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ВСТУП

Проблематика реагування на домашнє насильство та насильство за озна-
кою статі надзвичайно актуалізувалася впродовж останніх років як на 
національному, так і міжнародному рівнях. Ухвалення відповідних нор-
мативних актів, які регулюють дану сферу, розвиток судової практики, 
поява нових викликів внаслідок пандемії COVID-19, проведення навчан-
ня для представників системи правосуддя та підвищення обізнаності 
щодо суспільної небезпеки домашнього насильства й насильства за озна-
кою статі — всі ці фактори суттєво позначаються на діяльності системи 
правосуддя в цій сфері.  

Важливим кроком для формування розуміння стану реагування системи 
кримінального правосуддя України на випадки домашнього насильства 
та насильства щодо жінок, виявлення викликів, які потребують удоско-
налення та окреслення напрямів для подальшого посилення спроможно-
сті суб’єктів, стало здійснення оцінки готовності системи кримінального 
правосуддя України до забезпечення виконання зобов’язань, пов’язаних з 
ратифікацією Стамбульської конвенції, «Практика кримінального право-
суддя і насильство щодо жінок», яка була представлена ГО «Ла Страда-У-
країна» та Женевським центром управління сектором безпеки (DCAF) у 
2017 р1.  Результати аналізу забезпечили підґрунтя для визначення ос-
новних викликів і потреб у підвищенні як інституційної, так й індивіду-
альної спроможності фахівців у цій сфері, а також для напрацювання по-
дальших кроків. Висновки даного дослідження використовувалися в 
обґрунтуванні рішення ЄСПЛ Левчук проти України2 — першого рішення 
для України, яке стосувалося справи домашнього насильства. Практич-
ними результатами на виконання рекомендацій дослідження стало за-
провадження інституалізації навчальних курсів для фахівців системи 
кримінального правосуддя – суддів та прокурорів щодо специфіки роз-
гляду справ щодо домашнього насильства  та насильства за ознакою ста-
ті. Згадані курси були розроблені, апробовані та запроваджені в співпра-
ці з ключовими інституціями  з підготовки та підвищення кваліфікації 
зазначених фахівців – Національною школою суддів України та Тренін-
говим центром для прокурорів (раніше – Національною академію про-
куратури України). Регулярний моніторинг і аналіз змін, які відбувалися 
в системі реагування на проблему домашнього насильства та насильства 
за ознакою статі, насамперед у системі правосуддя, також дозволяє від-
слідковувати динаміку змін у цій сфері в Україні. 

Посилення спроможності системи кримінального правосуддя та підви-
щення ефективності її реагування є комплексним поступовим процесом, 

1 Практика кримінального правосуддя і насильство щодо жінок. Оцінка готовності системи 
кримінального правосуддя України забезпечити виконання зобов’язань, пов’язаних з ратифіка-
цією Стамбульської конвенції./ А. Лаферте, К. Левченко, К. Черепаха, М. Легенька, М. Соке-Жю-
глар. За ред.: Хезер Хутанен. /DCAF, «Ла Страда-Україна». Київ: Агентство «Україна», 2017.
2 https://rm.coe.int/case-of-levchuk-v-ukraine-in-ukrainian-upd/16809fdc12
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який безпосередньо сприяє формуванню в суспільстві культури відпові-
дальності та нетерпимості до домашнього насильства та насильства за 
ознакою статі.

  Моніторинг такої діяльності, нових тенденцій, виявлення проблем, по-
зитивних напрацювань, підготовка рекомендацій тощо дають можли-
вість відслідковувати та оцінювати ті зміни, які відбуваються в даній 
сфері, та сприяють підвищенню ефективності діяльності системи кримі-
нального правосуддя щодо протидії домашньому насильству та насиль-
ству за ознакою статі.

Ці складові стали важливою частиною Проєкту ЄС «PRAVO-Justice», спря-
мованого на підтримку реформ у секторі юстиції в Україні, а саме суб-ком-
поненту 2.6. Покращення реагування сектору юстиції на випадки домаш-
нього насильства та насильства щодо жінок, який впроваджувався 
громадською організацією «Ла Страда—Україна» та Женевським центром 
управління сектором безпеки (DCAF) впродовж 2018 — 2021 рр.

Дана публікація фіналізує серію щорічних моніторингів, які готувались у 
рамках Проєкту 3 з метою аналізу стану реагування системи криміналь-
ного правосуддя на випадки домашнього насильства та насильства за оз-
накою статі, а також дає можливість ознайомитись із динамікою цього 
процесу.  Впродовж періоду реалізації Проєкту  національне законодав-
ство в даній сфері зазнало суттєвих змін, тож моніторингова діяльність 
мала на меті дослідити ці зміни та їхній вплив на загальний стан реагу-
вання на проблему домашнього насильства та насильства за ознакою 
статі в Україні. Аналіз процесів і напрацювання судової практики, ви-
кликів у системі реагування та діяльності відповідних суб’єктів, зокрема 
під час поширення пандемії COVID-19, аналіз тенденцій, позитивних на-
працювань і перспективних напрямів для подальшого вдосконалення ді-
яльності системи правосуддя, а також підготовка відповідних рекомен-
дацій стали частиною даних звітів. 

Під час моніторингу здійснювався аналіз судових рішень за ст. 173-2 КУ-
пАП та ст.126-1 ККУ, судової практики щодо видачі та продовження обме-
жувальних приписів, а також аналіз статистичних даних та інформації з 
відкритих джерел органів Національної поліції, прокуратури, Державної 
судової адміністрації, системи безоплатної вторинної правової допомоги 
та інших дотичних суб’єктів щодо випадків домашнього насильства та 
насильства за ознакою статі. 

Матеріал також включає статистику та результати тематичних опиту-
вань, які проводилися на Національній гарячій лінії з попередження до-
машнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації, зо-

3 «Моніторинг ситуації реагування системи правосуддя на вчинення домашнього насильства 
та насильства за ознакою статі: 2018», «Моніторинг ситуації реагування системи правосуддя на 
вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі: 2019».
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крема про досвід звернень постраждалих від домашнього насильства та 
насильства за ознакою статі до відповідних суб’єктів реагування. 

Важливою складовою даної діяльності стало активне поширення та озна-
йомлення представників системи кримінального правосуддя з результа-
тами аналізу та підготовленими рекомендаціями. Результати моніторин-
гу та сформульовані рекомендації будуть корисними для врахування в 
практичній діяльності представників системи кримінального правосуд-
дя, використання під час розробки навчальних програм, курсів та тре-
нінгів для широкого кола фахівців, дотичних до діяльності з протидії до-
машньому насильству та насильству за ознакою статі, підготовки 
інформаційних і методичних матеріалів, забезпечення захисту постраж-
далих, наступних досліджень у цій сфері, а також для подальшого роз-
витку та посилення ефективності системи реагування на домашнє на-
сильство та насильство за ознакою статі.   

Результати проведеної діяльності підтверджують необхідність регуляр-
них моніторингів, а також важливість довгострокових ініціатив для за-
безпечення трансформації в розумінні та підходах до реагування на про-
блему домашнього насильства та насильства за ознакою статі.  
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Огляд змін у нормативно-правовій базі 
щодо реагування на домашнє насильство та 
насильство за ознакою статі в Україні

Наприкінці 2017 р. в національному законодавстві розпочалися помітні 
зміни в підходах до реагування на проблему домашнього насильства та 
насильства за ознакою статі, які вплинули та продовжують суттєво впли-
вати на систему та практику в цій сфері, на діяльність дотичних суб’єк-
тів та забезпечення захисту постраждалих. Процес розвитку нормативно-
го регулювання, формування підходів та напрацювання практики 
продовжується і сьогодні. 

Детальний аналіз національної нормативно-правової бази в сфері реагу-
вання на випадки домашнього насильства та насильства за ознакою ста-
ті увійшов до моніторингових звітів 2018 та 2019 рр. 4, тож згадаємо лише 
ключові документи, ухвалені в цей період, які помітно впливають на ді-
яльність суб’єктів реагування на випадки домашнього насильства та на-
сильства за ознакою статі, насамперед у системі кримінального право-
суддя, а також на забезпечення захисту постраждалих.

У грудні 2017 р. Верховна Рада прийняла зміни до Кримінального та Кри-
мінального процесуального кодексів України. Зокрема йшлося про 
включення до Кримінального кодексу України ст. 126.1 «Домашнє насиль-
ство», яка передбачає покарання за вчинення домашнього насильства, за-
провадження інших положень, спрямованих як на посилення відпові-
дальності кривдників, так і на забезпечення допомоги постраждалим, що 
засвідчує позитивні зрушення в ставленні до цієї проблеми з боку держа-
ви. Набуття чинності зазначеними змінами було відтерміноване до січня 
2019 р. з метою забезпечення навчання працівників правоохоронних ор-
ганів, прокурорів та суддів. 

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насиль-
ству», ухвалений Верховною Радою в грудні 2017 р., набув чинності 1 січ-
ня 2018 р. Він обумовив запровадження надзвичайно важливих організа-
ційно-правових засад запобігання та протидії домашньому насильству 
та підтвердив зобов’язання держави впроваджувати політику, спрямова-
ну на захист прав та інтересів осіб, які постраждали від такого насиль-
ства.

Запроваджено низку нових термінів, значно розширено коло осіб, на яких 
поширюється дія даного Закону, доповнено перелік суб’єктів, котрі здій-
снюють заходи в сфері запобігання та протидії домашньому насильству, 

4 «Моніторинг ситуації реагування системи правосуддя на вчинення домашнього насильства 
та насильства за ознакою статі: 2018», 6-15 стор.  та «Моніторинг ситуації реагування системи 
правосуддя на вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі: 2019», 
6-11 стор.
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до нього включено центри з надання безоплатної вторинної правової до-
помоги, суди, прокуратуру та уповноважені органи з питань пробації, а 
також запроваджено ряд спеціальних заходів щодо протидії домашньо-
му насильству. 

Ухвалення Закону значно просунуло українське національне законодав-
ство до міжнародних стандартів у сфері протидії домашньому насиль-
ству та насильству за ознакою статі. Станом на лютий 2022 Україною не 
була ратифікована Конвенція Ради Європи «Про запобігання насильству 
стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» 
(Стамбульську конвенцію), яка була підписана ще 2011 р. Попри активні 
адвокаційні ініціативи та навіть заяви очільників держави щодо під-
тримки ратифікації більше десяти років помітним був активний супро-
тив з боку прихильників антиґендерних ініціатив, які суперечать прин-
ципам демократичного суспільства та забезпечення рівних прав і 
можливостей жінок і чоловіків.  

Хоча ухвалення Закону є однозначно важливим, він не на повну міру по-
криває сфери охоплення Конвенції та залишає поза реагуванням деякі 
серйозні виклики для забезпечення захисту, в першу чергу, жінок, які по-
терпають через насильство за ознакою статі. Зокрема Стамбульська кон-
венція передбачає відповідальність за переслідування, яка наразі відсут-
ня в українському законодавстві, і окрему відповідальність за сексуальні 
домагання. Частково сексуальні домагання охоплюються поняттям сек-
суального насильства, за вчинення якого передбачається кримінальна 
відповідальність, але, попри те, ця норма не є спеціальною та не зачіпає 
низки діянь. 

Це також стосується права постраждалих від насильства на компенсацію 
від держави. Так, у другій частині статті 30 окреслюються підстави для 
надання саме державної компенсації (що не перешкоджає сторонам ви-
магати повернення наданої компенсації від правопорушника за умови 
належного забезпечення безпеки жертви). Водночас в Україні не надаєть-
ся компенсація з державних фондів жертвам насильницьких злочинів, 
зокрема й домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Кон-
венція встановлює мінімальні та максимальні стандарти протидії на-
сильству з боку держав, зокрема стандарти надання послуг постражда-
лим, які наразі не застосовуються в практиці України. 

Ратифікація Конвенції та подальше впровадження її стандартів  в націо-
нальне законодавство також дозволить посилити захист громадянок і 
громадян України за кордоном, що досі є проблемним питанням для на-
шої країни. Відповідно до частини 2 статті 44 Конвенції «Юрисдикція», 
«сторони докладають зусиль для вжиття необхідних законодавчих або 
інших заходів з метою встановлення юрисдикції над будь-яким правопо-
рушенням, установленим відповідно до цієї Конвенції, якщо правопору-
шення вчинено проти одного з їхніх громадян або особи, яка постійно 
проживає на їхній території». Такі злочини, як сексуальне насильство та 
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зґвалтування, примусовий шлюб, каліцтво жіночих геніталій, примусо-
вий аборт або примусова стерилізація, підлягають криміналізації неза-
лежно від умови, що дії криміналізовано в місці, де їх було вчинено. Крім 
того, для країн, які ратифікували Конвенцію, кримінальне переслідуван-
ня може бути розпочато незалежно від повідомлення жертви правопору-
шення або надання інформації державою, на території якої було вчинено 
правопорушення.   5

На виконання Закону України «Про запобігання та протидію домашньо-
му насильству» було розроблено та прийнято ряд підзаконних норматив-
них актів, покликаних забезпечити його реалізацію. Серед них – «Поря-
док взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи в сфері запобігання та 
протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі», затвер-
джений Постановою Кабінету Міністрів України (№ 658 від 22.08. 2018 р.), 
«Порядок винесення уповноваженими підрозділами органів Національ-
ної поліції України термінового заборонного припису стосовно кривдни-
ка», затверджений Наказом Міністерства внутрішніх справ України (№ 
654 від 01.08.2018 р.) та інші. Докладніше відповідні нормативно-правові 
акти проаналізовано в попередніх моніторингових звітах, підготовлених 
в рамках Проєкту 6.

Указ Президента України «Про невідкладні заходи із запобігання та 
протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захи-
сту прав осіб, які постраждали від такого насильства» № 398/2020 (від 
21 вересня 2020 р.) Ним передбачено перелік заходів, спрямованих на вдо-
сконалення як законодавства, так і правозастосовної практики в сфері за-
побігання та протидії домашньому насильству, які Кабінет Міністрів 
України має включити до розробленого ним детальнішого плану заходів, 
спрямованих на забезпечення комплексного інтегрованого підходу до по-
долання домашнього насильства. 

Серед завдань, які передбачені згаданим Указом для Кабінету Міністрів, є 
доручення забезпечити розробку та внести в шестимісячний термін у 
встановленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроєк-
ти, спрямовані, зокрема на «встановлення відповідальності за пересліду-
вання (сталкінг), у тому числі із застосуванням засобів електронних ко-
мунікацій, як насильства за ознакою статі». Запровадження 
відповідальності за переслідування має стати важливим елементом по-
силення захисту постраждалих від домашнього насильства та насиль-
ства за ознакою статі. Цей пункт також було включено і до Плану невід-
кладних заходів із запобігання та протидії домашньому насильству, 

5 «Що сказати тим, хто має сумніви в необхідності ратифікації Стамбульської конвенції? Кон-
венція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та 
боротьбу з цими явищами – у питаннях та відповідях», К. – 2021, https://la-strada.org.ua/download/
shho-skazaty-tym-hto-maye-sumnivy-v-neobhidnosti-ratyfikatsiyi-stambulskoyi-konventsiyi
6 «Моніторинг ситуації реагування системи правосуддя на вчинення домашнього насильства 
та насильства за ознакою статі: 2018» https://www.srji.org/upload/medialibrary/90f/Monitoring_
web_final1.pdf,  «Моніторинг ситуації реагування системи правосуддя на вчинення домашнього 
насильства та насильства за ознакою статі: 2019» https://la-strada.org.ua/download/monitoryng-
sytuatsiyi-reaguvannya-systemy-pravosuddya-2019
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насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від тако-
го насильства (на виконання Указу, затвердженого КМУ  21.04.2021 р. 
№  61- р). Станом на лютий 2022 р. такого законопроєкту розроблено та ви-
несено не було.

Значна частина завдань, викладених в Указі, стосується захисту дітей, 
які постраждали від домашнього насильства (наприклад, удосконалення 
порядку прийому та розгляду заяв і повідомлень про домашнє насиль-
ство стосовно дітей та за участю дітей, виявлення дітей, які постраждали 
від домашнього насильства, а також організації надання їм допомоги та 
захисту; забезпечення додаткових процесуальних гарантій неповноліт-
нім особам при проведенні їхнього допиту, опитування під час кримі-
нального провадження, що базуються на найкращих міжнародних прак-
тиках, зокрема на моделі «Barnahus» тощо). На сьогодні посилення захисту 
дітей-свідків, а отже і постраждалих, у ситуації домашнього насильства  
є надзвичайно актуальним питанням, оскільки практика, зокрема судо-
ва, свідчить, що в таких ситуаціях діти залишаються практично «неви-
димими» і не захищеними.  

План заходів з реалізації зобов’язань Уряду України, взятих в рамках 
міжнародної ініціативи «Партнерство Біарріц» з утвердження ґендер-
ної рівності (Розпорядженням КМУ від 16 грудня 2020 р. № 1578-р). Украї-
на взяла на себе зобов’язання в п’яти сферах: розвиток інклюзивного та 
ґендерно чутливого публічного простору, дружнього до сімей з дітьми та 
маломобільних груп; забезпечення наскрізних принципів ґендерної рів-
ності в освіті; протидія домашньому та ґендерно обумовленому насиль-
ству; зменшення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків; реформування 
законодавства в сфері соціальних відпусток, пов’язаних із народженням 
дитини та доглядом за нею.  Серед заходів, спрямованих на протидію  до-
машньому та ґендерно обумовленому насильству, – забезпечення по-
страждалим особам доступу до правосуддя та інших механізмів юридич-
ного захисту, зокрема шляхом надання безоплатної правової допомоги в 
порядку, встановленому Законом України «Про безоплатну правову допо-
могу», забезпечення ефективної роботи гарячої лінії 1547 для прийняття 
звернень та повідомлень про випадки насильства, а також розбудова ме-
режі притулків для постраждалих. 

