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Осердям цього звіту є гендерно-правовий аналіз 
та виокремлення основних підстав, якими керу-
ється суд під час притягнення до відповідальності 
осіб за невиконання обов’язків по догляду за ди-
тиною та визначення місця проживання дитини. 

У першій частині описано проблеми притягнен-
ня батьків до адміністративної відповідальності 
за невиконання батьківських обов’язків. Автори 
аналізують підстави для притягнення до відпо-
відальності, аргументованість судових рішень та 
пропорційність стягнень, які застосовуються. Ав-
тори дослідили, що у 78,8% справах протоколи 
складаються щодо матері дитини, думка дитини 
зазвичай не заслуховується, а застосовані стяг-
нення можуть бути непропорційними. 

У другій частині висвітлено особливості розгляду 
кримінальних справ щодо злісного невиконання 
обов’язків по догляду за дитиною. Автори визна-
чають ключові елементи розмежування між по-
ложеннями, що передбачають адміністративну та 
кримінальну відповідальність. Також автори ана-
лізують проблеми розгляду цієї категорії справ. 
Автори роблять висновок, що у цих справах суд 
відводить недостатню роль батькові у вихованні 
дитини та недостатньо повно встановлює при-
чинно-наслідковий зв’язок між діянням одного з 
батьків та наслідками.   

У третій частині звіту проаналізовано особли-
вості розгляду справ, пов’язаних із визначенням 
місця проживання дитини. Автори висвітлюють 
правове регулювання та ключові аспекти роз-
гляду цих справ судами, аналізують регіональні 
аспекти й аргументи суду щодо забезпечення 
найкращих інтересів дитини. Автори досліджу-
ють обгрунтованість поширеного твердження 
щодо надання судами переваги матерям при 
вирішенні справ про визначення місця прожи-
вання дитини.
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ВСТУП

У червні 2018 року громадською організацією 
«Український центр соціальних реформ» на за-
мовлення Фонду ООН у галузі народонаселення 
(UNFPA) було проведено дослідження «Сучасне 
розуміння маскулінності: ставлення чоловіків 
до гендерних стереотипів та насильства щодо 
жінок»1. Відповідно до нього 70% чоловіків вва-
жають, що найважливішою роллю жінки є піклу-
вання про дім та приготування їжі для родини, а 
вирішальне слово в сім’ї має залишатися за чо-
ловіком. Ще 18% чоловіків зазначили, що мають 
право вдарити або побити дружину, якщо дізна-
ються про її зраду. 82% чоловіків вважають, що 
є «жіночі» та «чоловічі» професії. Рівноправна 
участь жінок і чоловіків в ухваленні рішень — це 
питання справедливості, поваги до прав людини 
та належного врядування.

У суспільстві є певні стереотипи, які можуть 
впливати, зокрема, на суддів і працівників/-ниць 
суду та представників/-ць юридичної спільноти. 
Саме тому ми вирішили дослідити чи впливають 
гендерні стереотипи на судову практику розгля-
ду цивільних, кримінальних справ та справ про 
адміністративні правопорушення. Найрелевант-
нішими для такого моніторингу є цивільні спра-
ви щодо визначення місця проживання дитини, 
справи про адміністративні правопорушення 
щодо невиконання батьками або особами, що 
їх замінюють, батьківських обов’язків, а також 
кримінальні справи щодо злісного невиконання 
обов’язків щодо догляду за дитиною. 

Нашою метою є висвітлення гендерних аспек-
тів розгляду справ щодо невиконання батька-
ми обов’язків з приводу виховання дітей та ви-
значення місця проживання дітей. Водночас ми 
прагнемо перевірити, чи забезпечуються най-
кращі умови для інтересів дитини під час роз-
гляду таких справ.

1  Сучасне розуміння маскулінності: ставлення чоловіків до гендерних стереотипів та насильства щодо жінок. — Київ, 2018. 
URL: https://bit.ly/35GQMBX 

2 Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків» № 2866-IV від 08 вересня 2005 року.  
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15#Text  

3  Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» №  5207-VI від 06 вересня .2012 року. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17#Text  

Цей звіт ґрунтується на базі даних рішень су-
дів першої, апеляційної та касаційних  інстанції, 
отриманих із Єдиного реєстру судових рішень, та 
результатах опитування адвокатів та адвокаток.

База даних судових рішень містить 1 229 судо-
вих рішень у цивільних, кримінальних справах 
та справах про адміністративні правопорушення, 
ухвалені судами першої, апеляційної та касацій-
ної інстанцій у 2019 році, а саме:

 f 628 судових рішень у адміністративних про-
вадженнях про невиконання батьками або 
особами, що їх замінюють, обов’язків щодо 
виховання дітей;

 f 12 судових рішень у кримінальних про-
вадженнях щодо злісного невиконання 
обов’язків по догляду за дитиною або за осо-
бою, щодо якої встановлена опіка чи піклу-
вання;

 f 589 судових рішень у цивільних проваджен-
нях щодо визначення місця постійного про-
живання дитини.

У кожному рішенні розглядаються фактичні об-
ставини справи, результат, а також аналізується:

 f застосування судами антидискримінаційного 
законодавства, а саме Закону України «Про 
забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків»2, Закону України «Про за-
сади запобігання та протидії дискримінації в 
Україні»3, Конвенції ООН про ліквідацію всіх 
форм дискримінації щодо жінок;

 f застосування судами гендерно чутли-
вого підходу під час розгляду цієї ка-
тегорії справ, зокрема уникнення 
упереджень, гендерних стереотипів та дис-
кримінаційного ставлення; вміння іденти-
фікувати випадки гендерно обумовленого 
насильства та гендерної дискримінації тощо; 

https://ukraine.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
https://ukraine.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf
https://bit.ly/35GQMBX
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15#Text
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 f дотримання судом принципу рівності прав 
та обов’язків батьків (батька та матері) щодо 
дитини, зокрема в реалізації права батьків 
для визначення місця проживання дитини;

 f застосування судом принципів Конвенції 
ООН про права дитини щодо забезпечення 
найкращих інтересів дитини та врахування 
думки дитини у справах, які її стосуються;

 f застосування судом ст. 8 Конвенції про за-
хист прав людини та основоположних сво-
бод і практики Європейського суду з прав 
людини щодо врахування думки дитини під 
час вирішення справ, які її стосуються, зокре-
ма рішень «Савіни проти України»4, «Куроч-
кін проти України»5, «Мамчур проти Украї-
ни»6 тощо;

 f реалізація судом процесуальних заходів 
щодо підтримки прав дітей у дусі Європей-
ської Конвенції (право бути поінформова-
ним та висловити свою думку під час розгля-
ду справи; право клопотати про призначення 
спеціального представника та інші можливі 
процесуальні права);

 f способи отримання судом інформації про 
думку дитини: безпосередньо судом або ж 
шляхом відповідних матеріалів, наданих 
органами опіки та піклування/службами у 
справах дітей.

У резюме судових рішень у адміністративних 
провадженнях аналізується:

 f тлумачення судом змісту поняття «невико-
нання батьківських обов’язків»;

 f кількісне співвідношення жінок та чоловіків, 
які притягаються до адміністративної відпо-
відальності за ст. 184 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення (далі — КУ-
пАП); 

 f кількісне співвідношення рішень про при-
тягнення до адміністративної відповідально-
сті батьків за: 1) ухилення батьків від вико-
нання батьківських обов’язків; 2) вчинення 
адміністративних та кримінальних право-
порушень неповнолітніми; 3) невиконання 

4 Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Савіни проти України» (заява N 39948/06), 18 грудня 2008 року.  
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_454#Text

5 Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Курочкін проти України» (Заява № 42276/08) від 20 травня 2010 року. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_841#Text

6 Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Мамчур проти України» (заява № 10383/09) від 16 липня 2015 року. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_a93#Text 

рішення органу опіки та піклування щодо 
визначення способів участі у вихованні ди-
тини та спілкуванні з нею того з батьків, хто 
проживає окремо від дитини.

У резюме судових рішень кримінальних прова-
джень аналізується розмежування диспозиції ст. 
184 КУпАП і диспозиції ст. 166 Кримінального 
кодексу України (далі — ККУ) та кількісне спів-
відношення жінок і чоловіків, які притягаються 
до кримінальної відповідальності за ст. 166 ККУ. 

У судових рішеннях цивільних проваджень пе-
ревіряється гіпотеза щодо наявності судової 
практики про визначення місця постійного про-
живання дитини переважно з матір’ю («презумп-
ція на користь матері»).

Судові рішення для аналізу обрали в такий спо-
сіб, щоб охопити всю територію країни, на яку 
поширюється юрисдикція судів першої інстанції. 
Отримані статистичні дані не варто розглядати 
як абсолютний показник застосування Конвенції 
про права дитини та інших релевантних норма-
тивних актів в Україні, але ці дані засвідчують 
певні тенденції такого застосування.

Також ми провели письмове опитування 295 ад-
вокатів та адвокаток, з яких 53,1% є жінками, а 
46,9% — чоловіками, з метою додаткової верифі-
кації даних цього дослідження, а також отриман-
ня додаткової інформації, яку неможливо вияви-
ти шляхом аналізу судової практики. 
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Забезпечення найкращих інтересів дитини, її 
достойного рівня життя для фізичного, інтелек-
туального, морального, культурного, духовного і 
соціального розвитку, захист її прав є основними 
обов’язками батьків. Кожен із батьків рівноправ-
но відповідає за виконання цих обов’язків і ко-
жен із них — мати чи батько — мають рівноправ-
но відповідати за невиконання своїх обов’язків.

Один із стереотипів, який панує у сфері сімейних 
взаємин, зокрема виховання дитини, полягає у 
тому, що насамперед мати відповідає за вихо-
вання дитини, створення їй належних умов тощо.

Саме тому ми вирішили дослідити, як саме ці сте-
реотипи відображаються в судовій практиці в ад-
міністративних справах про притягнення батьків 
або осіб, які їх замінюють, до відповідальності за 
невиконання батьківських обов’язків відповідно 
до ст. 184 КУпАП.

Основні питання, які ми поставили перед дослі-
дженням, були:

 ~ Хто та чому найчастіше несе адміністративної 
відповідальність за невиконання батьківських 
обов’язків?  

 ~ За які вчинки дітей притягують до адміністра-
тивної відповідальності батьків чи осіб, які їх 
замінюють? Які покарання призначає суд?

 ~ Чи враховується думка дітей під час розгляду 
цієї категорії справ? 

 ~ Чи суд ухвалює рішення з урахуванням інте-
ресів дітей?

1.1. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
РОЗГЛЯДУ СПРАВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ 
СТ. 184 КУПАП

До законодавства, яке регулює порядок вико-
нання батьківських обов’язків батьками або 
особами, які їх замінюють, належить: Конвенція 
ООН про права дитини (далі — Конвенція), Закон 
України «Про охорону дитинства», Сімейний ко-
декс України (далі — СКУ).

Відповідно до ст. 18 Конвенції, батьки несуть 
основну відповідальність за вихованні та розви-
ток дитини. Інтереси дитини є предметом їхньо-
го основного піклування. Конвенція покладає на 
державу обов’язок забезпечити однакову відпо-
відальність обох батьків за виховання і розвиток 
дитини.

Національне законодавство покладає на батьків 
відповідальність за створення умов, яких потре-
бує дитина для всебічного розвитку (ст. 8 Закону 
України «Про охорону дитинства»), забезпечен-
ня здобуття дитиною повної загальної середньої 
освіти, піклування про здоров’я дитини, її фізич-
ний, духовний та моральний розвиток, а також 
виховання дитини в дусі поваги до прав та сво-
бод інших людей, любові до своєї сім’ї та родини, 
свого народу та Батьківщини (ст. 150 СКУ).

