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Висновок: 

Прийняттю не підлягає з підстав наявності прогалин у сфері застосування; 

 потребує доопрацювання 

 

Опис законопроєкту. 

Законопроєкт пропонує встановити кримінальну відповідальність за викрадення дитини, яке вчинено 

одним із батьків у випадках проживання дитини на законних підставах з іншим із батьків. 

Основні положення законопроєкту. 

Запропонований проєкт закону встановлює, що суб’єктом злочину, передбаченого статтею 146 

Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), слід визначати 

одного з батьків дитини у разі вчинення останнім викрадення дитини. Так, автори законопроєкту 

пропонують, аби діяння, передбачені частинами першою та другою статті 146 Кримінального 

кодексу України, вчинені одним з батьків щодо дитини, яка знаходилась на законних підставах у 

іншого з батьків, каралися обмеженням волі на строк до шести років або позбавленням волі на той 

самий строк. 



 

 

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

принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

За аналізом запропонованих змін вбачається, що відповідальність для одного з батьків настає у разі 

викрадення ним дитини, яка перебувала на законних підставах у іншого з батьків. Водночас проєкт 

не містить примітки щодо тлумачення поняття «законні підстави», що призводить до правової 

невизначеності та відсутності правової регламентації сфери застосування запропонованої норми. 

Стаття 141 Сімейного кодексу України встановлює, що мати, батько мають рівні права та обов'язки 

щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою. Відтак саме по собі 

проживання дитини одним із своїх батьків виступає законною підставою перебування дитини зі 

своїм батьком або матір’ю, що узгоджується з приписами ст. 29 Цивільного кодексу України. Так, 

ч.3, 4 Цивільно процесуального кодексу України вказує, що місцем проживання дитини є місце 

проживання її батьків або одного з них. 

У зв’язку з відсутності тлумачення, що саме слід розуміти під «законними підставами» виникає 

безліч питань у сфері застосування даної норми, зокрема: чи необхідно рішення суду про визначення 

місця проживання дитини одним із батьків для кваліфікацій дій, які б підпадали під сферу дії цієї 

норми? чи достатньо висновку органу опіки та піклування про визначення місця проживання дитини 

одним із батьків? з якого моменту виникають в іншого з батьків право вважати себе таким, з яким 

дитина проживає на законних підставах?  

Відсутність в проєкті закону тлумачення поняття «законних підстав» призводить до погіршення 

становище другого з батьків, який проживає окремо від дитини, оскільки така ситуація може 

призводити до маніпулювання зверненнями в правоохоронні органи того з батьків, з ким дитина 

проживає на постійній основі з метою отримання для себе вигоди, в т. ч. отримання можливості 

виїзду дитини за кордон без дозволу іншого, що передбачено в законопроєкті № 5548. 

Окрім цього, виникає питання щодо того, як довести, що дійсно один із батьків вчинив діяння, 

передбачене статтею 146 Кримінального кодексу України. З одного боку, ст. 151 Сімейного кодексу 

України встановлює право батьків на виховання дитини. В той же час, поняття «викрадення» як 

діяння, що складає об’єктивну сторону кримінального правопорушення, передбаченого ст. 146 

Кримінального кодексу України являє собою заволодіння особою всупереч її волі, що може 

проявлятися у формі відкритого заволодіння особою у спосіб грабежу чи нападу, таємного 

заволодіння людиною, заволодіння особою шляхом обману чи зловживання довірою тощо. 

Оскільки, реалізації особою своїх батьківських прав та обов’язків передують зустрічі з дитиною 

тощо, які мають місце за наявності волі сторін на це, а тому доказування викрадення, яке передбачає 

вчинення діяння всупереч волі потерпілого не узгоджується з реалізацією суб’єктами, які 

передбачені цієї нормою, своїх особистих немайнових прав. 

Відтак, реалізація прав одним із батьків щодо виховання своєї дитини, за наявності волі на це всіх 

учасників цих правовідносин може призводити до маніпуляцій зі сторони іншого з батьків у формі 

звернення до правоохоронних органів із заявами про викрадення дитини. 

Таким чином, відсутність тлумачення того, в якій формі може бути вчинено «викрадення» з 

врахуванням введення спеціального суб’єкта злочину, а саме одного з батьків дитини може  



 

 

призвести до порушення прав того з батьків, який проживає окремо, зокрема порушення права на 

виховання своєї дитини. 

Об’єктом злочину, передбаченого ст. 146 Кримнальним кодексом України виступає воля людини, 

дитина ж може в силу певних обставин вирішити залишитись проживати з іншим із батьків, 

незважаючи на наявне судове рішення чи висновок органу опіки. Тому, у разі виявлення дитиною 

бажання проживати з іншим із батьків, виникає питання до роздумів, чи це не буде ставити такого 

батька або матір в невигідне становище щодо наявної правової можливості у іншого з батьків 

можливості звертатитися до правоохороних органів із заявою про вчинення першим кримінального 

правопорушення, передбаченого ст. 146 Кримінального кодексу України, у разі настання таких 

обставин. 

При цьому, діяння, яке передбачене ст. 146 Кримінальним кодексом України передбачає, що 

потерпілим від злочину може бути лише особа, яка виступає безпосередньо об’єктом такого 

викрадення.  

Однак, запропоновані законопроєктом зміни передбачають третью сторону, а саме другого з батьків, 

з яким проживає дитина на «законних підставах». З огляду на це, виникає питання: хто буде 

потерпілим - дитина чи її батько/матір з яким вона проживає ? 

Відповідно до приписів ст. 29 Цивільного кодексу України, окрім батьків, дитина може проживати 

разом з опікуном, піклувальником.  