Державна соціальна програма запобігання та протидії домашньому 
насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року (по-
станова КМУ від 24.02.2021 р. № 145). Метою Програми є вдосконалення ме-
ханізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству 
за ознакою статі в умовах децентралізації з урахуванням міжнародних 
стандартів. Даний документ є комплексним та містить наступні розділи: 
І. Запобігання домашньому насильству. Подолання в українському су-
спільстві негативних стереотипів і формування нетерпимого ставлення 
до насильницької моделі поведінки; ІІ. Реагування на факти домашнього 
насильства та насильства за ознакою статі. Розбудова нової системи реа-
гування на насильство; ІІІ. Забезпечення доступності та якості надання 
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необхідних соціальних послуг особам, постраждалим від домашнього на-
сильства та насильства за ознакою статі; ІV. Належне розслідування фак-
тів домашнього насильства, притягнення кривдників до передбаченої 
законом відповідальності та зміна їхньої поведінки. 

До завдань Програми включено підвищення рівня професійної компетен-
ції суб’єктів, які здійснюють заходи в сфері запобігання та протидії до-
машньому насильству та насильству за ознакою статі, зокрема щодо за-
безпечення захисту дітей, постраждалих від домашнього насильства. На 
жаль, практика засвідчує, що цей аспект досі залишається проблематич-
ним – діти, які є свідками та/або постраждалими від домашнього насиль-
ства, дуже часто залишаються неідентифікованими відповідними суб’єк-
тами, зокрема представниками системи кримінального правосуддя. 

Програма передбачає забезпечення навчання суддів, прокурорів, адвока-
тів, слідчих щодо реалізації норм права в інтересах дитини, яка стала 
свідком або жертвою насильства; забезпечення обов’язкового спеціально-
го навчання слідчих, дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування, 
та прокурорів, які здійснюють нагляд за дотриманням законів під час 
проведення досудового розслідування в формі процесуального керівни-
цтва в провадженнях, учасником яких є дитина; навчання працівників 
територіальних громад  щодо питань міжвідомчого реагування на ви-
падки жорстокого поводження з дітьми; інформування дітей, їхніх бать-
ків, інших законних представників про права дитини, заходи та послу-
ги, якими вони можуть скористатися в кожній територіальній громаді; 
запровадження інструментів проведення оцінки ризиків вчинення пов-
торного правопорушення для планування соціально-виховної роботи з 
дітьми тощо. Інша частина заходів спрямована на поліпшення функціо-
нування тих сфер, де наразі діти-постраждалі ідентифікуються недостат-
ньо і, відповідно, не отримують того рівня захисту, який надають дорос-
лим постраждалим, або ж тих царин, де робота з дітьми-постраждалими 
потребує особливого підходу порівняно з дорослими постраждалими. 
Йдеться про доступ постраждалих дітей до правосуддя та інших механіз-
мів захисту й надання послуг, зокрема забезпечення доступу дітей до бе-
зоплатної вторинної правової допомоги із залученням адвоката; забезпе-
чення індивідуального підходу до допиту дітей; забезпечення належних 
умов для проведення судових засідань у дружньому до дитини оточенні 
тощо.

Іншим важливим напрямком Програми є визначення конкретних за-
вдань, які ставляться перед територіальними громадами при виконанні 
ними функцій з координації надання допомоги постраждалим особам. 
Цей аспект багато важить з огляду на те, що саме на територіальні грома-
ди в умовах децентралізації покладається першочергове завдання стосов-
но визначення потреб осіб, які проживають у громаді, щодо отримання 
спеціалізованих послуг для постраждалих від домашнього насильства 
та, відповідно, створення спеціалізованих служб підтримки. Приклада-
ми таких завдань, які відображені в Програмі, є визначення потреб тери-
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торіальної громади в соціальних послугах з метою запобігання насиль-
ству, планування надання соціальних послуг для постраждалих осіб 
відповідно до оцінки потреб, визначення потреб у фінансуванні; викори-
стання соціального замовлення соціальних послуг постраждалим осо-
бам як одного з механізмів надання послуг таким особам; визначення по-
треб у створенні та створення спеціалізованих служб підтримки для 
постраждалих осіб; включення до програм соціально-економічного роз-
витку громад заходів, спрямованих на запобігання та протидію домаш-
ньому насильству та/або насильству за ознакою статі; вжиття заходів для 
забезпечення територіальних громад фахівцями із соціальної роботи, 
психологами, фахівцями з виявлення осіб/сімей, які перебувають у склад-
них життєвих обставинах; розширення доступу до послуг первинної ме-
дичної допомоги, послуг з охорони психічного здоров’я осіб, постражда-
лих від зґвалтування, фізичного та/або сексуального насильства тощо.  

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та 
умов надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки 
осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства 
за ознакою статі» ( № 398 від 21 квітня 2021 р.) Йдеться про вагоме рішен-
ня держави щодо розширення мережі спеціалізованих служб підтримки 
постраждалих від насильства за ознакою статі. Задля поліпшення досту-
пу постраждалих до якісної і своєчасної допомоги в 2021 р. Урядом було 
запроваджено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам у 
розмірі 274,2 мільйона гривень, яка мала бути  спрямована на створення 
притулків, денних центрів, консультативних служб, на придбання авто-
мобілів для мобільних бригад при притулках. За рахунок субвенції пла-
нувалося створення 28 притулків, 39 денних центрів, 58 консультатив-
них служб і 40 мобільних бригад. Діяльність щодо створення 
спеціалізованих служб  на місцях триває7. Водночас в обов’язковому по-
рядку необхідно проводити моніторинг щодо використання виділених 
коштів та ефективності роботи створених служб. 

Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення щодо посилення відповідальності за вчинен-
ня домашнього насильства та насильства за ознакою статі»  
(01.07.2021 р.). Одним із важливих його положень стало запровадження 
адміністративної відповідальності на загальних підставах для тих кате-
горій осіб, які раніше підлягали лише дисциплінарній відповідальності. 
До таких категорій осіб окрім співробітників уповноважених підрозділів 
органів Національної поліції України, які Законом України «Про запобі-
гання та протидію домашньому насильству» прямо віднесені до суб’єк-
тів, що здійснюють заходи в сфері запобігання та протидії домашньому 
насильству, відповідно до статті 15 відносяться також військовослужбов-

7 За інформацією Міністерства соціальної політики, станом на початок жовтня 2021 р. у 80% 
громад, які отримали кошти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього 
насильства та/або насильства за ознакою статі, укладено відповідні угоди з метою реалізації 
субвенції.
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ці, військовозобов’язані та резервісти під час проходження зборів, особи 
рядового і начальницького складів Державної кримінально-виконавчої 
служби України, служби цивільного захисту і Державної служби спеці-
ального зв’язку та захисту інформації України. 

На необхідності посилення захисту постраждалих від домашнього на-
сильства та насильства за ознакою статі й відповідальності кривдників 
із числа військовослужбовців і осіб, діяльність яких регулюється дисци-
плінарними статутами, за вчинюване ними насильство неодноразово 
наголошували експерти, зокрема в рамках діяльності даного Проєкту8. 
Аналіз статистики за 2018-2019 рр. показав, що за скоєння домашнього на-
сильства та насильства за ознакою статі до дисциплінарної відповідаль-
ності було притягнуто лише трьох поліцейських і жодної особи з числа 
військовослужбовців. Водночас аналіз звернень постраждалих від до-
машнього насильства, зокрема на Національну гарячу лінію з попере-
дження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримі-
нації, свідчить про надзвичайну актуальність даної проблеми. 

Тому ухвалення даного Закону спрямоване на поліпшення реагування 
при вчиненні домашнього насильства та насильства за ознакою статі 
військовослужбовцями, поліцейськими та іншими особами, на яких по-
ширюється дія дисциплінарних статутів, та посилення гарантій захисту 
прав членів родин зазначених категорій осіб.

Також Законом передбачена можливість розгляду справ про вчинення 
адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 173-2 КУпАП, за 
відсутності правопорушника у випадку, якщо він повідомлений про роз-
гляд справи належним чином і відсутні поважні причини його неявки 
на судове засідання. Ця норма дозволить зменшити кількість випадків, 
коли кривдник уникнув відповідальності за скоєне правопорушення у 
зв’язку з закінченням строків давності, бо не з’являвся в суді, і в результа-
ті – ефективніше реагувати на випадки домашнього насильства.

Крім того, внесено наступні зміни до ст. 262 КУпАП: слова «вчинення на-
сильства в сім’ї» замінені словами «вчинення домашнього насильства, 
насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного при-
пису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування».

Серед важливих ініціатив у сфері запобігання та протидії домашньому 
насильству та насильству за ознакою статі, які мали місце впродовж 2020-
2021 рр., можна згадати й інші.

Наприклад, створення Комісії з питань координації взаємодії органів ви-
конавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків (Постанова Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2020 р. 
№ 784). Комісія є тимчасовим консультативно-дорадчим органом КМУ, 

8 «Моніторинг ситуації реагування системи правосуддя на вчинення домашнього насильства 
та насильства за ознакою статі: 2019», стор. 8-10.
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утвореним для забезпечення узгоджених дій органів виконавчої влади з 
питань проведення єдиної державної політики, спрямованої на досягнен-
ня рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя су-
спільства. Серед завдань Комісії: сприяння забезпеченню координації 
дій органів виконавчої влади з питань забезпечення ґендерної рівності; 
підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної ґендер-
ної політики; визначення шляхів, механізмів і способів вирішення про-
блемних  питань, що виникають під час реалізації державної ґендерної 
політики;  вдосконалення нормативно-правової бази з питань координа-
ції, формування та реалізація державної ґендерної політики тощо. 

Ще одним кроком для формування єдиних підходів та практик впрова-
дження Закону України «Про запобігання та протидію домашньому 
насильству», розуміння та тлумачення норм в єдиному контексті стала 
презентація Науково-практичного коментаря до ЗУ «Про запобігання та 
протидію домашньому насильству», яка здійснювалася за ініціативою 
МВС, Національної академії внутрішніх справ України, Урядової уповно-
важеної з питань ґендерної політики за участю фахівців Національної 
академії прокуратури України, ГО «Ла Страда-Україна», Консультативної 
місії ЄС, а також науковців і практиків, які працюють у сфері запобігання 
та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі 
(2020 р.).  

Важливою подією, яка засвідчила розширення доступу постраждалих 
від домашнього насильства до правосуддя, стало перше рішення з цих 
питань щодо України Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Нена-
лежне реагування органів державної влади на справи, пов’язані з домаш-
нім насильством, призвело до того, що громадянка України І. М. Левчук 
звернулася до Європейського суду з прав людини для захисту своїх прав 
та інтересів. 3 вересня 2020 р. ЄСПЛ ухвалив рішення у справі «Левчук 
проти України»9  (заява № 17496/19) та визнав порушення права скаржни-
ці на повагу до приватного та сімейного життя (статті 8 Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод).

9 https://www.echr.com.ua/translation/sprava-levchuk-proti-ukra%D1%97ni/
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Огляд статистичних даних щодо протидії 
домашньому насильству та насильству за 
ознакою статі (ключові суб’єкти реагування)

Відповідно до завдання 1. Розділу 1. Державної соціальної програми запо-
бігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою 
статі на період до 2025 року,  здійснення збору, аналізу та поширення ін-
формації про домашнє насильство та/або насильство за ознакою статі, 
вдосконалення системи показників у формах державної статистичної 
звітності щодо запобігання та протидії домашньому насильству та/або 
насильству за ознакою статі належить до відповідальності Мінсоцполі-
тики,  Нацсоцслужби, МВС, Національної поліції,  МОН, МОЗ, ДСА (за зго-
дою), Офісу Генерального прокурора (за згодою), Ради міністрів Автоном-
ної Республіки  Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських 
держадміністрацій, органів місцевого самоврядування (за згодою), гро-
мадських та міжнародних організацій (за згодою).

Оскільки основна увага даного моніторингу сфокусована на стані реагу-
вання системи  кримінального правосуддя, для аналізу насамперед були 
використані статистичні дані дотичних структур.  

Національна поліція України

Відповідно до статистики Національної поліції України, в 2020 р. було за-
реєстровано 208 784 заяви, повідомлення про вчинені правопорушення та 
інші події, пов’язані з домашнім насильством (на 47% більше, ніж в 2019 
р.), що в середньому становить по 570 повідомлень щодоби. В 2021 р. кіль-
кість зросла ще на 56% і становила 325 599 заяв та повідомлень.

 Як можна побачити з розбивки даних за 2021 р., переважна більшість 
заяв та повідомлень надходила не від самих постраждалих, а від свідків 
насильства. Це також свідчить про те, що самі постраждалі  не часто на-
важуються звернутися по допомогу через страх, сором, побоювання осуду, 
невіру в можливість отримати допомогу та інші причини, які часто при-
таманні ситуації насильства та перебуванню в колі насильства.

2021 р.* 2020 р. 2019 р. 2018 р.

Зареєстровано заяв, 
повідомлень про вчинені 
правопорушення та інші 
події, пов’язані з домаш-
нім насильством

325 599 208 784 141 814 115 473
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2021 р.* 2020 р. 2019 р. 2018 р.

Із них подані дорослими  

319 724 (з них: 
особами, які 
заявляли, що 

постраждали, — 
74 460 (жінка-
ми — 58 856) 

та особами, які 
повідомили про 
факт насильства 
щодо іншої осо-
би, — 245 264)

205 351 
(жінками – 
182 088)

139 933 
(жінками – 
113 403)

114 055 
(жінками – 

89 498)

По зазначених заявах 
складено адміністративні 
протоколи про адмін. 
правопорушення

90 969 132 760 106 721 99 531

Розпочато досудове роз-
слідування по справах

4 847 (зареєстро-
вано в ЄРДР)

4 931 2 776 2 628

Поставлено на облік (до-
рослі особи)

94 649 осіб 
(82 991 чоловіків 

і 11 537 жінок)

85 285 осіб 
(75 961 чоло-
віків і 9 180 

жінок)

72834 особи 
(65 720 чоло-
віків і 7 002 

жінки)

69 290 осіб 
(63 332 чоло-
віка та 5 857 

жінок)
Кількість осіб, яким ви-
несено терміновий забо-
ронний припис (дорослі 
особи)

45 914 (із них чо-
ловіки – 41 636, 
жінки – 4 257)

41 963 (з них 
чоловіки –    

37 920, жінки 
– 4 007)

15 878 (із них 
чоловіки – 

15 259, жінки 
– 616)

Не виноси-
лись

* форма статистичної звітності оновлена порівняно з попередніми рока-
ми

У цілому тенденція до збільшення кількості звернень та повідомлень до 
органів Національної поліції щодо вчинення правопорушень та інших 
подій, пов’язаних з домашнім насильством, зберігається впродовж остан-
ніх років.  Серед факторів, які впливають на таку динаміку,  –  набуття 
чинності Законом України «Про запобігання та протидію домашньому 
насильству», змінами до Кримінального Кодексу України, якими кримі-
налізовано домашнє насильство, проведення інформаційних та просвіт-
ницьких кампаній щодо підвищення рівня обізнаності громадськості та 
неприпустимості толерування насильства. Проблема домашнього на-
сильства стала більш видимою в суспільстві та на рівні держави, частіше 
висвітлюється в інформаційному просторі. Це також певною мірою спри-
яло збільшенню ідентифікації та самоідентифікації ситуацій насильства 
як самими постраждалими, так і свідками,  готовності повідомляти про 
такі випадки та звертатися по допомогу. Заходи, спрямовані на підвищен-
ня компетенцій  представників системи кримінального правосуддя щодо 
ідентифікації та реагування на випадки домашнього насильства та на-
сильства за ознакою статі, також зумовлюють краще виявлення, фікса-
цію та реагування на такі випадки.

Ще одним фактором, який безумовно позначився на зростанні масштабів 
проблеми та збільшення кількості звернень щодо домашнього насиль-
ства та насильства за ознакою статі, стало поширення пандемії COVID-19 
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у 2020 р. У перші місяці запровадження жорстких карантинних обмежень 
(початок 2020 р.) помітний сплеск звернень щодо домашнього насильства 
фіксували громадські організації, гарячі лінії. Так, майже в 2,5 рази збіль-
шилася  кількість звернень на Національну гарячу лінію з попередження 
домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації 10. 
Постійне перебування в одному приміщенні з кривдником, неможли-
вість залишити помешкання хоча б на деякий час, перехід більшості 
служб підтримки в режим дистанційної роботи, обмеження транспорт-
ного сполучення ускладнило становище постраждалих та зменшило 
можливості доступу до отримання допомоги. Постраждалі також пові-
домляли про випадки неефективного реагування з боку правоохоронних 
органів, невинесення ними термінових заборонних приписів кривдни-
кам, коли ті посилалися на запровадження карантину, говорили про «не-
серйозність скарг» у порівнянні з ситуацією пандемії тощо.  Водночас, за 
інформацією органів Національної поліції, в перші місяці карантинних 
обмежень зростання кількості звернень не фіксувалося 11. Однією з при-
чин  може бути той факт, що постраждалі особи постійно перебували з 
кривдником в одному приміщенні та не мали можливості звернутися до 
поліції телефоном, тоді як для комунікації з громадськими організація-
ми використовувалися альтернативні форми звернення. Ще одним фак-
тором, який міг впливати на оперативність реагування, це підвищена 
завантаженість працівників поліції через запровадження карантинних 
обмежень і залучення особового складу до забезпечення їхнього дотри-
мання. 