Відповідальність за невиконання батьківських 
обов’язків передбачена ст. 184 КУпАП, а також ст. 
166 ККУ.

Ст. 184. Невиконання батьками або особами, що 
їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей.

Ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від 
виконання передбачених законодавством обов’яз-
ків щодо забезпечення необхідних умов життя, 
навчання та виховання неповнолітніх дітей 
тягне за собою попередження або накладення 

РОЗДІЛ I. ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ 
АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ ЩОДО НЕВИКОНАННЯ 
БАТЬКАМИ АБО ОСОБАМИ, ЯКІ ЇХ ЗАМІНЮЮТЬ, 
БАТЬКІВСЬКИХ ОБОВ’ЯЗКІВ
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штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після 
накладення адміністративного стягнення, тяг-
нуть за собою накладення штрафу від ста до 
трьохста неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян.

Одним із завдань судового розгляду справ про 
адміністративні правопорушення є об’єктивне 
з’ясування обставин кожної справи, забезпечен-
ня виконання ухваленого судового рішення, а 
також виявлення причин та умов, які сприяють 
вчиненню правопорушення, та запобігання їх-
ньому вчиненню в майбутньому (ст. 245 КУпАП).

Суди, розглядаючи цю категорію справ (ст. 184 
КУпАП), мають ґрунтуватися на принципі рівності 
перед законом, зокрема за ознакою статі.

Важливо зазначити, що відповідно до ст. 268 КУ-
пАП присутність особи, яка притягається до ад-
міністративної відповідальності за ухилення від 
виконання батьківських обов’язків, є необов’яз-
ковою. У такий спосіб суди у випадку, якщо особа 
належним чином повідомлена, але не з’являється 
у залу суду, то справу можуть слухати за її відсут-
ності.

1.2. ОСНОВНІ ДАНІ ЗА РЕЗУЛЬТАТИ 
ДОСЛІДЖЕННЯ 
За даними Державної судової адміністрації 
України у 2019 році суди першої інстанції роз-
глянули 34 177 справ про адміністративні пра-
вопорушення, передбачені ст. 184 КУпАП.

Зважаючи на велику кількість цієї категорії 
справ у межах дослідження, ми проводили ана-
ліз судових рішень, які були ухвалені в період з 
01 жовтня 2019 року до 31 жовтня 2019 року в м. 
Києві, Львівській, Харківській, Миколаївській та 
Черкаській областях.

Так, відповідно до Єдиного державного реєстру 
судових рішень, у жовтні 2019 року винесено 
628 постанов про притягнення осіб до відпові-
дальності за ст. 184 КУпАП. За регіональним роз-
поділом 175 постанов винесено в Харківській 
області, 131 у Львівській області, 121 у Микола-
ївській області, 103 у Черкаській області та 98 у 
м. Києві.  

623 з проаналізованих постанов винесено су-
дом першої інстанції, а 5 судом апеляційної ін-
станції. Справи про притягнення осіб до адмі-
ністративної відповідальності за невиконання 
батьківських обов’язків, по суті, не оскаржуються 
в апеляційному порядку. 

Прикметно, що такі справи розглядаються за-
звичай без участі адвокатів/-ток на стороні пра-
вопорушників. За результатами проведеного 
опитування серед адвокатів/-ток лише 30,5% з 
опитаних адвокатів/-ок брали участь у цій кате-
горії справ у суді першої інстанції, 3,4% адвока-
тів/-ток у суді апеляційної інстанції, а 66,1% вза-
галі не брали участі у цій категорії справ.

12 22,45%

47,45%

 29,14%
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Ця категорія справ розглядається суддями пер-
шої інстанції рівнозначно як жінками, так і чо-
ловіками:

 f постанов винесено суддями жіночої статі — 
307;

 f постанов винесено суддями чоловічої статі — 
316.

Такий розподіл пояснюється забезпеченим ген-
дерним балансом серед суддів місцевих судів. 
Відповідно до гендерного складу апеляційних та 
місцевих судів України, Державної судової адмі-
ністрації та її територіальних управлінь, станом 
на 01 липня 2020 року в місцевих судах працює 
53% жінок-суддів та 47% чоловіків-суддів7.

Дії (бездіядьність), які є підставою 
для притягнення батьків до 
адміністративної відповідальності 
Розглядаючи цю категорію справ суди мають 
встановити наявність події і складу адміністра-
тивного правопорушення, зокрема ухилення 
батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання 
передбачених законодавством обов’язків щодо 
забезпечення необхідних умов життя, навчання 
та виховання неповнолітніх дітей.

У судовій практиці під поняттям «ухиленням 
батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання 
батьківських обов’язків» визначають бездіяль-
ність, внаслідок якої обов’язки щодо виховання 
дитини виконуються неналежно та не в повно-
му обсязі. Наприклад, незабезпечення необхід-
них умов життя, належного виховання, навчання 
неповнолітніх дітей, залишання впродовж три-
валого терміну дитини без будь-якого нагляду, 
ухилення від виховання дітей (у тому числі не-
забезпечення відвідування ними школи, контро-
лю за дозвіллям), незабезпечення безпечних умов 
перебування за місцем проживання чи в іншому 
місці, невжиття заходів щодо їхнього лікуван-
ня, безпідставне обмеження в харчуванні, одязі, 
інших предметах першої необхідності, штучне 
створення незадовільних побутових умов тощо8.

Зважаючи на незначну кількість постанов апеля-
ційних судів у цій категорії справ, ми не можемо 

7 Узагальнення гендерного складу апеляційних та місцевих судів України, Державної судової адміністрації України та її терито-
ріальних управлінь станом на 01 липня 2020 року. 
URL: https://dsa.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/dsa/gen1_20.pdf 

8 Постанова Харківського апеляційного суду у справі № № 623/1583/19 від 04 червня 2019 року.  
URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/82329516 

стверджувати, що таке розуміння складу адмі-
ністративного правопорушення щодо ухилення 
від виконання батьківських обов’язків є пошире-
ним у судовій практиці.

Позаяк ця концепція застосовувалася судами 
апеляційних судів, ми вирішили екстраполювати 
її на ті діяння, які ми виявили в справах, проана-
лізованих у межах цього дослідження. 

За результати цієї екстраполяції ми отримали 
такі дані:

 f 20,4% справ — не було створено належних 
умов для проживання дитини;

 f 16,6% справ — залишення дитини без нагля-
ду;

 f 11,3% справ — вчинення дитиною правопо-
рушення;

 f 8,8% справ — розпивання дитиною алкоголю 
в громадських місцях;

 f 6,8% справ — невідвідування дитиною шко-
ли;

 f 6,5% справ — неможливо встановити діяння 
з постанови суду;

 f 3,03% справ — крадіжка, вчинена дитиною;

 f 2,9% справ — паління дитиною в громад-
ських місцях;

 f 0,16% справ — невиконання рішення органу 
опіки;

 f 23,6% справ — вчинення інших діянь.

До «інших діянь» віднесено залишення дітьми 
місця проживання, пізнє повернення дому, вчи-
нення бійок, нецензурна лайка в школі, отруєння 
ліками, алкоголем або завдання собі шкоди тех-
нікою чи інструментами вдома.

З огляду на попередню позицію апеляційних су-
дів діяння, як-от пізнє повернення дитини додо-
му, телефонні дзвінки батьків у поліцію, оскільки 
дитина не повернулась додому, виклик батьками 
швидкої через алкогольне чи наркотичне отру-
єння, завдання дітьми собі шкоди не можуть 
розцінюватися як не виконання батьківських 

https://dsa.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/dsa/gen1_20.pdf
https://reyestr.court.gov.ua/Review/82329516


10

обов’язків.

У 46% випадках справи, у яких на батьків склали 
адміністративний протокол за залишення дітьми 
місця проживання, пізнє повернення дому, вчи-
нення бійок, нецензурну лайку в школі, отруєння 
ліками, алкоголем, завдання собі шкоди технікою 
чи інструментами вдома тощо, закривалися або 
у зв’язку із закінченням строків притягнення до 
адміністративної відповідальності, не встанов-
лення складу чи події адміністративного право-
порушення тощо.

«Часто буває, що в діях батька чи мате-
рі відсутній склад адміністративного 
правопорушення, суди дослуховується до 
позиції захисту, не мають упередженого 
ставлення, оскільки органи поліції без-
підставно складають такі постанови».

Респондент/-ка опитування

Із загальної кількості адміністративних справ, 
що розглядалися за ст. 184 КУпАП у 2019 році, 
у 32,9% випадках вина особи, яка була вказана 
такою, що вчинила адміністративне правопору-
шення, не була встановлена. Це пов’язано як із 
відсутністю складу чи події адміністративного 
правопорушення, так і з неправильно складени-
ми протоколами, а саме відсутність інформації 
про склад правопорушення, час його вчинення 
тощо. Неправильно складені адміністративні 
протоколи призводять до повернення судом ад-
міністративних матеріалів, що в результаті при-
зводить до завершення строку притягнення осо-
би до адміністративної відповідальності.

Наказом Міністерства внутрішніх справ від 06 
листопада 2015 року України було затверджено 
інструкцію з оформлення матеріалів про вчи-
нення адміністративного правопорушення в ор-
ганах поліції9.

Наказом був затверджений бланк адміністра-
тивного протоколу, а в інструкції розписаний 
порядок його заповнення, зокрема обов’язкове 
зазначення дати, часу, місця вчинення і суть вчи-
неного адміністративного правопорушення. Суть 
вчиненого правопорушення повинна відповіда-

9   Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні 
правопорушення в органах поліції»  № 1376 від 06 листопада 2013 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1496-
15#Text  

10 Постанова Дзержинського районного суду міста Харкова у справі № 638/15525/19 від 07 жовтня 2019 року. URL: https://
reyestr.court.gov.ua/Review/85137089 

ти ознакам складу адміністративного правопо-
рушення, а не дублювати їх. Зокрема у низці ад-
міністративних протоколів вказується, що особа 
вчинила правопорушення, яке полягає в ухилен-
ні від виконання батьківських обов’язків, проте в 
чому саме проявляється ухилення від виконання 
не вказується. У зв’язку з цим такі адміністратив-
ні матеріали можуть бути повернені судом на 
доопрацювання.

Наприклад, 07 жовтня 2019 року Дзержинським 
районним судом м. Харкова винесено постано-
ву про повернення матеріалів справи про ад-
міністративне правопорушення для належного 
оформлення, позаяк у протоколі про адміністра-
тивне правопорушення не було розкрито суті 
правопорушення, а також не додано пояснень 
неповнолітньої особи10.

Хто найчастіше несе відповідальність 
за невиконання батьківських 
обов’язків?
Прикметно, що справи про притягнення до ад-
міністративної відповідальності за неналежне 
виконання батьківських обов’язків найчастіше 
стосуються жінок. З аналізу текстів проаналізо-
ваних рішень зрозуміло, що із загальної кілько-
сті адміністративних матеріалів, які надходили 
до суду, у 78,8% випадків протоколи про притяг-
нення до адміністративної відповідальності було 
складено на матерів, у 17% випадках на батька, у 
2,7% випадках на діда/бабу або інших опікунів. У 
1,4% випадків з текстів рішень суду не було змо-
ги встановити особу правопорушника.

Згідно з даними Державної судової адміністрації 
України щодо загальної кількості осіб, зокрема 
жінок, притягнутих до адміністративної відпові-
дальності за ст. 184 КУпАП у 2019 році. У 2019 
році серед 19 749 осіб, яких притягнули до адмі-
ністративної відповідальності за неналежне ви-
конання батьками або особами, які їх замінюють, 
батьківських обов’язків,  80,36% — це жінки.