Однак, наведені суб’єкти не охоплюються запропоновани змінами законопроєкту, що свідчить про 

те, що у разі вчинення діянь, передбачених ст. 146 Кримінального кодексу України одним із батьків 

щодо дитини, яка проживала разом з опікуном або піклувальником, такі особи не зможуть клопотати 

про вчинення кримінального правопорушення, передбачених наведеним законопроєктом. 

Загалом, запропоновані законопроєктом зміни встановлюють нерівне становище для того з 

батьків, який проживає окремо від дитини по відношенню до того, з ким проживає дитина 

постійно, оскільки наявні правові прогалини щодо відсутності розуміння «законних підстав», 

доказування об’єктивної сторони злочину, враховуючи особливості спеціального суб’єкта злочину, 

який пропонується до введення в цій нормі закону. 

Окрім цього, запропоновані зміни не врегульовують ситуацію, яка може настати у випадку виїзду 

дитини за кордон одним із батьків, з ким проживає дитина на постійній основі за згодою іншого. 

Оскільки такий з батьків може не повернути дитину назад в обумовлений строк або вивезти дитину 

за межі країни без мети її повернення назад. Такі дії не будуть підпадати під кваліфікацію цієї норми, 

оскільки відповідальність передбачена лише щодо того, хто проживає окремо від дитини. Знову ж 

таки, підтверджує нерівне становище батьків. 

Відповідність Конституції України. 

Частина 2 статті 51 Конституції гарантує, що сім'я, дитинство, материнство і батьківство 

охороняються державою. Відсутність в законопроєкті тлумачення форм «викрадення» та «законних 

підстав» з врахуванням запропонованого спеціального суб’єкта злочину (один з батьків дитини) 

може призвести до порушення принципів батьківства та материнства, закріплених в Конституції 

України. 



 

 

Частина 1 стаатті 52 Конституції передбачає, що будь-яке насильство над дитиною та її 

експлуатація переслідуються за законом. Фактично встановлення відповідальності для одного з 

батьків у разі вчинення останнім викрадення дитини, що презюмує вчинення насильства над 

дитиною відповідає Основному Закону. 

Відповідність європейським стандартам щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок 

і чоловіків. 

Конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей від 25 жовтня 1980 року 

(Гаазька Конвенція), яка набула чинності для України з 1 вересня 2006 року встановлює процедуру 

для забезпечення повернення дітей, яких незаконно вивозять або утримують на території іноземної 

держави до держави їх постійного місця проживання. Наведена Конвенція встановлює міжнародні 

правові механізми співпраці між Договірними державами задля забезпечення повернення дитини до 

країни її постійного місця проживання, забезпечення батьками права на піклування та доступу до 

дитини.  

Конвенція визначає, що кожен з батьків може опинитися у ситуації, пов’язаній з порушенням його 

права на піклування та доступу до дитини, незалежно від того, чи винесене в державі його 

постійного місця проживання рішення щодо визначення місця проживання дитини одним із батьків. 

Однак, у запропонованих законопроєктом змінах йдеться про порушення таких прав лише відносно 

того з батьків, з ким проживає дитина на законних підставах.  

Відтак зміни, які покладені в основі законопроєкту, не передбачають відповідальності за викрадення 

дитини в іноземну державу, яке вчинене одним із батьків, з яким дитина проживає в державі свого 

місця проживання на постійній основі, однак для виїзду за її межі необхідний дозвіл іншого з 

батьків, який проживає окремо. 

Відсутність такої відповідальності для того з батьків, з яким дитина проживає на «законних 

підставах» свідчить про не врахування міжнародних документів, зокрема Гаазької Конвенції, які 

гарантують дотримання прав та інтресів дітей в ширших правових аспектах. 

Стаття 35 Конвенції ООН про права дитини вказує, що держави-учасниці вживають на 

національному, двосторонньому та багатосторонньому рівнях всіх необхідних заходів щодо 

відвернення викрадень дітей, торгівлі дітьми чи їх контрабанди в будь-яких цілях і в будь-якій 

формі. Загалом, мета, яка покладена в основу законопроєкту, спрямована на захист дітей від 

викрадення та запобіганню таких діянь, що віповідає Конвенції ООН про права дитини. 

Висновок. 

Законопроєкт містить прогалини, які пов’язані з відсутністю тлумачення та розуміння «законних 

підстав» проживання дитини одним із батьків, невизначеністю доказування викрадення як 

об’єктивної сторони злочину з врахування введеня нового суб’єкта злочину. Ще однією із прогалин 

законопроєкту виступає відсутність відповідальності за міжнародне викрадення, яке вчинене тим із 

батьків, з яким дитина проживає в державі свого місця проживання на постійній основі, однак для 

виїзду в іноземну державу необхідний дозвіл другого з батьків. 

 



 

 

Тому, у зв’язку з відсутністю правової регламентації наведених понять, той з батьків, який проживає 

окремо від дитини, постає в нерівному становищі по відношенню до того з батьків, з яким дитина 

проживає на постійній основі у питаннях виховання дитини.  

 

Рекомендації. 

1. У разі прийняття законопроєкту є необхідним доповнити ст. 149 Кримінального 

кодексу України приміткою, у якій зазначити, що розуміти під «законними 

підставами» (визначивши їх через «рішення суду про визначення місця проживання 

дитини або висновок органу опіки та піклуквання». 

2. Доповнити проєкт Закону нормою, яка буде передбачати відповідальність за 

міжнародне викрадення дитини, яке вчинено тим із батьків, з яким дитина проживає в 

державі свого місця місця проживання на постійній основі. 

3. В якості потерпілих від діянь, передбачених запропонованою частиною норми ст. 146 

Кримінального кодексу України, додати опікуна та/або піклувальника, оскільки 

відповідно до положень цивільного законодавства дитина може перебувати під опікою, 

піклування наведених суб’єктів. 

 

 

 