У процесі роботи органами Національної поліції було запроваджено низ-
ку  ініціатив і заходів, спрямованих на поширення інформації про мож-
ливі кроки для отримання допомоги під час карантинних обмежень, роз-
ширення каналів звернення до органів Національної поліції. Наприклад, 
створено чат-бот  #ДійПротиНасильства (@police_helpbot), який дозволяє 
зв’язуватися зі службами поліції, телефонувати на лінію 102, а також 
містить інформацію про інші гарячі лінії, які можуть надати консульта-
цію у випадку домашнього насильства. 

Національна поліція продовжує розвивати та поширювати мережу мо-
більних груп реагування на випадки домашнього насильства. Ця ініціа-
тива була розпочата ще 2017 р. в рамках пілотного проєкту Національної 
поліції – мобільних груп з протидії домашньому насильству «ПОЛІНА» 12. 
За інформацією МВС України, 13 станом на листопад 2021 р., у 67 містах 
України  функціонують 86 мобільних груп реагування на випадки до-
машнього насильства. Окрімтого, створено 44 штатні підрозділи (секто-
ри) протидії домашньому насильству.

10 https://www.facebook.com/lastradaukraine/photos/2944699428940455
11 http://www.mariupol-police.dn.ua/news/view/6613
12 «Моніторинг ситуації реагування системи правосуддя на вчинення домашнього насильства 
та насильства за ознакою статі: 2018»
13 https://mvs.gov.ua/press-center/news/po-vsii-ukrayini-funkcionuje-86-grup-reaguvannya-na-
proyavi-domasnyogo-nasilstva-katerina-pavlicenko
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Термінові заборонні приписи

Запровадження цього спеціального заходу щодо протидію домашньому 
насильству  не лише посилило реагування на випадки такого виду на-
сильства, але й спонукало подальший розвиток національного правово-
го поля в цій царині. Аналіз даних щодо видачі термінових заборонних 
приписів свідчить про зростання його застосування  на практиці. Це під-
тверджують наступні показники:
 

2021 р. 2020 р. 2019 р. 2018 р.

Винесено 
термінових за-
боронних при-
писів стосовно 
кривдників

49 861 (із 
них –  41 636 

щодо чоловіків 
і 4 257  — щодо 

жінок)

42 197 (із них 
37 894 – щодо 

чоловіків і 
4 303 —  щодо 

жінок) 

15 878 (із них    
15 259 – щодо 

чоловіків і 616 – 
щодо жінок) 

Приписи не 
виносились

Пояснити таке зростання кількості винесених приписів можна тим,  що 
механізм термінових заборонних приписів почав діяти на практиці лише 
з середини 2019 р. 14 і потрібен був певний час, щоб така практика налаго-
дилася, щоб працівники органів Національної поліції почали її активні-
ше застосовувати, а постраждалі особи дізналися про існування таких 
приписів. 

Термінові заборонні приписи, які були винесені впродовж 2020 р., місти-
ли наступні заходи:

• зобов’язання залишити місце проживання (перебування) постраж-
далої особи  – 10 716;

• заборона на вхід та перебування в місці проживання (перебування) 
постраждалої особи – 11 478; 

• заборона у будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою — 
36 962. 

Переважною мірою терміновий заборонний припис передбачає заборону 
контакту з постраждалою особою, на практиці це часто призводить до 
того, що саме постраждала особа змушена залишати місце проживання/
перебування з кривдником. У багатьох випадках постраждалі обґрунто-
вано бояться залишатись у помешканні через подальші переслідування з 
боку кривдника всупереч виданого припис. Але варто зауважити, що 
один винесений терміновий заборонний припис може містити кілька за-
ходів і саме «заборона у будь-який спосіб контактувати з постраждалою 
особою» може бути посиленням інших заходів. 

Загалом можна говорити про те, що діяльність органів Національної по-
ліції України щодо запобігання та протидії домашньому насильству за-

14 До цього періоду не було затверджено бланк Форми оцінки ризиків вчинення домашнього 
насильства, на підставі якої має бути винесений терміновий заборонний припис.
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знала помітних позитивних змін завдяки впровадженню нових законо-
давчих положень та посиленню механізму реагування на такі випадки. 
Відколи відповідні функції поліції в даній сфері були розширені, зокрема 
в частині винесення термінових заборонних приписів, інформування по-
страждалих тощо, очікування постраждалих осіб від ефективності робо-
ти правоохоронних органів також зросли.  

Однак, на жаль, у цій царині наразі залишаються й невирішені питання. 
За виконанням термінового заборонного припису має бути забезпечений 
належний контроль і  нагляд,  а у випадку його порушення до кривдника 
мають бути застосовані відповідні санкції. Наразі в Україні  за порушен-
ня термінового заборонного припису передбачена винятково адміністра-
тивна відповідальність. 

Єдиний державний реєстр судових рішень містить низку судових рішень 
щодо розгляду адміністративних матеріалів у випадку порушення термі-
нового заборонного припису. Однак судова практика з цього приводу за-
лишається розрізненою і досить часто особа, яка нехтує приписом, уни-
кає відповідальності за такі дії. 

Суд не притягує осіб до адміністративної відповідальності за невико-
нання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце 
свого тимчасового перебування, виходячи з наступних підстав: 

• терміновий заборонний припис складений нерозбірливо;
• відсутність підтвердження того, що особа була ознайомлена під під-

пис з терміновим заборонним приписом;
• терміновий заборонний припис містить захід зобов’язання кривдни-

ка залишити місце проживання (перебування) постраждалої особи, 
але не містить заборони для нього на вхід та перебування в місці про-
живання (перебування) постраждалої особи, а також заборони в будь-
який спосіб контактувати з постраждалою особою;

• до протоколу про адміністративне правопорушення не було долуче-
но копії термінового заборонного припису, в самому протоколі не 
вказано термін дії заборони.

01 квітня 2020 р., м. Житомир
Справа № 296/256/20

«В матеріалах даної адміністративної справи відсутні будь-які 
докази порушення ОСОБОЮ_1 термінового заборонного припису, 
оскільки терміновий заборонний припис стосовно кривдника, який 
наявний в матеріалах даної адміністративної справи, складений 
нерозбірливо і нечитаємо, підтвердження того, що особа була оз-
найомлена під підпис з даним терміновим заборонним приписом в 
матеріалах даної адміністративної справи відсутні».
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Водночас особа, стосовно якої винесено терміновий заборонний припис, 
може оскаржити його в суді в загальному порядку, передбаченому для 
оскарження рішень, дій або бездіяльності працівників уповноважених 
підрозділів органів Національної поліції України. 

У переважній більшості підставами для оскарження винесення терміно-
вого заборонного припису були виправлення, допущені працівником по-
ліції при його винесенні, що, відповідно до вимог законодавства, не до-
пускається. 

09 червня 2020 р., м. Луцьк
Справа № 159/695/20 

«Оскаржуваний заборонний припис стосовно кривдника серії АА 
№082713 від 23 лютого 2020 року у рядку «особу встановлено» 
містить виправлення в даті видачі посвідчення водія, згідно якого 
встановлювалася особа, а відтак неможливо встановити дату 
видачі відповідного посвідчення водія».

04 травня 2020 р.,  м. Львів
Справа №380/1775/20

«У рядку «Терміновий заборонний припис стосовно кривдника, вине-
сений строком» допущено виправлення в частині зазначення дати 
винесення припису, а саме –  виразно видно, що вказана дата, а саме 
«05.02.2020 р.» виправлена»

Також однією з підстав оскарження було винесення термінового заборон-
ного припису понад 10 діб, фактично через помилку.

«Крім того, зазначаючи строк дії спірного припису 9 днів, перебіг 
якого розпочинається з 05.03.2020, відповідач допустив помилку, 
вказавши, що припис діє до 13.05.2020».

Це підводить до висновків про необхідність посилення механізму кон- 
тролю за  виконанням термінового заборонного припису, зокрема актив-
ного залучення електронних засобів контролю. 

Також, виходячи з аналізу судової практики, можна говорити і про на-
гальну необхідність посилення компетенції працівників Національної 
поліції стосовно винесення термінового заборонного припису, зокрема 
належного заповнення бланку термінового заборонного припису.  
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Офіс Генерального Прокурора України

Відповідно до статистичних даних15 Офісу Генерального Прокурора Укра-
їни, в 2020-му та 2021 рр. за статтею 126-1 ККУ,  обліковано відповідно 2 213 
та 2 431 кримінальних правопорушень. Для порівняння – в 2019 р. за зга-
даною статтею ККУ було обліковано 1 068 кримінальних правопорушень.

Дані Офісу Генерального Прокурора16 засвідчують і те, що саме жінки про-
довжують непропорційно потерпати через домашнє насильство.

Головними факторами, які зумовлюють збільшення кількості облікова-
них правопорушень, є напрацювання та поширення практики застосу-
вання статті 126-1, а також посилення компетенції представників систе-
ми кримінального правосуддя стосовно ідентифікації випадків 
домашнього насильства та застосування даних норм на практиці.

Ще одним поштовхом для посилення реагування органів прокуратури на 
випадки домашнього насильства має стати й той факт, що  протидія до-
машньому насильству стала одним з пріоритетом роботи прокуратури у 
2021 р., про що повідомила Генеральний прокурор України17.

Певна позитивна динаміка спостерігається і щодо реагування на випад-
ки насильства проти статевої свободи та недоторканості, а саме –  кримі-
нальних правопорушень за ст. 152 та 153 ККУ. Проте відносно невелика 
кількість проваджень у цій сфері лише підтверджує, що сексуальне на-

15 https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareyestrovani-kriminalni-pravoporushennya-ta-rezultati-yih-
dosudovogo-rozsliduvannya-2
16 https://gp.gov.ua/ua/posts/protidiya-domashnomu-nasilstvu
17 https://gp.gov.ua/ua/posts/protidiya-domashnomu-nasilstvu, https://www.youtube.com/
watch?v=dmtz44GwVzw
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сильство залишається латентним злочином,  що поширеним є  звинува-
чення жертви, через що постраждалі не повідомляють про пережите на-
сильство.

Рік Домашнє насиль-
ство (ст. 126-1 

ККУ)

Зґвалтування (ст. 
152 ККУ)

Сексуальне на-
сильство (ст. 153 

ККУ)

Обліковано криміналь-
них правопорушень у 
звітному періоді

2021 2 431 399 85

2020 2 213 393 87

2019 1 068 352 69

Кримінальні правопо-
рушення, в яких особам 
вручено повідомлення 
про підозру

2021 2 175 383 68

2020 1 877 369 69

2019 778 308 46 

Кримінальні правопору-
шення, за якими прова-
дження направлені до 
суду

2021 2 136 318 61

2020 1 823 299 57

2019 755 200 35

Кримінальні правопо-
рушення, в яких прова-
дження закрито

2021 904 168 19

2020 828 227 28

2019 496 266 16

Кримінальні право-
порушення, в яких на 
кінець звітного періоду 
рішення не прийнято 
(про закінчення або 
зупинення)

2021 289 79 24

2020 381 82 26

2019 308 260 16
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Ще однією ініціативою Офісу Генерального Прокурора в сфері протидії до-
машньому насильству стало створення наприкінці 2021 р. міжвідомчої 
робочої групи з питань протидії кримінальним правопорушенням, пов’я-
заним із домашнім насильством, до якої увійшли представники системи 
кримінального правосуддя, зокрема органів прокуратури, Національної 
поліції та Міністерства внутрішніх справ, експерти громадських органі-
зацій. Її діяльність спрямована на поліпшення взаємодії органів прокура-
тури з іншими суб’єктами та посилення ефективності реагування на ви-
падки домашнього насильства.  

Система безоплатної правової допомоги

Система безоплатної правової допомоги (БПД) є важливою складовою ме-
ханізму захисту постраждалих від домашнього насильства. 

Останнім часом помітною є динаміка щодо зростання кількості звернень 
постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою ста-
ті до центрів і бюро з надання безоплатної правової допомоги. Так, 2018 р. 
у провадженні центрів БПД перебувало 92 справи за фактом винесення 
обмежувального припису згідно до Закону України «Про запобігання та 
протидію домашньому насильству». В 2019 р. було зареєстровано 790 звер-
нень про надання безоплатної вторинної правової допомоги особам, які 
постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою ста-
ті (758 жінок та 32 чоловіка), а в 2020 р. до системи БПД звернулися 1 263 
особи (1 200 жінок та 63 чоловіка).  

Така динаміка може свідчити про певне підвищення обізнаності грома-
дян про діяльність БПД та можливості отримати допомогу саме в цих ка-
тегоріях справ, а також про активне долучення БПД до ініціатив і кампа-
ній, спрямованих на протидію домашньому насильству.  Однак, 
враховуючи загальну кількість звернень щодо домашнього насильства 
загалом, кількість звернень щодо отримання безоплатної правової допо-
моги є відносно незначною. В переважній більшості причиною цьому є 
необізнаність громадян щодо можливості отримання такої допомоги, а 
також відсутність ефективного перенаправлення за отриманням безоп-
латної вторинної правової допомоги з боку інших суб’єктів. 

За інформацією БПД18, серед питань, з якими звертаються постраждалі 
від домашнього насильства, можна виділити наступні: справи про вида-
чу обмежувального припису стосовно кривдника; представництво інте-
ресів постраждалих осіб у кримінальних та адміністративних справах; 
розірвання шлюбу та поділ майна подружжя; стягнення аліментів, ви-
значення місця проживання дитини, позбавлення батьківських прав.

Кожна третя особа, постраждала від домашнього насильства або насиль-
ства за ознакою статі, звертається по допомогу щодо складання заяв про 

18 https://www.legalaid.gov.ua/novyny/yak-systema-bpd-zahyshhaye-poterpilyh-vid-domashnogo-
nasylstva
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видачу обмежувального припису стосовно кривдника. Отже фактично 
кожна третя особа потребувала заходів, які передбачаються обмежуваль-
ним приписом, та мала підстави побоюватися, що вчинення домашнього 
насильства стосовно неї триватиме й надалі. 2020 р. таких звернень було 
432. У 237 судових справах щодо захисту прав та інтересів осіб, постражда-
лих від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, було пов-
ністю або частково задоволено заяви про видачу обмежувального припи-
су, підготовлені юристами та адвокатами, що співпрацюють із системою 
безоплатної правової допомоги. У 203 випадках заборонено перебувати  в 
місці спільного проживання з постраждалою особою, у 183 — наближатися 
на визначену відстань до її місця проживання, роботи, навчання. У 154 ви-
падках заборонено вести листування, телефонні переговори з постражда-
лою особою або контактувати з нею через інші засоби зв’язку особисто та 
через третіх осіб, у 124 випадках — розшукувати постраждалу людину, 
якщо вона за власним бажанням перебуває в місці, що невідоме кривдни-
ку, та в будь-який інший спосіб спілкуватися з нею.

Серед звернень, які  2020 р. надійшли до місцевих центрів БПД від по-
страждалих від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, 
89 стосувалися представництва їхніх інтересів у кримінальних та адмі-
ністративних справах. За результатами розгляду таких справ суди винес-
ли 14 вироків про визнання особи винною у вчиненні злочину, передба-
ченого статтею 126-1 Кримінального кодексу України («Домашнє 
насильство») та 32 рішення про визнання особи винною у вчиненні адмі-
ністративного правопорушення, передбаченого статтею 173-2 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення («Вчинення насильства в 
сім’ї або невиконання захисного припису»). Розгляд 21 справи триває.

Державна судова адміністрація

За даними Державної судової адміністрації, в 2019 р. з 626 кримінальних 
проваджень за ст. 126-1 Кримінального кодексу України було розглянуто 
319, за якими винесено 226 вироків. Із 156 осіб, визнаних потерпілими, 151 
жінка та двоє дітей.
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У 2020 р. з 1 877 проваджень за ст. 126-1 Кримінального кодексу, які перебу-
вали на розгляді в судах першої інстанції, було розглянуто 1 194 прова-
дження і винесено 926 вироків. Із 649 потерпілих 597 – жінки, 6 – діти  
(3 дівчинки). 

Тобто порівняно з 2019 р. у 2020 р. спостерігалося певне поліпшення ситу-
ації стосовно частки розглянутих проваджень, однак частка винесених 
вироків дещо знизилася. Іншим важливим фактом, який потребує осо-
бливої уваги, є мізерна частка дітей, визнаних потерпілими за ст. 126-1 
Кримінального кодексу, що свідчить про відсутність належного доступу 
цієї категорії постраждалих до системи правосуддя.

У 2020 р. судові рішення за статтею 126-1 ККУ набрали законної сили щодо 
1 008 осіб. Із них:

Стосовно 226 осіб кримінальне провадження було закрите у зв’язку з: 
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Покарання, які застосовувалися до осіб, котрі притягалися до криміналь-
ної відповідальності за ст.126-1 КК України:

• позбавлення волі – 38 осіб 
• обмеження волі — 33 особи; 
• арешт — 119 осіб; 
• громадські роботи — 410 осіб;
• штраф — 6 осіб

172 особи звільнено від покарання з випробуванням. Така значна кіль-
кість осіб, які звільняються від покарання, створює дещо формалізований 
підхід до покарання кривдника за вчинене насильство. Фактично особа, 
яка скоїла таке насильство,  не відбуває покарання, може продовжувати 
проживати разом із постраждалою особою.

1 особі призначено покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні 
посади або займатися певною діяльністю; 

42 особам призначено покарання за сукупністю злочинів; 

66 особам призначено покарання за сукупністю вироків;

5 особам призначено покарання із застосуванням статті 69 КК України.