Адвокати/-ки, які брали участь в письмовому 

https://reyestr.court.gov.ua/Review/85137089
https://reyestr.court.gov.ua/Review/85137089
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опитуванні, зазначили, що в їхній практиці суди 
найчастіше притягують матерів (46,6% випадків) 
до адміністративної відповідальності за нена-
лежне виконання батьківських обов’язків, обох 
батьків у 35,1%, а лише батька — у 17,2% випадків. 

Отже, справи про притягнення до адміністра-
тивної відповідальності за неналежне виконан-
ня батьківських обов’язків у більшості випадків 
стосуються жінок-матерів дітей, оскільки вони 
були зазначені в протоколах про притягнення до 
адміністративної відповідальності  як правопо-
рушниці. 

Аналізуючи судові рішення, неможливо встано-
вити об’єктивні причини, чому саме на матерів у 
78,8% випадках складаються протоколи про вчи-
нення адміністративних правопорушень, перед-
бачених ст. 184 КУпАП. Однією з гіпотез є вплив 
гендерних стереотипів, зокрема щодо відпові-
дальності насамперед матерів за виховання ді-
тей, яку за результатами аналізу судової практик 
не вдалось підтвердити чи спростувати.

1.3. ВРАХУВАННЯ ІНТЕРЕСІВ 
ДИТИНИ 

Справи про невиконання батьками або особами, 
які їх замінюють, батьківських обов’язків стосу-
ються прав та інтересів дітей, адже батьків або 
притягують до відповідальності у зв’язку із не-
забезпеченням належним умов проживання, 
розвитку тощо для дитини, або ж притягують до 

відповідальності за вчинення дитиною певних 
діянь, які можуть становити загрозу її життю та 
здоров’ю. До таких діянь належать: залишення 
місця проживання, нічні прогулянки, вживання 
алкоголю або ліків, завдання собі фізичної шко-
ди, невідвідування школи, куріння та розпивання 
алкогольних напоїв у громадських місцях.

Якщо діяння, як-от залишення малолітньої дити-
ни без нагляду, не забезпечення житлових умов, 
антисанітарія вдома, відсутність їжі тощо свід-
чать про ігнорування батьками своїх обов’язків, 
то невідвідування школи, куріння в громадських 
місцях чи розпивання алкогольних напоїв або 
крадіжки з супермаркетів свідчать про проти-
правну поведінку самої дитини і потреба в не-
сенні нею відповідальності за такі вчинки.

Аналіз судової практики в цій категорії справ 
свідчить, що 56,37% випадків стосуються саме 
вчинення дітьми протиправної поведінки, за які 
відповідповідальність несуть батьки.

Якщо ці дії вчиняються дітьми, які здатні поясни-
ти мотиви своїх дій, зрозуміти їх протиправність 
та в подальшому під впливом відповідальності їх 
не вчиняти, то такі діти повинні бути присутніми 
під час судового розгляду. Їхня думка щодо пра-
вопорушення та міри покарання, яка може бути 
застосована до батьків, повинна бути заслухана, 
адже одним із завдань суду під час розгляду цієї 
категорії справ є попередження вчинення пра-
вопорушення в майбутньому.

Встановлення віку дитини має важливе значен-
ня для вирішення судом питання про врахуван-
ня думки дитини під час розгляду цієї категорії 
справ, адже це впливає на змогу дитини ви-
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словити свою думку в судовому засіданні. Звіс-
но, під час судового розгляду адміністративної 
справи суду, інформація про дату народження 
малолітніх та неповнолітніх дітей відома, проте 
ці персональні дані не висвітлюються в Єдиному 
державному реєстрі судових рішень. 

Під час аналізу судових рішень із тексту ми на-
магалися ідентифікувати вік дітей, враховуючи 
інформацію про навчання, гуртки, наявність ін-
формації про здійснення догляду за дитиною до 
трьох років тощо.

З тексту 62,42% проаналізованих рішеннях суду 
визначити вік дитини було неможливо. З тексту 
тих рішень, у яких вказувався вік дітей, відомо 
що діти були:

 f шкільного віку — 32,96% справ;

 f дошкільного віку — 4,62% справ.

На жаль, лише в одній із 628 справ під час роз-
гляду в суді була присутня дитина і лише у двох 
справах думку дитини запитували.

12 4,62%

32,96%

62,42%

1.4. ЯКІСТЬ СУДОВИХ РІШЕНЬ 

Відповідно до постанови Великої Палати Вер-
ховного Суду № 261/0/15-18 від 28 листопада 
2019 року11 судове рішення високої якості — це 
рішення, яке досягає правильного результа-
ту, наскільки це дозволяють надані суду мате-
ріали у справедливий, швидкий, зрозумілий та 
недвозначний спосіб. Як випливає із завдань 
адміністративного провадження, забезпечення 
виконання винесеної постанови, а також вияв-
лення причин та умов, що сприяють вчиненню 
адміністративних правопорушень, запобігання 
правопорушенням, виховання громадян у дусі 
додержання законів, зміцнення законності, є те, 
чим повинен керуватися суд під час ухвалення 
рішення.

11 Постанова Великої палати Верховного суду у справі № 261/0/15-18 від 28 листопада 2019 року.  
URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/86435732 

Аналіз судової практики з розгляду адміні-
стративних справ, передбачених ст. 184 КУпАП, 
засвідчив, що у випадку, якщо протокол про 
притягнення особи до адміністративної відпо-
відальності відповідає вимогам, а особа не з’я-
вилася в судове засідання, суд не встановлює 
додаткових обставин, які мають значення для 
справи. У випадках, якщо жінки чи чоловіки з’яв-
ляються на судове засідання, вони зазвичай про-
сять врахувати їхнє щире каяття та не признача-
ти високого штрафу. 

Як зазначалось вище, у абсолютній більшості 
випадків до адміністративної відповідальності 
за ст. 184 КУпАП притягуються жінки (78,8%). Із 
тексту судових рішень у цій категорії справ не-
можливо визначити, чи встановлюють суди з ким 
проживає дитина і хто насправді є правопоруш-

https://reyestr.court.gov.ua/Review/86435732
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ником. Зазвичай суд не ставить запитання чому 
саме мати у випадку, якщо дитина проживає у 
повній сім’ї, визнається такою, що вчинила пра-
вопорушення. Очевидно суди повинні врахову-
вати гендерно чутливий підхід та застосовувати 
під час розгляду цієї категорії справ антидискри-
мінаційне законодавство. Проте суди взагалі не 
застосовують Закон України «Про забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», 
а також Закон Україні «Про засади запобігання 
та протидії дискримінації в Україні». Цими за-
конодавчими актами регулюється поняття «дис-
кримінація», зокрема прямі і непрямі обов’язки 
держави вживати позитивних дій щодо недопу-
щення випадків дискримінації за ознакою статі. 
Так, приміром, у випадку встановлення судом, що 
протокол про адміністративне правопорушення 
було складено на матір дитини, через те, що вона 
є жінкою і насамперед повинна відповідати за 
виховання і розвиток дитини. Такі дії правоохо-
ронних органів можуть бути визнані дискримі-
наційними, а вина особи у вчиненні адміністра-
тивного правопорушення недоведеною. 

У 83,9% постанов не зазначалося з ким проживає 
дитина. Встановлення цієї обставини має без-
посередній стосунок до встанововлення особи 
правопорушника та наявності ознак адміністра-
тивного правопорушення. Встановлення особи 
правопорушника також має підтверджуватися 
доказами.

Під час обрання виду адміністративного стяг-
нення у 32,64% випадків суд застосовує попере-
дження, у 18,63% випадків —  штраф, у 48,63% 
випадків справи були закриті через сплив стро-
ків притягнення до адміністративної відпові-
дальності чи у зв’язку із відсутністю складу адмі-
ністративного правопорушення тощо. 

Згідно з даними Державної судової адміністрації 
України в 2019 році суд виніс 19 749 постанов 
про накладення адміністративного стягнення, з 
яких — 58,88% накладення адміністративного 
стягнення у формі попередження, а у 41,12% — 
штраф. 

Варто звернути увагу, що в 2019 році суди накла-
ли штрафи на загальну суму 8 756 142 гривень, 
з яких лише 1 651 788 гривень було сплачено. 
Тобто вид адміністративного стягнення, як-от 
штраф, виконується лише в 18,86% випадків. 

12 Постанова Солом’янського районного суду м. Києва у справі № 760/23613/19 від 09 жовтня 2019 року. 
URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/84908207  

Під час аналізу судової практики виявлено, що 
суди не встановлюють матеріальний та сімейний 
стан особи правопорушника та у більшості ви-
падків не беруть до уваги наявність більше двох 
дітей та неспроможність оплатити мінімальну 
суму штрафу в розмірі 850 гривень. Наприклад, у 
нижче наведеній справі зрозуміло, що жінка, яка 
проживає із дитиною в покинутому автомобілі, 
не має змоги сплатити штраф у розмірі 850 гри-
вень, та накладення такого штрафу не відповіда-
тиме найкращим інтересам дитини.

Приклад. «ОСОБА_1 ухилялася від виконання 
батьківських обов’язків, які передбачені законо-
давством, щодо виховання малолітнього сина 
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, що полягає в тому, що 
з 10 липня 2019 року по 13 липня 2019 року про-
живала разом з малолітнім сином у покинутому 
автомобілі за адресою: м. Київ, вул. Г. Севастопо-
ля, 14 у зв’язку з чим у дитини не було належних 
умов для проживання»12.

Ст. 34 КУпАП передбачає обставини, які пом’як-
шують відповідальність за адміністративне пра-
вопорушення, а саме:

1. щире розкаяння винного;

2. відвернення винним шкідливих наслідків 
правопорушення, добровільне відшкодуван-
ня збитків або усунення заподіяної шкоди;

3. вчинення правопорушення під впливом силь-
ного душевного хвилювання або під час збі-
гів тяжких особистих чи сімейних обставин;

4. вчинення правопорушення неповнолітнім;

5. вчинення правопорушення вагітною жінкою 
або жінкою, яка має дитину віком до одного 
року.

Проте санкцією ст. 184 КУпАП передбачаються 
види адміністративного стягнення, як-от попе-
редження або накладення штрафу від п’ятдеся-
ти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян.

Є випадки, коли накладення штрафу не відпо-
відає завданням провадження у справах про 
адміністративні правопорушення. Зокрема, не-
доцільно застосовувати штраф щодо безпри-
тульних, одиноких матерів, чоловіків та жінок, які 
виховують дитину самостійно і не мають достат-
нього доходу, малозабезпечених тощо.

https://reyestr.court.gov.ua/Review/84908207
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Адвокати/-ки зазначають, що лише в 43,2% 
справ суди застосовують міру стягнення пропо-
рційну до вчиненого правопорушення. Водночас 
у 18,4% випадках суд застосовує такий вид ад-
міністративного стягнення, як штраф, незважаю-
чи на майновий стан особи правопорушника та 
кількості дітей. Ще 38,4% відповіли, що їм важко 
відповісти на це питання.

У проаналізованих рішеннях суди згадували 
рішення Європейського суду з прав людини 
в 5,57% випадків. Переважно це були рішення, 
якими суд закривав провадження у справі (17 
справ із 35). Важливо зазначити посилання су-
дів на такі рішення Європейського суду з прав 
людини, як «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення 
від 16 жовтня 2008 року), «Бакланов проти Ро-
сії» (рішення від 9 червня 2005 року) та справи 
«Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 
2005 року), у яких суди посилаються на принцип 
пропорційності під час обрання міри покарання. 
Під час призначення покарання, «...щоб втру-
чання вважалося пропорційним, воно має відпо-
відати тяжкості правопорушення і не становити 
“особистий надмірний тягар для особи”».13

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 
ДО РОЗДІЛУ І

1. Справи про притягнення до адміністративної 
відповідальності за неналежне виконання 
батьківських обов’язків є гендерно чутливими, 
адже переважно стосуються жінок-правопо-
рушниць. З проаналізованих судових рішень, 
неможливо встановити об’єктивні причини, 
чому саме на матерів у 78,8% випадках скла-
дались протоколи про вчинення адміністра-
тивних правопорушень, передбачених ст. 184 
КУпАП. Однією з гіпотез є вплив гендерних 
стереотипів, зокрема щодо відповідальності 
насамперед матерів за виховання дітей, яку 
за результатами аналізу судової практик не 
вдалось підтвердити чи спростувати.

