СУДАХ

АНАЛІЗ МОНІТОРИНГУ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ 

ПРО ВИДАЧУ ОБМЕЖУВАЛЬНОГО ПРИПИСУ ЗА СТ. 350-5 ЦПК УКРАЇНИ

Обмежувальний припис: законодавче регулювання. Одним із право-

вих інструментів захисту постраждалих осіб від домашнього насиль-

ства є обмежувальний припис, який регламентований Законом Украї-

ни «Про запобігання та протидію домашньому насильству» та Цивіль-

ним процесуальним кодексом України (далі – ЦПК України).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству» обмежувальний припис стосовно кривдника 

– це встановлений у судовому порядку захід тимчасового обмеження 

прав чи покладення обов’язків на особу, яка вчинила домашнє насиль-

ство, спрямований на забезпечення безпеки постраждалої особи.
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Тож фактично обмежувальний припис є спеціаль-

ним заходом протидії домашньому насильству, 

оскільки покликаний передусім забезпечити 

безпеку постраждалої особи шляхом покладання 

на кривдника/цю відповідних обов’язків та тимча-

сового обмеження його/її прав.

Відповідно до положень наведеного закону обмежувальний припис 

визначається як один чи декілька заходів тимчасового обмеження 

прав кривдника/ці або покладення на нього/неї обов’язків, до яких 

належить:

■заборона перебувати в місці спільного проживання (пере-

бування) з постраждалою особою;

■усунення перешкод у користуванні майном, що є об’єктом 

права спільної сумісної власності або особистою приватною 

власністю постраждалої особи;

■обмеження спілкування з постраждалою дитиною;

■заборона наближатися на визначену відстань до місця 

проживання (перебування), навчання, роботи, інших місць 

частого відвідування постраждалою особою;
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Відповідно такі тимчасові заходи покликані передусім гарантувати та 

забезпечити безпеку постраждалої особи, що може проявлятися навіть 

у тимчасовому обмеженні майнових прав кривдника/ці. Про першо-

чергове значення безпеки постраждалої особи свідчать норми, які 

містяться в гл. 13 ЦПК України «Розгляд судом справ про видачу і 

продовження обмежувального припису». Частина 2 ст. 350-5 ЦПК Украї-

ни передбачає, що суд розглядає справу про видачу обмежувального 

припису не пізніше 72 годин після надходження заяви про видачу 

обмежувального припису до суду.

Наведене вкотре підтверджує важливість безпеки постраждалої 

особи, що забезпечується, поміж іншого, розглядом заяви в стислі 

строки.

Тимчасовий характер заходів обмежувального припису полягає в тому, 

що такий припис застосовується судом на строк від одного до шести 

місяців. Однак такі тимчасові заходи можуть бути продовжені щонай-

більше на шість місяців після закінчення строку дії обмежувальних 

приписів, які були встановлені в судовому порядку за рішенням суду.

Отже, обмежувальний припис є одним з інструментів, який поклика-

ний забезпечити постраждалій особі дієвий захист її прав та безпеку, 

що є основними критеріями, якими судді мають керуватися, вирішую-

чи питання щодо винесення такого заходу стосовно кривдника/ці.
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ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ЗАСТОСУВАННЯ СУДАМИ УКРАЇНИ ОБМЕЖУ-

ВАЛЬНОГО ПРИПИСУ 

Предметом моніторингу стали судові рішення у справах про видачу та 

продовження обмежувального припису, що були ухвалені судами 

першої інстанції з 1 липня 2020 р. по 1 липня 2021 р. включно. Під час 

моніторингу було використано пошукову систему VERDICTUM, Єдиний 

реєстр судових рішень та офіційний сайт «Судова влада». Детально 

проаналізовано 151 рішення суду першої інстанції. 

СУДОВА ПРАКТИКА35

ВИЯВЛЕНО, ЩО ЗІ 151 ПРОАНАЛІЗОВАНОЇ СПРАВИ 
КРИВДНИКАМИ ВИСТУПАЮТЬ ЗДЕБІЛЬШОГО ЧОЛОВІКИ

лише в 16 справах у 135 справах

90% 
чоловіків

10% 
жінок

виступали заявницямивиступали заявниками
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ЯКЩО АНАЛІЗУВАТИ В РОЗРІЗІ СІМЕЙНИХ РОЛЕЙ, ТО

в 67%
(101 справа)

у 2% 
(3 справи)

тільки в 1% 
(2 справи)

кривдником 
виступав 

чоловік
співмешканець

партнер

кривдницею 
була 
дружина
співмешканка
партнерка

кривдником/цею
виступали 

баба або дід

Також у деяких справах виявлено, що кривдниками виступало кілька 
осіб, наприклад, син / донька та її/його співмешканець/ка, батько / 
баба тощо (згідно з аналізом в одній справі кривдниками були син та 
його співмешканка, в іншій – донька та її співмешканець).

у 4% 
(6 справ)
кривдником/цею
були 
мати або батько

окрім того, 
у 7% 

(10 справ)

кривдниками були
інші особи, які мали
такий статус, як
рідний брат
сестра заявниці/ка
співмешканець доньки 
син колишнього чоловіка
колишній чоловік доньки
співмешканець матері тощо

50% 50%
33%

66%

жінок          чоловіків

жінок          чоловіків
9 справ1 справа

жінок          чоловіків

10%
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Щодо постраждалих осіб, то з проаналізованих справ видно, що саме 

жінки найчастіше звертаються із заявами про видачу обмежуваль-

ного припису (90 % жінок, 10 % чоловіків). У 64 % (96 справ) жінка (дру-

жина, співмешканка або партнерка) була заявницею та покликалася на 

вчинення щодо неї домашнього насильства. З аналізу 151 справи 

випливає, що лише у 2 % (4 справи) заявником був чоловік. Аналізуючи 

дані за критерієм «ролі в сім’ї», доречно зазначити таке: син / донька 

були постраждалими у 5 % (8 справ, з них – 25 % жінки, 75 % чоловіки). 

Мати / батько як постраждалі від насильства – виявлено у 13 % справ (21 

справа, з них – 85 % жінки, 15 % чоловіки). Серед інших осіб, які були 

постраждалими, а згодом заявниками/цями, варто виокремити: рідних 

братів / сестер, колишніх співмешканців тощо (10 справ, з них – 80 % 

жінки, 20 % чоловіки).

Окрему увагу варто приділити ідентифікації дітей, постраждалих від 

домашнього насильства. Закон України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству» визнає постраждалою від домашнього 

насильства дитину, незалежно від того, була вона безпосереднім/ьою 

чи пасивним/ою учасником/цею таких дій (п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону). Із проа-

налізованих 151 судового рішення було виявлено, що в 40% (61 справа) 

не було вказано, чи була присутня дитина під час вчинення насильства 

щодо заявника/ці. У 60 % (80 судових рішень) простежувалось, що 

дитина була свідком, тобто пасивним/ою учасником/цею правовідно-

син. Щодо статі дитини, яка визнана в рішенні суду свідком насильства, 

то у 25 справах це був син, а у 32 – донька. В інших справах стать не 

конкретизовано.
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Наприклад, у рішенні Шевченківського районного суду м. Києва від 19 

жовтня 2020 р. у справі № 761/27704/20 суд вказав на те, що конфліктна 

ситуація, яка виникла між батьками, негативно впливає на психічний 

стан малолітньої доньки сторін, а тому наявні підстави для часткового 

задоволення заяви та видачі обмежувального припису. 

У рішенні Сколівського районного суду від 8 лютого 2021 р. у справі № 

453/139/21 зазначено, що кривдник систематично виганяє заявницю з 

дитиною та матір заявниці з дому, внаслідок чого вона зазнає постійно-

го психологічного тиску. Оскільки наявні обґрунтовані ризики вчинен-

ня домашнього насильства щодо заявниці та її малолітньої дочки і 

матері, то є потреба у видачі обмежувального припису шляхом вста-

новлення заходів тимчасового обмеження прав кривдника та покла-

дення на нього обов’язків, зокрема встановлених ст. 26 Закону України 

«Про запобігання та протидію домашньому насильству». 

Однак у більшості рішень, в яких фігурувала дитина як свідок домаш-

нього насильства, остання не була визнана постраждалою. Лише у 5 % 

(7 справ) зі 151 проаналізованого судового рішення виявлено, що 

дитину (з них 43 % – дівчата, 57 % – хлопці) було визнано постраждалою 

особою від домашнього насильства.

Цікавим є той факт, що у 58 % (46 справах із 80) справ, у яких дитина 

була свідком домашнього насильства, суди відмовляли в застосуванні 

обмежувального припису на підставі того, що випадки насильства було 

зіставлено з конфліктом між батьками щодо участі у вихованні дитини 
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або спорами щодо майна між колишнім подружжям тощо28. Проте 

варто відзначити, що наявність спору щодо участі у вихованні дитини 

чи спору щодо майна, порядку користування таким майно не відкидає 

випадків домашнього насильства, а лише загострює ситуацію в сімей-

ному середовищі. 

Під час розгляду справ про видачу обмежувального припису важливе 

значення має дотримання строку їх розгляду. Норми ЦПК України 

покладають на суд обов’язок здійснювати розгляд заяви про видачу 

обмежувального припису в стислі строки. Частина 2 ст. 350-5 цього 

Кодексу вказує, що суд розглядає справу про видачу обмежувального 

припису не пізніше 72 годин після надходження заяви про видачу 

обмежувального припису до суду. Під час моніторингу судових рішень 

судів першої інстанції щодо дотримання цієї норми виявлено, що суди 

переважно не дотримують встановлених нормою строків. 

