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Опис законопроєкту. 

Законопроєктом пропонується доповнити Цивільно процесуальний кодекс України новим заходом 

забезпечення позову, який надасть змогу одному із батьків при поданні позовної заяви про визначення 

місця проживання малолітньої дитини одночасно подати заяву про забезпечення позову щодо 

встановлення графіку побачень, та/або часу зустрічей з малолітньою дитиною, який на період 

судового розгляду позовної заяви про визначення місця проживання малолітньої дитини та до 

моменту набрання законної сили рішення суду про встановлення місця проживання малолітньої 

дитини проживає окремо від малолітньої дитини. Згідно положень цього законопроекту суд 



 

зобов'язаний невідкладно, але не пізніше ніж протягом 2 робочих днів, розглянути таку заяву про 

забезпечення позову. 

Окрім цього, законопроєктом пропонуються внести зміни в Сімейний кодекс України в частині 

розширення прав того з батьків, з яким проживає дитина постійно, що полягатиме у можливості 

амостійно вирішувати питання тимчасового виїзду дитини за межі України на термін до одного 

місяця без дозволу іншого з батьків у випадку самочинної, без згоди другого з батьків чи інших осіб, 

з якими на підставі закону або рішення суду проживала малолітня дитина, зміни її місця проживання, 

у тому числі способом її викрадення, внаслідок чого судом постановлено рішення про відібрання 

дитини і повернення її за попереднім місцем проживання. 

Основні положення законопроєкту. 

Запропонований проєкт закону передбачає доповнити частину дванадцяту статті 150 Цивільно 

процесуального кодексу України новим заходом забезпечення позову, а саме: встановлення судом 

графіку побачень, та/або часу зустрічей з малолітньою дитиною, який буде діяти протягом 

розгляду справи в суді. Відповідно до запропонованих авторами законопроетк змін до законодавства, 

такий захід забезпечення позову можливий лише при поданні позовної заяви про визначення місця 

проживання малолітньої дитини з одним з батьків та лише у випадку, якщо той з батьків, який 

звертається до суду з таким позовом проживає окремо від дитини. При цьому, пропонується, щоб суд 

розгядав таку заяву невідкладно, але не пізніше, ніж протягом 2 робочих днів. 

Окрім того, законопроєктом пропонується доповнити частину п’яту статті 157 Сімейного кодексу 

України пунктом третім, який буде передбачати можливість того з батьків, з яким на підставі закону 

або рішення суду визначено місце проживання дитини, самостійно вирішувати питання тимчасового 

виїзду дитини за межі України на строк, що не перевищує один місяць, у випадку самочинної, без 

згоди другого з батьків чи інших осіб, з якими на підставі закону або рішення суду проживала 

малолітня дитина, зміни її місця проживання, у тому числі способом її викрадення, внаслідок чого 

судом постановлено рішення про відібрання дитини і повернення її за попереднім місцем 

проживання. 

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

принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

І. За аналізом запропонованих змін вбачається, що останні безпосередньо зачіпають права та 

інтереси дітей та батьків, а тому для встановлення доцільності таких законодавчих змін до 

законодавства необхідно звернути увагу на судову практику та статистичні дані.  

Відповідно до дослідження, яке було проведено Аналітичним центром ЮрФем «Гендерні аспекти 

справ про невиконання батьківських обов’язків та визначення місця проживання дитини» 

позивачами у справах про визначення місця проживання дитини у 70,0% випадках була матір, а 

відповідачем батько. Позови батька дитини до матері становили 28,9%, де в усіх відповідачем була 

мати. Крім матері та батька серед рішень, що аналізувалися, було 1,1% справ, у яких позов 

пред’являвся бабою чи дідом дитини. 1 З наведеного вбачається, що в більшості випадках 

позивачами у справах про визначення місця проживання дитини є жінки, а тому захід забезпечення 

                                                             
1 http://jurfem.com.ua/wp-content/uploads/2021/01/Stereotypes-Report-final.pdf 



 

позову, який пропонується законопроєктом, в першу чергу, буде затребуваний для жінок, які є 

позивачами у таких категоріях справ та проживають окремо від дитини. 

