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ДО прОблеми заСТОСуВання ОбмежуВальних захОДІВ  
у кримІнальнОму праВІ україни

анотація. У статті розглянуто внесені до Кримінального кодексу України зміни щодо запровадження об-
межувальних заходів, спрямованих на протидію домашньому насильству. Проаналізовано правову природу 
обмежувальних заходів, їх ознаки, підстави та мету застосування, коло осіб, на яких вони поширюються. 
Увагу приділено окремим видам обмежувальних заходів з погляду їхньої узгодженості з нормами чинно-
го законодавства України та перспективам їхнього застосування. За результатами дослідження зазначено 
про важливість введення у кримінальному законодавстві обмежувальних заходів з метою створення нових 
напрямів і способів припинення та запобігання випадкам домашнього насильства. Одночасно зроблено ви-
сновок про наявність неузгоджених питань під час реалізації обмежувальних заходів та наголошено на 
необхідності здійснення подальшого науково-теоретичного розроблення положень щодо таких заходів.
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In The crImInal law Of uKraIne

summary. This article is a study of the amendments to the Criminal Code of Ukraine on the introduction of 
restrictive measures aimed at combating domestic violence. The topic of this article is very actual because the 
concept and procedure for the application of restrictive measures was introduced into Ukrainian legislation with 
effect from January 1, 2019, of the Law of Ukraine "On Amendments to the Criminal and Criminal Procedure 
Codes of Ukraine in order to implement the provisions of the Council of Europe Convention on preventing and 
combating violence against women and domestic violence”. Therefore some of the issues of restrictive measures 
in view of the novelty of this institute are poorly researched, and therefore need additional analysis to under-
stand it more deeply. The article analyzes the legal nature of restrictive measures, their features, place in the 
criminal justice system, the reason, conditions, purpose and procedure for applying the measures, the range of 
persons to whom they are applied. Special attention is paid to certain types of restrictive measures in terms 
of their compliance with the current legislation of Ukraine and prospects of their application. The problems of 
application of certain types of restrictive measures in practice are covered. The role of the court in the restric-
tive measures applied and the need to consider the interests of the victim of this crime in deciding the type of 
restrictive measures applicable to the perpetrator are outlined. The study shows the importance of introducing 
restrictive measures in criminal law to create new directions and ways to end and prevent domestic violence. 
At the same time, it was concluded that there were unresolved issues during the implementation of restrictive 
measures. In particular, this concerns the need for coordination in the enforcement process of a plurality of ex-
isting restrictive measures. Also, the article deals with a significant disparity between the nature of the restric-
tions and the degree of public danger of a crime committed by a person when taking measures that may restrict 
freedom of movement or the ability to use one's own housing. Therefore, there is a need for further scientific and 
theoretical development of the provisions on restrictive measures in criminal law and their application.
Keywords: restrictive measures, restrictions, domestic violence, prohibition, victim.

Постановка проблеми. Відповідно до 
Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального та Кримінального процесу-
ального кодексів України з метою реалізації 
положень Конвенції Ради Європи про запобі-
гання насильству стосовно жінок і домашньо-
му насильству та боротьбу з цими явищами» 
від 6 грудня 2017 р. (набрав чинності 11 січня 
2019 р.) [4] Загальна частина Кримінального 
кодексу України (далі – КК України) доповнена 
розділом XIII-1 «Обмежувальні заходи» та від-
повідною статтею 91-1, що регламентує вжиття 
таких заходів щодо осіб, які вчинили домашнє 
насильство [2]. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченню заходів кримінально-правового харак-
теру присвячені праці таких вчених як Ю.В. Ба-
улін, І.В. Жук, Д.Є. Крикливець, К.А. Новіко-
ва, Л.М. Палюх, С.Л. Шаренко, О.В. Юношев, 
С.С. Яценко, А.М. Ященко. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Однак, поняття, місце об-
межувальних заходів у системі кримінального 
права, а також окремі питання їх застосування 
з огляду на новизну зазначеного інституту є ма-
лодослідженими, а тому потребують додаткового 
аналізу для глибшого його розуміння.