У 68 % (103 справи зі 151) справ виявлено, що суди не дотрималися вста-

новленого 72-годинного строку розгляду заяви. У 32 % (48 справ) справ 

такий строк було дотримано. Щодо діапазону недотримання строку, то 

він коливається в межах одного місяця. Зокрема, перевищення розгля-

ду таких заяв становить від чотирьох календарних днів до одного 

місяця включно. Такий підхід суддів до розгляду заяв про видачу обме-

жувального припису суперечить і Закону України «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству», і міжнародним документам. 

Зі 151 проаналізованого рішення у 29 % (44 справи) було задоволено 
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повністю заяву про видачу обмежувального припису. У 37 % (57 справ) 

задоволено частково заяву про видачу такого припису. На противагу 

цьому у 32 % (49 справ) було відмовлено повністю в задоволенні заяви, 

зокрема з підстав, які зазначалися вище – наявність конфлікту щодо 

участі у вихованні дитини, спору щодо майна тощо. 

Зважаючи на досить новий інститут обмежувального припису в україн-

ському законодавстві, важливою, на нашу думку, є практика Європей-

ського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) у цій категорії справ, якою 

можуть і повинні користуватися суди відповідно до Закону України 

«Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду 

з прав людини».

Із проаналізованих справ лише у 20 % (30 справ) суди застосовували 

практику ЄСПЛ. Тож суди здебільшого не орієнтуються на практику 

ЄСПЛ, коли вирішують питання про винесення обмежувального 

припису. Сформована позиція суддів щодо розгляду справ, ухвалення 

рішень за результатами розгляду без орієнтації на практику ЄСПЛ 

може призводити до вирішення таких справ без врахування всієї 

глобальної проблематики насильства. 

Для відображення цієї проблеми варто звернути увагу на кількість 

прийнятих судами рішень із застосування положень Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) та 

кількість прийнятих рішень, які не містять посилань на норми Конвенції 

чи інше міжнародне законодавство. Лише в 19 % (8 зі 44 рішень) судо-
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вих рішень, у яких судді задовольняли заяву про видачу обмежуваль-

ного припису, суди послалися на норми Конвенції та практику ЄСПЛ. У 

30 % (17 зі 44 рішень) судових рішень, у яких судді задовольняли частко-

во заяву про видачу обмежувального припису, застосовано практику 

ЄСПЛ. У 14 % (7 судових рішеннях) судді відмовили в задоволенні заяви 

про видачу припису з посиланням на норми міжнародного законодав-

ства, але одночасно з ототожненням ситуації зі спором щодо дитини. 

Тож суди, розглядаючи заяви про видачу обмежувального припису, 

часто не враховують практики ЄСПЛ та не застосовують положень 

Конвенції. Це дає підстави припускати про неналежний розгляд таких 

заяв та неврахування всіх аспектів, які потребують належного оціню-

вання у такій категорії справ, як замовчування постраждалою особою 

насильства, наявність страху розголосу проблеми, психологічний тиск 

при відкликанні відповідних заяв тощо. 
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■1. У період пандемії із заява-

ми про видачу обмежувальних 

приписів у 90 % випадків звертали-

ся жінки (дружина, матір, свекруха, 

теща, сестра, тітка тощо), 

а кривдниками у 90 % випадків 

були чоловіки (чоловік, син, 

батько, дід, зять тощо).

ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АНАЛІЗУ СПРАВ ПРО ВИДАЧУ ОБМЕ-

ЖУВАЛЬНИХ ПРИПИСІВ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ:

■2. Ідентифікація дітей-свідків 

як дітей, постраждалих від домаш-

нього насильства, у більшості випад-

ків не проводиться ні судом, ні 

самими заявниками/цями та право-

охоронними органами. Окрім того, не 

збирають й офіційних даних щодо 

статі дитини, яка постраждала від 

домашнього насильства.
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■3. Під час пандемії суди 

першої інстанції, як правило, не 

дотримувалися 72-годинного строку 

розгляду заяв про видачу обмежу-

вального припису, встановленого ч. 2 

ст. 350-5 ЦПК України. У 68 % справ 

суди не дотрималися встановленого 

строку розгляду заяви, а в 32 % справ 

такий строк було дотримано.

■4. У більшості випадків суди задовольняють повністю або част-

ково заяву про видачу обмежувального припису. У 32 % справ було 

відмовлено повністю в задоволенні заяви про видачу обмежувального 

припису.

■5. Під час розгляду справ про видачу обмежувального припису 

суди не застосовують практики Європейського суду з прав людини. І 

тільки у 20 % справ суди застосовували практику ЄСПЛ. 
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АНАЛІЗ МОНІТОРИНГУ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ЗВІЛЬНЕННЯ 

ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА СТ. 173-2 КОДЕКСУ УКРАЇНИ 

ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Одним із засобів реагування на випадки домашнього насильства є 

притягнення кривдника/ці до адміністративної відповідальності, 

передбаченої ст. 173-2 Кодексу України про адміністративне правопо-

рушення.

Адміністративна відповідальність настає за вчинення психологічного, 

фізичного, без тілесних ушкоджень та економічного домашнього 

насильства. 

Відповідно до ч. 2 ст. 38 КУпАП, кривдника/цю може бути притягнено до 

відповідальності протягом трьох місяців з дня вчинення правопору-

шення, а при триваючому правопорушенні – не пізніше як через три 

місяці з дня його виявлення. 

Після спливу трьох місяців, відповідно до ст. 247 КУпАП, провадження у 

справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, 

а розпочате підлягає закриттю. Варто звернути увагу на наведену 

підставу для закриття адміністративного провадження, оскільки під 

час аналізу законодавства було виявлено проблему в застосуванні цієї 

норми.

Окрім того, КУпАП передбачає можливість звільнення від адміністра-
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тивної відповідальності при малозначності вчиненого адміністратив-

ного правопорушення, що врегульовано ст. 22 цього Кодексу. Стаття 22 

КУпАП визначає, що при малозначності вчиненого адміністративного 

правопорушення орган (посадова особа), уповноважений вирішувати 

справу, може звільнити порушника від адміністративної відповідаль-

ності і обмежитись усним зауваженням. Однак законодавство не дає 

визначення малозначності діяння та не встановлює його ознак, а тому 

така ситуація призводить до спірних моментів у правовій можливості 

застосування цієї норми. Варто пам’ятати, що малозначне діяння не 

виключає адміністративного правопорушення; результати досліджен-

ня показали значну проблему в застосуванні цієї норми у справах, 

пов’язаних із застосуванням ст. 173-2 КУпАП.

ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ РІШЕНЬ СУДУ У СПРАВАХ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА СТ. 173-2 КУПАП

Предметом моніторингу стали судові рішення у справах про адміні-

стративне правопорушення, передбачене ст. 173-2 КУпАП, що були 

ухвалені судами першої інстанції з 1 березня 2021 р. по 31 березня 2021 

р. включно та стосувалися звільнення особи від адміністративної 

відповідальності за вчинення домашнього насильства. 

Зважаючи на значний обсяг справ про адміністративні правопорушен-

ня, для аналізу ми вибрали чотири області: Львівську, Миколаївську, 

Харківську та Черкаську, а також м. Київ.
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Під час моніторингу було використано пошукову систему VERDICTUM, 

Єдиний реєстр судових рішень та офіційний сайт «Судова влада». За 

березень 2021 р. в цих областях було винесено 2839 постанов у справах 

про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 173-2 КУпАП. З 

них – 187 (7 %) постанов суду першої інстанції про звільнення особи 

від адміністративної відповідальності, винесених за результатами 

розгляду адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 173-2 

КУпАП.

 

В одній зі справ суд звільнив особу від відповідальності за ст. 173-2 

КУпАП з підстав, що кваліфікував дії як необхідну оборону. У постанові 

від 16 березня 2021 р., винесеної Катеринопільським районним судом у 

справі № 698/110/21, суд вказав: «…підставою для конфлікту стали проти-

правні дії її чоловіка ОСОБА_2, з яким декілька місяців тому вона 

припинила спільне проживання. Пояснила, що ОСОБА_2 відмовився 
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повертати дітей, які були під його тимчасовим наглядом. При цьому 

завдав їй удар долонею руки в обличчя, кулаком руки у плече та 

розірвав на ній куртку. Захищаючись, вона намагалася вплинути на 

останнього та висловлювалася нецензурною лайкою. За таких обста-

вин суд визнає, що ОСОБА_1 не підлягає адміністративній відпові-

дальності, оскільки, зазнавши фізичного насильства з боку свого 

чоловіка, остання діяла у стані необхідної оборони, що згідно із ст. 17 

КУпАП є обставиною, яка виключає адміністративну відповідаль-

ність». Водночас основним критерієм, яким суди керуються при звіль-

ненні особи від відповідальності за ст. 173-2 КУпАП, є малозначність 

вчиненого діяння.

Вважаємо, що підхід суддів щодо кваліфікації домашнього насиль-

ства як малозначного діяння суперечить і сутності цього явища, і 

міжнародно-правовим документам, зокрема практиці ЄСПЛ, зважа-

ючи на таке. Як правило, домашнє насильство супроводжується пору-

шенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, 

зокрема права на захист життя, права на захист від нелюдського та 

такого, що принижує гідність, поводження, права на повагу до особи-

стого та сімейного життя, житла. Це неодноразово відзначав ЄСПЛ під 

час розгляду справ «Т.М. і С.М. проти Молдови», «Левчук проти України», 

«Бевака та С. проти Болгарії», «Талпіс проти Італії», «OPUZ проти Туреч-

чини» тощо. Зокрема, в рішенні у справі «OPUZ проти Туреччини» ЄСПЛ 

констатував, що домашнє насильство є жорстоким поводженням та 

проявом нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження. 

