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Опис законопроєкту. 

    Відповідно до преамбули законопроекту, Закон має на меті створення умов для організації та 

ефективної діяльності юстиції, дружної до дитини, що відповідає вимогам Конвенції про права 

дитини, міжнародним стандартам щодо захисту прав дитини і є основою для запобігання 

правопорушенням у дитячому середовищі, належного поводження з дитиною в контакті із законом 

та її соціальної реабілітації, запобігання вторинній віктимізації дитини, яка є потерпілою чи свідком. 

Законопроект складається з чотирьох розділів. 

Основні положення законопроєкту. 

     У цілому законопроект має чотири розділи та 34 статті.  

       Перший розділ «Загальні положення» містить у собі вісім статей, які фокусують свою увагу на 

визначенні термінів, принципів юстиції, дружніх до дитини, визначають сферу дію закону, правові та 

організаційні засади юстиції щодо дітей, перелік суб’єктів юстиції щодо дітей, їх взаємодію та 

вимоги до фахівців юстиції щодо дітей, а так само на фінансовому забезпеченні юстиції щодо дітей.  

     Другий розділ «Запобігання перебуванню дитини у групі ризику та вчиненню правопорушень у 

дитячому середовищі» містить у собі дев’ять статей, які визначають мету, завдання та систему 

запобігання перебуванню дитини у групі ризику та вчиненню правопорушень у дитячому 

середовищі, встановлюють обставини, що свідчать про перебування дитини у групі ризику та які 

спеціальні заходи запобігання перебуванню дитини у групі ризику та правопорушенням у дитячому 

середовищі слід застосувати та які суб’єкти мають їх застосовувати, так само визначають участь 

батьків, інших законних представників, освітян та громадськості у запобіганні перебуванню дитини 

у групі ризику та правопорушенням у дитячому середовищі.  

     Третій розділ «Соціально-психологічна реабілітація дитини у конфлікті із законом і захист 

прав та інтересів дитини, яка є потерпілою або свідком» містить у собі дев’ять статей, які 

встановлюють у яких випадках здійснюється соціально-психологічна реабілітація дитини у конфлікті 

із законом під час виконання покарання, не пов’язаного з позбавленням волі, у провадженні про  



 

 

адміністративні правопорушення, дитини, яка виведена з кримінального провадження, звільнена 

судом від покарання, дитини, яка не досягла 11-річного віку до досягнення віку, з якого може 

наставати кримінальна відповідальність, вчинила суспільно-небезпечне діяння, так само розділ 

стосується питань відновних заходів щодо дитини у конфлікті з законом, організацію їх виконання та 

одна стаття стосується захисту дитини, яка є потерпілою або свідком.  

      Четвертий розділ «Виведення дитини з кримінального провадження» містить у собі вісім 

статей, які стосуються завдань виведення дитини з кримінального провадження, розкривають 

особливості виведення дитини з кримінального провадження, умови відновного примирення 

(медіації), гарантій учасників відновного примирення (медіації) у кримінальному провадженні, 

порядок проведення відновного примирення (медіації) та правових наслідків проходження 

примирення (медіації), відшкодування шкоди при проведенні відновного примирення (медіації), 

порядок виконання угоди про виведення дитини з кримінального провадження та правові наслідки 

проходження відновного примирення (медіації) та виконання інших відновних заходів, передбачених 

угодою про виведення дитини з кримінального провадження. 

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

принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

    У цілому, прийняття окремого закону, який би фокусував свою увагу на юстиції, дружній до 

дитини є позитивним та досить актуальним для України. Даний законопроект розроблявся не один 

рік, тому став довгоочікуваним. Запропоновані норми є актуальними та важливими, однак, зміст 

деяких норм потребує суттєвого доопрацювання (Див. детальніше «Зауваження та Рекомендації»). 

Відповідність Конституції України. 

    Стаття 52 Конституції України передбачає, що діти рівні у своїх правах незалежно від 

походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним. Будь-яке насильство над 

дитиною та її експлуатація переслідуються за законом.  Стаття 24 Конституції України 

передбачає, що  громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом 

Стаття 28 Конституції України передбачає, що ніхто не може бути підданий катуванню, 

жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню. 

Стаття 129 Конституції України закріплює основні засади судочинства. 

     Як вбачається, на виконання зазначених положень Конституції України запропоновано 

законопроект №5617. 

    Відповідність європейським стандартам щодо забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків. 

     Конвенція ООН про права дитини (далі – Конвенція) є одним з найважливіших міжнародно-

правовових документів в сфері захисту прав дитини. У ч.1 статті 3 цієї Конвенції зазначається, що: 

«..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 якнайкращому забезпеченню інтересів 

дитини». Ч.3 ст. 3 Конвенції покладає на держав-учасниць обов’язок забезпечити, щоб установи,  

 



 

 

служби і органи, відповідальні за піклування про дітей або їх захист, відповідали нормам, 

встановленим компетентними органами, зокрема, в галузі безпеки й охорони здоров'я та з точки зору 

численності і придатності їх персоналу, а також компетентного нагляду. 

