Домашніх кривдників поставлять
на профілактичний облік в поліції
Консультує начальник Головного територіального управління
юстиції у Миколаївській області Роман Возняк
Міністерством внутрішніх справ установлено процедуру взяття на
профілактичний облік, проведення профілактичної роботи та зняття з
профілактичного обліку кривдника уповноваженим підрозділом органу
Нацполіції для недопущення повторного вчинення домашнього насильства,
забезпечення контролю за дотриманням кривдником тимчасових обмежень
його прав і виконанням обов'язків, покладених на нього у зв'язку з учиненням
домашнього насильства.
Відповідний наказ 25 лютого 2019 року № 124 «Про затвердження
Порядку взяття на профілактичний облік, проведення профілактичної роботи
та зняття з профілактичного обліку кривдника уповноваженим підрозділом
органу Національної поліції України», зареєстрований у Мін'юсті, набрав
чинності 16 квітня.
Установлено, що профілактичний облік кривдників і профілактична
робота з ними в органах Нацполіції здійснюються уповноваженим підрозділом
органів Нацполіції.
Взяття на профілактичний облік дитини-кривдника та проведення з нею
профілактичної роботи в органах Нацполіції здійснюються працівниками
підрозділів ювенальної превенції Нацполіції відповідно до Інструкції з
організації роботи підрозділів ювенальної превенції Національної поліції
України (затверджена наказом МВС від 19.12.2017 № 1044 «Про затвердження
Інструкції з організації роботи підрозділів ювенальної превенції Національної
поліції України»).
Уповноважений підрозділ поліції бере на профілактичний облік
кривдника з моменту виявлення факту вчинення ним домашнього насильства
на встановлений законодавством строк і проводить з ним профілактичну
роботу.
Підставами для поставлення кривдника на профілактичний облік є:
складений адміністративний протокол про адмінправопорушення,
передбачене статтею 173-2 КУпАП (вчинення домашнього насильства,
насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису
або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування);
терміновий заборонний припис стосовно кривдника, винесений
працівником уповноваженого підрозділу поліції;
отримання уповноваженим підрозділом поліції інформації про видачу
судом обмежувального припису кривднику;
рішення суду про накладення адміністративного стягнення за
адмінправопорушення, передбачене статтею 173-2 КУпАП;
відкриття кримінального провадження стосовно кривдника у зв'язку з
вчиненням ним домашнього насильства чи насильства за ознакою статі;

повідомлення установи виконання покарань про звільнення від
відбування покарання кривдника, засудженого за вчинення домашнього
насильства чи насильства за ознакою статі.
Уповноважені працівники протягом доби формують матеріали за
фактами вчинення домашнього насильства та інформують про це керівника
уповноваженого підрозділу поліції для поставлення кривдника на
профілактичний облік із наданням копій таких матеріалів.
Відомості про взяття кривдника на профілактичний облік протягом доби
вносяться до інформаційно-телекомунікаційної системи "Інформаційний
портал Національної поліції України" з дотриманням вимог Закону "Про
захист персональних даних" працівником уповноваженого підрозділу поліції,
відповідальним за організацію роботи з особами, які перебувають на
профілактичному обліку.
Підставами для зняття кривдника з профілактичного обліку є:
відсутність повторних випадків учинення кривдником домашнього
насильства впродовж 1 року з дня взяття на профілактичний облік;
закінчення строку дії обмежувального припису стосовно кривдника;
закриття справи про адміністративне правопорушення стосовно
кривдника;
закриття кримінального провадження за відсутністю в діянні складу
кримінального правопорушення, розпочатого у зв'язку з вчиненням
кривдником домашнього насильства чи насильства за ознакою статі;
погашення або зняття судимості за кримінальне правопорушення,
пов'язане з учиненням домашнього насильства;
набрання законної сили виправдувальним вироком суду, вироком суду
щодо призначення покарання у вигляді позбавлення волі за кримінальне
правопорушення, пов'язане з учиненням домашнього насильства;
рішення суду про оголошення особи померлою чи визнання безвісно
відсутньою або отримання свідоцтва про її смерть.
Уповноважений підрозділ поліції здійснює контроль за дотриманням
вимог заходів тимчасового обмеження прав кривдника або покладенням на
нього обов'язків шляхом щотижневого спілкування з кривдником, а у разі
необхідності з постраждалою особою за місцем проживання/перебування,
навчання та/або місцем роботи, іншими місцями, які часто відвідують ці
особи.