Проте, як свідчать результати нашого моніторингу, суди застосовують 
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практику ЄСПЛ лише у 3 % випадків (6 справ). При цьому практика, яка 

була застосована, стосувалася процесуальних питань, а саме обов’язку 

сторін вживати заходів щодо отримання інформації про відоме їм 

судове провадження. У решті 97 % (у 182 зі 187 справ) суди не застосову-

вали практику ЄСПЛ (що стосується домашнього насильства), коли 

вирішували питання про притягнення особи до адміністративної 

відповідальності.

Кваліфікуючи діяння, які передбачені ст. 173-2 КУпАП, як малозначні, 

суди відштовхуються від таких критеріїв: щире розкаяння, відсутність 

істотних шкідливих наслідків від вчиненого адміністративного право-

порушення, примирення потерпілої з особою, яка притягається до 

адміністративної відповідальності, ставлення правопорушника до 

скоєного тощо.

У постанові Самбірського міськрайонного суду від 31 березня 2021 р. у 

справі № 452/977/21 суд вказав: «Беручи до уваги те, що ОСОБА_3 щиро 

розкаявся, істотних наслідків від вчиненого правопорушення не насту-

пило, тому його слід звільнити від адміністративної відповідальності за 

малозначністю вчиненого правопорушення, оголосивши йому усне 

зауваження».

Катеринопільський районний суд у постанові від 19 березня 2021 р., 

винесеної у справі № 704/115/21 зазначив: «Приймаючи до уваги 

малозначність правопорушення, визнання ОСОБА_1 вини та прими-

рення останньої з потерпілою ОСОБА_2, обставини скоєння адміністра-

СУДОВА ПРАКТИКА48



АНА ЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР

тивного правопорушення та відсутність будь-яких наслідків, вважаю за 

можливе застосувати до ОСОБА_1 ст. 22 КУпАП та звільнити її від адміні-

стративної відповідальності, обмежитись усним зауваженням».

Оболонський районний суд м. Києва у справі № 756/4238/21, незва-

жаючи на шість зафіксованих випадків домашнього насильства, які 

мали місце з боку чоловіка до цивільної дружини, виніс таке рішен-

ня: «Враховуючи характер вчиненого правопорушення, особу правопо-

рушника, ступінь його вини, обставини, що пом’якшують і обтяжують 

відповідальність, малозначність вчиненого адміністративного право-

порушення, керуючись ст. 22, 33, 173-2 КУпАП, суд постановив звільнити 

від адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного 

правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 173-2 КУпАП ОСОБА_1 у зв’язку 

з малозначністю правопорушення та обмежитись усним зауваженням».

По суті, у таких висновках суди залишають поза увагою Закон України 

«Про запобігання та протидію домашньому насильству», який надає 

правове пояснення цьому явищу, виокремлює його форми, зокрема 

такі, як фізичне, психологічне, економічне та сексуальне насильство. 

Водночас і національне законодавство України, яке регулює питання 

протидії та запобігання домашньому насильству, і міжнародні преце-

денти вказують на важливість ефективного реагування на випадки 

домашнього насильства, що охоплює, зокрема, притягнення кривдни-

ка/ці до відповідальності та розуміння домашнього насильства як жор-

стокого поводження щодо людини.
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ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ПРИМИРЕННЯ ПОТЕРПІЛОГО/Ї З 

КРИВДНИКОМ/ЦЕЮ

Ще однією проблемою, яка була виявлена під час аналізу справ за ст. 

173-2 КУпАП, є те, що суди, кваліфікуючи домашнє насильство як 

малозначне, брали до уваги заяви потерпілих, у яких останні просили 

не притягати особу до адміністративної відповідальності з підстав 

примирення з кривдником/цею та вирішення самостійно ситуації тощо.

Зокрема, в рішенні Золочівського районного суду від 30 березня 2021 р. 

у справі № 445/588/21 суд вказав на те, що в діях ОСОБА_1 формально 

міститься склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 

2 ст. 173-2 КУпАП, однак вказаним правопорушенням фактично не 

завдано істотної психологічної шкоди потерпілій, що підтвердила 

сама потерпіла в судовому засіданні, вчинене діяння та особа право-

порушника не становлять суспільної небезпеки, потерпіла та право-

порушник примирилися.

Аналогічно у справі № 445/588/2 Золочівський районний суд встано-

вив, що в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_2 зазначила, що з бать-

ком вже примирилася, шкодує, що їй довелося викликати працівників 

поліції, хоча насправді батько лише висловився до неї нецензурни-

ми словами, при цьому не завдавши шкоди її психічному здоров'ю. 

Просила суворо не карати, оскільки в сім’ї скрутне матеріальне 

становище.
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У постанові Ватутінського міського суду від 29 березня 2021 р. у справі 

№ 690/139/21 зазначено, що на час ухвалення рішення потерпіла повідо-

мила, що вже примирилася зі своїм братом, на якого раніше і скаржи-

лася, відповідно, уже не має жодних претензій до нього, а також проси-

ла не притягувати його до адміністративної відповідальності, про що 

надала письмову заяву.

Однак примирення не може бути причиною для звільнення особи 

від відповідальності та закриття адміністративного провадження. 

Адже однією з форм домашнього насильства є психологічне насиль-

ство, а це свідчить про вразливість постраждалої особи від дій та пове-

дінки кривдника, що впливає на її психоемоційний стан тощо. Водно-

час не варто забувати про економічні та інші чинники, які можуть бути 

підставами для відкликання потерпілими своїх заяв. ЄСПЛ неоднора-

зово констатував у своїх рішеннях про необхідність держави здійсню-

вати подальший розгляд справи, навіть за умови відкликання потерпі-

лою особою своєї заяви. Зокрема, у рішенні «Т.М. і С.М. проти Молдови» 

ЄСПЛ звернув увагу на таке: «…з огляду на вразливість жертв насиль-

ства в сім’ї, які переважно не хочуть повідомляти про події насильства, 
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до обов’язків держави належить перевірити, чи необхідна рішуча реак-

ція держави, та хоча б раз повідомити заявниці про існування засобів 

захисту».

Аналогічно і в Конвенції Ради Європи про запобігання насильству 

стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами 

(Стамбульська конвенція) наголошується на необхідності продовжува-

ти розгляд справ про вчинення домашнього насильства, навіть за 

умови відкликання потерпілими своїх заяв (ст. 55).

Отже, заява потерпілого/ї про відкликання своєї заяви, посилання на 

примирення не може бути підставою для закінчення провадження чи 

звільнення від відповідальності тощо.

Серед виявлених проблем під час аналізу даних, отриманих від Націо-

нальної поліції України, варто відзначити, зокрема, те, що статистика за 

ознакою статі (облік, збір, узагальнення даних) у Національній поліції 

не ведеться. Це стосується й інформації щодо статі осіб, які звернулися 

з повідомленнями про вчинення домашнього насильства, 

особи-кривдника, щодо якого винесено термінові заборонні приписи, 

а також щодо дітей, постраждалих від насильства.

СУДОВА ПРАКТИКА52
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ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АНАЛІЗУ СПРАВ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ 

КРИВДНИКА ВІД АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ПЕРЕДБА-

ЧЕНОЇ СТ. 173-2 КУПАП

■1. Суди, розглядаючи справи про адміністративні правопору-

шення, передбачені ст. 173-2 КУпАП, 

■2. Незастосування судами практики ЄСПЛ призводить саме до 

трактування домашнього насильства як малозначного. Рішення ЄСПЛ 

були застосовані лише у 3 % постанов і при цьому не стосувалися 

домашнього насильства, а були пов’язані з процесуальними аспектами.
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лише в 7% випадків звільняють кривдника від 
відповідальності

проте в 97% випадків 
суд, вирішуючи звільнити від 
відповідальності, керується 
малозначністю діяння

і у 2% випадків 
справи закриваються у зв’язку із 
закінченням строків притягнення 
кривдника до адміністративної 
відповідальності
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АНАЛІЗ МОНІТОРИНГУ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ 

ЗА СТ. 126-1 КК УКРАЇНИ (ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО)

Домашнє насильство є кримінальним правопорушенням, яке пору-

шує права і свободи людини і поширене в усьому світі, зокрема і в 

Україні. За даними ОБСЄ за 2019 рік, дві третини (67 %) жінок віком від 15 

років зазнавали психологічного, фізичного або сексуального насиль-

ства, від початку дії карантинних обмежень ситуація значно погіршила-

ся29. За даними Національної поліції, кількість звернень про вчинення 

домашнього насильства у 2020-му зросла на 47 % більше, ніж у попе-

редньому році. Саме тому ООН назвала цю ситуацію «пандемією під 

час пандемії»30, оскільки ефективних заходів, щоб припинити домашнє 

насильство на ранніх стадіях, не було. Постраждала особа і кривдник 

змушені були проживати в одному житлі, оскільки суворі карантинні 

обмеження не дозволяли іншого. Ні рішення суду про обмежувальний 

припис, ні притягнення до адміністративної відповідальності за 

домашнє насильство не завжди давали ефективний результат. 
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ЗГІДНО З ДАНИМИ, 
ОТРИВАНИМИ ВІД ОФІСУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА

протягом січня-червня 2021 році

1264
що становить

65,59%
потерпілими у яких виявлено осіб жіночої статі

1927було зареєстровано кримінальних 
правопорушень за ст. 126-1 КК України



АНА ЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР
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4,53% 
(44 особи)31

а з числа осіб які вчинили домашнє 
насильство, жінки становили

з 1927 кримінальних
правопорушень

зареєстрованих за 
6 місяців 2021 року 

1153 

59,83% 

провадження скеровано до суду

що становить

У 2020 році

3,24%
(53 особи)

серед потерпілих 
від домашнього насильства 

(ст. 126-1 КК України) 
жінки становили 

з числа осіб, 
які вчинили 
домашнє насильство

88,37%

У ТОЙ ЖЕ ЧАС, ВАРТО ЗАЗНАЧИТИ, ЩО

у 2019 році у 2020 році

із 1563 з 3037

кримінальних правопорушень за 
статтею 126-1 КК України

кримінальних правопорушень за 
статтею 126-1 КК України
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Ці дані свідчать, що зросла кількість випадків реєстрації домашнього 

насильства як кримінального правопорушення та його досудового 

розслідування. Наприклад, 

СУДОВА ПРАКТИКА56

лише 759  1823

що становить 48,56% що становить 60,03%

від зареєстрованих криміналь-
них правопорушень передбаче-
них статтею 126-1 КК України 
«Домашнє насильство». 