У 2020 р. за статтею 126-1 ККУ засуджено 778 осіб (758 – чоловіки, 20 – жін-
ки), з яких 776 – громадяни України і 2 особи громадян інших країн. 

За віковим розподілом: від 18 до 25 років – 13 осіб;  від 25 до 30 років – 49 
осіб; від 30 до 50 років – 515 осіб; від 50 до 65 років – 195 осіб; від 65 років і 
старші – 6 осіб.

Направлення кривдника на проходження програми для кривдників 

Згідно зі ст. 39-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення у 
разі вчинення домашнього насильства чи насильства за ознакою статі 
суд під час вирішення питання про накладення стягнення за адміністра-
тивне правопорушення має право одночасно вирішити питання про на-
правлення особи, яка вчинила домашнє насильство чи насильство за оз-
накою статі, на проходження програми для таких осіб, передбаченої 
законодавством України. 

У статті 28 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому 
насильству» зазначено, що кривдника може бути направлено судом на 
проходження програми для кривдників на строк від трьох місяців до од-
ного року у випадках, передбачених законодавством.  Також ця стаття пе-
редбачає, що  кривдник повинен мати можливість відвідувати програму 
для кривдників за власною ініціативою на добровільній основі. Отже 
кривдник може відвідувати програму за рішенням суду або з власної іні-
ціативи. Однак у деяких випадках судами спотворюється трактування 
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даної норми як такої, що передбачає відвідування програми для кривд-
ників за ініціативою особи на добровільній основі.

Так, у Рішенні Корольовського районного суду м. Житомир від 29.11.2019 р. 
за справою № 296/11347/19 у провадженні № 2-о/296/173/19 зазначається: 

«Згідно ч. 6,7 ст. 28 Закону України «Про запобігання та протидію 
домашньому насильству» кривдника може бути направлено су-
дом 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. Врахову-
ючи наведені вище положення, направлення кривдника на проход-
ження програми для кривдників є правом суду, а не його обов’яз-
ком. Також необхідно враховувати волевиявлення самого кривд- 
ника, який повинен мати можливість відвідувати програму для 
кривдників за власною ініціативою на добровільній основі. За та-
ких обставин, виходячи з матеріалів справи, відсутність волеви-
явлення ОСОБИ_2 на відвідування такої програми, суд не вбачає 
безумовних підстав для покладення обов’язку на ОСОБУ_2 щодо 
проходження вказаної програми, а тому заява у вказаній частині 
задоволенню не підлягає».

Такі випадки призводять до неналежного застосування норм законодав-
ства та, як наслідок, не використання спеціального заходу. Тому надзви-
чайно актуальним є забезпечення підвищення компетенції всіх пред-
ставників системи правосуддя та формування єдиних підходів у 
застосуванні норм Закону.
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Аналіз судових рішень за ст. 173-2 КУпАП 
«Вчинення домашнього насильства, насильства 
за ознакою статі, невиконання термінового 
заборонного припису або неповідомлення про 
місце свого тимчасового перебування»

Одним із основних заходів реагування держави на вчинюване домашнє 
насильство є притягнення кривдника до адміністративної відповідаль-
ності в порядку, визначеному ст. 173-2 КУпАП. До такої відповідальності 
особу може бути притягнуто у випадку вчинення психологічної, еконо-
мічної та фізичної форми домашнього насильства без завдання тілесних 
ушкоджень. 

У рамках моніторингу було проаналізовано 300 судових рішень за період 
з 01.01.2020 р.  до 31.12.2020 р., обраних у довільному порядку з Єдиного ре-
єстру судових рішень19 в рівному співвідношенні за місяцями та регіона-
ми України. Серед загальної кількості цих судових рішень не було жодно-
го, яке б стосувалося насильства за ознакою статі, невиконання 
термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого 
тимчасового перебування. Усі 300 судових рішень стосувалися винятково 
вчиненого домашнього насильства. Це може свідчити про відсутність на-
лежної  ідентифікації насильства за ознакою статі за відповідною стат-
тею та, як наслідок, не складання адміністративних матеріалів та непри-
тягнення до відповідальності в таких випадках. 

Статистичні дані щодо статі осіб, які є кривдниками і постраждалими в 
зазначених рішеннях, підтверджують той факт, що жінки потерпають 
від домашнього насильства непропорційно більше, а кривдниками пере-
важно є чоловіки.  У випадку вчинення домашнього насильства жінкою 
постраждалими переважно були її чоловік або дитина. 

  Стать кривдника:                           Стать постраждалої особи:

19 http://www.reyestr.court.gov.ua
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Відповідно до ступеню родинних зв’язків між особою, яка є кривдником, 
і постраждалою особою, діапазон є досить широким і демонструє акту-
альність проблеми для багатьох родин. Найчастішими були ситуації до-
машнього насильства між подружжям (106), співмешканцями (67) та до-
машнє насильство з боку синів щодо своїх матерів (56).  Ці ж самі категорії 
постраждалих були основними і в 2019 р., а отже тенденції щодо характе-
ру родинних зв’язків між постраждалими та кривдниками залишаються 
незмінними. 

Із 300 проаналізованих рішень суду в 160 випадках кривдник не був 
притягнений до відповідальності у зв’язку з різними обставинами (від-
сутністю події та складу правопорушення, поверненням протоколу про 
адміністративне правопорушення на доопрацювання, завершенням тер-
міну притягнення до адміністративної відповідальності, смертю кривд-
ника тощо).

Причини, за якими кривдник не був притягнутий до відповідальності, 
розподілилися наступним чином:
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Також відбувається закриття адміністративних справ за відсутності по-
дії та складу адміністративного правопорушення (п. 1 ч. 1 ст. 247 КУпАП).  
24 справи з проаналізованих  були закриті за відсутності події та складу 
адміністративного правопорушення20. 

Так, постановою Селидівського міського суду Донецької області від 05 груд-
ня 2019 р. ОСОБУ_1 звільнили від адміністративної відповідальності, пе-
редбаченої ч. 1 ст. 173-2 КУпАП, оголосивши їй усне зауваження. Справу 
про притягнення ОСОБИ_1 до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 
173-2 КУпАП закрито. 

Значною є кількість рішень, якими протоколи про вчинення адміністра-
тивного правопорушення повертаються на доопрацювання21. У 40 із 300 
проаналізованих судових рішень було вказано про повернення адміні-
стративних матеріалів на доопрацювання  для належного оформлення, 
що засвідчує значні недоліки в роботі поліції при оформленні протоко-
лів. Як показують результати моніторингів, які проводились у попередні 
роки, підстави для повернення протоколів на доопрацювання, зазначені 
суддями,  залишаються ідентичними:

• у протоколі не конкретизовано обставини адміністративного право-
порушення;

• протокол не містить інформації про особу, якою складався вказаний 
протокол; 

• протокол не містить інформації про потерпілу особу;
• до протоколу не додано жодних доказів, тобто відсутні відомості, не-

обхідні для правильного вирішення справи;
• протокол не містить дати складання;
• протокол не містить підтвердження повторності вчинення правопо-

рушення; 
• у протоколі нічого не вказано з приводу того, чи могла бути чи була 

завдана діями правопорушника шкода фізичному або психічному 
здоров’ю потерпілої особи;

• невірно вказані відомості про місце проживання правопорушника;
• не конкретизовано місце вчинення правопорушення.

Тому увага до правильного та коректного заповнення протоколів, підви-
щення компетенцій працівників поліції, розуміння ними важливості 
оформлення документів належним чином, наразі залишаються актуаль-
ними.

20 3/242/332/20, 509/763/20, 566/132/20, 587/200/20, 752/257/20, 587/624/20, 126/746/20, 932/3057/20, 
414/1095/20, 587/888/20, 570/2252/20, 587/1280/20, 207/1651/20, 344/8885/20, 943/991/20, 490/2816/20, 
587/1337/20, 727/5988/20, 643/12929/20, 369/5411/20, 276/1460/20, 397/1202/20, 478/1005/20, 3/8697/20,
21 219/493/20, 346/371/20, 642/8474/19, 756/369/20, 127/29040/19, 175/276/20, 297/35/20, 475/99/20, 
524/751/20, 642/911/20, 661/344/20, 932/3113/20, 938/139/20, 490/328/20, 507/345/20, 636/941/20, 
661/489/20, 297/761/20, 473/983/20, 759/4673/20, 398/1562/20, 572/1384/20, 629/2032/20, 759/7599/20, 
146/519/20, 301/1090/20, 705/2270/20, 759/9189/20, 274/3530/20, 704/551/20, 759/11882/20, 182/4301/20, 
343/1013/20, 274/6349/20, 334/3307/20, 734/1991/20, 369/11363/20, 728/2251/20, 759/22183/20
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Справа № 219/493/20 
Провадження № 3/219/383/2020

В матеріалах справи відсутні відомості про належне сповіщення 
особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, 
про дату розгляду справи, її явка до приміщення суду для розгляду 
справи не забезпечена.

Крім того, до протоколу про притягнення до адміністративної 
відповідальності  ОСОБИ_1 за ч. 2  ст. 173-2 Кодексу України про ад-
міністративні правопорушення не додані докази на підтверджен-
ня того, що ОСОБУ_1 було притягнуто до адміністративної відпо-
відальності за ч. 1 ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення.

У зв’язку з викладеним, приходжу до висновку, що матеріали спра-
ви про адміністративне правопорушення слід повернути до Бах-
мутського відділу поліції Головного управління Національної полі-
ції в Донецькій області для додаткового оформлення.

Також є практика закриття адміністративних справ відповідно до п. 7 
ст. 247 КУпАП, оскільки на момент розгляду справи закінчені строки, пе-
редбачені ст. 38 КУпАП (не пізніш як через три місяці з дня виявлення 
правопорушення). Серед 300 проаналізованих рішень таких вияви-
лось 2422. Це також  говорить про недоліки в роботі поліції, працівники 
якої передають адміністративні справи до суду з порушенням визначе-
них законодавством термінів, а в результаті правопорушники не притя-
гуються до відповідальності. Також ймовірною причиною порушення 
строків є неявка кривдника до суду та незабезпечення такої явки праців-
никами поліції, оскільки законодавством передбачено розгляд даної ка-
тегорії  справ винятково за участю особи, яка вчинила адміністративне 
правопорушення. 

Справа № 471/773/19 
Провадження №3/471/37/20

Оскільки адміністративне правопорушення, яке надійшло до суду 
15.01.2020 року, було вчинено 09.10.2019 року, тобто на момент роз-
гляду справи строк накладення адміністративного стягнення за-
кінчився, в зв’язку з чим провадження у справі підлягає закриттю.

Керуючись ст.ст. 283-284 КУпАП, суд постановив:
Провадження у справі про притягнення ОСОБИ_1 до адміністра-
тивної відповідальності за вчинення правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 173-2 КУпАП,  закрити у зв’язку з закінченням строку 
накладення адміністративного стягнення.

22 471/773/19, 523/12539/19, 591/6266/19, 714/39/20, 143/230/20, 458/776/18, 170/47/20, 357/6101/20, 
396/762/20, 489/667/20, 404/2220/20, 490/2816/20, 396/1087/20, 478/1005/20, 556/1040/20, 392/1044/20, 
606/1573/20, 691/908/20, 159/3956/20, 489/4136/20, 545/2747/20, 595/1792/20,  639/6239/20
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У переважній більшості випадків до відповідальності за скоєння домаш-
нього насильства притягалися особи чоловічої статі. У 21 випадку до від-
повідальності за вчинення домашнього насильства притягнуто осіб жі-
ночої статі23, причому в усіх випадках осіб жіночої статі було притягнуто 
до відповідальності за вчинення психологічної форми насильства. 

Із 300 проаналізованих судових рішень у 140 випадках застосовані ад-
міністративні стягнення розподілилися наступним чином:

Штраф залишається тим видом стягнення, яке застосовується найчасті-
ше, хоча його ефективність є незначною і в переважній більшості випад-
ків сплата штрафу лягає на плечі самих постраждалих осіб. 

Найчастіше серед проявів насильства, які зазначались у судових рішен-
нях і за які особи притягались до адміністративної відповідальності, були 
наступні:

• вислови нецензурною лайкою;
• образи;
• погрози фізичною розправою/погрози вчинити насильство та засто-

сувати силу;
• психологічний та моральний тиск;
• пошкодження майна; 
• перешкоджання у користуванні майном; 
• намагання вчинити бійку;
• голосний крик;
• штовхання;
• вчинення бійки, яка не мала наслідком спричинення побоїв чи ті-

лесних ушкоджень;
• вимагання грошей на придбання алкоголю;
• тягання за волосся;
• ляпас по обличчю.

23 721/258/19, 389/629/20, 408/450/20-п, 932/3057/20, 947/9392/20, 751/1390/20, 638/6204/20, 
705/2270/20, 723/2479/20, 759/9189/20, 127/14576/20, 637/590/20, 685/944/20, 396/1421/20, 736/1107/20, 
3/8697/20, 644/7598/20, 336/7491/2020, 371/756/20, 654/3998/20, 721/794/20,
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У деяких випадках у судових рішеннях можна помітити невірне застосу-
вання визначених законом термінів. Так замість визначення «домашнє 
насильство» вживаються «домашнє насилля» та «насильство в сім’ї».

Також КУпАП передбачає можливість звільнення від адміністративної 
відповідальності у зв’язку з малозначністю вчиненого діяння. Стаття 22 
КУпАП встановлює, що при малозначності вчиненого адміністративного 
правопорушення орган (посадова особа), уповноважений вирішувати 
справу, може звільнити порушника від адміністративної відповідально-
сті та обмежитись усним зауваженням, що і відбувається в значній кіль-
кості випадків при розгляді справ за ст. 173-2 КУпАП. Така тенденція була 
характерна для 2018-2020 рр. Ситуація ускладняється тим, що в законо-
давстві відсутнє визначення малозначності діяння та ознаки такого діян-
ня, що призводить до спірних питань у практичній площині. Також сум-
нівною є підстава, що встановлений факт домашнього насильства не 
становить суспільної небезпеки, тобто не заподіяв і не міг заподіяти іс-
тотної шкоди постраждалій особі. Особливо гостро це питання постає на 
тлі підвищеної уваги держави до проблеми домашнього насильства та 
встановлення кримінального покарання за дане діяння. Подібна тенден-
ція є негативною та суперечить міжнародним стандартам і підходам до 
реагування на випадки домашнього насильства, а отже  потребує змін. 

Також негативною є тенденція до збільшення кількості штрафів як виду 
адміністративного стягнення, сплата яких у більшості випадків лягає на 
постраждалу особу та її сім’ю.
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Аналіз судових рішень за ст. 126- 1 ККУ 
«Домашнє насильство»

У рамках моніторингу було проаналізовано 100 судових рішень за період 
з 01.01.2020 р. до 31.12.2020 р., обраних у довільному порядку з Єдиного ре-
єстру судових рішень24.

Стать кривдника:

У більшості випадків до відповідальності притягалися особи чоловічої 
статі – 99 рішень. В одному випадку  до відповідальності за вчинення до-
машнього насильства притягнуто особу жіночої статі25 (за вчинення пси-
хологічної форми насильства). 

Водночас серед постраждалих цілковиту більшість складали жінки.

Стать постраждалої особи:

Дані щодо ступеня родинних зв’язків між кривдником та постраждалою 
особою співвідносяться з результатами аналізу судових рішень за ст.173-2 
КУпАП – найчастіше злочини щодо домашнього насильства вчинялись у 
подружжях, стосовно співмешканок та матерів.
24 http://www.reyestr.court.gov.ua
25 579/2156/19
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Покарання, призначені судом, виглядають наступним чином:

Порівнюючи результати аналізу за 2019 р. (тоді було проаналізовано 300 
справ)26, можна побачити схожі тенденції щодо найпоширенішого засто-
сування видів покарань за даною статтею – призначення громадських ро-
біт та арешту.

Під час досудового розслідування та судового розгляду кримінальної 
справи, передбаченої ст. 126-1 КК України, можливе укладення угоди про 
примирення між потерпілою особою та підозрюваним/обвинуваченим, 
що досить часто відбувається на практиці. 

Однак часто такі угоди суперечать інтересам постраждалої особи, а поде-
куди укладаються з порушенням, зокрема за ініціативи кривдника або 
його представника. 

26 «Моніторинг ситуації реагування системи правосуддя на вчинення домашнього насильства 
та насильства за ознакою статі: 2019» https://la-strada.org.ua/download/monitoryng-sytuatsiyi-
reaguvannya-systemy-pravosuddya-2019
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Аналіз судової практики про видачу та 
продовження обмежувальних приписів 
у рамках цивільного провадження

Справи про видачу обмежувального припису розглядається судом за учас-
тю заявника та зацікавлених осіб.  Якщо вони були належним чином по-
відомлені, але не з’явилися на засіданні, це не перешкоджає розгляду 
справи про видачу обмежувального припису. У разі, якщо участь заявни-
ка становить загрозу подальшої дискримінації чи насильства щодо ньо-
го, справа може розглядатися без його участі. 

Якщо порівнювати кількість винесених обмежувальних приписів у рам-
ках цивільного судочинства, то в 2019 р. на розгляді в судах першої ін-
станції перебувало 710 заяв про видачу та продовження обмежувальних 
приписів, 595 заяв було розглянуто, в 353 випадках заяву було задоволено. 
В 2020 р. 998 заяв перебувало на розгляді, 843 було розглянуто, 500 заяв за-
доволено.   Зростання кількості заяв впродовж 2020 р. є показовим при 
збільшенні випадків домашнього насильства, але воно все-таки непропо-
рційне зростанню кількості випадків насильства. Це може свідчити про 
недостатній доступ постраждалих до правосуддя. Частка розглянутих та 
задоволених заяв впродовж 2020 р. практично не змінилася порівняно з 
2019 р. Однак це є не надто позитивною тенденцією, оскільки відповід-
ний показник у 2019 р. був досить низьким (лише 84% заяв розглядають-
ся і близько 50% заяв суд задовольняє). 