мета статті. Відтак, метою статті є вивчен-
ня правової природи та сутності обмежуваль-
них заходів у кримінально-правовому аспекті, 
їх ознак, видів, підстав та мети застосування, 
а також оцінка перспектив реалізації цього ін-
ституту як з позицій теорії кримінального права 
та чинного законодавства, так і з погляду пра-
возастосування. 

Виклад основного матеріалу. Перш ніж 
сформулювати поняття обмежувальних заходів, 
вважаю за необхідне визначити ознаки цього 
інституту, а саме – його природу та місце в сис-
темі кримінального права, підстави, умови, мету 
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та порядок застосування заходів, коло осіб, на 
яких вони поширюються. 

Відповідно до ч. 1 ст. 91-1 КК України, в інтер-
есах потерпілого від злочину, пов’язаного з до-
машнім насильством, одночасно з призначенням 
покарання, не пов’язаного з позбавленням волі, 
або звільненням з підстав, передбачених КК, 
від кримінальної відповідальності чи покаран-
ня, суд може застосувати до особи, яка вчинила 
домашнє насильство, один або декілька обмеж-
увальних заходів, відповідно до якого (яких) 
на засудженого можуть бути покладені такі 
обов’язки: 1) заборона перебувати в місці спільно-
го проживання з особою, яка постраждала від до-
машнього насильства; 2) обмеження спілкуван-
ня з дитиною у разі, якщо домашнє насильство 
вчинено стосовно дитини або у її присутності;  
3) заборона наближатися на визначену відстань 
до місця, де особа, яка постраждала від домаш-
нього насильства, може постійно чи тимчасово 
проживати, тимчасово чи систематично перебу-
вати у зв’язку з роботою, навчанням, лікуванням 
чи з інших причин; 4) заборона листування, те-
лефонних переговорів з особою, яка постражда-
ла від домашнього насильства, інших контактів 
через засоби зв’язку чи електронних комунікацій 
особисто або через третіх осіб; 5) направлення 
для проходження програми для кривдників або 
пробаційної програми [2]. 

На нашу думку, зазначені обмежувальні за-
ходи слід включати у систему інших заходів кри-
мінально-правового характеру, які передбачені 
КК України. Слід погодитися з думкою В.Ф При-
маченка, який відносить обмежувальні заходи, 
що застосовуються до осіб, які вчинили домашнє 
насильство, саме до некаральних заходів кримі-
нально-правового характеру, через які реалізу-
ється кримінальна відповідальність [12, c. 141]. 
Дійсно, вони хоч і передбачені законом про кри-
мінальну відповідальність та застосовуються су-
дом до особи, яка вчинила злочин, проте змістом 
і метою їх застосування є не кара, а забезпечення 
інтересу потерпілого та усунення умов, що спри-
яють вчиненню злочинів, пов’язаних з домашнім 
насильством. 

За змістом ст. 91-1 КК України підставою за-
стосування обмежувальних заходів є вчинення 
злочину, пов’язаного з домашнім насильством 
[2]. На відміну від поняття домашнього насиль-
ства як злочину, передбаченого ст. 126-1 КК 
України, поняття злочину, пов’язаного із домаш-
нім насильством, закон не визначає. Очевидно, 
що це поняття є більш широким і його зміст слід 
встановлювати з урахуванням положень п. 3 ч. 1  
ст. 1 Закону України «Про запобігання й проти-
дію домашньому насильству» [6]. З огляду на це, 
слід вважати, що обмежувальні заходи можуть 
застосовуватися до особи не лише тоді, коли її ді-
яння кваліфіковане за статтею 126-1 КК Украї-
ни, а й тоді, коли вона вчинила інший злочин 
(заподіяння тілесного ушкодження, зґвалту-
вання, злочин проти власності тощо), який був 
пов’язаний із домашнім насильством. 

Відповідно до ч. 1 ст. 91-1 КК України вжиття 
обмежувальних заходів відбувається «в інтересах 
потерпілого», тобто для забезпечення його безпе-
ки [2]. З цього випливає, що метою таких заходів 
є забезпечення інтересів потерпілого від злочину. 