від зареєстрованих криміналь-
них правопорушень передбаче-
них статтею 126-1 КК України 
«Домашнє насильство». 

було передано до суду було передано до суду

у 2019 році у 2020 році

1563 3037

було зареєстровано кримінальних правопорушень про вчинення 
домашнього насильства

що на 48,53%  більше ніж у попередньому році
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Виникає питання, чи притягнення до кримінальної відповідальності, 

передбачене ст. 126-1 КК України, належно здійснювалось під час каран-

тинних обмежень в Україні. Для цього здійснено аналіз судової практи-

ку щодо притягнення до кримінальної відповідальності за домашнє 

насильство в період з 1 липня 2020 р. по 1 липня 2021 р. Отож у рамках 

цього дослідження було проаналізовано 281 вирок судів Львівської, 

Київської, Харківської, Миколаївської та Черкаської областей.
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ЗГІДНО ІЗ ЗІБРАНИМИ ДАНИМИ, 
ЗАЗВИЧАЙ КРИВДНИКАМИ Є ЧОЛОВІКИ

96,4% 
чоловіки

3,6% 
жінки

Потерпілими 
від домашнього насильства 
жінки виступають у
94%

Потерпілими 
від домашнього насильства 

чоловіки виступають у
6%

всіх проаналізованих випадків
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93%
Також, як показує практика,

найчастіше домашнє насильство 
вчинялося чоловіком щодо жінки

1,4%
Набагато рідше 

його вчиняє 
жінка щодо чоловіка

2,1%жінка щодо жінки

5%чоловік щодо чоловіка

чоловіками стосовно своїх дружин / колишніх 
дружин / співмешканок у

38% випадків

50% випадків

повнолітніми дітьми стосовно своїх 
батьків, як правило, похилого віку, у

92% випадківповнолітній син відносно матері вчинив 
домашнє насильство у

7,5% випадківповнолітній син щодо батька у 

3% випадківповнолітня дочка щодо матері

1% випадків

найменше є фактів домашнього насильства, 
коли воно вчинялося дружиною / колишньою 

дружиною / співмешканкою стосовно чоловіка

ЯКЩО ВРАХОВУВАТИ СОЦІАЛЬНІ РОЛІ КРИВДНИКА ТА 
ПОТЕРПІЛОЇ ОСОБИ, ТО ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО ВЧИНЯЛОСЯ
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Такі дані також свідчать про проблему ідентифікації дітей як потерпі-

лих від домашнього насильства. У проаналізованих вироках часто не 

згадується про присутність дитини під час вчинення цього злочину. 

Також часто не вказується, чи є в чоловіка та жінки діти, які потенцій-

но могли бути свідками домашнього насильства. Лише у 25 % проана-

лізованих випадків у вироках прямо зазначається, що дитина є свід-

ком вчинення домашнього насильства. Проте потерпілими вони 

визнаються лише в 6 % випадків. Немає в судових рішеннях й інфор-

мації про стать дітей.
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КОЛИ Ж ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО ВЧИНЯЛОСЯ МІЖ
ПОДРУЖЖЯМ / КОЛИШНІМ ПОДРУЖЖЯМ 

ЧИ СПІВМЕШКАНЦЯМИ,

у 25% випадків
була присутня дитина

у 75% випадків
у вироку суду присутність 
дитини не згадувалась
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Під час досудового розслідування та судового розгляду кримінальної 

справи, передбаченої ст. 126 КК України, можливе укладення угоди про 

примирення між потерпілою особою і підозрюваним / обвинуваченим. 

Ця угода дає змогу, зокрема, пом’якшити покарання або ж звільнити 

кривдника від його відбування. 

Згідно з моніторингом судової 

практики, угода про прими-

рення була укладена у 26 % 

випадків і, відповідно, у 74 % 

випадків такої угоди не було. 

Однак укладення таких угод під час розгляду та вирішення справ, 

пов’язаних з домашнім насильством, є недопустимим і порушує підхо-

ди та принципи, закріплені в міжнародних документах.
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76%

24%

ЗАРАЗ УКЛАДЕНО УГОДУ ПРО ПРИМИРЕННЯ

лише в 25% випадків 
між обвинуваченим чоловіком та 
потерпілою дружиною / колишньою 
дружиною / співмешканкою

проте в 24% випадків між дітьми і батьками
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У справі № 481/721/20 раніше судимий чоловік вчиняв систематичне 

психологічне насильство щодо своєї дружини. Із показань потерпілої 

бачимо, що вона «проживає у літній кухні, а обвинувачений проживає у 

будинку, але часто приходить до літньої кухні стукає у двері, погрожує 

побити вікна та виганяє її з літньої кухні». «З характеристики старшого 

дільничного офіцера поліції… вбачається, що обвинувачений характе-

ризується з посередньої сторони, не працює, проживає за рахунок 

випадкових заробітків, зловживає спиртними напоями та в стані алко-

гольного сп’яніння схильний до вчинення правопорушень, в родині 

нехтує загальноприйнятими нормами поведінки, неодноразово 

притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення 

домашнього насильства та порушення громадського порядку, пере-

буває на обліку у Новобузькому ВП за категорією "Сімейний насиль-

ник"». Незважаючи на вказане вище, а також дані досудової доповіді, 

якою визначено високий ризик вчинення повторного кримінального 

правопорушення та високий ризик небезпеки для суспільства, зокре-
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НАЙЧАСТІШЕ ПРИЗНАЧАЮТЬ

ЩО Ж ДО ПОКАРАННЯ КРИВДНИКІВ У СПРАВАХ 
ПРО ВЧИНЕННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА, ТО

громадські роботи32 52%

22%позбавлення волі33

13%арешт34 та обмеження волі35
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ма для окремих осіб, суд призначає покарання у виді громадських 

робіт у мінімальному розмірі без застосування будь-яких обмежуваль-

них заходів.

Цікава ситуація зі справами, де обвинуваченого було засуджено до 

обмеження або позбавлення волі. 

Отже, засудження кривдника є формальним, бо він фактично не 

відбуває свого покарання, а надалі перебуває на волі, іноді навіть, 

як і раніше, проживає з потерпілою особою. 

Варто згадати, що ст. 91 КК України передбачає обмежувальні заходи, 

які можуть бути застосовні до особи, яка вчинила домашнє насильство. 

У цій статті зазначається, що «в інтересах потерпілого від злочину, пов’я-
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ТАКА САМА СИТУАЦІЯ І З ПОКАРАННЯМ У ВИДІ ОБМЕЖЕННЯ ВОЛІ

62 випадках
(22%) 

НЕЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, ЩО В 

з усіх проаналізованих передбачено покарання у 
виді позбавлення волі

у 40 з них
(65%) 

обвинувачений звільняється від відбування 
покарання з випробуванням

Із 35 справ у 25 
(71%)

кривдника звільнено від 
відбування покарання
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заного з домашнім насильством, одночасно з призначенням пока-

рання, не пов’язаного з позбавленням волі, або звільненням з 

підстав, передбачених цим Кодексом, від кримінальної відповідально-

сті чи покарання, суд може застосувати до особи, яка вчинила домаш-

нє насильство, один або декілька обмежувальних заходів, відповідно 

до якого (яких) на засудженого можуть бути покладені такі обов’язки: 

заборона перебувати в місці спільного проживання з особою, яка 

постраждала від домашнього насильства; заборона наближатися на 

визначену відстань до місця, де особа, яка постраждала від домашньо-

го насильства, може постійно чи тимчасово проживати, тимчасово чи 

систематично перебувати у зв’язку з роботою, навчанням, лікуванням 

чи з інших причин та інші». 

Здавалося, закон передбачає спосіб 

захисту потерпілої особи від подальших 

випадків домашнього насильства з боку 

обвинуваченого. Проте на практиці 

лише у 5 справах (2 %) суд разом із 

призначенням покарання застосував 

до обвинуваченого ще й обмежувальні 

заходи. 

Наприклад, у справі № 458/1007/20 потерпіла в судовому засіданні 

«просила відсторонити він неї обвинуваченого, щоб вона змогла 

спокійно пожити, або ж призначити йому покарання у виді обмеження 

волі». Суд же з урахуванням характеристики потерпілого та обставин 
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5 справ

(2%)
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справи призначає покарання у виді громадських робіт та «одночасно з 

призначенням покарання вважає за необхідне застосувати до ОСОБА

_2 обмежувальний захід у вигляді заборони йому перебувати в місці 

спільного проживання з особою, яка постраждала від домашнього 

насильства – ОСОБА_1 строком на 2 місяці».