2. У справах про адміністративні правопору-
шення, передбачені ст. 184 КУпАП, думка ди-
тини судами не заслуховується, навіть якщо 
діяння вчинене са́ме дитиною.

13 Постанова Вовчанського районного суду Харківської області у справі № 617/1494/19 від 03 жовтня 2019 року. 
URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/85374835  

3. У більшості випадків суд застосовує міру 
адміністративного стягнення, як-от попере-
дження (32,6% випадків). Водночас у 18,6% 
випадків суд застосовує штраф, хоча зазви-
чай він сплачується правопорушником/-цею 
лише в 18,86% випадків і не є ефективною 
мірою покарання. Під час призначення такого 
виду адміністративного стягнення суди мають 
ґрунтуватися на принципі пропорційності, 
щоб призначене покарання не становило 
надмірний тягар для особи.  

За результатами проведеного дослідження судо-
вої практики розгляду справ про адміністративні 
правопорушення, передбачені ст. 184 КУпАП, ре-
комендується:

1. Національній школі суддів України впрова-
джувати навчальні програми щодо розгляду 
справи про вчинення адміністративних пра-
вопорушень, передбачених ст. 184 КУпАП, з 
урахуванням гендерних аспектів та інтересів 
дитини.

2. Суддям під час розгляду справ про адміні-
стративні правопорушення, передбачених ст. 
184 КУпАП, більшу увагу приділяти встанов-
ленню обставин та зазначення їх у судовому 
рішенні, як-от: з ким проживає дитини з ме-
тою визначення особи правопорушника; вік 
дитини з метою заслуховування її думки в 
судовому засіданні; майновий стан і кількість 
дітей у особи, яка вчинила правопорушення. 

3. Верховному Суду сформувати єдині підходи 
до розуміння й тлумачення складу адміні-
стративного правопорушення, як-от «нена-
лежне виконання батьківських обов’язків».

4. Міністерству внутрішніх справ України роз-
робити рекомендації щодо заповнення про-
токолів у справах про адміністративні право-
порушення, передбачені ст. 184 КУпАП, у яких 
надати чітке розуміння й тлумачення поняття 
«неналежне виконання батьківських обов’яз-
ків».

https://reyestr.court.gov.ua/Review/85374835
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Мета запровадження кримінальної відповідаль-
ності за невиконання обов’язків щодо догляду за 
дитиною є подібною до мети адміністративної 
відповідальності — захист прав дітей. У цьому 
розділі ми ставили собі за мету дослідити роз-
межування ст. 184 КУпАП і ст. 166 ККУ та визна-
чити, яким є правове регулювання цієї категорії 
справ. 

Основні питання, які поставили перед досліджен-
ням судових рішень у адміністративних справах 
щодо невиконання батьківських обов’язків, були:

 ~ Хто найчастіше несе відповідальність за злісне 
невиконання батьківських обов’язків? Чому?

 ~ За які діяння притягують батьків до кримі-
нальної відповідальності? Які покарання при-
значає суд?

2.1. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

Відповідальність за злісне невиконання щодо 
догляду за дитиною або за особою, щодо якої 
встановлена опіка чи піклування, визначаєть-
ся ст. 166 Кримінального кодексу України (далі 
- ККУ). Конструкція цієї статті є дуже подібною до 
статті 184 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення (далі КУпАП), адже обидві стат-
ті встановлюють відповідальність за невиконан-
ня обов’язків щодо дитини, визначених законом.

Стаття 184. Невиконання батьками або особами, 
що їх замінюють, обов'язків щодо виховання 
дітей

Ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, 
від виконання передбачених законодавством 
обов’язків щодо забезпечення необхідних умов 
життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей 

— тягне за собою попередження або накладення 
штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян.

Стаття 166. Злісне невиконання обов'язків по 
догляду за дитиною або за особою, щодо якої 
встановлена опіка чи піклування

Злісне невиконання батьками, опікунами чи 
піклувальниками встановлених законом обов’язків 
по догляду за дитиною або за особою, щодо якої 
встановлена опіка чи піклування, що спричинило 
тяжкі наслідки, 
 

— карається обмеженням волі на строк від двох до 
п’яти років або позбавленням волі на той самий 
строк.

Ключова різниця між цими статтями полягає у 
настанні наслідків. Для застосування ст. 184 КУ-
пАП наявність негативних наслідків не є переду-
мовою, позаяк важливим є сам факт невиконан-
ня батьківських обов’язків. Водночас настання 
тяжких наслідків є умовою для настання відпо-
відальності за ст. 166 ККУ. 

Ще однією відмінністю між цими статтями є 
вжитий законодавцем прикметник «злісний» у 
диспозиції ст. 166 ККУ. Загалом у Кримінально-
му кодексі прикметник «злісний» застосовується 
у шести складах злочинів, у тому числі у трьох 
складах, які прямо пов’язані з взаєминами дітей 
та батьків: злісне ухилення від сплати аліментів 
на утримання дітей, злісне ухилення від сплати 
коштів на утримання непрацездатних батьків та 
злісне невиконання обов’язків щодо догляду за 
дитиною. 

15
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З одного боку, законодавець, імовірно, прагнув 
продемонструвати особливий характер взаємин 
батьків та дітей і, відповідно, те, що вчинення 
порушення щодо своїх батьків чи дітей є злим і 
недоброзичливим актом. З іншого боку, законо-
давець міг застосувати такий оціночний термін, 
аби начебто розмежувати поняття «адміністра-
тивне правопорушення» та «злочин», оскільки і 
невиконання обов’язків щодо догляду за дити-
ною, і несплата аліментів передбачаються в обох 
нормативно-правових актах.

Ймовірно, шляхом використання цього оціноч-
ного терміну, законодавець прагнув продемон-
струвати вищий ступінь суспільної небезпеки 
вчиненого діяння порівняно з схожою конструк-
цією статті КУпАП.

2.2. ОСНОВНІ ДАНІ ЗА 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Дії (бездіядьність), які є підставою для 
притягнення батьків до кримінальної 
відповідальності
Норми ст. 166 ККУ є бланкетними (відсилочни-
ми), адже стаття не визначає перелік обов’язків, 
порушення яких призводить до наслідку у ви-
гляді кримінальної відповідальності. Відповідно 
для застосування цієї статті суди повинні встано-
вити, які саме обов’язки по догляду за дитиною 
існують, та яким чином вони порушувались.

За даними Єдиного державного реєстру судових 
рішень у 2019 році суди ухвалили 12 вироків (усі 
обвинувальні) за цією статтею. Найчастіше для 
встановлення змісту обов’язків по догляду за ди-
тиною суди використовували ст. 51 Конституції 
України, ст. 150 СКУ, ст. 8, 11, 12 Закону України 
«Про охорону дитинства», ст. 59 Закону України 
«Про освіту», та ст. 29 Закону України «Про за-
гальну середню освіту». Також суди послугову-
вались нормами  міжнародних документів: Кон-
венції ООН про права дитини та Декларації прав 
дитини.

14 Вирок Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області у справі №185/9948/19 від 10 грудня 2019 року. 
URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/86407270 

15 Вирок Біловодського районного суду Луганської області у справ №408/2361/19-к від 09 серпня 2019 року. 
URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/83555905 

Найчастіше судді апелюють до ч. 2 ст. 150 СКУ, у 
якому положення визначає, що батьки зобов’яза-
ні піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, 
духовний та моральний розвиток. Положення 
законодавства про освіту суд застосував лише в 
одній справі14. Водночас у одній справі суд за-
значив, що мати свідомо не виконувала покла-
дені на неї обов’язки, проте не зазначив, які саме 
обов’язки встановлено законом15. 

З аналізу судової практики випливає, що у бать-
ків є такі обов’язки:

 f виховувати дітей;

 f піклуватися про здоров’я, фізичний, духов-
ний і моральний розвиток дитини;

 f наглядати за дитиною;

 f убезпечувати від різноманітних негативних 
чинників

 f поважати гідність дитини;

 f створювати належні умови для розвитку 
природних здібностей дитини;

 f готувати дитину до самостійного життя та 
праці;

 f забезпечити належне харчування, житло, 
розваги;

 f захищати дитину від недбалого ставлення, 
жорстокості та експлуатації.  

Для застосування ст. 166 ККУ, суд має встановити 
причинно-наслідковий зв’язок між невиконан-
ням обов’язків по догляду за дитиною та тяжкими 
наслідками. Відповідно до даних нашого аналізу, 
у 2019 році суди зазначали такі прояви злісно-
го невиконання батьківських обов’язків (у формі 
дій або бездіяльності), що призвели до тяжких 
наслідків:

 f часто зловживали спиртними напоями, не 
приділяючи належної уваги дитині;

 f не контролювали та не забезпечували на-
лежних та безпечних умов проживання ди-
тини;

 f не здійснили належного нагляду за дітьми;

https://reyestr.court.gov.ua/Review/86407270
https://reyestr.court.gov.ua/Review/83555905
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 f не створили нормальних умов проживання, 
що призвело до захворювання дитини;

 f не звернулись своєчасно до лікувальних за-
кладів;

 f не забезпечили раціональне харчування та 
належний догляд;

 f не проконтролювали відвідування навчаль-
них закладів;

 f не забезпечили медичне спостереження;

 f не забезпечили регулярний прийом медич-
них препаратів;

 f передали керування мопедом малолітній 
доньці.

Хто найчастіше несе відповідальність 
за невиконання батьківських 
обов’язків?
Кримінальна відповідальність за злісне неви-
конання батьківських обов’язків настає у двох 
типах ситуацій: вона може бути наслідком одно-
разової дії (бездіяльності протягом короткого 
періоду часу), яка спричинила тяжку шкоду ди-
тині, або вона може бути наслідком неналежно-
го виконання батьківських обов’язків протягом 
більш тривалого часу (систематичне невиконан-
ня батьківських обов’язків).

Як правило, у першій ситуацій проблем з ви-
значенням суб’єкта злочину не виникає: той з 
батьків, хто доглядав (повинен був доглядати) у 
момент настання події, що спричинила суттєву 
шкоду дитині і є відповідальним за цієї статтею.

Водночас у випадку, коли суттєва шкода дитині 
завдана систематичним невиконанням батьків-
ським обов’язків, суд повинен встановити їх зміст 
та ступінь вини кожного з батьків.

Проаналізувавши дані Єдиного державного реє-
стру судових рішень, ми виявили, що у абсолют-
ній більшості випадків до кримінальної відпові-
дальності за статтею 166 ККУ притягалися матері 
дітей. Лише в одному випадку до кримінальної 
відповідальності притягався батько дитини.

16 Вирок Обухівського районного суду Київської області у справі № 372/2027/19 від 21 червня .2019 року.  
URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/82545652

17 Вирок Гайсинського районного суду Вінницької області № 129/844/19 від 25 вересня 2019 року. 
URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/84496462

18 Вирок Тячівського районного суду Закарпатської області у справі № 307/935/19 від 26 листопада 2019 року.  
URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/85889142

Ми вирішили перевірити чи не обумовлена така 
статистика гендерними стереотипами щодо тра-
диційних ролей батьків у вихованні дитини. Ось 
які дані ми отримали.

