
ЗАХОДИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО КРИВДНИКА, ЯКИЙ 

ВЧИНИВ ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО 

    Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі карається 

накладенням штрафу від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин, або адміністративний арешт на строк 

до десяти діб. 

Якщо на особу впродовж року вже було накладено адміністративне стягнення за одне з 

порушень, передбачених частиною першою цієї статті, -накладенням штрафу від 20 до 40 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 40 до 

60 годин, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб. 

 

Законодавством передбачено спеціальні заходи щодо протидії домашньому насильству, 

зокрема: терміновий заборонний припис стосовно кривдника; обмежувальний припис 

стосовно кривдника. 

Терміновий заборонний припис стосовно кривдника 
Терміновий заборонний припис виноситься кривднику уповноваженими підрозділами 

органів Національної поліції України у разі існування безпосередньої загрози життю чи 

здоров'ю постраждалої особи з метою негайного припинення домашнього насильства, 

недопущення його продовження чи повторного вчинення. 

Заборонний припис може полягати в: 

 зобов'язанні залишити місце проживання (перебування) постраждалої особи (крім 

випадків, коли кривдником є особа віком до 18 років); 

 забороні на вхід та перебування в місці проживання (перебування) постраждалої 

особи (крім випадків, коли кривдником є особа віком до 18 років); 

 забороні в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою. 

Як отримати? 

Терміновий заборонний припис виноситься за заявою постраждалої особи, а також за 

власною ініціативою працівником уповноваженого підрозділу органів Національної 

поліції України за результатами оцінки ризиків строком до 10 діб. 

Обмежувальний припис стосовно кривдника 
Це захід тимчасового обмеження прав кривдника або покладення на нього обов'язків, 

спрямований на забезпечення безпеки постраждалої особи і полягає в: 

 забороні перебувати в місці спільного проживання (перебування) з постраждалою 

особою (крім випадків, коли кривдником є особа віком до 18 років); 

 усуненні перешкод у користуванні майном, що є об'єктом права спільної сумісної 

власності або особистою приватною власністю постраждалої особи; 

 обмеженні спілкування з постраждалою дитиною; 

 забороні наближатися на визначену відстань до місця проживання (перебування), 

навчання, роботи, інших місць частого відвідування постраждалою особою; 

 забороні особисто і через третіх осіб розшукувати постраждалу особу, якщо вона за 

власним бажанням перебуває у місці, невідомому кривднику, переслідувати її та в 

будь-який спосіб спілкуватися з нею; 

 заборона вести листування, телефонні переговори з постраждалою особою або 

контактувати з нею через інші засоби зв'язку особисто і через третіх осіб. 

Як отримати? 



Рішення про видачу обмежувального припису приймається судом за місцем проживання 

(перебування) особи, яка постраждала від домашнього насильства, а якщо особа перебуває 

в закладі підтримки постраждалих осіб - за місцезнаходженням такого закладу. 

Право звернутися до суду із заявою про видачу обмежувального припису стосовно 

кривдника мають: 

 постраждала особа або її представник; 

 у разі вчинення домашнього насильства стосовно дитини - батьки або інші законні 

представники дитини, родичі дитини (баба, дід, повнолітні брат, сестра), мачуха або 

вітчим дитини, а також орган опіки та піклування; 

 у разі вчинення домашнього насильства стосовно недієздатної особи - опікун, орган 

опіки та піклування. 

Заява про видачу обмежувального припису має містити: 

 найменування суду, до якого подається заява; 

 ім'я (ПІБ) заявника (у разі якщо заява подається в інтересах дитини або недієздатної 

особи - зазначається також ім'я (ПІБ) дитини або недієздатної особи) та 

заінтересованої особи (кривдника), їх місце проживання чи перебування, поштовий 

індекс, відомі номери засобів зв'язку та адреси електронної пошти, якщо такі відомі; 

 обставини, що свідчать про необхідність видачі судом обмежувального припису, та 

докази, що їх підтверджують (за наявності). 

Строк розгляду. 

Справа про видачу обмежувального припису розглядається не пізніше 72 годин після 

надходження заяви до суду. 

Вартість. 

Судові витрати у справах про видачу обмежувального припису не сплачуються. 

Строк дії. 

Обмежувальний припис підлягає негайному виконанню і видається на строк від 1 до 6 

місяців та може бути додатково продовженим ще на строк не більше 6 місяців. 

Про видачу обмежувального припису кривднику суддя у встановлений законом строк 

інформує уповноважені підрозділи органів Національної поліції України за місцем 

проживання (перебування) постраждалої особи для взяття кривдника на профілактичний 

облік, а також районні, районні у містах Києві і Севастополі державні адміністрації та 

виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) 

рад за місцем проживання (перебування) постраждалої особи. 

 


