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про факти порушень іншим підрозділам поліції У 1880 р. у 
країні завершилось створення єдиної системи поліцейських 
органів, було реорганізовано МВС, яке відало відтепер полі-
тичною та загальною поліцією. Усіма видами поліції керував 
департамент поліції, ІІІ відділення скасовувалось, а жанда-
рми віднині знаходились в безпосередньому підпорядку-
ванні міністра внутрішніх справ У 1889 р. у Росії було про-
ведено судово-адміністративну реформу, яка стала завер-
шенням контрреформ у галузі судового управління й фак-
тично ліквідувала важливі здобутки судової реформи 1864 р 

Підводячи підсумок, підкреслимо, що саме в XVII–XIX ст. 
були закладені основи системи правових інститутів Слобо-
жанщини. В XVIIІ ст. проходить поступова ліквідація авто-
номії Слобідської України, сфера застосування права Укра-
їни звужується, а з 1775 р. на її території вже діяла судова 
система Російської імперії. Таким чином, наприкінці ХІХ 
ст. система правоохоронних органів Слобожанщини мала 
доволі чітку структуру, рівень розвитку правових інститутів 
і форм права відповідав тогочасним суспільно-політичним 
реаліям. Харків посідав важливе місце в адміністративній і 
судовій системі як України, так і всієї Російської імперії. 

Одержано 24.11.2018 
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ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ  
ЩОДО НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї 

«Домашнє насильство – діяння (дії або бездіяльність) фізи-
чного, сексуального, психологічного або економічного насиль-
ства, що вчиняються в сім’ї чи в межах місця проживання або 
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між родичами, або між колишнім чи теперішнім подруж-
жям, або між іншими особами, які спільно проживають 
(проживали) однією сім’єю, але не перебувають (не перебу-
вали) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, незале-
жно від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчи-
нила домашнє насильство, у тому самому місці, що й по-
страждала особа, а також погрози вчинення таких діянь». 

7 січня 2018 року набрав чинності Закон України «Про 
запобігання та протидію домашньому насильству», в якому 
запроваджено комплексний підхід та визначено систему за-
ходів щодо запобігання та протидії фізичному, психологіч-
ному та сексуальному насильству в сім’ї. 

Раніше в якості суб’єкта Закону виступали тільки под-
ружжя, яке живе разом, і їхні діти, то тепер він поширю-
ється і на постраждалих від колишніх чоловіків/дружин або 
партнерів, а також на тих людей, які є парою, але разом не 
проживають. 

Законом встановлено, що до кривдника (особи що вчи-
нила домашнє насильство у будь-якій формі) суб’єктами, що 
здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домаш-
ньому насильству може бути встановлено спеціальні заходи 
щодо протидії домашньому насильству. До таких спеціальних 
заходів щодо протидії домашньому насильству належать: 

1) Терміновий заборонний припис стосовно кривдника – 
спеціальний захід протидії домашньому насильству, що 
вживається уповноваженими підрозділами органів Націо-
нальної поліції України як реагування на факт домашнього 
насильства та спрямований на негайне припинення домаш-
нього насильства, усунення небезпеки для життя і здоров’я 
постраждалих осіб та недопущення продовження чи повто-
рного вчинення такого насильства.  

2) Обмежувальний припис стосовно кривдника – вста-
новлений у судовому порядку захід тимчасового обмеження 
прав чи покладення обов’язків на особу, яка вчинила дома-
шнє насильство, спрямований на забезпечення безпеки по-
страждалої особи 

Обмежувальний припис видається судом за місцем про-
живання (перебування) постраждалої особи, а якщо зазна-
чена особа перебуває у закладі, що належить до загальних 
чи спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб, – за 
місцезнаходженням цього закладу, на строк від одного до 
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шести місяців, та за оцінкою ризиків може бути продовже-
ний на такий самий термін. 

3) Взяття на профілактичний облік кривдників та про-
ведення з ними профілактичної роботи 

Профілактичний облік – здійснення уповноваженими 
підрозділами органів Національної поліції України організа-
ційно-практичних заходів щодо контролю за поведінкою 
кривдника з метою недопущення повторного вчинення до-
машнього насильства, за дотриманням ним тимчасових об-
межень його прав та виконанням обов’язків, покладених на 
нього у зв’язку із вчиненням домашнього насильства. 

4) Виконання програм для кривдників 
Програма для кривдника – комплекс заходів, що форму-

ється на основі результатів оцінки ризиків та спрямований 
на зміну насильницької поведінки кривдника, формування 
у нього нової, неагресивної психологічної моделі поведінки 
у приватних стосунках, відповідального ставлення до своїх 
вчинків та їх наслідків, у тому числі до виховання дітей, на 
викорінення дискримінаційних уявлень про соціальні ролі 
та обов’язки жінок і чоловіків. 

Попередження насильства сім’ї актуальне не тільки на 
загальнодержавному рівні, але й на місцевому рівні для за-
безпечення умов, в яких більшість потерпілих від насильс-
тва мали б доступ до якісних послуг, сприяючи поширенню 
ідеї «нульової» терпимості до насильства в суспільстві. 

Домашнє насильство – це не внутрішньосімейна справа 
чи особливості родинного спілкування. Це протиправні дії, 
яким немає виправдання та про які не можна мовчати. В 
Україні існують закони, які захищають від насильства. 

Одержано 24.11.2018 

 
 
 