У 7 з 12 справ звинувачення одного з батьків 
(батька або матері) у вчиненні злочину обумов-
лене об’єктивними факторами.

Наприклад, в одному з випадків, фактичною під-
ставою для притягнення до кримінальної відпо-
відальності стала передача батьком керування 
мопедом малолітній доньці, яка внаслідок наїз-
ду на перешкоду отримала тілесні ушкодження 
(див. вирок Обухівського районного суду Київ-
ської області від 21 червня 2019 року).16 

В іншому випадку, матір дитини притягнули до 
кримінальної відповідальності, оскільки та за-
лишила дитину без нагляду, внаслідок чого ос-
тання отримала численні опіки. Після цього мати 
дитини, проявивши недбалість, не викликала ме-
дичних працівників та лікувала дитину власними 
силами, що призвело до ускладнень та смерті 
дитини (див. вирок Гайсинського районного суду 
Вінницької області від 25 вересня 2019 року).17

Однак принаймні у 5 випадках до кримінальної 
відповідальності потенційно міг бути притягнутий 
будь-хто з батьків. Показово, що в усіх із них до 
відповідальності притягнута саме матір дитини.

Так, Тячівський районний суд Закарпатської об-
ласті притягнув до кримінальної відповідально-
сті матір дитини за таких обставин.18

Приклад. Подружжя мало маленьку дитину, яка 
померла. Експертиза встановила, що смерть ди-
тини настала унаслідок захворювання – гнійного 
менінгіту, який спричинив ускладнення у вигляді 
гострого набряку та набухання головного мозку. 
За висновком експерта, смерті дитини можна 
було б уникнути, якби батьки вчасно звернулися 
до медичної установи. У судовому засіданні обви-
нувачена пояснила, що у її малолітнього сина під-
нялась температура. Вона думала, що у нього ро-
стуть зубики, через що не зверталася до лікарів, 
а давала йому панадол. Одного дня до неї зате-
лефонував її чоловік, який знаходився на роботі, і 
попросив принести йому сигарети. Вона віднесла 
йому сигарети, а коли повернулася додому, то по-

https://reyestr.court.gov.ua/Review/82545652
https://reyestr.court.gov.ua/Review/84496462
https://reyestr.court.gov.ua/Review/85889142
https://reyestr.court.gov.ua/Review/82545652
https://reyestr.court.gov.ua/Review/84496462
https://reyestr.court.gov.ua/Review/85286791
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бачила, що син, що сидів у візочку, схилив голову. 
Вона викликала швидку допомогу, яка приїхала та 
забрала дитину в лікарню, однак дитина по доро-
зі в лікарню померла.

З аналізу встановлених судом фактичних об-
ставин випливає, що смерть дитини наступила 
внаслідок бездіяльності батьків щодо лікуван-
ня дитини протягом тривалого часу. При цьому 
мати дитини вживала хоча б якихось заходів з 
лікування дитини (хоч і помилкових), тоді як суд 
не встановив жодних обставин, які б свідчили 
про вжиття таких заходів батьком. За таких умов, 
вважаємо, що притягнення саме матері до кри-
мінальної відповідальності могло бути зумовле-
ним гендерним стереотипом відповідно до якого 
належний догляд за дитиною це насамперед від-
повідальність матері.

Однак ще більш показовим у цьому контексті є 
притягнення матері до відповідальності виро-
ком Липоводолинського районного суду Сум-
ської області.19 

За обставинами справи, внаслідок неналежно-
го виконання батьківських обов’язків здоров’ю 
дитини спричинена суттєва шкода. Зокрема, суд 
встановив, що нераціональне та нерегулярне 
харчування дитини призвело до розвитку у неї 
анемії, а відсутність належного догляду -  до от-
римання дитиною травм, що спричинили тяжкі 
наслідки для її життя. Відомо також, що родина 
дитини була взята на облік як неблагополучна у 
зв’язку з схильністю батьків до зловживання ал-
коголем.

При цьому симптоматичним є опис судом обста-
вин отримання дитиною травми:

Приклад. «Близько 6 год. 30 хв. 22 березня 2019 
року обвинувачена ОСОБА_1 залишила доньку 
ОСОБА_13 на свого чоловіка ОСОБА_3 , який мав 
погане самопочуття після надмірного вживання 
алкоголю, в будинку за місцем їхнього проживання 
по АДРЕСА_1 . У цей час ОСОБА_6 отримала тяж-
ку травму голови, небезпечну для її життя».

На наш погляд, наведена ситуація свідчить про 
явне упереджене ставлення до матері дитини як 
до єдиного з батьків, хто несе відповідальність 
за дитину. Адже навіть присутність з дитиною 
батька, який повинен був за нею доглядати, не 

19 Вирок Липоводолинського районного суду Сумської області у справі № 581/599/19 від 11 листопада 2019 року.  
URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/85501575

зупинило суд від висновку, що саме мати дитини 
злісно не виконала батьківські обов’язки.

Таким чином, у кримінальних справах за статтею 
166 ККУ спостерігається тенденція до притягнен-
ня матерів до кримінальної відповідальності, у 
випадках, коли вина обох батьків є рівноцінною. 
Вважаємо, що ця проблема виходить за межі суто 
судової практики, адже стосується й діяльності 
слідчих органів та прокуратури. На наш погляд у 
справах, де кримінальна відповідальність зумов-
лена систематичним невиконанням батьківських 
обов’язків до відповідальності мають притягува-
тися обоє з батьків. Натомість наразі слідчі орга-
ни у цій категорії справ складають обвинувальні 
акти лише щодо матері дитини. Швидше за все 
ця тенденція зумовлена гендерним стереотипом 
відповідно до якого саме на жінці лежить ос-
новний тягар догляду за дитиною.

2.3. ЯКІСТЬ СУДОВИХ РІШЕНЬ 

Загальна структура рішення у цих справах є 
дуже подібною. Структура рішення відображає 
такі етапи: 

 f суд покликається на положення закону, який 
встановлює обов’язок щодо догляду за дит 
иною, не виконаний у цій справі; 

 f описує фактичні обставини; 

 f зазначає про визнання винуватості та вка-
зує на інші докази; враховує обставини, що 
пом’якшують та обтяжують покарання. 

Водночас у всіх справах суд зазначає про обов’я-
зок батьків щодо догляду з дитиною, цитуючи 
положення статей нормативно-правових актів, 
проте суд не зазначає і не пояснює, чому притя-
гує до кримінальної відповідальності саме мати 
дитини. Наприклад, у справі № 753/10112/19 
суд зазначає, що мати систематично не викону-
вала покладених на неї батьківських обов’язків 
всупереч загальноприйнятим нормам моралі, 
материнського обов’язку, а також порушення ст. 
51 Конституції України, ст. 15, 180 СКУ, ст. 8, 12 
Закону України «Про охорону дитинства», ст. 68 

https://reyestr.court.gov.ua/Review/85501575
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Конвенції ООН про права дитини20. Суд зазна-
чає, що мати систематично не виконувала вста-
новлені обов’язки, зокрема виховання дитини у 
повазі до прав та свобод інших, піклування та 
забезпечення охорону здоров’я, достатній рівень 
життя для фізичного, духовного та культурно-
го розвитку тощо. За обставинами справи, мати 
перебувала вдома з донькою та сестрою чоло-
віка, її чоловіком і племінником, розпиваючи 
спиртні напої. Згодом мати з сестрою чоловіка 
пішли до магазину, а вдома залишилась донька, 
чоловік сестри та племінник. Поки мати була в 
магазині, донька вийшла на балкон, ставши на 
коробки для взуття, перехилилась через перила 
і випала з восьмого поверху. По суті, суд встано-
вив, що причиною падіння дитини з балкону ста-
ло систематичне невиконання матір’ю обов’язків 
по догляду за дитиною та положень усіх інших 
статей, які перерахував суд. Батько дитини, який 
проживає спільно, перебував у цей час на роботі 
і повернувся пізніше і є потерпілим у цій справі. 

У такому причинно-наслідковому зв’язку є логіч-
на помилка. Якщо причиною тяжких наслідків 
(смерть дитини) стало систематичне невиконан-
ня батьківських обов’язків, то чому суд оцінює 
їх лише крізь призму обов’язків матері? Якщо 
дитина систематично не отримувала належного 
батьківського догляду, то у такому разі суд пови-
нен був встановити також і порушення батьком 
таких обов’язків. Тобто у цьому судовому рішенні 
суд обмежився загальним покликанням на без-
ліч статей нормативно-правових актів, перелічив 
батьківські обов’язки, проте зовсім не пояснив, як 
невиконання цих обов’язків призвело до наслід-
ку. По суті, суд лише оцінював факт залишення 
дитини без догляду, коли мати вийшла в магазин 
і на підставі цього визначив невиконання бать-
ківських обов’язків, а наведення переліку статей 
та обов’язків батьків жодним чином не впливало 
на мотиваційну частину рішення. 

За обставинами справи № 581/599/19, тяжкі 
наслідки полягають у тому, що донька отрима-
ла переломи нижньої треті обох кісток правого 
передпліччя21. Також зазначається, що донька от-
римала тяжку травму голови в той час, як мати 
залишила доньку на свого чоловіка, батька дити-
ни, який мав погане самопочуття після надмір-

20 Вирок Дарницького районного суду м. Києва у справі № 753/10112/19 від 29 жовтня 2019 року.  
URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/85279442  

21 Вирок Липоводолинського районного суду Сумської області у справі № 581/599/19 від 11 листопада 2019 року. 
URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/85501575 

22 Вирок Тячівського районного суду Закарпатської області у справі № 307/935/19 від 26 листопада 2019 року. 
URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/85889142  

ного споживання алкоголю. Третій епізод, який 
оцінює суд — це завдання матір’ю дитині легких 
тілесних ушкоджень. У цьому випадку суд зазна-
чає, що невиконання матір’ю своїх обов’язків 
полягає саме в цих трьох епізодах. Проте знову 
ж таки суд зовсім не оцінює виконання обов›яз-
ків батьком. Прикметно, в епізоді з отриманням 
дитиною тяжкої травми голови суд зазначає, що 
мати залишила дитину з батьком і тлумачить це 
як невиконання батьківського обов’язку.    

У справі № 307/935/19 йдеться про немовля, яке 
загинуло внаслідок переохолодження22. Суд за-
значає, що мати зі своїм сином знаходилася в 
гостях у своєї матері. Ввечері у дитини почався 
пронос, але не сильний і не частий. Зранку на-
ступного дня вона помітила, що дитина дуже 
бліда й почала викликати швидку медичну до-
помогу. Позаяк машини довго не було, вона за-
телефонувала своєму чоловікові, який був у селі 
Нересниця і приїхав за ними у Терново та відвіз 
їх до Тячівської лікарні. У цій справі суд проіг-
норував свій обов’язок встановити, який батьків-
ський обов’язок порушила мати. Також суд зазна-
чає про чоловіка, проте зовсім не оцінює його дії.

У більшості рішень за їхнім змістом неможливо 
встановити встановити чи дитина виховувалась 
з батьком і чи в нього були також відповідні 
обов’язки. Проте щонайменше ці три приклади 
свідчать, що суд зовсім не оцінює виконання 
батьком своїх обов’язків щодо догляду за дити-
ною. 