   Ст.19 Конвенції покладає також обов’язок на держави вживати всіх необхідних законодавчих, 

адміністративних, соціальних і просвітніх заходів з метою захисту дитини від усіх форм фізичного та 

психологічного насильства, образи чи зловживань, відсутності піклування чи недбалого і 

брутального поводження та експлуатації, включаючи сексуальні зловживання, з боку батьків, 

законних опікунів чи будь-якої іншої особи, яка турбується про дитину. Такі заходи захисту, у 

випадку необхідності, повинні включати ефективні процедури для розроблення соціальних програм з 

метою надання необхідної підтримки дитині й особам, які турбуються про неї, а також здійснення 

інших форм запобігання, виявлення, повідомлення, передачі на розгляд, розслідування, лікування та 

інших заходів у зв'язку з випадками жорстокого поводження з дитиною, зазначеними вище, а також, 

у випадку необхідності, для порушення початку судової процедури. 

     У ст.37 Конвенції йдеться про те, держави повинні забезпечувати, аби кожна позбавлена волі 

дитина мала право на негайний доступ до правової та іншої відповідної допомоги, а також право 

оспорювати законність позбавлення її волі перед судом чи іншим компетентним, незалежним і 

безстороннім органом та право на невідкладне прийняття ними рішень щодо будь-якої такої 

процесуальної дії. 

      Також слід звернути увагу на Мінімальні стандартні правила Організації Об'єднаних Націй, що 

стосуються відправлення правосуддя щодо неповнолітніх ("Пекінські правила"), які є актуальними 

при аналізі положень цього законопроекту. 

Зауваження та Рекомендації. 

1. Законопроект містить визначення «спеціальна методика опитування/допиту», яку 

застосовують фахівці юстиції щодо дітей. Разом з тим, окремого визначення, хто входить до 

переліку фахівців юстиції щодо дітей, немає. Частина 2 ст. 6 законопроекту перераховує 

певною мірою осіб, які можуть бути віднесені до фахівців юстиції щодо дітей, однак в даному 

переліку відсутній психолог, який, по суті, має приймати участь під час допиту/опитування 

дитини за спеціальною методикою і безпосередньо через якого дитині можуть ставитись 

запитання. В зв’язку з чим, законопроект має містити окрему статтю, яка б визначала 

хто саме є фахівцями юстиції щодо дітей, до обов’язкового переліку яких має бути 

включений психолог. У цілому термін «психологи» вживається у законопроекті тільки в 

абз. 2 п. 6 ст. 31, де зазначається, що психологи можуть залучатися за згодою сторін до 

проведення відновного примирення (медіації). Законопроект має містити окрему норму, 

яка б встановлювала статус психолога у кримінальному провадженні. 

2. Стаття 2 законопроекту визначає основні принципи юстиції, дружньої до дитини, однак не 

розкриває змісту того чи іншого принципу, а розкриття змісту деяких принципів потребує 

особливого роз’яснення, зокрема – проактивності. В зв’язку з чим, у законопроекті 

рекомендується розкрити зміст кожного принципу юстиції, дружньої до дитини.  

 

 



 

 

3. Так само редакція ч. 2 даної статті «принципи, передбачені цієї статтею, застосовуються 

щодо дітей у контакті з законом так само, як і щодо дорослих осіб, і не можуть бути 

обмежені або скасовані під приводом забезпечення найкращих інтересів дитини або вікових 

особливостей дитини» суперечить самому принципу забезпечення найкращих інтересів 

дитини, при оцінці якого повинен бути прийнятий комплексний підхід для належного 

врахування інтересів усіх сторін. У зв’язку з чим, дана норма має містити іншу редакцію. 

4. Редакція п. 1 ч. 1 ст. 5 «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізацію державної політики» є незавершеною, оскільки є не зрозумілим, про який саме 

орган виконавчої влади йде мова. У зв’язку з чим, редакція п. 1 ч. 1 ст. 5 законопроекту має 

бути доповнена.  