Це означає, що обираючи особі той чи інший об-
межувальний захід (чи їх сукупність) суд не пови-
нен переслідувати досягнення такими заходами 
мети відплати (кари) особі за вчинення злочину, 
пов’язаного із домашнім насильством. Натомість, 
суд повинен з’ясувати, у чому полягають інтереси 
потерпілого від цього злочину і з урахуванням 
цього вирішити питання про вид (види) обмеж-
увальних заходів, що застосовуються до винного 
[11, c. 56–57]. У свою чергу, загальна мета обмеж-
увальних заходів, а саме – відновлення стану со-
ціальної справедливості, порушеного вчиненням 
кримінального правопорушення, поєднаного з до-
машнім насильством, конкретизується в цілях за-
стосування обмежувальних заходів. 

Суб’єктом застосування обмежувальних захо-
дів є фізична осудна особа, яка формально (при 
ухваленні обвинувального вироку) або опосеред-
ковано (при звільненні особи від кримінальної 
відповідальності) визнана винною у вчиненні 
кримінального правопорушення, пов’язаного 
з домашнім насильством, і яка досягла повноліт-
тя на момент учинення злочину. 

Важливо зазначити, що досліджуваний вид 
кримінально-правових заходів має строковий ха-
рактер. Так, з урахуванням інтересів потерпілого 
строк застосування обмежувальних заходів пови-
нен бути достатнім для забезпечення ефективно-
го захисту жертви та становить від 1 до 3 місяців 
і визначається судом окремо щодо кожного об-
межувального заходу та, у разі необхідності, може 
бути продовжений один або декілька разів. Сло-
ва «не більше як на 12 місяців» стосуються лише 
строку, на який продовжується початковий строк, 
тобто загальна тривалість застосування одного чи 
кількох відповідних заходів врешті-решт не може 
перевищувати 15 місяців [9, c. 51–52]. 

Таким чином, проаналізувавши основні озна-
ки обмежувальних заходів, можемо визначити 
їх як передбачені законом про кримінальну від-
повідальність заходи кримінально-правового 
характеру, що призначаються судом у випадку 
вчинення повнолітньою осудною особою кримі-
нального правопорушення, пов’язаного з домаш-
нім (фізичним, сексуальним, психологічним або 
економічним) насильством, які мають строковий 
характер і спрямовані на забезпечення інтересів 
потерпілого та усунення умов, що сприяють вчи-
ненню злочинів такого виду.

Незважаючи на важливу мету та спрямова-
ність на припинення та запобігання випадкам 
домашнього насильства, введення інституту 
обмежувальних заходів у кримінальному пра-
ві змушує замислитися вітчизняних науковців 
і практичних працівників про доцільність тако-
го кроку внаслідок неоднозначного розуміння 
положень закону та складності їх застосування 
на практиці. Так, більшість обмежувальних за-
ходів за своєю назвою охоплюються переліком 
заходів, що можуть застосовуватися до особи, яка 
вчинила насильство в сім’ї, на підставі статей 
25 і 26 Закону України «Про запобігання та про-
тидію домашньому насильству» [6], а також ст. 
21-5 Закону України «Про забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків» [5]. Крім 
того, на сьогодні положеннями КК України пе-
редбачено можливість покладення судом певних 
обов’язків на осіб, звільнених від відбування по-
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карання з випробуванням. У цьому контексті пе-
релік заходів, наведених у статті 91-1 КК Украї-
ни, охоплюється пунктами 4 та 6 ч. 3 ст. 76 КК 
України [2]. До того ж, суди найчастіше обмеж-
уються покладанням на засудженого «стандарт-
них» обов’язків, що передбачені у ч. 1 ст. 76 КК 
України, а саме: 1) періодично з’являтися для 
реєстрації до уповноваженого органу з питань 
пробації та 2) повідомляти уповноважений орган 
з питань пробації про зміну місця проживання, 
роботи або навчання, не застосовуючи положен-
ня ч. 3 ст. 76 та ч. 1 ст. 91-1 КК України [8, c. 192].  
Також, можливість застосування більшос-
ті з обмежувальних заходів передбачається ч. 
6 ст. 194 Кримінального процесуального кодексу 
України (далі – КПК України), але як відповід-
ний засіб, що забезпечує виконання будь-якого 
запобіжного заходу, не пов’язаного з триманням 
під вартою (пп. 1–4 ч. 1 ст. 176 КПК України) [3]. 
Підсумовуючи вищевикладене, можемо зазначи-
ти, що заходи щодо тимчасового обмеження прав 
або покладення обов’язків на особу в аспекті про-
тидії домашньому насильству можуть мати різну 
галузеву приналежність: кримінально-правову 
(обмежувальні заходи), кримінально-процесу-
альну (запобіжні заходи), адміністративно-пра-
вову або цивільно-правову (спеціальні заходи 
щодо протидії домашньому насильству: термі-
новий заборонний або обмежувальний припис 
стосовно кривдника) [13, c. 17]. Важливим є те, 
що більшість із конкретних видів таких заходів, 
хоча і подібні за назвою, але різні за своїми зміс-
товими ознаками. У зв’язку із цим такі заходи 
необхідно послідовно розрізняти з огляду на їх 
відмінності залежно від галузевої приналежнос-
ті та правильно застосовувати на практиці. 