Суд має розглянути справу про видачу обмежувального припису не 
пізніше 72 годин після надходження заяви про видачу обмежуваль-
ного припису до суду. Однак розгляд справи не пізніше 72 годин піс-
ля надходження такої заяви є певним викликом: якщо у справі по-
трібно витребувати докази, то 72 години для цього замало. Навіть 
якщо я зазначаю найкоротший термін, впродовж якого має бути 
наданий доказ до суду, його також часто  не дотримуються. Так 
само зацікавлена особа може чинити супротив: заявляти відводи, 
різного роду клопотання, які суд має розглянути та ухвалити рі-
шення. (Зі спілкування з учасниками тренінгів для суддів). 

Як уже згадувалося, судові рішення у справах про видачу або продовжен-
ня обмежувального припису, ухвалені за період з 01.01.2020 р.  до 31.12.2020 
р., стали предметом детального моніторингу.  

Необхідно зазначити, що, як і в попередні роки, в Єдиному державному 
реєстрі судових рішень є некоректне відображення та внесення даних 
щодо рішень, що суттєво ускладнює їхній пошук. Так, судові рішення про 
видачу чи продовження обмежувального припису розміщені за категорі-
ями «Цивільні справи; інші справи»; «Цивільні справи; позовне прова-
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дження; Спори, що виникають із житлових правовідносин про виселен-
ня»; «Цивільні справи; окреме провадження; Спори, що виникають із 
сімейних правовідносин»; «Справи про встановлення фактів, що мають 
юридичне значення». 

Серед 300 проаналізованих судових рішень, переважно було ухвалено рі-
шення про винесення обмежувальних приписів. 

Якщо проаналізувати дані попередніх років, то можна помітити тенден-
цію до підвищення не лише кількості заяв щодо видачі обмежувального 
припису, але й кількості задоволених заяв. 

Рік
Задоволення заяви про 

видачу обмежувального 
припису

Часткове задоволення 
заяви про видачу обме-

жувального припису

Відмова в задоволенні 
заяви про видачу обме-

жувального припису

2020 
(300 судових рішень) 240 0 60

2019 
(300 судових рішень) 14 218 68

2018 
(78 судових рішень) 39 5 34

Заразом такі дані можуть свідчити й про підвищення рівня обізнаності 
постраждалих про існування згаданого спеціального заходу та можливо-
сті звернення щодо його видачі,  а також про підвищення компетенцій 
фахівців та розвиток судової практики в цій сфері.
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Як і в попередні роки, в проаналізованих рішеннях заявниками виступа-
ють переважно особи жіночої статі:

Категорії заявників, які звернулися до суду стосовно видачі обмежуваль-
ного припису, є наступними:

• подружжя;
• колишнє подружжя;
• співмешканці;
• матір;
• інші категорії.

У випадках задоволення заяви термін видачі обмежувального припису  
розподілився наступним чином:

Серед обставин, на які заявник/заявниця звертають увагу в заяві:

• попереднє притягнення кривдника до адміністративної відповідаль-
ності за статтею 173-2 КУпАП;

• перебування особи на обліку в органах поліції як кривдника;
• зловживання алкогольними чи спиртними напоями;
• попередні судимості.
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Аналіз даних та результати опитування на 
Національній гарячій лінії з попередження 
домашнього насильства, торгівлі людьми та 
ґендерної дискримінації (НГЛ) щодо досвіду 
звернень постраждалих від домашнього 
насильства до суб’єктів реагування

Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, тор-
гівлі людьми та ґендерної дискримінації є важливим інструментом на-
дання послуг, інформування та моніторингу, а також однією зі складових 
національного механізму перенаправлення та взаємодії суб’єктів, які на-
дають допомогу постраждалим від домашнього та ґендерно зумовленого 
насильства. Гаряча лінія працює в режимі 24/7. Усі консультації є анонім-
ними та конфіденційними. 

Кількість звернень на НГЛ та відсоток наданих на ній консультацій щодо 
проблеми домашнього насильства підтверджують надзвичайно високу 
актуальність даної проблеми.

2021 р. 2020 р. 2019 р. 2018 р.

Загальна кількість 
звернень 37 918 29 511 33 862 22 542

Відсоток наданих 
консультацій щодо 
проблеми домаш-
нього насильства

95,8% 95,7% 94,9% 97,1%

Попри те, що  кількість звернень може коливатися в різні роки,  відсоток 
звернень щодо проблеми домашнього насильства залишається стабільно 
високим.

Також незмінним залишається розподіл абонентів за статтю. 2021 р. 83,3% 
звернень надійшло від жінок і 16,7% – від чоловіків. У попередні роки збе-
рігається подібне відсоткове співвідношення жінок і чоловіків, які звер-
таються на гарячу лінію. (Приміром, 2020 р. 83,6% – звернення від жінок і 
16,4% – від чоловіків.)

Види насильства. Розподіл дзвінків за видами насильства щороку також 
залишається сталим. Найпоширенішими серед них є психологічне та фі-
зичне насильство.  Однак, те, що відсоток повідомлень про випадки сек-
суального насильства залишається незначним, свідчить, що цей аспект, 
як і сама проблема сексуального насильства, залишаються латентними, 
і постраждалі рідко наважуються говорити про це та звертатися по допо-
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могу. У багатьох випадках одночасно можуть вчинятися кілька видів на-
сильства. 

Порівняння відсоткових показників щодо різних видів звернень про про-
блему домашнього насильства за останні роки показує, що основні тен-
денції розподілу питань залишаються переважно незмінними – запити 
щодо ситуації домашнього насильства та жорстокого поводження є над-
звичайно актуальними (%):  
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Результати опитування про досвід звернення 
абонентів НГЛ, які постраждали від домашнього 
насильства, до органів Національної поліції

В опитуванні, проведеному у  вересні-жовтні 2020 р.27, взяли участь  100 
абонентів із 20 регіонів України.  Серед них 92% були жінок, 6% – чолові-
ків, 2% не вказали свою стать. 

У двох третинах випадків домашнє насильство вчинялося між партнера-
ми чи колишніми партнерами: 35 випадків – домашнє насильство між 
подружжям;  19 випадків – між колишнім подружжям; 12 випадків – між 
особами, які перебували в цивільному шлюбі; 29 випадків – абонент пере-
бував із кривдником у відносинах батьків і дітей; 5 – інші випадки. 95% 
абонентів заявляли в поліцію про факт домашнього насильства. 

Основні виклики, які були виявлені за результатами опитування:

• Реагування поліції на випадки домашнього насильства, щодо 
яких звертались абоненти, на думку останніх було недостатньо 
ефективним та в деяких випадках повністю або частково не відпо-
відало очікуванням постраждалих.

• Відзначався брак системної комунікації між поліцією та постраж-
далими, зокрема постраждалі не володіли інформацією про  ре-
зультати розгляду їхніх заяв та хід справ, не отримували копій ад-
міністративних протоколів для подальшого відслідковування.

• Певні прогалини у взаємодії поліції з іншими суб’єктами, що здій-
снюють заходи із запобігання та протидії домашньому насиль-
ству (медичними установами, соціальними службами, службами 
психологічної допомоги тощо), що штучно знижує ефективність 
роботи поліції, адже попри факт реагування загальна ситуація 
щодо постраждалих осіб не змінюється.

• Недостатнє інформування поліцією постраждалих осіб про права 
та послуги, якими вони можуть скористатись, особливо про по-
слуги безоплатної правової допомоги та видачу термінового забо-
ронного припису, через що постраждалі особи не використовують 
всі наявні у них можливості та не мають достатнього доступу до 
правосуддя.

• Низька ідентифікація випадків насильства над дітьми, які безпо-
середньо страждають чи є свідками домашнього насильства по-
ряд із дорослими постраждалими.

27 В рамках реалізації Канадсько-українського проєкту розвитку поліції (CUPDP) щодо допомо-
ги у протидії проявам домашнього насильства за підтримки Уряду Канади
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• У деяких  випадках спостерігалося применшення працівниками 
поліції значимості випадків домашнього насильства. Дана пробле-
ма тісно пов’язана з неефективною оцінкою ризиків,  коли постраж-
дала особа є вразливою через потенційну загрозу від кривдника. 
Зокрема зафіксовані випадки, коли поліція недооцінювала загрозу, 
котру становить алко- чи наркозалежний кривдник, а також враз-
ливість постраждалих, які були особами похилого віку, багатодіт-
ними матерями, особами з інвалідністю тощо.

• Видача термінового заборонного припису здійснювалася лише при-
близно в кожному десятому випадку, хоча багато постраждалих за-
значили, що вважають цей засіб захисту ефективним та очікували, 
що зможуть його отримати від поліції. 

• Більшість абонентів не знали про функціонування мобільних груп 
реагування.

• Більшість опитаних не почувалася безпечно потому, як працівни-
ки поліції залишили їхнє місце перебування, оскільки після ви-
клику поліції їхня ситуація геть не поліпшилася. А подекуди на-
віть ускладнилась. Окремі абоненти напряму зазначали, що поліція 
поїхала та залишила їх наодинці з агресивно налаштованим кривд-
ником.

Рекомендації за результатами опитування:

• Необхідно дотримуватися встановленого порядку прийняття, реє-
страції та опрацювання заяв від постраждалих осіб, проведення 
оцінки ризиків та винесення термінових заборонних приписів.

• Слід налагодити ефективнішу систему комунікації між поліцією 
та постраждалими особами після прийняття заяв від останніх, зо-
крема повідомляти постраждалих про стан розгляду заяв. 

• Потрібно підвищувати роль поліції в забезпеченні доступу по-
страждалих до правосуддя. Зокрема надавати постраждалим всі 
необхідні документи  для подальшого використання в суді в якості 
доказів, відстеження руху їхньої справи (копії заяв із реєстрацій-
ним номером, адміністративні протоколи, термінові заборонні 
приписи тощо). Поліція має інформувати постраждалих про право 
на отримання безоплатної правової допомоги та роз’яснювати їхні 
базові права як осіб, які постраждали від домашнього насильства.

• Особливу увагу слід приділяти ідентифікації дітей як постражда-
лих осіб. За необхідності роз’яснювати дорослим постраждалим, що 
діти-свідки також є постраждалими від домашнього насильства.

• Подбати про широке інформування постраждалих про їхні права 
та послуги, якими вони можуть скористатися.  Зокрема роз’яснюва-
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ти порядок  отримання термінового заборонного припису,  забезпе-
чувати відповідними інформаційними матеріалами, налагоджува-
ти та підтримувати безпосередні контакти зі службами, які надають 
допомогу постраждалим, щоб за потреби перенаправляти до них.

• Інформувати постраждалих про діяльність мобільних груп реагу-
вання на випадки домашнього насильства.  

• Слід звернути більшу увагу на оцінку ризиків у кожному конкрет-
ному випадку, зважаючи на особу кривдника та вразливість по-
страждалої особи. Особлива увага має приділятися випадкам до-
машнього насильства в сім’ях поліцейських, військовослужбовців 
та інших осіб, які несуть відповідальність за домашнє насильство 
за дисциплінарними статутами.

• Подбати про необхідні заходи для забезпечення безпеки постраж-
далих осіб після від’їзду патруля поліції з місця події.

• Потрібно регулярно проводити освітні заходи для підвищення ком-
петенцій працівників Національної поліції щодо домашнього на-
сильства, а також щодо застосування законодавства про запобіган-
ня та протидію цьому явищу.
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Вплив пандемії COVID-19 на реагування 
на проблему домашнього насильства 
та насильства за ознакою статі

Пандемія COVID-19 позначилася на всіх сферах життя та діяльності як ок-
ремих громадян, інституцій, і суспільства та держави в цілому. В усьому 
світі спостерігалося серйозне зростання домашнього насильства та на-
сильства за ознакою статі.

Генеральний Секретар ООН Антоніу Гутерріш був серед перших на між-
народному рівні, хто публічно заявив про збільшення випадків насиль-
ства щодо жінок під час карантину28. 

За повідомленням Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA), за перші 
три місяці карантину в усьому світі спостерігалося зростання випадків 
насильства з боку інтимних партнерів на 20%29, а кожні три місяці локда-
уну могли додавати по 15 мільйонів  випадків ґендерно зумовленого на-
сильства по всьому світу30. ООН Жінки31 та ЮНІСЕФ32 також повідомляли 
про сплеск домашнього насильства в перші місяці карантину  від 25% і 
аж до 250%. При цьому наголошувалося, що кількість зареєстрованих по-
відомлень може не відображати реальної картини, адже багато жінок пе-
ребувають в одному приміщенні з кривдниками і не мають можливості 
повідомити відповідні служби про негаразди, як у докарантинний період. 
Загалом зростання випадків ґендерно зумовленого і, зокрема домашньо-
го насильства під час пандемії COVID-19 набуло таких масштабів, що від-
повідне явище почали називати «тіньовою пандемією».

У більшості звітів міжнародних та неурядових організацій також пові-
домлялося про збої в роботі служб підтримки для постраждалих від до-
машнього насильства33. 

В Україні під час пандемії COVID-19 та запровадження відповідних каран-
тинних обмежень не лише зросли масштаби та інтенсивність домашньо-
го насильства, але й ускладнилася робота уповноважених суб’єктів (зо-

28 https://twitter.com/antonioguterres/status/1246973397759819776?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ct
wcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1246973397759819776%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&r
ef_url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fuk%2Fhensek-oon-zaiavyv-pro-zbilshennia-vypadkiv-
nasylstva-nad-zhinkamy-cherez-karantyn%2Fa-53026725
29 https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/blog/2020/dafina-gercheva--covid-19-pandemic-
puts-spotlight-on-domestic-vi.html
30 https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/COVID-19_impact_brief_for_UNFPA_24_
April_2020_1.pdf
31 https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/
policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women-en.pdf?la=en&vs=1406, с. 17
32 https://www.unicef.org/media/76916/file/Gender-Based-Violence-in-Emergencies-CP-Learning-Brief-
Aug-2020.pdf, с. 3
33 https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/
brief-covid-19-and-essential-services-provision-for-survivors-of-violence-against-women-and-girls-en.
pdf?la=en&vs=3834, с. 3
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крема судових та правоохоронних органів, медичних установ, 
спеціалізованих служб підтримки постраждалих), а також доступ по-
страждалих до відповідних служб. 

Тенденцію щодо зростання кількості випадків ґендерно зумовленого і, зо-
крема домашнього насильства,  зафіксовано на гарячих лініях, роботу 
яких забезпечує ГО «Ла Страда-Україна». У порівнянні з докарантинним 
періодом кількість звернень на Національну гарячу лінію з попереджен-
ня домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації 
зросла у півтора-два рази. Особливий сплеск спостерігався в перші місяці 
після початку запроваджених обмежень, а також у періоди збільшення 
рівня захворюваності на COVID-19. Так, якщо до запровадження каран-
тинних обмежень, а саме в січні-березні 2020 р., в середньому за місяць 
надходило 1 600-1 700 звернень, то вже в квітні їх було зафіксовано 2 692, в 
травні – 2 931. Подальший аналіз звернень у 2020-2021 рр. також підтвер-
див залежність між посиленням карантинних заходів та збільшенням 
звернень щодо домашнього насильства.

Статистика звернень на НГЛ за місяцями, 2020 р. :

Статистика звернень на НГЛ за місяцями, 2021 р. :
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Опитування «Реагування державних органів 
влади на випадки домашнього насильства під час 
кризових ситуацій (зокрема пандемії COVID-19) та 
рекомендації щодо вдосконалення їхньої роботи»34

Щоб з’ясувати особливості реагування державних органів влади, загаль-
них та спеціалізованих служб (поліції, судів, соціальних служб, притул-
ків, медичних установ та ін.) на випадки домашнього насильства під час 
пандемії COVID-19, ГО «Ла Страда-Україна» впродовж жовтня 2020-березня 
2021 рр. здійснила опитування на Національній гарячій лінії з попере-
дження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримі-
нації та Національній гарячій лінії для дітей та молоді. Опитування про-
водилося по телефону та онлайн і охоплювало лише повнолітніх абонентів, 
які потерпіли від домашнього насильства.

Загалом в опитуванні взяли участь 303 особи. 

За віковим складом переважну більшість опитаних становили особи у 
вікових групах 31-40 років (39,6%) та 41-50 років (29,4%). Відносно невелика 
кількість абонентів мала вік 51-60 років (13,2%), 19-30 років (8,9%) та 
61-70 років (5,9%). Найменше опитаних належали до вікової групи у понад 
71 рік (всього 2%).

Реагування суб’єктів 

Суди

Від початку запровадження карантинних заходів в Україні (12 березня 
2020 р.) серед 303 опитаних абонентів лише 18 (5,9%) зверталися до суду 
для отримання обмежувального припису. Із 285 опитаних, які не зверта-
лися за обмежувальним приписом, значна кількість, а саме, 135 осіб 

34 https://la-strada.org.ua/wp-content/uploads/2021/06/analitychnyj-zvit_15.06.21.pdf
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(44,5%), не зверталися, бо не було потреби. 46 абонентів (15,2%) не зверта-
лися, оскільки не вірили в позитивне рішення за їхньою справою, 10 або-
нентів (3,3%) не знали про існування такого механізму захисту своїх прав. 
2 абоненти зазначили, що їм було складно самостійно пересуватись, осо-
бливо в умовах карантину. Ще одна абонентка заявила, що пожаліла 
кривдника, оскільки йому було б нікуди піти під час карантину. 