Разом з тим, станом на сьогодні відсутні статичні дослідження, які б вказували на дані, в якій 

кількості звертаються з позовом жінки та/або чоловіки у випадках, коли останні не проживають з 

дитиною разом (проживають окремо від неї).  

Затребуваність заходу забезпечення позову, який пропонується законопроєктом вбачається в 

наступному. Так, Цивільно процесуальний кодекс України не передбачає заходу забезпечення позову 

як: встановлення графіку побачень, та/або часу зустрічей з малолітньою дитиною, однак такий захід 

забезпечення не заборонений кодексом та існує в судовій практиці, зважаючи на випадки його 

застосовування судами. Це пов’язано з тим, що стаття 150 Цивільно процесуального кодексу України 

не містить вичерпного переліку заходів забезпечення позову, оскільки пункт десятий цієї статті 

вказує, що суд вправі застосовувати інші заходи у випадках, передбачених законами, а також 

міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

У зв’язку з відсутністю в кодексі такого заходу забезпечення позову, який пропонується 

законопроєктом та наявністю невичепного переліку заходів такого забезпечення, така легітимна 

можливість призводить до наявності існування розбіжних судових рішень щодо справ однакової 

категорії та відсутність сталої судової практики, незважаючи на тотожні правовідносини у справах. З 

аналізу судових рішень вбачається, що суди, відмовляючи позивачам у справах про визначення місця 

проживання дитини одним із батьків у застосуванні заходу забезпечення позову у виді визначення 

місця та часу спілкування дітей, покликаються на те, що вимоги є за своїм змістом нічим іншим, як 

зверненням до суду з окремим позовом про визначення способів участі у вихованні дитини. А це за 

своїм змістом є самостійним способом захисту порушеного права й може бути оформлено лише 

шляхом пред'явлення відповідного позову, а не шляхом звернення з заявою про забезпечення позову 

позову особи в іншій справі про визначення місця проживання дитини, що перебуває на розгляді 

суду. (постанова Верховного Суду від 20 лютого 2019 року, винесена у справі №  754/4437/18, ухвала 

від 09 вересня 2020 року, винесена у справі № 760/2465/20, ухвала 28 серпня 2020 року, винесена у 

справі № 761/25101/20 тощо). 

Однак, такий підхід у разі наявності спору між батьками щодо місця проживання дитини призводить 

до створення всіляких перешкод одним із батьків іншому у спілкування з дитиною. Оскільки, 

судовий процес щодо вирішення між батьками спору може тривати декілька років, а відтак 

відсутність особистого спілкування дитини з тим із батьків, який проживає окремо від неї та є 

позивачем у справі призведене до втрати емоційного зв’язку, стабільності у їх взаємовідносинах та 

прихильності дитини до такого з батьків, що в результаті буде мати наслідок, при умові 

задовелення позову, до фактичної неможливості виконання такого рішення суду.  

Відтак, суди, відмовляючи у задоволенні таких заяв з покликанням на вищенаведені факти, 

залишають поза увагою мету забезпечення позову, яке передбачене частиною другої статті 149 

Цивільно- процесуального кодексу України, яка встановлює необхідність застосування забезпечення 

позову у разі, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити 

виконання рішення суду.  



 

Поміж цього, наявна непоодинока кількість судових рішень, в яких судді приходить до висновку про 

необхідність застосування забезпечення позову шляхом визначення місця та часу спілкування 

малолітньої дитини одним із батьків, який проживає окремо та є позивачем у справах про визначення 

місця проживання дитини. 

В таких судових рішеннях суди вказують на пріоритетність інтересів дитини та те, що такі 

зустрічі будуть сприяти відновленню та налагодженню емоційних стосунків. Відновлення відносин 

та емоційного контакту малолітньої дитини з її батьком/матір’ю повинно переважати над 

бажанням інших осіб обмежити малолітню дитину від зустрічей одного із батьків. (ухвала від 

25.09.2020 року, винесена у справі № 646/5632/20, ухвала від 20 квітня 2021 року у справі № 

935/76/21, ухвала від 02 березня 2021 року, ухвалена у справі № 753/12461/20). 