В іншій справі № 370/1001/21 суд «вважає за необхідне застосувати до 

обвинуваченого обмежувальні заходи, передбачені ст. 91-1 КК України, 

а саме направити його для проходження пробаційної програми», 

враховуючи те, що обвинувачений «за місцем проживання характери-

зується негативно, як особа, що зловживає алкоголем та конфліктує з 

батьком». 

Тобто в першому випадку суд застосував обмежувальний захід, бо 

потерпіла просила про це в судовому засіданні, а у другому випадку – 

самостійно, враховуючи обставини справи та характеристику обвину-

ваченого за місцем проживання. Але, як бачимо зі статистики, на прак-

тиці обмежувальні заходи суд застосовує вкрай рідко, що є однозначно 

негативним моментом. 

Також варто зазначити, що практично всі рішення є шаблонними, часто 

без ідентифікації статі кривдника або потерпілої особи. Окрім того, 

вкрай рідко у своїх рішеннях суди посилаються на правові позиції 

Верховного Суду та Верховного Суду України, а також на практику 

Європейського суду з прав людини (лише у 3 % справ).
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Серед виявлених проблем під час аналізу даних, отриманих від Націо-

нальної поліції України за результатами надісланих нами запитів, варто 

відзначити, зокрема, що статистика за ознакою статі (відокремлений 

облік, збір, узагальнення даних) у Національній поліції не ведеться. Це 

стосується, зокрема, інформації щодо статі осіб, які звернулися з пові-

домленнями про вчинення домашнього насильства, а також щодо 

кривдників/ць; характеру правовідносин між постраждалою особою та 

особою, що вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 

126-1 КК України (зокрема чоловік, дружина, дід, баба, син, донька тощо). 

У відповіді Офісу Генерального прокурора від 27 липня 2021 р. на запит 

Асоціації жінок-юристок України щодо ведення такої статистики зазна-

чено, що «відомості про зареєстровані кримінальні правопорушення 

(провадження) та результати їх розслідування, узагальнюються у 

звітності за формою № 1 “Єдиний звіт про кримінальні правопорушен-

ня”, яка формується на підставі даних, внесених до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань користувачами інформаційної системи. […] 

Вказаною звітністю не передбачено виокремлення даних за ознакою 

статі заявника та щодо поданих заяв про вчинення кримінального 

правопорушення, у тому числі за ст. 126-1 Кримінального кодексу Украї-

ни. Також у звітності не виокремлюється інформація про характер 

правовідносин між потерпілими». Водночас треба відзначити, що в 

Єдиному реєстрі досудових розслідувань, держателем якого є Офіс 

Генерального прокурора, передбачено облік даних про осіб, які вчини-

ли правопорушення, пов’язане з домашнім насильством, зокрема 

подружжям, батьками, дітьми, опікунами/ками, усиновлювачами/ками, 
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піклувальниками/цями, особою, яка є прийомним/ою батьком / матір’ю, 

особою, якій надано статус батьків-вихователів, іншими особами, які 

схильні до вчинення домашнього насильства.

ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АНАЛІЗУ СПРАВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТ. 

126-1 КК УКРАЇНИ:

■1. Потерпілими від домашнього насильства у 94 % випадків є 

жінки, у 6,8 % – чоловіки, у 38 % особи похилого віку (з них 94 % – жінки 

та 6 % – чоловіки) та в 6 % – неповнолітні діти (з яких 63 % – дівчата, а 37 

% – хлопці) у справах, передбачених ст. 126-1 КК України. 

■2. Діти-свідки домашнього насильства були ідентифіковані 

судом у 25 % вироків і лише в 6 % справ їх визнали потерпілими. Дуже 

94% 94%6,8% 6% 6% 63% 37%38%
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часто зі змісту вироку не можна встановити вік дитини. У 75 % 

випадків взагалі не згадується про присутність під час вчинення 

домашнього насильства будь-якого свідка, зокрема й дитини.

■3. Найпоширенішим видом покарання є громадські роботи від 

150 до 240 годин. Суд призначає цей вид покарання навіть тоді, коли 

кривдник/ця раніше був/ла судимий/а і є високий ризик вчинення 

домашнього насильства повторно.

■4. У справах, де обвинуваченого засу-

джено до позбавлення волі, у 65 % випадків 

суд звільняє його від відбування покарання з 

випробуванням. Тому засудження є 

формальним, оскільки кривдник не прохо-

дить процедури виправлення.

■5. Критично рідко (у 2 % випадків) суд застосовує обмежувальні 

заходи до кривдника/ці, передбачені у ст. 911 КК України, у разі призна-

чення покарання, не пов’язаного із позбавленням волі, або у разі звіль-

25%

75%

6%

65%
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нення його / її від відбування покарання. 

Законодавством передбачений ефективний 

захист потерпілої від повторних випадків 

домашнього насильства з боку обвинуваче-

ного, але на практиці ця норма майже не 

застосовується.

 

 

 

 

6%
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ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ

У рамках дослідження ми ставили перед собою завдання проаналізу-

вати роботу судів в Україні у 2020–2021 роках щодо доступу до суду 

потерпілих від ґендерно зумовленого насильства, зокрема домашньо-

го, та з’ясувати, чи впроваджувалися певні обмеження щодо розгляду 

справ у судах; виявити проблеми, які виникали під час карантинних 

обмежень, пов’язаних із пандемією, у юридичної спільноти та потерпі-

лих від домашнього насильства, а також запропонувати відповідні 

рекомендації для поліпшення роботи судової системи в напрямі захи-

сту потерпілих від ґендерно зумовленого насильства. 

З огляду на це шукали відповіді на запитання:

■Чи стикалися постраждалі від домашнього насильства з трудно-

щами в доступі до правосуддя під час пандемії?

■Чи змінилась динаміка звернень, пов’язаних з ґендерно зумов-

леним насильством, зокрема домашнім насильством, під час пандемії?

■Якщо ж у судді або в інших працівників/ць суду була виявлена 

підозра на COVID-19, чи здійснювався розгляд справ, що пов’язані з 

вчиненням домашнього насильства? 

■Чи розглядалися справи, пов’язані з домашнім насильством, під 

час пандемії як невідкладні? 
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Здійснивши аналіз судової практики, провівши фокус-групові дослі-

дження, інтерв’ювання, а також проаналізувавши відповіді на запити та 

міжнародний досвід, ми дійшли таких висновків: 

■1. За даними Генеральної прокуратури України та Національної 

поліції України, за 2020 рік на 32%  зросла кількість звернень про факти 

вчинення домашнього насильства. З них 87 % надійшли від жінок, 11 % – 

від чоловіків і 2 % – від дітей.

■2. Дослідження показало, що постраждалі від домашнього 

насильства стикаються з додатковими перешкодами в доступі до 

правосуддя, які пов’язані і з певними обмеженнями в отриманні право-

вої допомоги, і з безпосередньою участю в судових засіданнях, через 

відкладення судового розгляду справ.

■3. У зв’язку з покладенням Радою суддів України та Вищою 

радою правосуддя відповідальності за встановлення карантинних 

обмежень та визначення пріоритетності розгляду справ на кожен суд 

та суддів зокрема, а в окремих судах справи про видачу обмежувально-

го припису, про притягнення до адміністративної чи кримінальної 

відповідальності за домашнє насильство не належали до списку пріо-

ритетних, їх розгляд відкладався. 

■4. Встановлення критеріїв визначення пріоритетності справ, де 

учасниками/цями є потерпілі від домашнього насильства, чи справи де, 

повинні бути захищені інтереси дітей, мають бути частиною обов’язко-
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вих заходів щодо реагування на поширення COVID-19. 

■5. Жінки, діти та особи похилого віку є найбільш вразливою 

групою та страждають від домашнього насильства в 90 % випадків, 

коли порівняти з чоловіками. У період пандемії із заявами про видачу 

обмежувальних приписів у 90 % випадках зверталися особи жіночої 

статі, а потерпілими від домашнього насильства в рамках кримінальних 

справ, передбачених ст. 126-1 КК України, у 94 % випадків є жінки та 

особи похилого віку у 38 %.

■6. І до, і під час пандемії діти є «невидимими» постраждалими від 

домашнього насильства. Ідентифікація дітей-свідків як дітей, постраж-

далих від домашнього насильства, у більшості випадків не здійснюєть-

ся ні судом, ні самими заявниками та правоохоронними органами. Під 

час розгляду справ про видачу обмежувального припису дитину було 

визнано постраждалою особою від домашнього насильства лише у 5 % 

справ, а в кримінальних справах (ст. 126-1 КК України) діти-свідки 

домашнього насильства були ідентифіковані судом у 25 % вироків і 

тільки в 6 % справ їх визнали потерпілими.

■7. Як у справах про видачу обмежувальних приписів, так і у спра-

вах про адміністративні правопорушення та кримінальних справах зі 

змісту рішення суду неможливо встановити вік дитини. У 75 % випадків 

взагалі не згадується про присутність будь-якого свідка, зокрема й 

дитини, під час вчинення домашнього насильства.
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■8. Під час пандемії суди першої інстанції, як правило, не дотри-

мувалися 72-годинного строку розгляду заяв про видачу обмежуваль-

ного припису, встановленого ч. 2 ст. 350-5 ЦПК України. У 68 % випадків 

суди не дотрималися встановленого строку розгляду заяви. У 32 % 

справ такий строк було дотримано.

■9. Застосування практики Європейського суду з прав людини не 

є поширеним серед суддів під час розгляду справ, пов’язаних із домаш-

нім насильством. У справах про видачу обмежувального припису суди 

у 20 % справ застосовували практику ЄСПЛ, у справах про адміністра-

тивні правопорушення – у 3 %, і в кримінальних справах – також у 3%. 