Аналізуючи відповіді абонентів на дане питання, можна помітити, що 
значна частина з них не скористалася механізмом винесення обмежу-
вальних приписів або через недовіру до судової системи, або через недо-
статню поінформованість про наявні механізми захисту постраждалих 
від домашнього насильства. Крім того, дія карантинних обмежень в окре-
мих випадках також вплинула на готовність постраждалих звертатися 
до суду. В тих випадках, коли постраждалі зверталися до судів за обмежу-
вальним приписом, термін розгляду відповідних заяв у 72 години зага-
лом дотримувався і особливих ускладнень з доступом до суду для подан-
ня заяви не було. Розгляд заяв про видачу обмежувальних приписів 
відбувався в приміщенні суду за присутності сторін. Окремі абоненти за-
уважили труднощі з реєстрацією заяв судом, а також проблеми, пов’язані 
з обмеженням руху громадського транспорту під час локдауну, через що 
довелося шукати альтернативні шляхи, щоб дістатися до приміщення 
суду.   

Результати опитування також засвідчили невелику кількість випадків 
затягування розгляду справ про видачу обмежувальних приписів. Основ-
ні скарги стосувались обмеженого доступу до приміщення суду через зу-
пинення роботи громадського транспорту та закриття судів на карантин. 
При цьому варто згадати ще той факт, що в разі закриття судів на каран-
тин та неможливості особистого доступу відвідувачів до них, постражда-
лі вимушені надсилати заяви поштою. Відповідний час пересилки не 
враховується. Крім того, є ризик, що документи можуть загубитися доро-
гою. В категорії справ, які стосуються домашнього насильства і в яких 
встановлені спеціальні скорочені терміни розгляду (до 72 годин), такі за-
тримки є неприпустимими, оскільки постраждалі, які вимушені зали-
шатися в одному приміщенні з кривдником впродовж цього часу, нара-
жаються на небезпеку. Тож при розробці заходів із реагування органів 
державної влади на ситуацію з домашнім насильством у кризових ситуа-
ціях даний нюанс має бути врахований.

Поліція

Значна частина, а саме 220 осіб (72,6%) серед 303 опитаних абонентів заяв-
ляли в поліцію про факт вчинення домашнього насильства. Серед решти, 
які не зверталися до поліції, 60 осіб не зробили цього, бо боялися усклад-
нити  відносини з кривдником, 18 – через те, що не довіряють поліції.  За 
телефоном 102 до поліції звернулося 177 осіб (80,5%), з відповідною пись-
мовою заявою – 31 особа (14%), із дільничним офіцером контактували 12 
осіб (5,5%).  



49

144 з 220 абонентів (65,5%) зазначили, що поліція відреагувала на їхні по-
відомлення про домашнє насильство, 76 (34,5%) – що не відреагувала. Го-
ворячи про форми реагування, лише 57 осіб повідомили, що поліція при-
йняла заяву та здійснила подальше реагування (було відкрито 
провадження в справі про адміністративне правопорушення, відкрито 
кримінальне провадження або видано терміновий заборонний припис), 
а 59 осіб зазначили, що поліція прийняла заяву, але подальшого реагу-
вання не було, при цьому постраждалі скаржились на те, що хоча поліція 
й приїхала на виклик, але обмежилася профілактичною бесідою та попе-
редженням кривдника; що поліція видала терміновий заборонний при-
пис, але не прийняла заяви, або, навпаки, прийняла заяву, але не винесла 
припису; що після прийняття заяви жодних подальших кроків щодо за-
хисту потерпілих зроблено не було. Також частина постраждалих скар-
жилася, що поліцейські відкрито приставали на бік кривдника, знеціню-
ючи  страждання потерпілої особи, радили кривднику подати зустрічну 
заяву, або ж кваліфікували ситуацію як «сімейну справу», до якої вони не 
мають жодного стосунку; а траплялося, що й накладали штрафи на по-
страждалих осіб за хибний виклик.  Також спостерігались інші порушен-
ня з боку поліції, наприклад: 

Анкета 73. Абонентка скаржиться, що поліція пригрозила їй тим, 
що може і її визнати кривдницею, а також, що вона може втрати-
ти опіку над дітьми. Складати протокол відмовились. 

Анкета 101. Абонентка зазначила, що змушена була забрати заяву 
під тиском працівників поліції.

Серед тих опитаних, які повідомили про неналежне реагування поліції 
на їхній випадок домашнього насильства, 20 абонентів зазначили, що по-
ліція не прийняла заяву, ще 20 – що поліція взагалі не приїхала на ви-
клик. Під час спілкування зі співробітниками поліції 128 опитаних від-
чули, що правоохоронці сприймають їхню ситуацію всерйоз, а 80 
опитаних такого ставлення не відчули. Найчастіше абоненти пов’язува-
ли несерйозне ставлення поліції з тим, що ситуацію домашнього насиль-
ства ті сприймали як звичайну сімейну сварку; що штрафували за нібито 
хибні виклики; що не вважали ситуацію насильством, якщо відсутні по-
бої; що звинувачували постраждалу особу в провокації кривдника тощо. 

Анкета 38. Поліція опитувала постраждалу довго та детально, а 
потім наказала їй очікувати Поліну. Жінка з дитиною залишилась 
на вулиці о 22.30.  

Анкета 81. Після винесення термінового заборонного припису 
кривдник не виконував його умов, абонентка викликала поліцію, 
але фіксації порушення не відбулось.

Анкета 155. Постраждала особа на момент виклику поліції по-
требувала медичної допомоги, але працівники поліції не запропо-
нували допомогу та відмовилися приймати заяву. 
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156 абонентів повідомили, що поліція опитувала їх окремо від кривдника, 
49 – що опитування відбувалося в одному приміщенні. При цьому при-
наймні 6 абонентів зазначили, що поліція взагалі їх не опитувала. Про ви-
несення поліцією термінового заборонного припису повідомили лише 37 
із 220 опитаних (16,8%), причому 23 приписи було винесено за заявою са-
мих постраждалих, 14 – за власною ініціативою поліції. І лише в 15 випад-
ках (6,8%) абоненти зазначили, що при відмові у винесенні термінового 
заборонного припису поліція проводила оцінку ризиків, 84 абоненти 
(38,2%) заявили, що оцінка ризиків не проводилась. Абоненти скаржились, 
що поліція або не надавала їм інформацію про підстави для винесення та-
ких приписів, або відверто дезінформувала про можливості їхнього отри-
мання (приміром, що поліція не має повноважень виносити термінові за-
боронні приписи, що такі приписи виносяться лише після трьох викликів 
або що їх видає лише суд). Наприклад:

Анкета 157. Абонентка постраждала від домашнього насильства 
з боку свого чоловіка. Чоловік має незареєстровану рушницю і по-
грожує застрелити її. Поліція сказала абонентці, що вони нічого 
зробити не можуть, бо кривдник все заперечує, а припис видає 
тільки суд.

У деяких випадках абоненти посилалися на неефективність термінового 
заборонного припису, виконання якого поліція не може забезпечити: 

Анкета 238. На гарячу лінію звернувся батько, який повідомив, що 
стосовно його дочки чоловік вчиняє домашнє насильство. Вони 
проживають окремо, є маленька дитина. Поліція вже не реагує на 
виклики дочки, інколи не приїжджає, приймає заяви, але заяви не 
доходять до відділку. Вже виносився терміновий заборонний при-
пис, який неодноразово порушувався, при цьому поліція не реагува-
ла.  

Інколи відмову у винесенні термінового заборонного припису поліція 
прямо пов’язувала з дією карантинних обмежень:

Анкета 137. Абонентка повідомила, що працівники поліції відмови-
лися видавати терміновий заборонний припис, оскільки кривдник 
сказав, що він на даний час хворіє. А працівники поліції пояснили, 
що в карантинний період людину не можуть зобов’язати залиши-
ти її місце проживання. В ході консультації стало зрозуміло, що 
жодних підтверджуючих документів про те, що чоловік хворий, не 
було виявлено.

Анкета 240. Абонентка повідомила, що поліція їй сказала, що під 
час карантину терміновий заборонний припис виноситься лише у 
виняткових випадках.
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Водночас  карантинні обмеження вплинули і на поведінку самих постраж-
далих, зокрема під час застосування засобів захисту від домашнього на-
сильства. Наприклад:  

Анкета 254. Абонентка просила поліцію не виносити терміновий 
заборонний припис, адже її сину не було куди піти, оскільки все було 
зачинено.   

В окремих випадках абоненти повідомляли про насильство в сім’ях полі-
цейських та військовослужбовців, на яке поліція не реагує. 

Анкета 245. Абонентка страждає від насильства з боку свого чо-
ловіка, він є поліцейським. Після написання заяви до поліції вони 
відмовляються щось робити, бо там працюють друзі чоловіка.

Анкета 248. Абонентка з дитиною, якій 1,5 роки, повідомила, що 
потерпає від насильства з боку чоловіка-військовослужбовця. 

Саме тому прийняття 1 липня 2021 р. Закону України «Про внесення змін 
до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилен-
ня відповідальності за вчинення домашнього насильства та насильства 
за ознакою статі», який закріпив встановлення адміністративної відпові-
дальності на загальних підставах для тих категорій осіб, які раніше під-
лягали лише дисциплінарній відповідальності, є надзвичайно важли-
вим для посилення захисту постраждалих від домашнього насильства.

Від домашнього насильства страждають і самі поліцейські. Так, одна з 
абоненток повідомила, що зазнає домашнього насильства з боку свого ко-
лишнього чоловіка, при цьому вона є громадською діячкою та вже рік 
працює оператором на лінії 102. На момент дзвінка вона очікувала на 
прихід дільничного. Ще в одному випадку абонент, який потерпав від до-
машнього насильства, також повідомив, що працює правоохоронцем.

Анкета 198. Абонент повідомив, що є правоохоронцем і над ним 
вчиняється домашнє насильство. Його жінка постійно свариться, 
обзиває його та б’є. Неодноразово викликав поліцію, але все закінчу-
валось видачею термінового заборонного припису на двох: на чоло-
віка та його дружину (обмеження у спілкуванні). Одного разу чоло-
віка навіть притягали до дисциплінарної відповідальності (винесли 
догану). Жінка погрожує чоловіку, що якщо він буде заявляти про 
насильство з її боку та робити її «крайньою», вона звернеться до 
його керівника і знову подасть на нього скаргу. Чоловік був у тяж-
кому психологічному стані та потребував допомоги.

 Опитування на Національній гарячій лінії для дітей та молоді здійсню-
валося з метою з’ясування впливу пандемії COVID-19 на ситуацію з до-
машнім насильством щодо дітей та визначення ефективності реагуван-
ня державних органів влади, загальних та спеціалізованих служб (поліції, 
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судів, соціальних служб, притулків, медичних установ та ін.) на випадки 
домашнього насильства, від якого потерпають діти. Опитування прово-
дилося серед дорослих, які зверталися на гарячу лінію з приводу випад-
ків домашнього насильства, вчиненого стосовно дітей. 

Усього в опитуванні взяли участь 133 особи. Серед яких:

Зв’язок абонентів з постраждалою дитиною виглядав наступним чином: 
матері/батьки – 92 особи (69,2%), бабусі/дідусі – 24 особи (18%), тітки/
дядьки – 6 осіб (4,5%), сестри/брати – 5 осіб (3,8%). Троє опитаних (2,3%) по-
відомили, що вони є вітчимом дитини або цивільним чоловіком/співмеш-
канцем її матері, ще троє – що є знайомими дитини. 

Майже дві третини звернень стосувалися випадків, коли постраждали-
ми були дівчата (64%), у третині звернень (36%) йшлося про хлопців.

67 абонентів (50%) із 133 опитаних повідомили, що заявляли в поліцію 
про факт домашнього насильства щодо дитини з початку запровадження 
карантинних заходів в Україні (12 березня 2020 р.). За телефоном 102 звер-
талися 55 осіб, з відповідною письмовою заявою – 7 осіб, решта 5 – контак-
тували з дільничним офіцером поліції.

Серед тих опитаних, які не зверталися до поліції з приводу насильства 
щодо дитини, 28 осіб зазначили, що не робили цього, бо боялись усклад-
нення ситуації з кривдником, 25 – не звертались, оскільки не довіряли 
поліції.    

43 із 67 опитаних (64,2%), які заявляли в поліцію про факт домашнього 
насильства щодо дитини, повідомили, що отримали відповідну реакцію 
правоохоронців. Так, 16 абонентів зазначили, що поліція прийняла заяву 
та здійснила відповідне реагування (було складено матеріали про адміні-
стративне правопорушення, відкрито кримінальне провадження або ви-
дано терміновий заборонний припис); 24 – що поліція прийняла заяву, 
однак подальшого реагування не було; 2 – що поліція приїхала на виклик 
та провела роз’яснювальну бесіду (в обох цих випадках кривдником була 
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матір дитини). Водночас 24 абоненти розповіли, що поліція не відреагува-
ла на їхні повідомлення про домашнє насильство щодо дитини: 8 опита-
них сказали, що їхню заяву не прийняли; 7 – що поліція не приїхала на 
виклик; 1 – що поліція приїхала лише на один з трьох викликів; 2 – полі-
ція прийняла заяву щодо домашнього насильства, вчинюваного стосовно 
дорослих, у заяві не було зазначено, що діти також постраждали чи стали 
свідками такого насильства. Ще в одному випадку від насильства по-
страждали матір та її п’ятнадцятирічний син. Коли поліція приїхала, 
мати вирішила не писати заяву. І хоча син висловив бажання зробити це 
самостійно, поліція відмовила йому в цьому і пояснила: «Ти ще малень-
кий».  

Серед 67 опитаних, які повідомляли поліцію про факт домашнього на-
сильства щодо дитини, лише 21 особа (31,3%) зазначила, що правоохорон-
ці питали про те, чи дитина також постраждала або стала свідком на-
сильства. 44 опитаних (65,7%) зауважили, що поліція їх про це не питала. 
Ще 2 абоненти (3%) зазначили, що хоча вони й просили поліцію вписати 
дитину як постраждалу особу до адміністративного протоколу, визнати її 
потерпілою в кримінальному провадженні або видати тимчасовий забо-
ронний припис із заходами щодо дитини, однак працівники поліції цьо-
го не зробили.   

Також деякі абоненти зазначали, що поліція приймає заяви щодо домаш-
нього насильства над дитиною, однак при цьому не повідомляє службу в 
справах дітей про такі випадки, хоча це передбачено законодавством. 

Суди 

Від початку карантинних обмежень до суду за обмежувальним припи-
сом, у якому всі або принаймні окремі заходи стосувалися дитини, звер-
талися лише 6 із 133 опитаних (4,5%). Ще 7 осіб (5,3%) зазначили, що звер-
талися за обмежувальним приписом через насильство стосовно дорослої 
особи, однак у заяві не просили вжити заходів щодо дитини, хоча вона 
безпосередньо постраждала або була свідком насильства. 120 опитаних 
(90,2%) повідомили, що взагалі не зверталися за обмежувальним припи-
сом. Вони пояснювали такий факт різними причинами. Зокрема 69 осіб 
зазначили, що не бачили в цьому потреби, 23 – не знали про такий меха-
нізм захисту, 12 – не вірили, що суд прийме позитивне для них рішення, 
2 – через обмежений доступ до судів під час дії карантинних заходів. Одна 
абонентка повідомила, що боялась ескалації ситуації з кривдником у разі 
звернення до суду. Ще в одному випадку абонентка-мати постраждалої 
дитини зазначила, що не може поїхати до міста, щоб звернутися до суду, 
через матеріальні труднощі.  

Під час опитування щонайменше в чотирьох випадках вдалося з’ясувати, 
що неповнолітня дитина мала бажання звернутися до суду для отриман-
ня обмежувального припису самостійно, коли її законні представники 
не могли чи не бажали діяти від її імені, однак не змогла цього зробити 
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через обмежену цивільну процесуальну дієздатність. У трьох випадках 
абоненти, які є дорослими особами, зауважили, що не могли звернутися 
до суду, оскільки не є законними представниками дитини. В одному з 
цих випадків на гарячу лінію звернулася бабуся дитини, в двох інших – 
сусіди/знайомі родини. 

Згідно з загальним положенням ст. 47 Цивільного процесуального кодек-
су (ЦПК) України, «неповнолітні особи віком від чотирнадцяти до вісім-
надцяти років можуть особисто здійснювати цивільні процесуальні пра-
ва та виконувати свої обов’язки в суді в справах, що виникають з відносин, 
у яких вони особисто беруть участь, якщо інше не встановлено законом. 
Суд може залучити до участі в таких справах законного представника 
неповнолітньої особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена». 
Водночас ст. 350-2 ЦПК України та ст. 26 Закону України «Про запобігання 
та протидію домашньому насильству» визначають, що у випадку вчи-
нення домашнього насильства щодо дитини до суду із заявою про видачу 
обмежувального припису можуть звернутися батьки або інші законні 
представники дитини, родичі дитини (баба, дід, повнолітні брат, сестра), 
мачуха або вітчим дитини, а також орган опіки та піклування. Тому мож-
ливості дитини, яка постраждала від домашнього насильства, є досить 
обмеженими, особливо в обставинах, коли її законні представники чи 
інші родичі є кривдниками або з якихось причин не бажають скориста-
тися відповідним спеціальним заходом захисту від домашнього насиль-
ства. Тож порівняно з іншими категоріями цивільних справ у справах 
про домашнє насильство неповнолітні діти мають менші можливості ре-
алізувати свої права. 

