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Підстави та порядок застосування термінового заборонного
припису стосовно кривдника
Терміновий заборонний припис стосовно кривдника - спеціальний захід
протидії домашньому насильству, що вживається уповноваженими підрозділами органів
Національної поліції України як реагування на факт домашнього насильства та
спрямований на негайне припинення домашнього насильства, усунення небезпеки для
життя і здоров'я постраждалих осіб та недопущення продовження чи повторного вчинення
такого насильства.
Підстави застосування термінового заборонного припису!
У відповідності до статті 25 Закону України «Про запобігання та протидію
домашньому насильству» терміновий заборонний припис виноситься кривднику
уповноваженими підрозділами органів Національної поліції України у разі існування
безпосередньої загрози життю чи здоров'ю постраждалої особи з метою негайного
припинення домашнього насильства, недопущення його продовження чи повторного
вчинення. Терміновий заборонний припис може містити такі заходи:
зобов'язання залишити місце проживання (перебування) постраждалої особи;
заборона на вхід та перебування в місці проживання (перебування) постраждалої
особи;
заборона в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою.
Під час вирішення питання про винесення термінового заборонного припису
пріоритет надається безпеці постраждалої особи. Зазначена вимога поширюється також на
місце спільного проживання (перебування) постраждалої особи та кривдника незалежно
від їхніх майнових прав на відповідне житлове приміщення. Працівники уповноваженого
підрозділу органів Національної поліції України можуть у встановленому законом
порядку застосовувати поліцейські заходи примусу для виселення з житлового
приміщення кривдника, якщо терміновий заборонний припис передбачає зобов’язання
залишити місце проживання (перебування) постраждалої особи, а кривдник відмовляється
добровільно його залишити.
Порядок застосування термінового заборонного припису!
Терміновий заборонний припис виноситься за заявою постраждалої особи, а
також за власною ініціативою працівником уповноваженого підрозділу органів
Національної поліції України за результатами оцінки ризиків. Терміновий заборонний
припис виноситься строком до 10 діб. Терміновий заборонний припис вручається
кривднику, а його копія - постраждалій особі або її представнику.

Терміновий заборонний припис не може містити заходів, передбачених пунктами
1 і 2 частини другої статті 25 Закону України "Про запобігання та протидію домашньому
насильству" № 2229-VIII від 07.12.2017, якщо кривдником є особа, яка на день винесення
припису не досягла вісімнадцятирічного віку та має спільне місце проживання
(перебування) з постраждалою особою.
Дія термінового заборонного припису припиняється у разі застосування до
кривдника судом адміністративного стягнення у вигляді адміністративного арешту або
обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному
провадженні. Кривдник, стосовно якого винесено терміновий заборонний припис, згідно з
яким він повинен залишити місце спільного проживання (перебування) з постраждалою
особою, зобов’язаний повідомити про місце свого тимчасового перебування
уповноважений підрозділ органів Національної поліції України за місцем вчинення
домашнього насильства. Особа, стосовно якої винесено терміновий заборонний припис,
може оскаржити його до суду в загальному порядку, передбаченому для оскарження
рішень, дій або бездіяльності працівників уповноважених підрозділів органів
Національної поліції України. Терміновий заборонний припис виноситься в порядку,
затвердженому Міністерством внутрішніх справ України.
Отримати консультацію з правових питань можна у Першому
миколаївському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової
допомоги, який працює за адресою: м. Миколаїв, вул.. Образцова, 4а/2, (0512) – 47-20-90,
47-20-91 або у відділі «Ольшанське бюро правової допомоги» - м. Миколаїв, вул.
Очаківська, 142, тел. (0512) 48-00-17.
Цілодобово функціонує єдиний телефонний номер системи безоплатної
правової допомоги – 0 800 213 103. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів в
межах України безкоштовні.