■10. Домашнє насильство в розумінні суду й надалі є «приватною 

справою» і навіть малозначущою. Зокрема, розглядаючи справи про 

адміністративні правопорушення, передбачені ст. 173-2 КУпАП, у 7 % 

випадків кривдники/ці звільняються від відповідальності і в 97 % випад-

ків суд вирішує звільнити особу від відповідальності через малознач-

ність діяння. А в кримінальних справах, передбачених ст. 126-1 КК Украї-

ни, де обвинуваченого засуджено до позбавлення волі, у 65 % випадків 

суд звільняє його від відбування покарання з випробуванням. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ

■1. Вищій раді правосуддя та Раді суддів України рекомендувати 

судам при впровадженні карантинних обмежень та обмежень у роботі 

суду звернути увагу на невідкладність розгляду справ, пов’язаних із 

домашнім насильством, а саме справ про видачу обмежувального 

припису (строк розгляду, відповідно до ст. 350-5 ЦПК України, – 72 

години), справ про адміністративні правопорушення, що передбачені 

ст. 173-2 (строк притягнення до адміністративної відповідальності – 3 

місяці), та справ про притягнення до кримінальної відповідальності за 

ст. 126-1 КК України.

■2. Національній школі суддів України провести навчальну 

програму серед суддів судів загальної юрисдикції щодо особливостей 

розгляду справ про видачу обмежувального припису, справ про адміні-

стративні правопорушення, передбачені ст. 173-2 КУпАП, а також кримі-

нальних справ за ст. 126-1 КК України, що охоплюватиме зокрема: 

■дотримання 72-годинного строку розгляду справ про 

видачу обмежувального припису, зокрема під час пандемії, 

введення карантинних обмежень тощо;

■необхідність встановлення обставин щодо присутності 

дитини у правовідносинах між кривдником/цею та потерпі-

лим/ою, надання дитині-свідку статусу постраждалої особи 

від домашнього насильства;

■відкидання масової практики судів щодо кваліфікації 

домашнього насильства як малозначного діяння під час 

розгляду справ про адміністративні правопорушення, 

передбачені ст. 173-2 КУпАП;

■роз’яснення суддям, що заява потерпілої особи про відкли-

кання своєї попередньої заяви про адміністративне право-

порушення за ст. 173-2 КУпАП не може мати вирішального 

значення для закриття провадження у справі та звільнення 

особи від адміністративної відповідальності;

■застосування судами обмежувальних заходів під час 

розгляду кримінальних справ, передбачених ст. 126-1 КК 

України, зокрема скерування на пробаційні програми;

■необхідність застосовувати та брати до уваги практику 

ЄСПЛ у справах, пов’язаних з домашнім насильством.

■3. Верховній Раді України:

■ратифікувати Конвенцію Ради Європи про запобігання 

насильству стосовно жінок і домашньому насильству та 

боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція), яку 

Україна підписала 2011 року;

■внести зміни до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, а саме вказавши, що положення ст. 22 

КУпАП не може бути застосоване до ст. 173-2. При цьому 

доповнити Кодекс нормою, яка встановлюватиме чіткі крите-

рії для кваліфікації адміністративного правопорушення як 

малозначного діяння;

■внести зміни до Кримінального процесуального кодексу 

України та вилучити справи, пов’язані з домашнім насиль-

ством, зі списку справ приватного обвинувачення, розсліду-

вання яких відбувається лише за зверненням постраждалої 

особи.

■4. Міністерству соціальної політики України організувати 

формування та запровадження функціонування Єдиного державного 

реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою 

статі відповідно до вимог постанови КМУ від 20 березня 2019 р. № 234 

«Про затвердження Порядку формування, ведення та доступу до 

Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та 

насильства за ознакою статі». Переглянути Постанову №234 з метою 

забезпечення захисту персональних даних та безпеки, як постражда-

лих від домашнього насильства так і заявників.

■5. Міністерству внутрішніх справ України, Національній поліції 

України, Генеральній прокуратурі України та Державній судовій адміні-

страції України забезпечити ведення статистики за ознакою статі, віку, 

характером відносин між кривдником/цею і потерпілими особами у 

справах / ситуаціях, пов’язаних із домашнім насильством, а також 

іншими показниками (наявність дітей, інвалідність, етнічність тощо). 

■6. Координаційному центру з надання безоплатної правової 

допомоги забезпечити надання послуг постраждалим від домашнього 

насильства під час введення карантинних обмежень, зокрема у спра-

вах про видачу обмежувальних приписів.

■7. Координаційному центру з надання безоплатної правової 

допомоги, органам судової влади та правоохоронним органам забезпе-

чити ширше інформування громадян/ок щодо доступу до правосуддя в 

умовах карантинних обмежень. 

■8. Державній судовій адміністрації забезпечити доступ до 

Єдиного інформаційно-довідкового центру Судової влади України 

(шляхом передбачення безкоштовного номера для звернення грома-

дян).

■9. Внести зміни до Кримінального процесуального кодексу 

України та Закону України «Про безоплатну правову допомогу» з метою 

призначення потерпілим від домашнього насильства адвоката від 

системи безоплатної правової допомоги.

ВИСНОВКИ72



АНА ЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ

■1. Вищій раді правосуддя та Раді суддів України рекомендувати 

судам при впровадженні карантинних обмежень та обмежень у роботі 

суду звернути увагу на невідкладність розгляду справ, пов’язаних із 

домашнім насильством, а саме справ про видачу обмежувального 

припису (строк розгляду, відповідно до ст. 350-5 ЦПК України, – 72 

години), справ про адміністративні правопорушення, що передбачені 

ст. 173-2 (строк притягнення до адміністративної відповідальності – 3 

місяці), та справ про притягнення до кримінальної відповідальності за 

ст. 126-1 КК України.

■2. Національній школі суддів України провести навчальну 

програму серед суддів судів загальної юрисдикції щодо особливостей 

розгляду справ про видачу обмежувального припису, справ про адміні-

стративні правопорушення, передбачені ст. 173-2 КУпАП, а також кримі-

нальних справ за ст. 126-1 КК України, що охоплюватиме зокрема: 

■дотримання 72-годинного строку розгляду справ про 

видачу обмежувального припису, зокрема під час пандемії, 

введення карантинних обмежень тощо;

■необхідність встановлення обставин щодо присутності 

дитини у правовідносинах між кривдником/цею та потерпі-

лим/ою, надання дитині-свідку статусу постраждалої особи 

від домашнього насильства;

■відкидання масової практики судів щодо кваліфікації 

домашнього насильства як малозначного діяння під час 

розгляду справ про адміністративні правопорушення, 

передбачені ст. 173-2 КУпАП;

■роз’яснення суддям, що заява потерпілої особи про відкли-

кання своєї попередньої заяви про адміністративне право-

порушення за ст. 173-2 КУпАП не може мати вирішального 

значення для закриття провадження у справі та звільнення 

особи від адміністративної відповідальності;

■застосування судами обмежувальних заходів під час 

розгляду кримінальних справ, передбачених ст. 126-1 КК 

України, зокрема скерування на пробаційні програми;

■необхідність застосовувати та брати до уваги практику 

ЄСПЛ у справах, пов’язаних з домашнім насильством.

■3. Верховній Раді України:

■ратифікувати Конвенцію Ради Європи про запобігання 

насильству стосовно жінок і домашньому насильству та 

боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція), яку 

Україна підписала 2011 року;

■внести зміни до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, а саме вказавши, що положення ст. 22 

КУпАП не може бути застосоване до ст. 173-2. При цьому 

доповнити Кодекс нормою, яка встановлюватиме чіткі крите-

рії для кваліфікації адміністративного правопорушення як 

малозначного діяння;

■внести зміни до Кримінального процесуального кодексу 

України та вилучити справи, пов’язані з домашнім насиль-

ством, зі списку справ приватного обвинувачення, розсліду-

вання яких відбувається лише за зверненням постраждалої 

особи.

■4. Міністерству соціальної політики України організувати 

формування та запровадження функціонування Єдиного державного 

реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою 

статі відповідно до вимог постанови КМУ від 20 березня 2019 р. № 234 

«Про затвердження Порядку формування, ведення та доступу до 

Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та 

насильства за ознакою статі». Переглянути Постанову №234 з метою 

забезпечення захисту персональних даних та безпеки, як постражда-

лих від домашнього насильства так і заявників.

■5. Міністерству внутрішніх справ України, Національній поліції 

України, Генеральній прокуратурі України та Державній судовій адміні-

страції України забезпечити ведення статистики за ознакою статі, віку, 

характером відносин між кривдником/цею і потерпілими особами у 

справах / ситуаціях, пов’язаних із домашнім насильством, а також 

іншими показниками (наявність дітей, інвалідність, етнічність тощо). 

■6. Координаційному центру з надання безоплатної правової 

допомоги забезпечити надання послуг постраждалим від домашнього 

насильства під час введення карантинних обмежень, зокрема у спра-

вах про видачу обмежувальних приписів.

■7. Координаційному центру з надання безоплатної правової 

допомоги, органам судової влади та правоохоронним органам забезпе-

чити ширше інформування громадян/ок щодо доступу до правосуддя в 

умовах карантинних обмежень. 

■8. Державній судовій адміністрації забезпечити доступ до 

Єдиного інформаційно-довідкового центру Судової влади України 

(шляхом передбачення безкоштовного номера для звернення грома-

дян).

■9. Внести зміни до Кримінального процесуального кодексу 

України та Закону України «Про безоплатну правову допомогу» з метою 

призначення потерпілим від домашнього насильства адвоката від 

системи безоплатної правової допомоги.