Крім того, з аналізу відповідей абонентів видно, що частина з них (23 осо-
би або 19,2% тих, хто не звертався за обмежувальним приписом) не зна-
ють про можливість отримання обмежувального припису або що такий 
припис можна отримати для захисту дитини. Також чимало тих, хто за-
значив, що не бачив потреби в обмежувальному приписі (69 осіб або 57,5% 
тих, хто не звертався за обмежувальним приписом), що говорить про не-
можливість належним чином ідентифікувати насильство щодо дитини 
чи серйозність його впливу на дитину, небажання чи нездатність керува-
тися інтересами дитини у відносинах із кривдником, недостатню обізна-
ність щодо явища домашнього насильства та його наслідків для дітей 
тощо. Троє із шести осіб, які звернулися за обмежувальним приписом для 
захисту дитини, повідомили, що їхня заява була розглянута впродовж 72 
годин, як це передбачено законодавством. Один абонент зазначив, що роз-
гляд заяви тривав 4 дні, ще один – що судове засідання було призначене 
через 17 днів з моменту подання заяви. Троє опитаних розповіли, що по-
дача та розгляд заяви судом відбувалися дистанційно, ще одна особа пові-
домила, що розгляд справи про видачу обмежувального припису відбу-
вався в приміщенні суду в присутності сторін.
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Рекомендації за результатами опитування  

За результатами проведених опитувань та експертних онлайн-дискусій 
за участю представників органів державної влади та громадянського су-
спільства було підготовлено низку рекомендацій для суб’єктів, які здій-
снюють заходи із запобігання та протидії домашньому насильству та на-
сильству за ознакою статі,  з урахуванням викликів пандемії COVID-19 та 
інших кризових чи надзвичайних ситуацій.  Ці рекомендації узгоджу-
ються із завданнями та заходами Державної соціальної програми запобі-
гання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою ста-
ті на період до 2025 року.

Кабінету Міністрів України:

1. Внести зміни до цивільного процесуального законодавства, що 
дозволяють дітям, які досягли 14 років, самостійно звертатися до суду 
для отримання обмежувального припису у випадку вчинення щодо 
них домашнього насильства або насильства за ознакою статі (як це 
передбачено в загальному порядку статті 47 ЦПК).  

Міністерству внутрішніх справ України:

1. Впровадити систему електронних каналів прийняття заяв та по-
відомлень про випадки домашнього насильства (текстові повідом-
лення, онлайн-чати тощо), яка б була альтернативою зверненням за 
номером 102 або особистому поданню заяви у відділку, та аналізувати 
їхню ефективність. Наявність такої системи є нагальною потребою в 
умовах будь-яких кризових ситуацій, особливо під час локдаунів, комен-
дантських годин тощо, коли населенню рекомендується залишатися вдо-
ма і, відповідно, постраждалі особи, перебуваючи постійно поряд та під 
контролем кривдника, не мають можливості скористатися телефонним 
зв’язком35. Крім того, це дозволить врахувати потреби маломобільних 
груп населення, а також надасть кращі можливості для звернення до по-
ліції дітей, батьки яких вчиняють щодо них насильство та/або не бажа-
ють звертатися до поліції як законні представники від їхнього імені.

2. Розробити та впровадити особливий посилений механізм реагу-
вання поліції на випадки домашнього насильства в кризових та над-
звичайних ситуаціях, таких як пандемія COVID-19, з особливою ува-
гою до постраждалих дітей. Внести зміни до Порядку проведення 
оцінки ризиків вчинення домашнього насильства. Як засвідчив ана-

35 Подібні рекомендації неодноразово висловлюються й на міжнародному рівні. Зокрема про 
важливість запровадження альтернативних каналів повідомлення про випадки домашнього 
насильства зазначала у своєму зверненні до держав-членів Європейського Союзу Голова Комі-
тету Європейського Парламенту з прав жінок та ґендерної рівності Евелін Регнер (https://www.
europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200406IPR76610/covid-19-stopping-the-rise-in-domestic-
violence-during-lockdown
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ліз ухваленого за час дії карантинних обмежень законодавства з питань 
запобігання та протидії домашньому насильству, контекст пандемії в 
ньому не був врахований. Однак фактичні дані, отриманні за більш ніж 
річний термін дії карантинних заходів в Україні, показують суттєве 
збільшення випадків домашнього насильства. Крім того, у зв’язку з осо-
бливими умовами, в яких опинилися постраждалі через дію карантин-
них обмежень, а саме – цілодобове перебування в одному приміщенні з 
кривдником, обмеження доступу до спеціалізованих служб підтримки, 
обмеження в пересуванні транспортом тощо, для них виникають підви-
щені ризики, які відсутні за звичайних умов. У зв’язку з цим необхідне 
вироблення спеціальних інструкцій/методичних рекомендацій, якими 
поліція зможе керуватися на випадок таких кризових ситуацій, як панде-
мія COVID-19, включаючи перегляд та доповнення Порядку проведення 
оцінки ризиків вчинення домашнього насильства з урахуванням даного 
контексту. 

3.  Проводити тренінги та навчання для співробітників правоохо-
ронних органів з реагування на домашнє насильство в кризових си-
туаціях з особливою увагою до виявлення постраждалих дітей. На та-
ких тренінгах працівникам поліції мають пояснювати вплив кризових 
та надзвичайних ситуацій, таких як пандемія COVID-19, на ситуацію з до-
машнім насильством, про підвищені ризики, з якими стикаються по-
страждалі особи в таких умовах, а також про необхідність пріоритезува-
ти безпеку постраждалих осіб та доцільність вжиття спеціальних заходів 
із захисту постраждалих, зокрема винесення термінового припису, попри 
практичні незручності, які реалізація таких заходів може спричинити 
кривднику (наприклад, пошук ним іншого тимчасового місця перебу-
вання з дотриманням карантинних обмежень чи підвищений ризик за-
раження, якщо він тимчасово залишить місце проживання, тощо).

4. Поліпшити інформування населення про можливість скориста-
тися таким механізмом захисту від домашнього насильства, як обме-
жувальний припис, і особливо про те, що такий припис можна отри-
мати також для захисту дитини.

Органам судової влади:

1. Оптимізувати роботу судових органів при розгляді справ про до-
машнє насильство, зокрема при розгляді заяв про видачу обмежу-
вальних приписів, особливо в умовах дії жорстких карантинних об-
межень. Необхідно враховувати, що на відміну від інших категорій справ, 
термін розгляду даної категорії заяв є скороченим (вони мають бути роз-
глянуті судом у межах 72 годин), що пов’язано з наявністю потенційної 
небезпеки для життя та здоров’я постраждалих осіб, які залишаються в 
одному приміщенні з кривдником і кривдник має вільний доступ до них. 
Через це саме для такої категорії справ необхідно передбачити додаткові 
можливості забезпечення доступу до судів як шляхом вдосконалення сис-
теми електронного судочинства, так і забезпечення кращого фізичного 
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доступу до суду, наприклад, через встановлення пріоритетності розгляду 
таких справ у приміщенні суду (за бажанням заявника), призначення як-
найшвидшої реєстрації та розгляду заяв про видачу обмежувальних при-
писів судом (зокрема впродовж 24 годин), якщо такі заяви були отримані 
поштою тощо.

2. Поліпшити інформування населення про можливість скориста-
тися таким механізмом захисту від домашнього насильства, як обме-
жувальний припис, і особливо про те, що такий припис можна отри-
мати також для захисту дитини.
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Посилення компетенцій фахівців системи правосуддя 

Посилення компетенцій фахівців системи правосуддя щодо реагування 
на випадки домашнього насильства та насильства за ознакою статі, осо-
бливостей розгляду таких справ та комунікації з постраждалими зали-
шається обов’язковою складовою ефективного реагування судової систе-
ми та забезпечення доступу до правосуддя. Така діяльність 
впроваджується самими інституціями, безпосередньо відповідальними 
за підготовку та підвищення кваліфікації спеціалістів даної сфери,  – На-
ціональною поліцією, Національною школою суддів, Тренінговим цен-
тром для прокурорів, а також активно підтримується  в рамках діяльно-
сті міжнародних інституцій та проєктів в Україні – Проєктом ЄС 
«PRAVO-Justice», Радою Європи, Консультативною місією Європейського 
Союзу, Координатором проєктів ОБСЄ в Україні, Канадсько-українським 
Проєктом підтримки судової реформи, USAID, ЮНФПА, ЮНІСЕФ та інши-
ми. Активну роботу, спрямовану на  сприяння підвищенню компетенцій 
представників системи кримінального правосуддя, проводять і громад-
ські організації. Значні зміни в національному законодавстві в сфері про-
тидії домашньому насильству, які відбувались у цей період, також актуа-
лізували необхідність проведення навчання для фахівців системи 
кримінального правосуддя.

Національна школа суддів України

З метою посилення компетенцій суддів Національною школою суддів 
України розроблено, апробовано та інституалізовано низку навчальних 
курсів для суддів за тематикою реагування на проблему домашнього на-
сильства та насильства за ознакою статі. 

Так, в 2018 р. Національною школою суддів України у співпраці з ГО «Ла 
Страда-Україна» та DCAF у рамках Проєкту ЄС «ПРАВО-Justice» та за участю 
Проєкту USAID «Нове Правосуддя» та КМЕС було розроблено, апробовано 
та впроваджено навчальний курс для суддів «Особливості розгляду справ, 
пов’язаних із домашнім насильством» та підготовлено тренерів-суддів за 
даною тематикою. Метою курсу стало поглиблення теоретичних знань 
суддів щодо особливостей розгляду справ, пов’язаних із домашнім на-
сильством, відповідно до міжнародних стандартів; відпрацювання прак-
тичних навичок для вирішення проблемних ситуацій, які виникають 
під час розгляду справ, пов’язаних із домашнім насильством. 

Наступним етапом стали розробка й апробація в 2019 р. навчального кур-
су для суддів «Особливості проваджень щодо злочинів, вчинених за озна-
кою статі», які також здійснювались у співпраці з ГО «Ла Страда-Україна» 
та DCAF у рамках Проєкту ЄС «PRAVO -Justice». Робота над курсом, прове-
дення апробації та тренінгу для тренерів показала, що дана тематика є 
непростою, але надзвичайно актуальною для суддів, особливо, враховую-
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чи відповідні зміни національного законодавства та безпосередні зміни 
в Кримінальному кодексі України.

Тренінговий курс «Розгляд кримінальних проваджень, пов’язаних із до-
машнім насильством», розроблений Національною школою суддів за під-
тримки Канадсько-українського проєкту підтримки судової реформи 
(2019-2021 рр.) базувався на вивченні досвіду Канади щодо запроваджен-
ня інтегрованого підходу до опрацювання випадків домашнього насиль-
ства та робив акцент на практичних аспектах національної судової прак-
тики з урахуванням криміналізації домашнього насильства. Курс 
розроблявся за участю мультидисциплінарної групи експертів, в тому 
числі партнерів Проєкту, а також розробників та тренерів зазначених 
вище курсів. 

Також 2021 р. Національною школою суддів було розроблено дистанцій-
ний навчальний курс для суддів «Особливості розгляду справ щодо зло-
чинів проти статевої свободи та статевої недоторканості».

Разом із іншими представниками системи кримінального правосуддя 
(працівниками апарату суду, прокурорами, представниками Національ-
ної поліції України та системи безоплатної правової допомоги) судді, се-
ред яких були й розробники зазначених вище курсів, стали  активними 
учасниками ініціативи із проведення навчального курсу «Підготовка 
тренерів із впровадження сервісів для вразливих категорій користувачів 
суду» (2020-2021 рр.). Даний курс є частиною діяльності суб-компоненту 
Модельні суди Проєкту ЄС «Право-Justice», яка  полягає у вдосконаленні 
системи організації роботи судів і передбачає покращення обслуговуван-
ня клієнтів і надання судових послуг, підвищення якості роботи з враз-
ливими групами населення, які звертаються до суду, підвищення безпе-
ки суддів, працівників апарату та відвідувачів суду тощо.

Курс викладається у форматі серії тематичних вебінарів і має на меті під-
готовку тренерів, які в подальшому самостійно зможуть передати набуті 
спеціальні професійні знання та навички своїм колегам задля поширен-
ня кращих європейських практик із забезпечення доступу до правосуддя 
вразливим користувачам суду. В рамках даного навчання увага також 
приділяється  взаємодії та комунікації з постраждалими від ґендерно зу-
мовленого, зокрема домашнього та сексуального насильства, з діть-
ми-свідками тощо.

Синергія зазначених курсів, залучення до розробки експертів та підго-
товлених тренерів, врахування вже напрацьованих матеріалів, результа-
тів моніторингів, які проводились у рамках Проєкту, та інших аналітич-
них матеріалів з даної тематики, забезпечують комплексність та 
ґрунтовність розроблених курсів, збільшення кола підготовлених суд-
дів-тренерів та поширення експертизи з даної тематики у фахових колах, 
а також сприяють формуванню спільноти експертів у сфері криміналь-
ного правосуддя. 
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Тренінговий центр для прокурорів 

Залучення працівників прокуратури до діяльності в сфері протидії до-
машньому насильству було надзвичайно важливим здобутком, оскільки 
до 2018 р. органи прокуратури переважним чином не були залучені до 
роботи з такою категорією справ. Тож прокурорам об’єктивно бракувало 
бачення та розуміння своєї ролі та функцій в цій діяльності. 

Співпраця з Тренінговим центром для прокурорів (раніше –  Національ-
ною академією прокуратури) розпочалася ще 2018 р. з розробки тематич-
ної лекції-дискусії «Роль прокурора у протидії домашньому насильству», 
метою якої було розкриття ролі та межі діяльності прокурора в протидії 
домашньому насильству та надання рекомендацій щодо застосування 
прокурорами нового законодавства з огляду на їхні повноваження у сфері 
протидії домашньому насильству.  В 2019 р. було підготовлено та надруко-
вано науково-практичний посібник «Діяльність прокурора щодо запобі-
гання та протидії домашньому насильству», в якому розглядались осо-
бливості процесуальної діяльності прокурора в сфері протидії 
домашньому насильству, кримінально-правові, адміністративні аспек-
ти, особливості доказування в кримінальних провадженнях щодо таких 
діянь, специфіка взаємодії з постраждалими особами; приділялась увага 
аналізу міжнародних актів та новел національного законодавства в цій 
сфері тощо.  

У 2020 р. Тренінговим центром для прокурорів за участю залучених екс-
пертів було розроблено онлайн-тренінг «Протидія прокурора домашньо-
му насильству», який було впроваджено впродовж 2020 р.  Метою тренін-
гу було підвищення рівня професійної компетентності прокурорів 
стосовно їхньої протидії домашньому насильству та участі в проваджен-
ні щодо кримінальних правопорушень про домашнє насильство. 

Наступним кроком стала розробка очного тренінгового курсу «Реагуван-
ня на випадки домашнього насильства: взаємодія органів прокуратури 
та Національної поліції», який включає розгляд законодавчих змін та ін-
струментів запобігання й протидії домашньому насильству, а також сис-
теми нових для правозахисної практики спеціальних заходів, кримі-
нальної відповідальності за вчинення домашнього насильства. Все це 
потребує вдосконалення стандартів професійної підготовки прокурорів 
та слідчих, а також налагодження ефективних механізмів взаємодії. Ме-
тою курсу є підвищення рівня професійної компетентності стосовно ро-
зуміння домашнього насильства та його ґендерної обумовленості, пра-
вильної його ідентифікації та кваліфікації, ознайомлення з 
міжнародними стандартами протидії домашньому насильству. В грудні 
2021 р. проведено тренінг для тренерів – представників обласних про-
куратур та Головних управлінь Національної поліції України, які в по-
дальшому будуть викладати даний матеріал зазначеним представникам 
системи кримінального правосуддя.
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Поліція

Розвиток та посилення компетенцій працівників органів Національної 
поліції також є важливою частиною забезпечення ефективного реагуван-
ня на випадки домашнього та ґендерно зумовленого насильства. 

Відповідно до інформації Міністерства внутрішніх справ, освітні компо-
ненти щодо виконання поліцейськими функцій із запобігання та проти-
дії домашньому насильству включено до освітніх програм підготовки 
здобувачів вищої освіти та до навчальних програм з первинної професій-
ної підготовки поліцейських.  

Також діяльність щодо посилення компетенцій працівників органів по-
ліції, як індивідуальних, так і інституційних, активно підтримується 
Офісом Координатора проєктів ОБСЄ в Україні, ООН Жінки в Україні, Фон-
дом народонаселення ООН в Україні, Офісом Ради Європи в Україні, Кон-
сультативною Місією Європейського Союзу, іншими міжнародними ін-
ституціями в Україні. Активну участь у розробці та проведенні 
тематичних тренінгів для даних фахівців беруть громадські організації.  

За інформацією щодо процесу реалізації Плану на виконання зобов’язань 
у рамках «Партнерства Біарріц», яка узагальнюється Апаратом Урядової 
Уповноваженої з питань ґендерної політики, МВС  у рамках співпраці з 
вищезазначеними інституціями впродовж 2021 р. проведено 52 тренінги 
з питань запобігання та протидії домашньому насильству для керівни-
ків секторів протидії домашньому насильству та поліцейських, залуче-
них до роботи в мобільних групах; 9 одноденних семінарів-тренінгів для 
суб’єктів правоохоронних органів та сектору юстиції щодо ефективного 
впровадження законодавства про домашнє насильство та розширення 
прав і можливостей осіб, які постраждали від домашнього насильства, а 
також жінок, які перебувають у групі ризику, в Донецькій та Луганській 
областях тощо. У тренінгових центрах Національної поліції України 4 000 
поліцейських пройшли тренінг із питань запобігання та протидії домаш-
ньому насильству (йдеться про 1 727 дільничних офіцерів поліції, 1 221 
поліцейську групу реагування патрульної поліції, 386 інспекторів юве-
нальної превенції та 666 патрульних поліцейських). 