З викладеного вбачається, що відсутня стала судова практика щодо застосування такого заходу 

забезпечення позову при розгляді справ, які стосується спору між батьками щодо виховання 

дитини. З одного боку, суди вказують, що такий захід забезпечення є окремим позовом, оскільки 

існує конфлікт між батьками щодо виховання дитини та залишають поза увагою те, що невжиття 

такого заходу фактично призведе до неможливості виконання рішення суду через втрату емоційного 

зав’язку дитини з одним із батьків. З іншого боку, суди розуміють проблематику та чутливість такої 

категорії справ, з огляду на що допускають такий захід забезпечення та задовольняють такі заяви. 

Відповідно до статті 15 Закону України "Про охорону дитинства" дитина, яка проживає окремо від 

батьків або одного з них, має право на підтримання з ними регулярних особистих стосунків і прямих 

контактів. 

Таким чином, запропонований законопроєктом захід забезпечення позову є необхідний в Цивільному 

процесуальному кодексі України, оскільки наявність такого заходу буде презюмувати необхідність 

вжиття такого виду забезпечення позову у справах, в яких існує спір між батьками щодо дитини, 

буде сприяти забезпеченню стабільності у відносинах між батьками та дітьми, реалізації ними своїх 

особистих немайнових прав, незважаючи на тривалий судовий процес та призведе в результаті до 

формувавання сталої судової практики у таких правовідносинах. 

Оскільки у справах про визначення місця проживання дитини позивачами здебільшого виступають 

жінки, а тому наявність такого забезпечення позову надасть змогу, в першу чергу, жінці як матері 

підтримувати материнський зв’язок з дитиною, що свідчить про гендерно-чутливу норму 

законопроєкту. 

Разом з тим, запропоновані законопроєктом зміни до Цивільно процесуального кодексу України 

передбачають застосування запропонованого забезпечення позову лище щодо справ про визначення 

місця проживання дитини. Поза увагою законотворців залишено ще одну категорію справ, в якій 

такий захід буде доречним та необхідним: це стосується справ про відібрання дитини та повернення 

її за попереднім місцем проживанням, які пред’являються в порядку статті 162 Сімейного кодексу 

України. 

В такій категорії справ, той з батьків, в якого інший з батьків відібрав дитину без мети її повернення 

за місцем її постійного проживання обмежений у можливостях зустрічей з дитиною та спілкування з 

нею, незважаючи на тривалий судовий процес. Зважаючи на проблематику цієї категорії справ, захід 



 

забезпечення позову, який запропонований авторами законопроекиу, доцільно також застосовувати у 

справах про відібрання дитини та повернення її за попереднім місцем проживання.   

Як вказувалось вище, статичні дослідження, які проведені Аналітичним центром «ЮрФем» 

показали, що окрім батьків, з позовом про визначення про місце проживання дитини також 

звертаються баба або дідо. Тому, є доцільним розширити перелік осіб, які мають право звертатися із 

заявою про обрання  запропонованого законопроектом заходу забезпечення позову та, відповідно, 

надати таку законодавчу можливість звернення не лише для батьків, але й для баби та діда, 

враховуючи покладені на них права та обов’язки Сімейним кодексом України. 

Оскільки, запропоновані зміни до Цивільно процесуального кодексу України стосуються такої 

категорії справ, в яких безпосереднім учасником виступає дитина, варто подумати над залученням 

органу опіки та піклування, як додаткового суб’єкта, до вирішення питання про доцільність 

застосування запропонованого заходу забезпечення позову. Частина четверта статті 19 Сімейного 

кодексу України встановлює перелік справ, при розгляді яких, обов’язкова участь є органу опіки та 

піклування. Поміж таких справ, існують справи про визначення місця проживання дитини, при 

розгляді якої, останній подає до суду відповідний висновок. Враховуючи те, що орган опіки та 

піклування обов’язково бере участь в такій категорії справ та готує відповідний висновок, є 

доцільним залучати цей орган до вирішення питання щодо застосування зазначеного вище виду 

забезпечення позову, що надасть змогу у повній мірі гарантувати дотримання прав та інтреси 

дитини, яка виступає пасивним учасником таких правовідносин. 