РЕКОМЕНДАЦІЇ73



АНА ЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ

■1. Вищій раді правосуддя та Раді суддів України рекомендувати 

судам при впровадженні карантинних обмежень та обмежень у роботі 

суду звернути увагу на невідкладність розгляду справ, пов’язаних із 

домашнім насильством, а саме справ про видачу обмежувального 

припису (строк розгляду, відповідно до ст. 350-5 ЦПК України, – 72 

години), справ про адміністративні правопорушення, що передбачені 

ст. 173-2 (строк притягнення до адміністративної відповідальності – 3 

місяці), та справ про притягнення до кримінальної відповідальності за 

ст. 126-1 КК України.

■2. Національній школі суддів України провести навчальну 

програму серед суддів судів загальної юрисдикції щодо особливостей 

розгляду справ про видачу обмежувального припису, справ про адміні-

стративні правопорушення, передбачені ст. 173-2 КУпАП, а також кримі-

нальних справ за ст. 126-1 КК України, що охоплюватиме зокрема: 

■дотримання 72-годинного строку розгляду справ про 

видачу обмежувального припису, зокрема під час пандемії, 

введення карантинних обмежень тощо;

■необхідність встановлення обставин щодо присутності 

дитини у правовідносинах між кривдником/цею та потерпі-

лим/ою, надання дитині-свідку статусу постраждалої особи 

від домашнього насильства;

■відкидання масової практики судів щодо кваліфікації 

домашнього насильства як малозначного діяння під час 

розгляду справ про адміністративні правопорушення, 

передбачені ст. 173-2 КУпАП;

■роз’яснення суддям, що заява потерпілої особи про відкли-

кання своєї попередньої заяви про адміністративне право-

порушення за ст. 173-2 КУпАП не може мати вирішального 

значення для закриття провадження у справі та звільнення 

особи від адміністративної відповідальності;

■застосування судами обмежувальних заходів під час 

розгляду кримінальних справ, передбачених ст. 126-1 КК 

України, зокрема скерування на пробаційні програми;

■необхідність застосовувати та брати до уваги практику 

ЄСПЛ у справах, пов’язаних з домашнім насильством.

■3. Верховній Раді України:

■ратифікувати Конвенцію Ради Європи про запобігання 

насильству стосовно жінок і домашньому насильству та 

боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція), яку 

Україна підписала 2011 року;

■внести зміни до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, а саме вказавши, що положення ст. 22 

КУпАП не може бути застосоване до ст. 173-2. При цьому 

доповнити Кодекс нормою, яка встановлюватиме чіткі крите-

рії для кваліфікації адміністративного правопорушення як 

малозначного діяння;

■внести зміни до Кримінального процесуального кодексу 

України та вилучити справи, пов’язані з домашнім насиль-

ством, зі списку справ приватного обвинувачення, розсліду-

вання яких відбувається лише за зверненням постраждалої 

особи.

■4. Міністерству соціальної політики України організувати 

формування та запровадження функціонування Єдиного державного 

реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою 

статі відповідно до вимог постанови КМУ від 20 березня 2019 р. № 234 

«Про затвердження Порядку формування, ведення та доступу до 

Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та 

насильства за ознакою статі». Переглянути Постанову №234 з метою 

забезпечення захисту персональних даних та безпеки, як постражда-

лих від домашнього насильства так і заявників.

■5. Міністерству внутрішніх справ України, Національній поліції 

України, Генеральній прокуратурі України та Державній судовій адміні-

страції України забезпечити ведення статистики за ознакою статі, віку, 

характером відносин між кривдником/цею і потерпілими особами у 

справах / ситуаціях, пов’язаних із домашнім насильством, а також 

іншими показниками (наявність дітей, інвалідність, етнічність тощо). 

■6. Координаційному центру з надання безоплатної правової 

допомоги забезпечити надання послуг постраждалим від домашнього 

насильства під час введення карантинних обмежень, зокрема у спра-

вах про видачу обмежувальних приписів.

■7. Координаційному центру з надання безоплатної правової 

допомоги, органам судової влади та правоохоронним органам забезпе-

чити ширше інформування громадян/ок щодо доступу до правосуддя в 

умовах карантинних обмежень. 

■8. Державній судовій адміністрації забезпечити доступ до 

Єдиного інформаційно-довідкового центру Судової влади України 

(шляхом передбачення безкоштовного номера для звернення грома-

дян).

■9. Внести зміни до Кримінального процесуального кодексу 

України та Закону України «Про безоплатну правову допомогу» з метою 

призначення потерпілим від домашнього насильства адвоката від 

системи безоплатної правової допомоги.

РЕКОМЕНДАЦІЇ74



АНА ЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ

■1. Вищій раді правосуддя та Раді суддів України рекомендувати 

судам при впровадженні карантинних обмежень та обмежень у роботі 

суду звернути увагу на невідкладність розгляду справ, пов’язаних із 

домашнім насильством, а саме справ про видачу обмежувального 

припису (строк розгляду, відповідно до ст. 350-5 ЦПК України, – 72 

години), справ про адміністративні правопорушення, що передбачені 

ст. 173-2 (строк притягнення до адміністративної відповідальності – 3 

місяці), та справ про притягнення до кримінальної відповідальності за 

ст. 126-1 КК України.

■2. Національній школі суддів України провести навчальну 

програму серед суддів судів загальної юрисдикції щодо особливостей 

розгляду справ про видачу обмежувального припису, справ про адміні-

стративні правопорушення, передбачені ст. 173-2 КУпАП, а також кримі-

нальних справ за ст. 126-1 КК України, що охоплюватиме зокрема: 

■дотримання 72-годинного строку розгляду справ про 

видачу обмежувального припису, зокрема під час пандемії, 

введення карантинних обмежень тощо;

■необхідність встановлення обставин щодо присутності 

дитини у правовідносинах між кривдником/цею та потерпі-

лим/ою, надання дитині-свідку статусу постраждалої особи 

від домашнього насильства;

■відкидання масової практики судів щодо кваліфікації 

домашнього насильства як малозначного діяння під час 

розгляду справ про адміністративні правопорушення, 

передбачені ст. 173-2 КУпАП;

■роз’яснення суддям, що заява потерпілої особи про відкли-

кання своєї попередньої заяви про адміністративне право-

порушення за ст. 173-2 КУпАП не може мати вирішального 

значення для закриття провадження у справі та звільнення 

особи від адміністративної відповідальності;

■застосування судами обмежувальних заходів під час 

розгляду кримінальних справ, передбачених ст. 126-1 КК 

України, зокрема скерування на пробаційні програми;

■необхідність застосовувати та брати до уваги практику 

ЄСПЛ у справах, пов’язаних з домашнім насильством.

■3. Верховній Раді України:

■ратифікувати Конвенцію Ради Європи про запобігання 

насильству стосовно жінок і домашньому насильству та 

боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція), яку 

Україна підписала 2011 року;

■внести зміни до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, а саме вказавши, що положення ст. 22 

КУпАП не може бути застосоване до ст. 173-2. При цьому 

доповнити Кодекс нормою, яка встановлюватиме чіткі крите-

рії для кваліфікації адміністративного правопорушення як 

малозначного діяння;

■внести зміни до Кримінального процесуального кодексу 

України та вилучити справи, пов’язані з домашнім насиль-

ством, зі списку справ приватного обвинувачення, розсліду-

вання яких відбувається лише за зверненням постраждалої 

особи.

■4. Міністерству соціальної політики України організувати 

формування та запровадження функціонування Єдиного державного 

реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою 

статі відповідно до вимог постанови КМУ від 20 березня 2019 р. № 234 

«Про затвердження Порядку формування, ведення та доступу до 

Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та 

насильства за ознакою статі». Переглянути Постанову №234 з метою 

забезпечення захисту персональних даних та безпеки, як постражда-

лих від домашнього насильства так і заявників.

■5. Міністерству внутрішніх справ України, Національній поліції 

України, Генеральній прокуратурі України та Державній судовій адміні-

страції України забезпечити ведення статистики за ознакою статі, віку, 

характером відносин між кривдником/цею і потерпілими особами у 

справах / ситуаціях, пов’язаних із домашнім насильством, а також 

іншими показниками (наявність дітей, інвалідність, етнічність тощо). 

■6. Координаційному центру з надання безоплатної правової 

допомоги забезпечити надання послуг постраждалим від домашнього 

насильства під час введення карантинних обмежень, зокрема у спра-

вах про видачу обмежувальних приписів.

■7. Координаційному центру з надання безоплатної правової 

допомоги, органам судової влади та правоохоронним органам забезпе-

чити ширше інформування громадян/ок щодо доступу до правосуддя в 

умовах карантинних обмежень. 

■8. Державній судовій адміністрації забезпечити доступ до 

Єдиного інформаційно-довідкового центру Судової влади України 

(шляхом передбачення безкоштовного номера для звернення грома-

дян).

■9. Внести зміни до Кримінального процесуального кодексу 

України та Закону України «Про безоплатну правову допомогу» з метою 

призначення потерпілим від домашнього насильства адвоката від 

системи безоплатної правової допомоги.
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АНА ЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ

■1. Вищій раді правосуддя та Раді суддів України рекомендувати 

судам при впровадженні карантинних обмежень та обмежень у роботі 

суду звернути увагу на невідкладність розгляду справ, пов’язаних із 

домашнім насильством, а саме справ про видачу обмежувального 

припису (строк розгляду, відповідно до ст. 350-5 ЦПК України, – 72 

години), справ про адміністративні правопорушення, що передбачені 

ст. 173-2 (строк притягнення до адміністративної відповідальності – 3 

місяці), та справ про притягнення до кримінальної відповідальності за 

ст. 126-1 КК України.