Відповідні навчання проводяться і для  диспетчерів та операторів служби 
102, які в переважній більшості випадків першими контактують із заяв-
никами щодо ситуацій домашнього насильства, тому їхні компетенції 
щодо ідентифікації випадків є надзвичайно важливими36. В період 2020-
2021 рр. тематика навчань для операторів та диспетчерів служби 102 була 
сфокусована на ідентифікації та реагуванні на звернення щодо домаш-
нього та ґендерно зумовленого насильства та на питаннях ефективного 
реагування на звернення, які надходять від дітей, зокрема в ситуації до-
машнього насильства. 

36 «Моніторинг ситуації реагування системи правосуддя на вчинення домашнього насильства 
та насильства за ознакою статі: 2018», та «Моніторинг ситуації реагування системи правосуддя 
на вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі: 2019».
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Водночас, аналізуючи результати проведення тренінгів, спілкування та 
зворотнього зв’язку з їхніми учасниками, можна говорити про необхід-
ність: 

• підвищення спроможності щодо ідентифікації випадків домаш-
нього та ґендерно зумовленого насильства;

зменшення впливу особистих стереотипів щодо домашнього та ґендерно 
зумовленого насильства на ефективність реагування на такі випадки; 

• підвищення навичок ідентифікації випадків домашнього насиль-
ства щодо дітей, зокрема дітей-свідків насильства;

• розуміння механізмів взаємодії з іншими відповідальними суб’єк-
тами у випадках домашнього насильства, зокрема в умовах децен-
тралізації.  

Окрім того, значна плинність кадрів в органах Національної поліції акту-
алізує потребу в систематичному навчанні працівників даного сектору 
кримінального правосуддя та інституалізації цього процесу. 
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Огляд стану виконання рекомендацій за 
результатами моніторингових звітів 2018-2020 рр.

Напрацювання рекомендацій за результатами проведення моніторинго-
вої діяльності та аналізу наявної практики є важливою частиною роз-
витку та посилення реагування уповноваженими суб’єктами та держа-
вою в цілому на випадки домашнього насильства. При цьому акцент 
робиться саме на врахуванні висновків та рекомендацій. Відслідковуван-
ня стану виконання рекомендацій, що надаються, також може слугувати 
індикатором наявності змін у цій сфері.

Рекомендація Стан

Судовій гілці влади

Для повного та всебічного судового 
розгляду справ, пов’язаних із до-
машнім насильством, Національ-
ній школі суддів України необхідно 
продовжити систематичне прове-
дення тренінгів із навчального кур-
су для суддів «Особливості розгляду 
справ, пов’язаних із домашнім на-
сильством» для охоплення більшої 
кількості суддів.

Навчальний курс для суддів «Осо-
бливості розгляду справ, пов’язаних 
із домашнім насильством» розро-
блено та інституалізовано (2018 р.), 
проводиться систематичне навчан-
ня. Розроблено тренінговий курс 
«Розгляд кримінальних прова-
джень, пов’язаних із домашнім на-
сильством» (2021 р.).

У зв’язку з великою кількістю за-
критих справ, пов’язаних із домаш-
нім насильством, де підставою ви-
значена їхня малозначність, 
судовій гілці влади слід звернути 
увагу на неприпустимість закрит-
тя справ за малозначністю під час 
розгляду матеріалів адміністратив-
ного правопорушення.

Кількість випадків, коли кривдник 
уникає адміністративної відпові-
дальності через визнання судом ді-
яння як малозначного, залишаєть-
ся високою, що потребує посиленої 
уваги з боку судової гілки влади та 
формування єдиного підходу до 
розгляду матеріалів про адміні-
стративні правопорушення. 
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Під час розгляду матеріалів адміні-
стративного правопорушення не-
обхідно звернути увагу на недо-
цільність призначення покарання 
у вигляді штрафів без врахування 
сукупних факторів, які мають іс-
тотне значення (наприклад, безро-
біття кривдника, соціальні умови), 
адже за таких умов штраф стає не 
мірою покарання, а тягарем для 
сім’ї, в більшості випадків його 
сплачує сама потерпіла особа.

На жаль, як свідчить аналіз судо-
вих рішень, штрафи залишаються 
основним видом стягнення під час 
розгляду справ щодо адміністра-
тивного правопорушення за 
ст.173- 2 КУпАП. Це питання зали-
шається актуальним і потребує по-
дальшого опрацювання та адвока-
тування. 

Вказувати у судовому рішенні по-
ложення щодо винесення обмежу-
вального припису та попереджен-
ня  кривдника про кримінальну 
відповідальність за ст. 390 - 1 КК 
України в разі невиконання цього 
припису.

На сьогоднішній день у криміналь-
них провадженнях, пов’язаних із 
домашнім насильством, кривдни-
ки не попереджаються про можли-
вість застосування до них обмежу-
вальних заходів та приписів. А у 
випадку винесення обмежувально-
го припису не зазначається про 
кримінальну відповідальність за 
його порушення.

Для всебічного інформування по-
страждалих від домашнього на-
сильства про захист їхніх прав су-
дам необхідно запровадити 
розміщення на інформаційних до-
шках у приміщенні судів інформа-
цію про наявні в регіоні сервіси для 
постраждалих від домашнього на-
сильства.

Частково. Розміщення тематичних  
інформаційних матеріалів забезпе-
чується судами. З підвищенням 
уваги до зазначеної теми збільшу-
ється кількість інформаційних ма-
теріалів, поширення досвіду мо-
дельних судів, спостерігається 
підвищення доступу до інформації.  

Розробити та впровадити в систему 
підготовки навчальний курс для 
суддів стосовно особливостей роз-
гляду справ, пов’язаних з насиль-
ством щодо жінок.

Національною школою суддів роз-
роблено 2 тренінгові курси для суд-
дів з даної проблематики: тренінго-
вий курс «Особливості проваджень 
щодо злочинів, вчинених за озна-
кою статі», (проведено апробацію, 
підготовлено тренерів – 2019-2020 
рр.) та дистанційний навчальний 
курс для суддів «Особливості розгля-
ду справ щодо злочинів проти ста-
тевої свободи та статевої недоторка-
ності» (2021 р.).
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Для узагальнення практики щодо 
розгляду справ про видачу обмежу-
вального припису судовій гілці вла-
ди необхідно ініціювати проведен-
ня такого узагальнення судами 
вищої ланки.

Верховний Суд сформував єдиний 
підхід до застосування норм права у 
справах щодо видачі обмежуваль-
ного припису. Так, в огляді відобра-
жено важливі правові висновки Ка-
саційного цивільного суду у складі 
Верховного Суду України, висловле-
ні під час розгляду цивільних справ 
у спорах про видачу обмежувально-
го припису.

Необхідно внести зміни до ч. 1 ст. 15 
Кодексу України про адміністратив-
ні правопорушення щодо відпові-
дальності військовослужбовців, по-
ліцейських та інших осіб, на яких 
поширюється дія дисциплінарних 
статутів, за вчинення домашнього 
насильства та насильства за озна-
кою статі з метою поліпшення реа-
гування та посилення гарантій за-
хисту прав членів родин зазначених 
категорій осіб.

Внесено зміни до ч. 1 ст. 15 Кодексу 
України про адміністративні право-
порушення (ЗУ «Про внесення змін 
до Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення щодо поси-
лення відповідальності за вчинення 
домашнього насильства та насиль-
ства за ознакою статі» від 
01.07.2020 р.).

Органам прокуратури України

У зв’язку з внесенням змін до Кримі-
нального та Кримінального проце-
суального кодексів України з метою 
реалізації положень Конвенції Ради 
Європи про запобігання насильству 
стосовно жінок і домашньому на-
сильству та боротьбу з цими явища-
ми Національній академії прокура-
тури України потрібно запровадити 
на систематичній основі навчання 
для представників органів прокура-
тури із зазначеної тематики та роз-
робити відповідний навчальний/
тренінговий курс.

Для проведення тематичного нав-
чання працівників прокуратури 
Тренінговим центром для прокуро-
рів (раніше – Академією прокурату-
ри України) розроблено:

• тематичну лекцію-дискусію 
«Роль прокурора у протидії домаш-
ньому насильству» (2019 р.);
• онлайн-тренінг «Протидія про-
курора домашньому насильству» 
(2020 р.);
• очний тренінговий курс «Реа-• очний тренінговий курс «Реа-
гування на випадки домашнього гування на випадки домашнього 
насильства: взаємодія органів про-насильства: взаємодія органів про-
куратури та Національної поліції» куратури та Національної поліції» 
(2021 р.).(2021 р.).
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Доцільно проаналізувати необхід-
ність активнішого застосування су-
дами обмежувальних заходів, які 
сприяють зниженню ризику пов-
торного вчинення домашнього на-
сильства щодо потерпілої особи та 
виправленню обвинуваченого.

Відповідно до моніторингу судової 
практики застосування судами за-
лишається на низькому рівні. У кри-
мінальних провадженнях, у яких до 
кривдника застосовується покаран-
ня, не пов’язане з позбавленням 
волі, обмежувальні заходи застосо-
вуються вкрай рідко. 

Необхідно звернути увагу на важли-
вість та необхідність роз’яснення 
потерпілим від домашнього насиль-
ства та насильства за ознакою статі 
на етапі досудового розслідування 
та під час судового розгляду їхнього 
права на відшкодування шкоди. 

Відповідно до моніторингу судової 
практики, відшкодування мораль-
ної та матеріальної шкоди, завданої 
неправомірними діями кривдника, 
відбувається вкрай рідко. Необхідне 
посилення уваги до роз’яснення по-
терпілим від домашнього насиль-
ства та насильства за ознакою статі 
права на відшкодування шкоди.

Національній поліції України

У зв’язку з великою кількістю ви-
падків неякісного оформлення про-
токолів про вчинення правопору-
шення, передбаченого ст. 173-2 
Кодексу України про адміністратив-
ні правопорушення, що ускладнює 
судовий розгляд таких справ, Націо-
нальній поліції України необхідно 
проводити роботу з дільничними 
офіцерами та працівниками па-
трульної поліції щодо якісного 
оформлення протоколів про вчи-
нення згаданого правопорушення.

Робота проводиться, але, на жаль, 
проблема неякісного оформлення 
протоколів залишається актуаль-
ною. Є потреба в посиленні компе-
тенцій працівників органів Націо-
нальної поліції, проведенні 
спільних заходів з іншими суб’єкта-
ми системи кримінального право-
суддя для обміну інформацією тощо.  

Для забезпечення ефективного реа-
гування на випадки домашнього 
насильства та належного захисту 
постраждалих від нього, потрібно 
продовжувати навчання для пра-
цівників мобільних груп «ПОЛІНА» 
та інших категорій фахівців органів 
Національної поліції

Пілотний проєкт «ПОЛІНА» (Поліція 
проти насильства) поширено на 
всю територію України. Система мо-
більних бригад реагування на ви-
падки домашнього насильства роз-
вивається, проводиться відбір та 
навчання для працівників. Актуаль-
ним питанням є забезпечення сис-
тематичності такого навчання, зва- 
жаючи на значну плинність кадрів 
в органах Національної поліції, а та-
кож систематичного підвищення 
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кваліфікації залучених працівни-
ків. Проведення спільних заходів/
робочих зустрічей/навчань для пра-
цівників мобільних бригад і опера-
торів/диспетчерів служби 102 та ін-
ших дотичних суб’єктів реагування 
сприятиме більшій ефективності 
ідентифікації та реагуванню на ви-
падки домашнього насильства.

Слід посилити підготовку представ-
ників правоохоронних органів та 
суддів у питаннях забезпечення до-
ступу до правосуддя дітей, які по-
страждали від домашнього насиль-
ства.

Тренінговий центр для прокурорів 
розробив та впроваджує тренінго-
вий модуль «Огляд судової практи-
ки у справах, пов’язаних з домаш-
нім насильством, де постраждалою 
є дитина» (2021 р.).
Також впроваджується тренінговий 
курс «Окремі аспекти доказування 
злочинів, пов’язаних із сексуаль-
ним насильством щодо дитини, зо-
крема онлайн, та дитячою порно-
графією» (2021 р.).
Цей аспект підготовки фахівців за-
лишається актуальним.

Міністерству соціальної політики

У найкоротші терміни необхідно за-
безпечити розробку норматив-
но-правових актів на виконання За-
кону України «Про запобігання та 
протидію домашньому насильству» 
з метою забезпечення практичної 
реалізації його норм. 

Впродовж 2018-2021 рр. розроблено 
низку ключових підзаконних нор-
мативно-правових актів на вико-
нання згаданого Закону. Наразі іс-
нує необхідність моніторингу 
реалізації даних актів, виявлення 
та врахування викликів у практич-
ній реалізації, а також локалізація 
відповідних нормативно-правових 
актів на місцях, особливо з ураху-
ванням процесів децентралізації.

Міжнародним та донорським організаціям

Продовжувати підтримку ініціатив 
щодо лобіювання ратифікації Стам-
бульської конвенції. 

Адвокатування ратифікації Стам-
бульської конвенції та впроваджен-
ня її стандартів актуальним для 
України. В 2021 р., коли відзначала-
ся 10-та річниця Конвенції, ініціати-
ви на підтримку її ратифікації акти-
візувалися. 
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Громадські організації, активісти, 
представники МФО «Рівні можливо-
сті» проводили низку інформацій-
них та адвокаційних кампаній. В 
той же час спостерігався й актив-
ний супротив ратифікації та мані-
пуляції щодо викривлення принци-
пів і підходів Стамбульської 
конвенції. 

Посилити координацію ініціатив, 
проєктів та іншої діяльності у сфері 
протидії домашньому насильству 
та насильству щодо жінок для опти-
мізації ресурсів, узгодження зусиль 
бенефіціарів та забезпечення комп-
ліментарності результатів і уник-
нення дублювання діяльності. 

Тематика протидії домашньому на-
сильству та ґендерно зумовленому 
насильству є актуальною в Україні 
та підтримується різними донор-
ськими інституціями як на націо-
нальному, так і на локальному рів-
нях. Питання координації та 
взаємного інформування між суб’єк-
тами цієї сфери залишається акту-
альним.  

Громадським організаціям

Для комплексного дослідження си-
туацій, що стосуються домашнього 
насильства, насильства щодо жінок 
та ґендерно зумовленого насиль-
ства, представникам громадськості 
потрібно регулярно проводити ана-
ліз судової практики щодо розгляду 
справ, пов’язаних з відповідною те-
матикою, за матеріалами, розміще-
ними у відкритих джерелах.

Експертні громадські організації 
систематично здійснюють аналіз 
судової практики та поширюють 
його результати. Аналітичні матері-
али в цій сфері, зокрема готують: ГО 
«Ла Страда-Україна»37 («Моніторинг 
ситуації реагування системи право-
суддя на вчинення домашнього на-
сильства та насильства за ознакою 
статі» в 2018, 2019, 2020, 2021 роках, 
«Аналітичний звіт щодо реагування 
органів державної влади на випад-
ки домашнього насильства під час 
кризових ситуацій» тощо), ЮРФЕМ38  
(дослідження «Доступ до правосуд-
дя постраждалих від домашнього 
насильства в період пандемії», Мо-
ніторинг судової практики про при-
тягнення кривдників до адміністра-
тивної відповідальності за вчинення 
домашнього насильства щодо дити- 

37 https://la-strada.org.ua/download/analitychnyj-zvit-reaguvannya-derzhavnyh-organiv-vlady-
na-vypadky-domashnogo-nasylstva-pid-chas-kryzovyh-sytuatsij-zokrema-pandemiyi-covid-19-
ta-rekomendatsiyi-shhodo-vdoskonalennya-yihnoyi-roboty,
38 http://jurfem.com.ua/doslidgennya/
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ни), ГО «Жіночі Перспективи»39 (Ана-
ліз судової практики щодо винесен-
ня обмежувальних приписів. Було 
проаналізовано справи в судах 
Львівської області за січень-чер-
вень 2019 р.), міжнародна неурядо-
ва організація Amnesty International40    
(дослідження «Не приватна справа. 
Домашнє та сексуальне насильство 
щодо жінок на сході України»)  та 
інші. Водночас залишається потре-
ба в подальшій підтримці такої ана-
літичної діяльності з боку донор-
ських інституцій.

Необхідно постійно проводити мо-
ніторинг/аналіз забезпечення інте-
ресів постраждалих осіб та їхнього 
задоволення стосовно реагування 
державними органами  на випадки, 
пов’язані з домашнім насильством, 
насильством щодо жінок та ґендер-
но зумовленим насильством.

Працюючи безпосередньо з по-
страждалими особами, громадські 
організації мають можливість здійс-
нювати аналіз потреб та викликів, з 
якими стикаються такі особи на 
практиці, – через аналіз звернень 
на гарячі лінії, проведення тематич-
них моніторингів та опитувань че-
рез гарячі лінії та в мережі Інтернет, 
серед клієнток/клієнтів, яким нада-
ють допомогу тощо. Результати ана-
лізу доносяться до відповідних 
суб’єктів і активно використову-
ються для покращення реагування 
на випадки насильства, обґрунту-
вання рекомендацій та пропозицій 
до вдосконалення відповідного на-
ціонального законодавства тощо. 

39 http://www.women.lviv.ua/analiz-sudovoyi-praktyky-po-obmezhuvalnyh-prypysah/
40 https://www.amnesty.org.ua/wp-content/uploads/2020/11/dopovid-amnesty-international_ne-
pryvatna-sprava.pdf
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