ІІ. Що стосується запропонованих законопроєктом змін до Сімейного кодексу України, які 

передбачають надання одному із батьків можливості вивести тимчасово дитину за кордон без 

дозволу іншого, у разі вчинення останнім діяння щодо зміни місця проживання дитини, яка 

проживала одним із батьків на підставі закону або рішення суду, то гендерно-правовий характер 

такої норми проявлється в наступному. 

Одним із способів визначення місця проживання дитини між батьками є судовий порядок. 

Відповідно до дослідження проведеного Аналітичним центром «ЮрФем» 70,0% позивачами у 

справах про визначення місця проживання дитини була матір, а відповідачем батько. В цих справах, 

суд залишав дитину проживати разом з матір’ю, з підстав того, що батько не виявляв бажання щодо 

проживання дитини разом з ним. Позови батька дитини до матері становили 28,9%, де в усіх 

відповідачем була мати. В цих категоріях справ, суд виносив рішення 50 на 50. 2 

Оскільки, жінки здебільшого є позивачами у справах про визначення місця проживання дитини, а 

чоловіки в цих справах, не так часто, ініціюють питання щодо проживання дитини разом з ними, а 

відтак суди виносять рішення, яким вирішують місце проживання дитини разом з матір’ю. Тому, 

норма, яка пропонується законопроєктом для внесення в Сімейний кодекс України, в першу чергу, 

стосується жінок, оскільки, саме жінки будуть мати законодавчу можливість тимчасового вивозити 

дитину за межі країни, без дозволу батька. Відтак, можна вважати, що такі зміни в законопроєкті 

носять гендерно-чутливий характер та спрямовані в першу чергу на жінок. 

Однак, з аналізу запропонованої норми вбачається, що скористатися таким правом може той з 

батьків, з яким дитина проживала дитини на підставі закону або рішення суду. Варто відміти, що 

                                                             
2 http://jurfem.com.ua/wp-content/uploads/2021/01/Stereotypes-Report-final.pdf 



 

твердження про те, що дитина проживає одним із батьків «на підставі закону» викликає певні 

питання у сфері застосування: 

Так, відповідно до положень сімейного законодавства 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. Тому, твердження в запропонованій нормі про проживання 

одним із батьків «на підставі закону» презюмує, що дитина на законній підставі має право 

проживати з будь-яким із своїх батьків в силу їх кровного споріднення та наявності рівних прав на 

дитину. 

 З огляду на це, суд не може прийняти рішення про відібрання дитини та повернення її за попереднім 

місцем проживанння, у разі відсутності рішення суду про визначення місця проживання дитини або 

висновку органу опіки та піклування, а також у разі відсутності обставин, які б створювали для 

дитини небезпеку такого проживання. Тому, у разі відсутності відповдіного рішення це призведе до 

неефективності такої норми та її не застосування. 

Окрім цього, суд вправі винести рішення про відібрання дитини та поверненя її за попереднім місцем 

проживання не лише у разі наявності судового рішення про визначення місця проживання дитини, 

але й у випадку наявністю висновку органу опіки та піклування про визначення місця проживання 

дитини, наявностю в іншого з батьків встановленого органом опіки та піклування графіку побачень з 

дитиною, наявністю між батьками договору щодо здійснення батьківських обов’язків тощо. (справа 

№ 279/3970/18 від 29 вересня 2020 року, справа № 127/15592/17 від 24 березня 2021 року, справа № 

750/3370/20 від 14 травня 2021 року). 

