
Кривдник - особа, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі (п. 6 ч. 1 ст. 3 Закону); 

Обмежувальний припис стосовно кривдника - встановлений у судовому порядку захід тимчасового 

обмеження прав чи покладення обов’язків на особу, яка вчинила домашнє насильство, спрямований на 

забезпечення безпеки постраждалої особи (п. 7 ч. 1 ст. 3 Закону); 

Особа, яка постраждала від домашнього насильства, - особа, яка зазнала домашнього насильства у 

будь-якій формі (п. 8 ч. 1 ст. 3 Закону); 

Психологічне насильство, - форма домашнього насильства, що включає словесні образи, погрози, у 

тому числі щодо третіх осіб, приниження, переслідування, залякування, інші діяння, спрямовані на обмеження 

волевиявлення особи, контроль у репродуктивній сфері, якщо такі дії або бездіяльність викликали у 

постраждалої особи побоювання за свою безпеку чи безпеку третіх осіб, спричинили емоційну невпевненість, 

нездатність захистити себе або завдали шкоди психічному здоров’ю особи (п. 14 ч. 1 ст. 3 Закону). 

ч. 2 ст. 3 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» визначено перелік 

осіб, на яких поширюється дія законодавства про запобігання та протидію домашньому насильству незалежно 

від факту спільного проживання, серед яких, батьки (мати, батько) і дитини (діти). 

ст. 24 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» до спеціальних заходів 

щодо протидії домашньому насильству належать: терміновий заборонний припис стосовно кривдника; 

обмежувальний припис стосовно кривдника; взяття на профілактичний облік кривдника та проведення з ним 

профілактичної роботи; направлення кривдника на проходження програми для кривдників. 

Право звернутися до суду із заявою про видачу обмежувального припису стосовно кривдника у разі 

вчинення домашнього насильства стосовно дитини згідно ч. 1 ст.26 Закону України «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству» мають орган опіки та піклування. 

ч. 2, 4 ст. 26 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» обмежувальним 

приписом визначаються один чи декілька таких заходів тимчасового обмеження прав кривдника або 

покладення на нього обов’язків: 1) заборона перебувати в місці спільного проживання (перебування) з 

постраждалою особою; 2) усунення перешкод у користуванні майном, що є об’єктом права спільної сумісної 

власності або особистою приватною власністю постраждалої особи; 3) обмеження спілкування з 

постраждалою дитиною; 4) заборона наближатися на визначену відстань до місця проживання (перебування), 

навчання, роботи, інших місць частого відвідування постраждалою особою; 5) заборона особисто і через третіх 

осіб розшукувати постраждалу особу, якщо вона за власним бажанням перебуває у місці, невідомому 

кривднику, переслідувати її та в будь-який спосіб спілкуватися з нею; 6) заборона вести листування, телефонні 

переговори з постраждалою особою або контактувати з нею через інші засоби зв’язку особисто і через третіх 

осіб. Рішення про видачу обмежувального припису або про відмову у видачі обмежувального припису 

приймається на підставі оцінки ризиків. Обмежувальний припис видається на строк від одного до шести 

місяців. 

ч.1, 8 ст. 28 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» суб’єктами, 

відповідальними за виконання програм для кривдників, є місцеві державні адміністрації та органи місцевого 

самоврядування. З метою запобігання повторному вчиненню домашнього насильства та забезпечення 

виконання програми для кривдника дитину-кривдника може бути тимчасово влаштовано до родичів, у сім’ю 

патронатного вихователя або до установи для дітей незалежно від форми власності та підпорядкування, в яких 

створені належні умови для проживання, виховання, навчання та реабілітації дитини відповідно до її потреб. 

Виконання програм для кривдників забезпечують фахівці, які пройшли відповідне навчання. Кривдника може 

бути направлено судом на проходження програми для кривдників на строк від трьох місяців до одного року у 

випадках, передбачених законодавством. Кривдник повинен мати можливість відвідувати програму для 

кривдників за власною ініціативою на добровільній основі. У разі неявки кривдника для проходження 

програми для кривдників або ухилення від проходження програми без поважних причин суб’єкти, 

відповідальні за виконання програм для кривдників, надають протягом трьох робочих днів письмове 

повідомлення про це уповноваженому підрозділу органів Національної поліції України для вжиття заходів. 

У відповідності до ч. 1, 2 ст. 350-6 ЦПК України розглянувши заяву про видачу обмежувального 

припису, суд ухвалює рішення про задоволення заяви або про відмову в її задоволенні. У разі задоволення 

заяви суд видає обмежувальний припис у вигляді одного чи декількох заходів тимчасового обмеження прав 

особи, яка вчинила домашнє насильство чи насильство за ознакою статі, передбачених Законом України «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству» або Законом України «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків», на строк від одного до шести місяців. 

Статтею 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, гарантовано, що кожен має 

право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. 
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