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Опис законопроекту. 

Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

визначення місця проживання дитини в безспірному порядку» № 4154 вносить зміни до Сімейного 

кодексу України та Цивільного процесуального кодексу України з метою правового врегулювання 

визначення місця проживання дитини в безспірному порядку між матір’ю і батьком цієї дитини.  

 

 

Основні положення законопроєкту. 

Законопроєкт доповнює Сімейний кодекс України статтею 160-1 такого змісту: 

«Визначення місця проживання дитини в безспірному порядку»:  

1. В разі відсутності спору між батьками про визначення місця проживання дитини суд за 

спільною заявою батьків визначає місце проживання дитини в порядку окремого провадження.  

2. За наявності нотаріально посвідченого договору між батьками, в якому визначено місце 

проживання дитини, та в разі звернення батьків із спільною заявою справа розглядається без виклику 

учасників справи.  

3. Строк розгляду заяви про визначення місця проживання дитини в безспірному порядку не 

може перевищувати двох місяців». 

Частину першу статті 161 Кодексу доповнює абзацом третім такого змісту: 

«До закриття підготовчого засідання у судовій справі про визначення місця проживання 

дитини, провадження у якій відкрито за правилами загального позовного провадження, суд перевіряє 

наявність або відсутність спору між батьками. Заява одного з батьків про відсутність спору про 

визначення місця проживання дитини не є перешкодою для розгляду справи в розпочатому 

позовному провадженні та ухвалення судом рішення по суті про визначення місця проживання 

дитини».  

Також у Цивільному процесуальному кодексі України доповнено статтю 293 («Окреме 

провадження») категорією справ, що розглядаються в окремому провадженні, а саме - «про 

визначення місця проживання дитини в безспірному порядку». 

 

 

Наявність або відсутність положень проекту нормативно-правового акта, які не 

відповідають принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

 Норми законопроєкту відповідають принципу забезпечення рівності прав та можливостей 

жінок та чоловіків. Законопроєкт направлений на врегулювання процедури визначення проживання 

дитини в безспірному порядку з метою забезпечення рівних прав і можливостей матері чи батьку 

дитини, з якою/яким вона залишається проживати, незалежно від певних обмежень, які існують на 

даний час через законодавчу прогалину. Для прикладу, мова йде про можливість виїзду 

матері/батька з дитиною за кордон, без згоди з батька/матері, що проживає окремо. 

 

 

 Відповідність Конституції України. 

Законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення 

місця проживання дитини в безспірному порядку» відповідає Конституції України. Зокрема 

реалізовує положення ст.3 Конституції: Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність.; 

 

 



 
 

 

ст. 24 – щодо забезпечення рівності прав жінки і чоловіка; 

ст. 51, відповідно до якої сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняються 

державою; 

а також ст. 55, яка забезпечує, що права і свободи людини і громадянина захищаються судом. 

Судовий захист реалізується в тому числі шляхом визнання за особою певного права чи визнання 

юридичного факту. 

 

 

Відповідність європейським стандартам щодо забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків. 

Мета та завдання законопроєкту не суперечить європейським стандартам щодо забезпечення 

прав та можливостей жінок та чоловіків. 

Проте окремі дефініції нормативного формування законопроєкту несуть правову 

невизначеність з дискримінаційними ознаками. Зокрема в запропонованих проєктом змінах до 

Сімейного кодексу України:  

«Стаття 160-1. Визначення місця проживання дитини в безспірному порядку»:  

1. В разі відсутності спору між батьками про визначення місця проживання дитини суд за 

спільною заявою батьків визначає місце проживання дитини в порядку окремого провадження.  

2. За наявності нотаріально посвідченого договору між батьками, в якому визначено місце 

проживання дитини, та в разі звернення батьків із спільною заявою справа розглядається без 

виклику учасників справи.  

«Частина перша статті 161 Кодексу»: 

«До закриття підготовчого засідання у судовій справі про визначення місця проживання 

дитини, провадження у якій відкрито за правилами загального позовного провадження, суд перевіряє 

наявність або відсутність спору між батьками. Заява одного з батьків про відсутність спору про 

визначення місця проживання дитини не є перешкодою для розгляду справи в розпочатому 

позовному провадженні та ухвалення судом рішення по суті про визначення місця проживання 

дитини».  

У змісті викладених статей законодавець під поняттями: «батьки, батьків, батьками» вкладає 

розуміння не лише «батька», а і «матері» дитини, щодо якої визначається місце проживання, проте 

буквальне трактування норм дозволяє зробити і інші висновки: спір між батьками, - це може бути 

між батьком біологічним та батьком, який усиновив дитину тощо.  

Тому задля реалізації принципу правової визначеності, а також відповідності європейським 

стандартам та принципам недискримінації за гендерною ознакою, необхідно чітко і правильно 

прописати дефініції законопроєкту. 

 

 

Висновок. 

Законопроект має гендерно-нейтральний характер, проте потребує змін в частині 

нормотворчої лексики. 

 

 

Рекомендації. 

Проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення місця 

 



 
 

 

проживання дитини в безспірному порядку» № 4154 є вдосконаленням правового регулювання 

процесу визнання та реалізації місця проживання дитини у випадку відсутності щодо цього спору 

між її матір’ю та батьком, забезпечує державні гарантії такого визнання та вільного і повного 

використання прав матері чи батька, з якою/яким залишилась дитина. 

Проте пропонуємо певні рекомендації, які слід зважити та врахувати при внесенні змін. 

А саме норму щодо визначення строку розгляду справи в суді: «Строк розгляду заяви про 

визначення місця проживання дитини в безспірному порядку не може перевищувати двох місяців», - 

внести в Цивільний процесуальний кодекс, а не в Сімейний кодекс України, як запропоновано в 

проєкті. Оскільки саме Цивільний процесуальний кодекс України визначає повноваження судів щодо 

розгляду цивільних справ, встановлює порядок здійснення цивільного судочинства.  

 

Викласти зміст законопроєкту, замінивши визначення «батьки» (у всіх відмінка) на «матір, 

батько». 

 

Частину 1 статті 160-1 Сімейного кодексу України викласти в редакції: 

«В разі відсутності спору між матір’ю та батьком про визначення місця проживання дитини 

суд за спільною заявою матері та батька, з врахуванням вимог ч.2 статті 160 Сімейного кодексу 

України, визначає місце проживання дитини в порядку окремого провадження.». 

Оскільки, відповідно до ч.2 ст.160 Сімейного кодексу України місце проживання дитини, яка 

досягла віку від десяти до чотирнадцяти років, визначається за спільною згодою батьків та самої 

дитини.  