Відтак, запропонована норма до Сімейного кодексу України не містить конкретизації всіх випадків, 

за наявністю яких, суд може винести рішення про відібрання дитини та повернення її за попереднім 

місцем проживання. Із запропонованих авторами законопроекту змін вбачається, що в одного з 

батьків виникне можливість вивозу дитини за межі України без дозволу другого на строк до одного 

місяця у випадку, якщо судом буде постановлено рішення про відібрання дитини та повернення її за 

попереднім місцем проживання. 

Як вбачається, такою законодавчою можливістю один із батьків зможе скористатись без обмежень у 

часі, при умові винесення судом рішення про відібрання дитини та поверненя її за попереднім місцем  

проживання. У зв’язку з відсутністю обмежень у часі щодо застосування такої можливості одним 

із батьків, таке може вплинувати на виникнення нерівного становища у правах батьківства для 

іншого з батьків, який проживає окремо. 

Зокрема, після винесення такого судового рішення та спливу тривалого періоду часу, може 

виникнути зміна обставин між батьками та дитиною, зокрема: звернення того з батьків, який 

проживає окремо з позовом про зміну місця проживання дитини, винесення обмежувального 

припису щодо того з батьків, з яким дитина проживає на постійній основі, виникнення неприязних 

відносин між дитиною та тим із батьків, з яким дитина проживає із втручанням органу опіки та 

піклування тощо. 



 

Тому, існування такої законодавчої можливості вивезення дитини одним із батьків без обмежень у 

часі для такого з батьків зумовлює існування нерівного становища для того, який проживає окремо. 

Загалом, проаналізовані зміни, які відображені в законопроєкті мають гендерно-чутливий характер, 

оскільки в першу чергу стосують жінок та сприяють захисту їхніх прав у вихованні своєї дитини, а з 

іншої сторони відсутність обмежень у певних запропонованих можливостях законопроєктом 

призводить до дискримінації тих батьків, які проживають окремо від дитини. 

Відповідність Конституції України. 

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

охороняються державою.  

Згідно частини 1 стаатті 52 Конституції будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація 

переслідуються за законом.Тому, зміни, які покладені в основу законопроєкту, зокрема доповнення 

Цивільно процесуального кодексу України новим заходом забезпечення позову має за мету 

забезпечити підтримання між дітьми та батьками емоційного зв’язку, прихильності, батьківського 

контакту. Такі зміни покликані уникнути психологічного травмування дитини внаслідок відсутності 

спілкування одним із батьків у зв’язку із вирішення в суді спорів між батьками щодо виховання такої 

дитини. На підставі цього, можна стверджувати про те, що законопроєкт відповідає положенням 

Конституції України та спрямований на дотримання основних засад судочинства. 

Відповідність європейським стандартам щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок 

і чоловіків. 

Відповідно до статті 3, статті 18 Конвенції про права дитини, прийнятої 44-ю сесією Генеральної 

Асамблеї ООН 20 листопада 1989 року (набрала чинності для України 02 вересня 1991 року) в усіх 

діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що 

займаються питаннями соціального забезпечення, судами, адміністративними чи законодавчими 

органами, першочергова увага приділяється як найкращому забезпеченню інтересів дитини. Батьки 

несуть основну відповідальність за виховання дитини. Найкращі інтереси дитини є предметом їх 

основного піклування. 

Згідно пунктів 1-3 статті 9 Конвенції про права дитини від 20 листопада 1989 року держави-

учасниці забезпечують те, щоб дитина не розлучалася з батьками всупереч їх бажанню, за винятком 

випадків, коли компетентні органи згідно з судовим рішенням, визначають відповідно до 

застосовуваного закону і процедур, що таке розлучення необхідне в якнайкращих інтересах дитини.  

При цьому, частиною 3 статті 9 вказаної Конвенції визначено право дитини, яка розлучається з 

одним чи обома батьками, підтримувати на регулярній основі особисті відносини і прямі контакти 

з обома батьками, за винятком випадків, коли це суперечить найкращим інтересам дитини. 