Попри те, що диспозиція ст. 166 ККУ визначає, 
що відповідальність настає під час невиконання 
обов’язку, встановленого законом, в одному рі-
шенні відсутня вказівка, який саме обов’язок не 
виконала мати дитини. Також у рішеннях часто 
вказуються різні положення нормативно-право-
вих актів, проте суд не роз’яснює в чому полягає 
цей обов’язок і чому він не був виконаний. Також 
суд недостатньо обґрунтовує причинно-наслід-
ковий зв’язок. Зазвичай суд вказує, що тяжкий 
наслідок (смерть дитини) настав унаслідок діян-
ня матері. Проте під час застосування цієї статті, 
суду варто встановити, що наслідок настав саме 
через невиконання обов’язку щодо догляду за 
дитиною. Наприклад, у деяких справах обставини 
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можуть вказувати на склад злочину, передбаче-
ного ст. 119 ККУ (вбивство через необережність) 
чи ст. 128 ККУ (необережне тяжке або середньої 
тяжкості тілесну ушкодження). Це стосується 
справи, у якій йдеться, що смерть дитини настала 
внаслідок механічної асфіксії, коли мати почала 
годувати дитину грудним молоком, заснула та 
закрила її своїм тілом23. Також суду варто було 
б провести ґрунтовніше розмежування у справі, 
де дитина загинула внаслідок переохолоджен-
ня24. У таких випадках суд повинен обґрунтувати, 
що причиною стало саме невиконання встанов-
леного законом обов’язку щодо догляду за дити-
ною, а не будь-яке інше діяння батьків.  

23  Вирок Ківерцівського районного суду Волинської області у справі №158/3129/19 від 18 грудня 2019 року. URL: https://
reyestr.court.gov.ua/Review/86405475

24  Вирок Тячівського районного суду Закарпатської області у справі № 307/935/19 від 26 листопада 2019 року. URL: https://
reyestr.court.gov.ua/Review/85889142

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ  
ДО РОЗДІЛУ І І

1. Кримінальні справи щодо злісного невико-
нання обов’язків щодо догляду за дитиною за 
ст. 166 ККУ є гендерно чутливими справами. 
У 11 з 12 справ (91,66%) особами, які притя-
гуються до кримінальної відповідальності за 
цією статтею, є жінки, що абсолютно не об-
ґрунтовується жодними об’єктивними факто-
рами.

2. Суди не наводять даних, які дозволили б ви-
значити роль батьків у вихованні дитини. 

3. Суди не обґрунтовують причинно-наслідко-
вий зв’язок між тяжкими наслідками та неви-
конанням встановлених законом обов’язків 
щодо догляду за дитиною. 

За результатами проведеного аналізу судової 
практики розгляду справ про притягнення до 
кримінальної відповідальності за ст. 166 ККУ ре-
комендується:

1. Верховному Суду сформувати єдині підхо-
ди до розуміння складу адміністративного 
правопорушення як-от «злісне невиконання 
обов’язків щодо догляду за дитиною».

2. Національній школі суддів України впрова-
джувати навчальні програми щодо розгляду 
кримінальних справ за ст. 166 ККУ з ураху-
ванням гендерних аспектів та інтересів дити-
ни.

3. Судам під час розгляду кримінальних справ 
за ст. 166 ККУ більшу увагу приділяти вста-
новленню обставин та зазначення їх у судо-
вому рішенні, як-от: причинно-наслідковий 
зв’язок між невиконанням обов’язків по до-
гляду за дитиною та наслідками; з ким про-
живає дитини з метою визначення особи 
правопорушника. 

https://reyestr.court.gov.ua/Review/86405475
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Визначення місця проживання дитини у випадку 
розпаду сім’ї є надзвичайно важливим і склад-
ним питанням, оскільки під час вирішення спору 
мають враховуватися й балансуватися права та 
інтереси дитини, а також права й інтереси обох 
батьків. 

Нині ми спостерігаємо нові тенденції у підходах 
до вирішення спорів та в судовій практиці. З од-
ного боку суди більше акцентують на врахуванні 
та забезпеченні найкращих інтересів дитини під 
час визначення її місця проживання, з іншого — 
ми спостерігаємо підвищення уваги до питання 
рівноправності матері й батька під час визна-
чення місця проживання дитини. Ці тенденції 
спостерігаються не тільки у судовій практиці, а 
й у суспільстві, зокрема постають питання щодо 
дискримінації чоловіків-батьків у визначенні 
місця проживання дитини. 

З 2019 року діє нове законодавство щодо до-
машнього насильства, яке визначає права ді-
тей-постраждалих від домашнього насильства, 
зокрема тих, які були присутні під час вчинення 
насильства. Нове законодавство зобов’язує суди 
та інші органи враховувати випадки домашньо-
го насильства під час розв’язання питання щодо 
місця проживання дитини. Відповідно до ч. 4 ст. 
22 Закону України «Про запобігання та протидію 
домашньому насильству», «під час розгляду су-
дом та/або органом опіки та піклування спорів 
щодо участі одного з батьків у вихованні дитини, 
визначення місця проживання дитини, відібран-
ня дитини <…> обов’язково беруться до уваги 
факти вчинення домашнього насильства стосов-
но дитини або за її присутності».

Зважаючи на це, основними запитаннями, які 
постали перед дослідженням судових рішень у 
справах про визначення місця проживання дітей, 
були:

 ~ Чи враховується судами думка дитини належ-
ним чином відповідно до вимог законодав-
ства?

 ~ Чи надає суд переваги матері при визначенні 
місця проживання дитини?

 ~ Чи враховується домашнє насильство під час 
вирішення спорів про визначення місця про-
живання дитини відповідно до вимог закону?

 ~ Чи застосовують суди міжнародні правозахис-
ні механізми у цій категорії справ?

3.1. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
РОЗГЛЯДУ ЦІЄЇ КАТЕГОРІЇ СПРАВ

Відповідно до ст. 3 Конвенції ООН про права 
дитини, яка є частиною національного законо-
давства, держава зобов’язана забезпечити умо-
ви, аби в усіх діях щодо дітей увага насамперед 
приділялась якнайкращому забезпеченню інте-
ресів дитини. Принцип забезпечення найкращих 
умов для інтересів дитини передбачає, зокрема, 
врахування думки дитини під час розв’язання 
питань, які стосуються її життя. До того ж, відпо-
відно до ст. 12 Конвенції ООН про права дитини, 
держава забезпечує дитині, яка здатна сформу-
лювати власні погляди, право вільно висловлю-
вати ці погляди з усіх питань, що її торкаються. 
До того ж, поглядам дитини приділяється належ-
на увага згідно з її віком і зрілістю. Відповідно 
до ст. 6 Європейської конвенції про здійснення 
прав дітей, під час розгляду справи, що її стосу-
ється, перед ухваленням рішення судовий орган 
надає змогу дитині висловлювати свої думки і 
приділяє їм належну увагу. З цією метою дитині 
надається можливість бути заслуханою у процесі 
будь-якого судового розгляду, який її стосується.

Порядок визначення місця проживання дитини 
визначає Сімейний кодекс України (далі — СКУ). 
Відповідно до ст. 161 СКУ, якщо мати та батько, 
які проживають окремо, не дійшли згоди з ким 
із них проживатиме малолітня дитина, спір між 

РОЗДІЛ І І І. ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СПРАВ, 
ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИЗНАЧЕННЯМ МІСЦЯ 
ПРОЖИВАННЯ ДИТИНИ
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ними може вирішуватися органом опіки та пі-
клування або судом.

Відповідно до ст. 160 СКУ, місце проживання ди-
тини, яка не досягла десяти років, визначається 
за згодою батьків, а місце проживання дитини, 
яка досягла десяти років, визначається за спіль-
ною згодою батьків та самої дитини. Дитина, яка 
досягла чотирнадцяти років, має право самостій-
но вирішувати з ким з батьків хоче проживати.

Отже, ст. 160 СКУ обмежує право дитини, яка не 
досягла десяти років, на врахування її думки 
під час визначення місця її проживання. Це су-
перечить ст. 171 СКУ, яка гарантує дитині право 
бути вислуханою батьками, іншими членами сім’ї, 
посадовими особами з питань, що стосуються її 
особисто, а також питань сім’ї, тобто і щодо пи-
тань місця її проживання. Норми ст. 171 СКУ не 
обмежують це право дитини певним віком. Від-
повідно до ч. 2. ст. 171 СКУ дитина, яка може ви-
словити свою думку, має бути вислухана під час 
вирішення спору між батьками або іншими осо-
бами щодо її виховання, місця проживання. Суд 
має право постановити рішення всупереч думці 
дитини, якщо цього вимагають її інтереси.

Ст. 161 СКУ визначає фактори, які мають бути 
враховані під час визначення місця проживання 
дитини, зокрема ставлення батьків до виконання 
своїх батьківських обов’язків, особиста прихиль-
ність дитини до кожного з них, вік дитини, стан 
її здоров’я та інші обставини, що мають істотне 
значення. До того ж, орган опіки та піклування 
або суд не можуть передати дитину для прожи-
вання тому з батьків, хто не має самостійного 
доходу, зловживає спиртними напоями або нар-
котичними засобами, адже своєю аморальною 
поведінкою може зашкодити розвиткові дитини. 
Роз’яснення терміна «аморальна поведінка» за-
кон не дає.

Якщо встановлено, що жоден із батьків не може 
створити дитині належних умов для виховання 
та розвитку, на вимогу баби, діда або інших ро-
дичів, залучених до участі у справі, дитину мо-
жуть передати на виховання комусь із них. Якщо 
дитина не може бути передана жодній із цих 
осіб, суд на вимогу органу опіки та піклування 
може постановити рішення про відібрання дити-
ни від особи, з якою вона проживає, і передан-
ня її для опікування органу опіки та піклування. 

25 Постанова Верховного суду в справі № 402/428/16-ц від 17 жовтня 2018 року.  
URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/77361954   

Відповідно до ст. 141 СКУ та ст. 11 Закону Укра-
їни «Про охорону дитинства», кожен із батьків 
має рівні права та обов’язки щодо дитини. 

Отже, відповідно до закону, ніхто з батьків не 
має переваги щодо залишення дитини на про-
живання з нею чи з ним, позаяк визначальним 
фактором є забезпечення найкращих інтересів 
дитини.

У 2018 році Верховний Суд роз’яснив25, що під 
забороною розлучення дитини з матір’ю в кон-
тексті Декларації прав дитини від 20 листопада 
1959 року слід розуміти не обов’язковість спіль-
ного проживання матері та дитини, а право на 
їхнє спілкування, турботу з боку матері та за-
безпечення з боку обох батьків, зокрема матері, 
прав та інтересів дитини.

Не менш серйозною проблемою, котра безпосе-
редньо впливає на дітей та часто викликає по-
требу розв’язати питання про місце проживання 
дітей, є домашнє насильство. У багатьох випадках 
домашнього насильства діти є постраждалими 
чи свідками насильства, яке вчиняє батько щодо 
матері. До того ж, діти часто стають інструментом 
для кривдника, який хоче надалі контролювати 
життя колишньої дружини та продовжувати пси-
хологічно тиснути на неї.

В Україні від 17 січня 2019 року діє новий за-
кон «Про запобігання та протидію домашньому 
насильству» та нормативні акти, які спрямовані 
забезпечувати виконання цього закону, приділя-
ючи значну увагу захисту прав дітей, постражда-
лих від домашнього насильства.

Відповідно до закону, дитина є постраждалою 
від домашнього насильства, якщо вона постраж-
дала від домашнього насильства чи стала свід-
ком такого насильства. Відповідно до ч. 4 ст. 22 
Закону України «Про запобігання та протидію 
домашньому насильству»: «...під час розгляду 
судом та/або органом опіки та піклування спорів 
щодо участі одного з батьків у вихованні дитини, 
визначення місця проживання дитини, відібран-
ня дитини <…> обов’язково беруться до уваги 
факти вчинення домашнього насильства стосов-
но дитини або за її присутності».