Щодо проблемних питань застосування окре-
мих видів обмежувальних заходів потрібно за-
значити наступне. По-перше, заборона пере-
бувати в місці спільного проживання з особою, 
яка постраждала від домашнього насильства  
(п. 1 ч. 1 ст. 91-1 КК України), зазвичай передбачає 
обов’язок винної особи залишити житло. Методич-
ні рекомендації щодо запобігання та протидії на-
сильству від 18 травня 2018 р. вказують на те, що 
така заборона поширюється на місце спільного 
проживання (перебування) постраждалої особи 
та винного незалежно від їхніх майнових прав 
на відповідне житлове приміщення [7]. На нашу 

думку, у такому випадку постає питання про міс-
це проживання особи, до якої встановлено заборо-
ну перебувати у місці спільного проживання з по-
терпілим. Адже покладення на власника житла, 
який вчинив домашнє насильство, заборони пере-
бувати у належному йому житлі можна розціню-
вати як обмеження права власності. На жаль, за-
кон не дає відповіді на це запитання.

По-друге, проблемним видається застосуван-
ня такого заходу як обмеження спілкування 
з дитиною, коли домашнє насильство вчинено 
стосовно дитини або у її присутності (п. 2 ч. 1  
ст. 91-1 КК України), якщо у дитини немає інших 
близьких родичів чи членів сім’ї, окрім особи, 
яка вчинила домашнє насильство [10, c. 299]. 
У такому разі залишається невирішеним питан-
ня забезпечення права дитини на належне бать-
ківське виховання, а також ведення її побуту. 

По-третє, обмежувальний захід у вигляді за-
борони наближатися на визначену відстань до 
місця, де особа, яка постраждала від домашньо-
го насильства, може постійно чи тимчасово про-
живати, тимчасово чи систематично перебувати 
у зв’язку з роботою, навчанням, лікуванням чи 
з інших причин (п. 3 ч. 1 ст. 91-1 КК України), на 
наш погляд, буде важко реалізувати через від-
сутність законодавчого визначення конкретних 
меж такої відстані та проблему забезпечення 
контролю за її дотриманням. 

Висновки і пропозиції. Підсумовуючи ви-
щевикладене, потрібно зазначити, що з точки 
зору створення нових напрямів і способів при-
пинення та запобігання випадкам домашнього 
насильства, введення у кримінальному законо-
давстві обмежувальних заходів є позитивним 
та важливим кроком. З іншого боку, окреслю-
ється ціла низка спірних питань, які потребу-
ють вирішення. Зокрема, це стосується необхід-
ності узгодження у процесі правозастосування 
множинності наявних обмежувальних заходів. 
Також, йдеться про істотну неспівмірність між 
характером обмежень та ступенем суспільної 
небезпеки злочину, вчиненого особою, під час 
застосування заходів, які можуть обмежувати 
свободу пересування або можливість користува-
тися власним житлом. Відтак, існує необхідність 
у подальшому здійсненні науково-теоретичного 
розроблення положень щодо обмежувальних за-
ходів у кримінальному праві та їх застосуванні.
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