Як вбачається, міжнародні стандарти звертають увагу на те, що органи держави, при вирішенні 

питань, які стосуються дітей, повинні першочергову увагу приділяти якнайкращому забезпеченню 

інтересів таких дітей та у ситуаціях, пов’язаних зокрема, із роздільним проживанням батьків 

необхідно забезпечити дитині регулярні зустрічі з тим із батьків, який проживає окремо від дитини, 

за умови відсутності небезпеки для дитини. 



 

Зміни, які відображені в законопроєкті, що стосуються внесення змін до положень цивільного 

процесуального законодавства відповідають основним критерієм батьківства та материнства, 

дотримання яких буде слугувати дотриманню пріоритету – забезпечення найкращих інтресів дітей.  

Тому, доповнення Цивільно процесуального кодексу України додатковим інструментом 

забезпечення позову слугуватиме підтриманню взаємин між батьками та дітьми протягом судового 

процесу, запобігатиме порушення прав батьків на виховання дитини та недопущення розлучення 

дітей з батьками тощо. 

Згідно з пунктом 1 статті 18 Конвенції про права дитини від 20 листопада 1989 року держави-

учасниці докладають всіх можливих зусиль до того, щоб забезпечити визнання принципу загальної 

та однакової відповідальності обох батьків за виховання і розвиток дитини. Батьки або у відповідних 

випадках законні опікуни несуть основну відповідальність за виховання і розвиток дитини. 

Запропоновані зміни законопроєктом, які стосуються сімейного законодавства та які мають за мету 

надати законодавчу можливість одному із батьків тимчасового вивезення дитини за межі України без 

дозволу іншого з батьків, за наявності описаних в законопроєкті умов, не відповідають приписам 

Конвенції про права дитини в частині однакової відповідальності батьків за виховання своєї дитини. 

Оскільки, необмеження права у часі щодо використання такої можливості для одного з батьків 

може призвести до порушення прав другого з батьків на виховання своєї дитини та на вирішення 

питань пов’язаних з життям дитини, у випадку зміни обставин.  

Висновок. 

Загалом, зміни, які покладені в основу законопроєкту в частині, що стосується змін в Цивільний  

процесуальний кодекс України покликані підтримувати взаємовідносини між батьками та дітьми, 

незважаючи на існуючий судовий процес між батькам, що відповідає як чинному законодавству 

України, так і міжнародному. Однак, у зв’язку з тим, що запропоновані зміни врегульовують лише 

частину проблем, яка виникла за участю дітей, оскільки не враховують інших аспектів проблем у 

справах подібної категорії, а тому наявні прогалини, які підлягають доопрацюванню. Зміни, які 

стосуються сімейного законодавство теж містять прогалини у сфері застосування, оскільки не 

враховують обставин, які можуть змінитися у зв’язку з тривалим перебігом події, а тому такі 

підлягають доопрацюванню. 

Рекомендації. 

1. У разі прийняття законопроєкту в частині доповнення Цивільного процесуального кодексу 

України новим заходом забезпечення позову у виді встановлення судом графіку побачень, 

та/або часу зустрічей з малолітньою дитиною, необхідно надати можливість застосовувати 

такий захід не лише до справ про визначення місця проживання дитини, а також до справ про 

відібрання дитини та повернення її за попереднім місцем проживання. 

2. Доповнити до переліку осіб, які мають можливість звертатися до суду із запропонованим 

забезпеченням позову не лише позивачів – батьків, але й позивачів такі як: баба та/або дідо. 

3. Необхідно залучити до вирішення питанння про вжиття запропонованого заходу забезпечення 

позову орган опіки та піклування та покласти на нього обов’язок щодо підготовки висновку 

про доцільність такого забезпечення. 



 

4. Варто внести зміни у проект норми, яка пропонується до внесення в Сімейний кодекс України 

в частині твердження про проживання одним із батьків «на підставі закону», замінивши 

конструкцію «на підставі закону» на ««рішення суду», «рішення органу опіки та піклування», 

«договору між батьками щодо здійснення батьківських обов’язків»». 

5. Використання запропонованим законопроєктом можливості для одного з батьків щодо 

тимчасового вивезення дитини за межі України необхідно обмежити в часовому вимірі. 

 