■2. Національній школі суддів України провести навчальну 

програму серед суддів судів загальної юрисдикції щодо особливостей 

розгляду справ про видачу обмежувального припису, справ про адміні-

стративні правопорушення, передбачені ст. 173-2 КУпАП, а також кримі-

нальних справ за ст. 126-1 КК України, що охоплюватиме зокрема: 

■дотримання 72-годинного строку розгляду справ про 

видачу обмежувального припису, зокрема під час пандемії, 

введення карантинних обмежень тощо;

■необхідність встановлення обставин щодо присутності 

дитини у правовідносинах між кривдником/цею та потерпі-

лим/ою, надання дитині-свідку статусу постраждалої особи 

від домашнього насильства;

■відкидання масової практики судів щодо кваліфікації 

домашнього насильства як малозначного діяння під час 

розгляду справ про адміністративні правопорушення, 

передбачені ст. 173-2 КУпАП;

■роз’яснення суддям, що заява потерпілої особи про відкли-

кання своєї попередньої заяви про адміністративне право-

порушення за ст. 173-2 КУпАП не може мати вирішального 

значення для закриття провадження у справі та звільнення 

особи від адміністративної відповідальності;

■застосування судами обмежувальних заходів під час 

розгляду кримінальних справ, передбачених ст. 126-1 КК 

України, зокрема скерування на пробаційні програми;

■необхідність застосовувати та брати до уваги практику 

ЄСПЛ у справах, пов’язаних з домашнім насильством.

■3. Верховній Раді України:

■ратифікувати Конвенцію Ради Європи про запобігання 

насильству стосовно жінок і домашньому насильству та 

боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція), яку 

Україна підписала 2011 року;

■внести зміни до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, а саме вказавши, що положення ст. 22 

КУпАП не може бути застосоване до ст. 173-2. При цьому 

доповнити Кодекс нормою, яка встановлюватиме чіткі крите-

рії для кваліфікації адміністративного правопорушення як 

малозначного діяння;

■внести зміни до Кримінального процесуального кодексу 

України та вилучити справи, пов’язані з домашнім насиль-

ством, зі списку справ приватного обвинувачення, розсліду-

вання яких відбувається лише за зверненням постраждалої 

особи.

■4. Міністерству соціальної політики України організувати 

формування та запровадження функціонування Єдиного державного 

реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою 

статі відповідно до вимог постанови КМУ від 20 березня 2019 р. № 234 

«Про затвердження Порядку формування, ведення та доступу до 

Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та 

насильства за ознакою статі». Переглянути Постанову №234 з метою 

забезпечення захисту персональних даних та безпеки, як постражда-

лих від домашнього насильства так і заявників.

■5. Міністерству внутрішніх справ України, Національній поліції 

України, Генеральній прокуратурі України та Державній судовій адміні-

страції України забезпечити ведення статистики за ознакою статі, віку, 

характером відносин між кривдником/цею і потерпілими особами у 

справах / ситуаціях, пов’язаних із домашнім насильством, а також 

іншими показниками (наявність дітей, інвалідність, етнічність тощо). 

■6. Координаційному центру з надання безоплатної правової 

допомоги забезпечити надання послуг постраждалим від домашнього 

насильства під час введення карантинних обмежень, зокрема у спра-

вах про видачу обмежувальних приписів.

■7. Координаційному центру з надання безоплатної правової 

допомоги, органам судової влади та правоохоронним органам забезпе-

чити ширше інформування громадян/ок щодо доступу до правосуддя в 

умовах карантинних обмежень. 

■8. Державній судовій адміністрації забезпечити доступ до 

Єдиного інформаційно-довідкового центру Судової влади України 

(шляхом передбачення безкоштовного номера для звернення грома-

дян).

■9. Внести зміни до Кримінального процесуального кодексу 

України та Закону України «Про безоплатну правову допомогу» з метою 

призначення потерпілим від домашнього насильства адвоката від 

системи безоплатної правової допомоги.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ

■1. Вищій раді правосуддя та Раді суддів України рекомендувати 

судам при впровадженні карантинних обмежень та обмежень у роботі 

суду звернути увагу на невідкладність розгляду справ, пов’язаних із 

домашнім насильством, а саме справ про видачу обмежувального 

припису (строк розгляду, відповідно до ст. 350-5 ЦПК України, – 72 

години), справ про адміністративні правопорушення, що передбачені 

ст. 173-2 (строк притягнення до адміністративної відповідальності – 3 

місяці), та справ про притягнення до кримінальної відповідальності за 

ст. 126-1 КК України.

■2. Національній школі суддів України провести навчальну 

програму серед суддів судів загальної юрисдикції щодо особливостей 

розгляду справ про видачу обмежувального припису, справ про адміні-

стративні правопорушення, передбачені ст. 173-2 КУпАП, а також кримі-

нальних справ за ст. 126-1 КК України, що охоплюватиме зокрема: 

■дотримання 72-годинного строку розгляду справ про 

видачу обмежувального припису, зокрема під час пандемії, 

введення карантинних обмежень тощо;

■необхідність встановлення обставин щодо присутності 

дитини у правовідносинах між кривдником/цею та потерпі-

лим/ою, надання дитині-свідку статусу постраждалої особи 

від домашнього насильства;

■відкидання масової практики судів щодо кваліфікації 

домашнього насильства як малозначного діяння під час 

розгляду справ про адміністративні правопорушення, 

передбачені ст. 173-2 КУпАП;

■роз’яснення суддям, що заява потерпілої особи про відкли-

кання своєї попередньої заяви про адміністративне право-

порушення за ст. 173-2 КУпАП не може мати вирішального 

значення для закриття провадження у справі та звільнення 

особи від адміністративної відповідальності;

■застосування судами обмежувальних заходів під час 

розгляду кримінальних справ, передбачених ст. 126-1 КК 

України, зокрема скерування на пробаційні програми;

■необхідність застосовувати та брати до уваги практику 

ЄСПЛ у справах, пов’язаних з домашнім насильством.

■3. Верховній Раді України:

■ратифікувати Конвенцію Ради Європи про запобігання 

насильству стосовно жінок і домашньому насильству та 

боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція), яку 

Україна підписала 2011 року;

■внести зміни до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, а саме вказавши, що положення ст. 22 

КУпАП не може бути застосоване до ст. 173-2. При цьому 

доповнити Кодекс нормою, яка встановлюватиме чіткі крите-

рії для кваліфікації адміністративного правопорушення як 

малозначного діяння;

■внести зміни до Кримінального процесуального кодексу 

України та вилучити справи, пов’язані з домашнім насиль-

ством, зі списку справ приватного обвинувачення, розсліду-

вання яких відбувається лише за зверненням постраждалої 

особи.

■4. Міністерству соціальної політики України організувати 

формування та запровадження функціонування Єдиного державного 

реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою 

статі відповідно до вимог постанови КМУ від 20 березня 2019 р. № 234 

«Про затвердження Порядку формування, ведення та доступу до 

Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та 

насильства за ознакою статі». Переглянути Постанову №234 з метою 

забезпечення захисту персональних даних та безпеки, як постражда-

лих від домашнього насильства так і заявників.

■5. Міністерству внутрішніх справ України, Національній поліції 

України, Генеральній прокуратурі України та Державній судовій адміні-

страції України забезпечити ведення статистики за ознакою статі, віку, 

характером відносин між кривдником/цею і потерпілими особами у 

справах / ситуаціях, пов’язаних із домашнім насильством, а також 

іншими показниками (наявність дітей, інвалідність, етнічність тощо). 

■6. Координаційному центру з надання безоплатної правової 

допомоги забезпечити надання послуг постраждалим від домашнього 

насильства під час введення карантинних обмежень, зокрема у спра-

вах про видачу обмежувальних приписів.

■7. Координаційному центру з надання безоплатної правової 

допомоги, органам судової влади та правоохоронним органам забезпе-

чити ширше інформування громадян/ок щодо доступу до правосуддя в 

умовах карантинних обмежень. 

■8. Державній судовій адміністрації забезпечити доступ до 

Єдиного інформаційно-довідкового центру Судової влади України 

(шляхом передбачення безкоштовного номера для звернення грома-

дян).

■9. Внести зміни до Кримінального процесуального кодексу 

України та Закону України «Про безоплатну правову допомогу» з метою 

призначення потерпілим від домашнього насильства адвоката від 

системи безоплатної правової допомоги.
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30 HTTPS://HROMADSKE.UA/POSTS/PANDEMIYA-VSEREDINI-PANDEMIYI-YAK-KARANTIN-V-UKRAYINI
-VPLIVAYE-NA-DOMASHNYE-NASILSTVO

31 Відомості про осіб, які потерпіли від кримінального правопорушення, передбаче-
ного ст.126-1 КК України, та осіб, які їх вчинили, виокремлюються у звітності прокура-
тури лише з липня 2020 року (дані з відповіді на запит до Офісу Генерального проку-
рора від 10.11.2021 р.)

32 Громадські роботи полягають у виконанні засудженим у вільний від роботи чи 
навчання час безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи 
місцевого самоврядування.

33 Покарання у виді позбавлення волі полягає в ізоляції засудженого та поміщенні 
його на певний строк до кримінально-виконавчої установи закритого типу.

34 Покарання у виді арешту полягає в триманні засудженого в умовах ізоляції і 
встановлюється на строк від одного до шести місяців.

35 Покарання у виді обмеження волі полягає у триманні особи в кримінально-вико-
навчих установах відкритого типу без ізоляції від суспільства в умовах здійснення 
за нею нагляду з обов'язковим залученням засудженого до праці.