Норми національного законодавства відповіда-
ють взятим Україною міжнародним зобов’язан-
ням. Так, згідно зі ст. 6 Європейської конвенції про 
здійснення прав дітей під час розгляду справи, 

https://reyestr.court.gov.ua/Review/77361954
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що стосується дитини, перед ухваленням виро-
ку судовий орган визначає, чи має він достатньо 
інформації для ухвалення рішення в найвищих 
інтересах дитини. В разі потреби одержує додат-
кову інформацію, зокрема від суб’єктів батьків-
ської відповідальності.

Зважаючи на вищезгадані норми, під час вирі-
шення спору про визначення місця проживання 
дитини, суд зобов’язаний з’ясувати чи було вчи-
нене домашнє насильство над дітьми або вчине-
не в їхній присутності, враховуючи це в процесі 
ухвалення рішення, щоб не допустити ситуації, 
у якій дитина залишиться проживати з кривд-
ником. Водночас суд зобов’язаний враховувати 
норми ст. 20 Закону України «Про запобігання та 
протидію домашньому насильству», відповідно 
до якої надання допомоги постраждалим особам 
не залежить від звернення таких осіб до право-
охоронних органів чи суду, їхньої участі в кримі-
нальному або цивільному провадженні. Тобто у 
випадку, якщо одна сторона під час вирішення 
спору покликається на те, що інша вчиняла до-
машнє насильство над дитиною чи у присутно-
сті дитини, ці обставини мають бути досліджені 
судом та враховані під час ухвалення рішення 
навіть у тому випадку, якщо не було звернення 
постраждалої особи до правоохоронних органів 
чи суду щодо домашнього насильства або ухва-
лено судами рішень за такими зверненнями.

Відповідно до ст. 19 СКУ, під час розгляду судом 
спорів щодо місця проживання дитини обов’яз-
ковою є участь органу опіки та піклування, пред-
ставленого належною юридичною особою, який 
подає суду письмовий висновок щодо розв’я-
зання спору на підставі відомостей, одержаних 
у результаті обстеження умов проживання дити-
ни, батьків, інших осіб, які бажають проживати з 
дитиною, а також на підставі інших документів, 
що стосуються справи. Суд може не погодитися з 
висновком органу опіки та піклування, якщо він 
є недостатньо обґрунтованим та суперечить ін-
тересам дитини.

У дослідженні, зокрема, приділено певну увагу 
практиці застосування судами норм Сімейного 
кодексу України, які регулюють порядок визна-
чення місця проживання дитини.

3.2. ОСНОВНІ ДАНІ ЗА 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ 
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ 
ПРОЖИВАННЯ ДИТИНИ

У Єдиному державному реєстрі судових рішень 
міститься 589 судових рішень, ухвалених у 2019 
році у сімейних спорах, які стосуються визначен-
ня місця проживання дитини. З них 537 (91,2%) — 
це рішення суду першої інстанції та 8,8% — по-
станови, винесені судом апеляційної інстанції. 

Графік. Розподіл судових справ щодо визначен-
ня місця проживання дитини за 2019 рік 

Область Кількість рішень

Вінницька область 19

Волинська область 8

Дніпропетровська область 23

Донецька область 23

Житомирська область 16

Закарпатська область 22

Запорізька область 24

Івано-Франківська область 53

Київська область 24

Кіровоградська область 12

Луганська область 6

Львівська область 15

Миколаївська область 14

Одеська область 24

Полтавська область 37

Рівненська область 20

Сумська область 24

Тернопільська область 9

Харківська область 38

Херсонська область 20

Хмельницька область 12

Черкаська область 15

Чернівецька область 13

Чернігівська область 14

м. Київ 52

https://ips.ligazakon.net/document/view/t031382?an=10
https://ips.ligazakon.net/document/view/reg3680?an=21
https://ips.ligazakon.net/document/view/t022947?an=37
https://ips.ligazakon.net/document/view/t022947?an=37
https://ips.ligazakon.net/document/view/vs06098?an=21
https://ips.ligazakon.net/document/view/t102453?an=71
https://ips.ligazakon.net/document/view/reg3680?an=21
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Кількість рішень в областях становить від 6 до 
53. Найбільша кількість рішень виявлена в Іва-
но-Франківській області — 53 рішення, що пере-
вищує показники м. Київ, де кількість населення 
приблизно вдвічі більша.

Аналіз рішень судів Івано-Франківської області 
свідчить, що більшість вимог щодо визначення 
місця проживання дитини було заявлено у по-
зові про розірвання шлюбу — 39 рішень (74%). 
Розгляд цих справ відбувався взагалі без участі 
органу опіки та піклування. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У 376 проаналізованих рішеннях (70,0%), пози-
вачами у справах про визначення місця прожи-
вання дитини була матір, а відповідачем батько. 
Позови батька дитини до матері становили 155 
справ (28,9%), де в усіх відповідачем була мати. 
Крім матері та батька серед рішень, що аналізу-
валися, було 6 (1,1%) справ, у яких позов пред’яв-
лявся бабою чи дідом дитини. Половина цих 
позовів — адресовано матері, половина — бать-
кові. Зустрічний позов заявили тільки у 21 справі 
(3,9%). 

537
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11

6

10
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У справах за позовом матері 
(376 справ)
Зустрічні позови батьки подали тільки у 10 спра-
вах (2,7%). Лише в 79 справах (20,8%) батьки 
заперечували проти вимоги визначити місце 
проживання дитини з матір’ю. У решті випадках 
(79,2%) батько або визнав позов, або не з’явився 
в судове засідання. До того ж, у 7 справах бать-
ко-позивач просив визначити місце проживання 
дитини з матір’ю в позові про розірвання шлюбу.

З 376 справ, де позивачами були матері, у 353 
справах (93,9%) суд задовольнив позов та ви-
значив місце проживання дитини з матір’ю. У 7 
справах (1,9%), де позивачками були матері, суд 
визначив місце проживання дитини з батьком, 
зокрема в одній справі, де батько вчиняв домаш-
нє насильство. У решті випадків у задоволенні 
позовної вимоги було відмовлено чи рішення 
щодо вимоги не було ухвалено, оскільки відсут-
ній спір тощо. Зустрічний позов батька було за-
доволено у третині випадків — 3 справи (30,0%).

У справах за позовом батька  
(155 справ)
У 7 справах (4,5%) батько-позивач просив визна-
чити місце проживання дитини з матір’ю. Всього 
було 148 позовів, у яких батько просив визна-

чити місце проживання дитини з ним. Зустрічні 
позови матері подали в 11 справах (7,1%). У 45 
справах (28,5%) відповідачі заперечували проти 
позову.

З 148 справ, де батько просив визначити міс-
це проживання дитини з ним, у 126 випадках 
(85,1%) суд задовольнив позов та визначив 
місце проживання дитини з батьком, до того ж 
у 2 справах батько був кривдником та вчиняв 
домашнє насильство. У 15 справах (10,1%) суд 
визначив місце проживання дитини з матір’ю. У 
решті випадків — 7 справ (4,8%) — у задоволен-
ні позовної вимоги було відмовлено чи рішення 
щодо вимоги не було ухвалено на підставі від-
сутності спору, відмови батька від позовної ви-
моги тощо.

Зустрічний позов матері задовільнили у 
половині випадків — 6 справ (54,5%).
Всього було 21 рішення у справах, у яких відпо-
відач подавав зустрічний позов, тобто і мати, і 
батько хотіли, щоб дитина проживала з нею чи 
з ним. У 8 з цих справ було домашнє насильство, 
яке вчиняв батько (87,5%), за винятком однієї 
справи, у якій про насильство заявляли і мати, і 
батько. У справах, де було вчинене домашнє на-
сильство, суд визначив місце проживання дитини 
з матір›ю тільки у 5 справах (62,5%). У 2 справах 

45 
(28,5%)

62 
(39,2%)

123 (22,9%) 233 (43,4%) 181 (33,7%)

51 
(32,3%)

79
(20,8%)

171
(45,1%)

233 
(43,4%)
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(25,0%) суд визначив місце проживання дитини з 
батьком-кривдником, а в 1 справі, у якій дві сто-
рони заявляли про домашнє насильство, суд теж 
визначив місце проживання дитини з батьком. З 
13 справ, у яких не було домашнього насильства, 
у 8 випадках (61,5%) суд визначив місце прожи-
вання дитини з матір’ю, зокрема 2 справи, у яких 
рішення ухвалено з врахуванням думки дитини. 
Якщо порівнювати рішення у справах, у яких 
був реальний спір за місце проживання дитини, 
не було домашнього насильства та думка дити-
ни з’ясована не була (11 справ), то суд визначив 
місце проживання дитини з матір’ю у 6 справах 
(54,5%), а з батьком у 5 справах (45,5%)

Дані зібрані за результатами проведеного ана-
лізу судових рішень у справах про визначення 
місця проживання дитини показали що:

 f суди визначили місце проживання дитини з 
матір’ю у майже 70% справ, оскільки чоло-
віки не виявляли бажання, щоб діти жили з 
ними, та не зверталися до суду з відповідним 
позовом чи зустрічним позовом;

 f відсутня суттєва різниця в статистиці задо-
волення судами позовів матерів та батьків 
дітей — 93,9% задоволених позовів матерів 
дітей та 85,1% задоволених позовів чолові-
ків-батьків дітей;

Домашнє насильство у справах про 
визначення місця проживання дітей
З тексту проаналізованих рішень можна припу-
стити, що у 57 справах (10,6%) одним із батьків 
чи інших членів сім’ї було вчинено домашнє на-
сильство щодо іншого з батьків чи дітей. У 52 
справах імовірним кривдником був батько. Мати 
була вказана кривдницею у 1 справі, обоє бать-
ків були кривдниками у 2 справах (3,5%), інші 
родичі — у 2 справах (3,5%). У тексті таких рішень 
згадується про притягнення кривдника до від-
повідальності за фактом вчинення домашнього 
насильства, або з наведених пояснень сторін 
можна припускати, що йдеться про наявне чи 
попереднє домашнє насильство — образи, при-
ниження, сварки, конфлікти тощо. Проте суд не 

надає оцінки доказам вчинення домашнього 
насильства в присутності дітей та не згадує про 
факти домашнього насильства в мотивувальній 
частині рішення.

У більшості справ, де батько імовірно вчиняв до-
машнє насильство, місце проживання дітей було 
визначено з матір’ю — 47 справ (92,2%). У двох 
справах (3,9%) відмовлено у задоволенні позову 
та роз’яснено позивачеві, що варто звертатися з 
іншими позовними вимогами.

Однак у трьох справах суд визначив місце про-
живання дитини з батьком, який, ймовірно, є 
кривдником. У двох з цих справ рішення ухва-
лено з врахуванням думки дитини, яка була за-
слухана органом опіки. В третій справі суд від-
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мовив у заслуховуванні думки дитини молодшої 
10 років та не досліджував докази вчинення 
батьком домашнього насильства: «Також судом 
відмовлено у письмовому клопотанні представ-
ника ОСОБА_10 про витребування доказів з Бе-
регівського відділу поліції листів щодо проведе-
них перевірок, а із суду адміністративної справи 
відносно позивача ОСОБА_1 (а.с. 68-69), оскільки 
факти таких перевірок та притягнення до адмі-
ністративної відповідальності не заперечив сам 
позивач» (рішення Берегівського районного суду 
Закарпатської області від 09 грудня 2019 року у 
справі № 297/876/19).26 Отже, у цих справах суд 
не досліджував та не оцінював докази вчинен-
ня батьком домашнього насильства, а також не 
брав до уваги факти вчинення домашнього на-
сильства, у процесі ухвалення рішення всупереч 
нормам ч. 4. ст. 22 Закону України «Про запобі-
гання та протидію домашньому насильству», від-
повідно до якої «Під час розгляду судом та/або 
органом опіки та піклування спорів щодо участі 
одного з батьків у вихованні дитини, визначен-
ня місця проживання дитини, відібрання дитини 
<…> обов’язково беруться до уваги факти вчи-
нення домашнього насильства стосовно дитини 
або за її присутності».

У рішеннях, де імовірно траплялося домашнє на-
сильство, суд у більшості справ не надає оцін-
ки доказам вчинення домашнього насильства 
в присутності дітей, поясненням сторін щодо 
насильства та не згадує про факти домашнього 
насильства в мотивувальній частині рішення. На-
приклад, у справі № 127/8784/19 суд зазначає 
про пояснення матері, що дитина сприймає бать-
ка як агресора. Також суд вказує про пояснення 
вихователя групи у дитячому садку,  яка зазначає, 
що коли батько відвідував дитину у закладі, то 
зі сторони дитини в цей час спостерігався страх, 
зміна настрою, скутість, сльози та відмова вихо-
дити до батька27. Проте у мотивувальній частині 
суд не надав оцінку цим фактам. 

3.3. ВРАХУВАННЯ ДУМКИ ДИТИНИ 

Важливо зазначити, що врахування найкращих 
інтересів дитини під час розгляду цієї категорії 

26 Рішення Берегівського районного суду Закарпатської області у справі № 297/876/19 від 09 грудня 2019 року.  
URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/86539340 

27 Рішення Вінницького міського суду Вінницької області у справі № 127/8784/19 від 08 липня 2019 року.  
URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/82889387 

справ є тим, що насамперед має враховуватися 
судом. Зважаючи на це, думка дитини, яка може 
її висловити, має важливе значення. 

У більшості проаналізованих рішень — 493 
(91,8%) — неможливо встановити чи була опита-
на дитина органом опіки та чи врахована думка 
дитини під час вирішення спору. Тільки у 40 рі-
шеннях (7,5%) вказано, що думка дитини врахо-
вана органом опіки під час ухвалення рішення 
щодо надання висновку. Ще у 4 рішеннях вказа-
но, що орган опіки врахував думку однієї дитини 
з двох.

Судом була опитана дитина та її думка була вра-
хована у процесі ухвалення рішення в менш ніж 
10 % справ, — 49 рішень (9,1%).

Під час ухвалення рішення про заслуховування 
думки дитини, суд має враховувати вік дитини. 
З усіх проаналізованих судових рішень у 38% 
випадках неможливо встановити вік дитини, що 
унеможливлює повне проведення аналізу судо-
вої практики. 

У 486 проаналізованих рішеннях не вказано, що 
судом була врахована думка дитини. Зі змісту рі-
шень вбачається, що 154 справи (32%) стосува-
лися визначення місця проживання дітей шкіль-
ного віку, тобто дітей, які вже можуть висловити 
свою думку, зокрема і щодо того, з ким із бать-
ків хочуть проживати. У більшості рішень цих 
справ — 128 (83%) — не вказано про те, що думка 
дитини була врахована органом опіки. До того ж 
того, у ще 192 рішеннях (35,5%), у яких вік дитини 
не встановлено, вбачається, що думка дитини не 
була заслухана ні органом опіки, ні судом.

У 21 справах, у яких було заявлено зустрічний 
позов, тобто і мати, і батько хотіли, щоб дитина 
проживала з нею / з ним, лише у 2 справах (9,5%) 
думку дитини заслухано чи враховано органом 
опіки, а у 2 справах (9,5%) — судом. Лише у 3 
справах (14,3%) думка дитини була бодай заслу-
хана органом опіки чи судом.

Приклад. У рішенні Берегівського районного 
суду Закарпатської області від 09 грудня 2019 
року в справі № 297/876/19 суд відмовив у за-
доволенні клопотання матері-відповідачки про 
заслуховування думки малолітніх дітей щодо 
місця їхнього проживання «...оскільки згідно зі 

https://reyestr.court.gov.ua/Review/86539340
https://reyestr.court.gov.ua/Review/86539340
https://reyestr.court.gov.ua/Review/86539340
https://reyestr.court.gov.ua/Review/82889387
https://reyestr.court.gov.ua/Review/86539340
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ст. 160 СК України з десятирічного віку діти на-
дають згоду про своє місце проживання, діти 
сторін менші за віком, та їхня участь у судовому 
засіданні, враховуючи їхній вік, може завдати їм 
психологічну травму»28.   

У такий спосіб суд обґрунтував відмову норма-
ми ст. 160 СКУ, не врахувавши норми ст. 171 СКУ, 
відповідно до якої «дитина, яка може висловити 
свою думку, має бути вислухана під час вирішен-
ня між батьками, іншими особами спору щодо її 
виховання, місця проживання». Незважаючи на 
те, що вирішувалось питання про проживання ді-
тей із батьком, який притягувався до адміністра-
тивної відповідальності за вчинення домашнього 
насильства та не заперечував цього у судовому 
засіданні. Суд ухвалив рішення про проживання 
дітей із батьком, не заслухавши думки дітей та 
не дослідивши докази щодо вчинення батьком 
домашнього насильства, оскільки відмовив у їх 
витребуванні.

У двох справах суд ухвалив рішення про ви-
значення місця проживання дитини з батьком, 
котрий, ймовірно, був кривдником, із враху-
ванням думки дитини. Водночас суд не з’ясував 
чи висловлена дитиною думка не зумовлюва-
лась психологічним впливом батька або стра-
хом дитини перед батьком, особливо, якщо 
дитина протягом деякого часу проживала з 
батьком, тож чи відповідало рішення прожи-
вати з батьком найкращим інтересам дитини. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 Рішення Берегівського районного суду Закарпатської області у справі № 297/876/19 від 09 грудня 2019 року.  
URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/86539340 

Щодо рішень судів апеляційної інстанції можна 
стверджувати, що у процесі очевидного спору 
між батьками думку дитини суд врахував лише 
в 8 справах (16,3%). У 20 справах, де діти були 
шкільного віку і, відповідно, могли висловлювати 
свої міркування, думку дитини суд заслухав тіль-
ки у 5 випадках (25%).

Серед 50 рішень судів першої та апеляційної ін-
станції, у яких орган опіки врахував думки, — 13 
було дівчатами (26%), 32 хлопцями (64%), 4 (8%) — 
дівчатами і хлопцями, а 1 — не встановлено.

Серед 59 рішень судів першої та апеляційної 
інстанції, у яких суд врахував думки, — 24 було 
дівчата (40,7%), 32 хлопцями (54,2%), 3 — дівча-
тами і хлопцями (5,1%). 

З отриманих даних можна стверджувати, що 
органи опіки та піклування під час визначення 
місця проживання дитини набагато частіше за-
слуховують думку хлопців, ніж дівчат. 

3.4. ЯКІСТЬ СУДОВИХ РІШЕНЬ 

Під час дослідження ми також аналізували, які 
джерела права застосовує суд для вирішення 
цих справ.

3177 41 34 192

https://reyestr.court.gov.ua/Review/86539340
https://reyestr.court.gov.ua/Review/86539340
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У 65% рішень про визначення місця проживан-
ня дитини суди застосовували норми Конвенції 
про захист прав дитини, Європейської конвенції 
з прав людини та основоположних свобод та рі-
шення Європейського суду з прав людини. Суди 
апеляційної інстанції застосовували міжнародні 
правозахисні документи у 85,6% справ.

Найчастіше суди покликаються на Конвенцію 
про захист прав дитини, ст. 8 Європейської Кон-
венції та рішення Європейського Суду з прав лю-
дини у справі «М. С. проти України» від 11 лип-
ня 2017 року (заява № 2091/13), Neulinger and 
Shuruk v. Switzerland від 8 січня 2009 року (заява 
№ 41615/07), Mamchur v. Ukraine від 16 липня 
2015 року (заява № 10383/09).

Приклад. Рішення про визначення місця прожи-
вання дитини з батьком Долинського районно-
го суду Івано-Франківської області у справі № 
343/2135/18 було обґрунтовано також окремою 
думкою судді Карло Ранзоні до рішення Євро-
пейського Суду з прав людини в справі «М. С. 
проти України» від 11 липня 2017 року (заява № 
2091/13) щодо відсутності презумпції на користь 
матері у справах про опіку та Постановою Ради 
Європи 2079 (2015) щодо «Рівності і спільної 
батьківської відповідальності: роль батька». Рі-
шення було ухвалено всупереч висновку органу 
опіки, який не відповідає інтересам дітей29.

Варто звернути увагу, що суди взагалі не засто-
совують антидискримінаційне законодавство 
України, зокрема Закону України «Про забезпе-
чення рівних прав та можливостей жінок і чоло-
віків», Закону України «Про засади запобігання 
та протидії дискримінації в України», а також 
Конвенцію ООН про ліквідацію всіх форм дис-
кримінації щодо жінок.

29 Рішення Долинського районного суду Івано-Франківської області у справі № 343/2135/18 від 05 березня 2019 року.  
URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/80349952 

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ  
ДО РОЗДІЛУ І І І

1. Результати дослідження не підтвердили гіпо-
тези щодо надання судами переваги матерям 
під час розгляду справ про визначення місця 
проживання дитини.  

2. Суди визначали місце проживання дитини з 
матір’ю у майже 70% проаналізованих справ 
тому, що чоловіки не виявляли бажання, щоб 
діти жили з ними, та не зверталися до суду з 
відповідним позовом чи зустрічним позовом. 

3. Суди у 93,9% випадках задовольняли позови 
матерів та у 85,1% випадках позови чолові-
ків-батьків дітей;

4. Аналіз судових рішень свідчить, що в більшо-
сті рішень суди не дотримуються належним 
чином вимог закону щодо заслуховування та 
врахування думки дитини під час вирішення 
спорів про визначення місця проживання ди-
тини.

5. Суди недостатньо уваги приділяють з’ясуван-
ню чи було вчинене домашнє насильство над 
дітьми та/чи у присутності дітей, щоб не допу-
стити ситуації, коли дитина буде залишена на 
проживання з кривдником. 

За результатами моніторингу судової практики 
щодо визначення місця проживання дитини, ре-
комендується:

1. Верховному Суду забезпечити, щоб у процесі 
розгляду справи обов’язково були захищені 
права дитини, які передбачені ч. 2. ст. 171 СКУ, 
ст. 3, ст. 12 Конвенції ООН про права дитини, 
ст. 6 Європейської конвенції про здійснен-
ня прав дітей, а також враховувалась думка 
дитини, яка може її висловити, шляхом опи-
тування органом опіки та піклування з ві-
дображенням думки дитини у висновку або 
шляхом опитування дитини судом з дотри-
манням вимог закону щодо опитування ді-
тей. Не допускати обмеження цих прав дітей, 
молодших десяти років, та визначати змогу 
дитини висловлювати свою думку в кожному 
конкретному випадку з врахуванням розвит-
ку дитини, стану здоров’я та інших обставин, 
незалежно від віку.

https://reyestr.court.gov.ua/Review/80349952
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2. Верховному Суду та Національній школі суд-
дів України забезпечити, щоб під час вирі-
шення спору про визначення місця прожи-
вання дитини, суд був зобов’язаний з’ясувати 
чи було вчинене домашнє насильство над 
дітьми чи у присутності дітей, незалежно від 
звернення сторони до правоохоронних орга-
нів чи суду. За потреби забезпечити з’ясуван-
ня чи відповідає висловлена дитиною думка 
щодо бажання проживати з тим із батьків, 
який вчиняє домашнє насильство, є добро-
вільною та відповідає найкращим інтересам 
дитини шляхом призначення судово-психо-
логічної експертизи.
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