5. Відповідно до п. 6 ст. 2 «Кожна дитина має право на вільний доступ до усіх суб’єктів 

юстиції щодо дітей». Разом з тим, серед переліку суб’єктів юстиції щодо дітей, відсутні суди 

та центри надання безоплатної правничої допомоги (саме такий термін вживається у 

законопроекті). Частина 2 ст. 5 лише зазначає, що центри з надання безоплатної правничої 

допомоги беруть участь у реалізації функцій юстиції щодо дітей. Доступ дитини до правової 

допомоги є складовою таких принципів правосуддя, дружніх до дитини, як участь та 

верховенство права. Відповідно до принципу 38 Керівних принципів Комітету міністрів Ради 

Європи щодо правосуддя, дружнього до дитини, діти повинні мати доступ до безкоштовної 

правової допомоги на таких самих або більш поблажливих піж для дорослих умовах.  У 

зв’язку з чим, суди та центри з надання безоплатної правничої допомоги мають у 

обов’язковому порядку бути включені до переліку суб’єктів юстиції щодо дітей. У цілому 

невключення відповідних суб’єктів до переліку суб’єктів юстиції щодо дітей, що 

містяться у ст. 5 законопроекту, унеможливлює залучення відповідних суб’єктів до 

інших заходів, зокрема, загальних та спеціальних заходів запобігання перебуванню дитини 

у групі ризику та правопорушенням у дитячому середовищі, що визначені ст. 10 

законопроекту. 

6. Так само у законопроекті не визначений статус адвокатури та, зокрема, адвокатів, які 

здійснюють захист та представництво дітей у кримінальних провадженнях. Відповідно до 

міжнародних стандартів, на національному рівні має бути передбачена спеціалізація 

адвокатів, що мають пройти належну підготовку. Однак, у ст. 6 «Вимоги фахівців до юстиції 

щодо дітей» законопроекту про адвокатів не згадується. У цілому про адвокатів згадується 

тільки один раз у ч. 2 ст. 5, а саме, що адвокати залучаються до реалізації функцій юстиції. У 

зв’язку з чим, законопроект має бути доповнений окремими нормами щодо чіткого 

визначення статусу адвокатури та адвокатів у юстиції, дружній до дитини. 

7. Разом з тим, законопроект не розкриває зміст поняття «функції юстиції щодо дітей». Даний 

термін вживається так само у ст. 8 законопроекту: «Фінансування юстиції щодо дітей 

здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів відповідно до 

законодавства, спеціальних фондів, коштів установ та організацій, коштів благодійної 

допомоги (пожертвувань), коштів осіб, які беруть участь у реалізації функцій юстиції щодо 

дітей, та інших джерел, використання яких не заборонено законом». Однак, відсутність 

точного визначення «функції юстиції щодо дітей», стане бар’єром ідентифікації «осіб, які 

беруть участь у реалізації функцій юстиції щодо дітей», та, як наслідок, залучення їх коштів. 

У зв’язку з чим, законопроект має містити визначення, що входить до «функцій юстиції 

щодо дітей».  



 

 

8. Стаття 6 законопроекту встановлює вимоги до фахівців юстиції щодо дітей, зокрема 

підготовка фахівців юстиції щодо дітей має включати вивчення: міжнародних норм і 

стандартів та національного законодавства з питань захисту прав дітей; особливостей 

розвитку дітей різних вікових груп; системи захисту прав дитини; особливостей проваджень у 

справах за участю дитини; особливостей запобігання перебуванню дитини у групі ризику та 

правопорушенням у дитячому середовищі; особливостей надання соціальних послуг. Разом з 

тим, відсутній такий важливий компонент, як – налагодження взаємодії та побудова 

комунікації з дитиною. У зв’язку з чим, ч. 1 ст. 6 законопроекту має бути доповнена 

зазначеним компонентом.  

9. Частина 2 ст. 6 законопроекту розкриває перелік фахівців юстиції щодо дітей, які мають 

пройти відповідну фахову підготовку. Однак, як вже зазначено вище у п. 1 та 3, серед 

наведеного переліку відсутні судді, адвокати, працівники центрів з надання безоплатної 

правничої правової допомоги та психологи, які так само мають проходити відповідну фахову 

підготовку згідно з єдиними стандартами навчання фахівців юстиції щодо дітей, що будуть 

затверджені на рівні Кабінету Міністрів України. У зв’язку з чим, ч. 2 ст. 6 має так само 

містити у переліку фахівців юстиції щодо дітей – суддів адвокатів, працівників центрів з 

надання безоплатної правничої допомоги та психологів, які у подальшому мають 

проходити відповідну фахову підготовку. 

10. Частина 1 ст. 7 законопроекту закріплює, що взаємодія суб’єктів юстиції щодо дітей 

засновується на «командному підході», разом з тим у законопроекті відсутнє визначення що 

означає «командний підхід», у зв’язку з чим, законопроект має розкрити відповідний 

термін, що саме він у себе включає. 

11. Законопроект передбачає дві організаційні форми взаємодії суб’єктів юстиції щодо дітей. 

Перший на рівні консультативно-дорадчого органу з питань правосуддя щодо дітей при 

Кабінеті Міністрів України, склад і порядок роботи якого визначається положенням, 

затвердженим Кабінетом Міністрів України. Разом з тим, такі повноваження виходять за 

рамки діяльності консультативно-дорадчого органу відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження типового положення про консультативний, дорадчий та 

інший допоміжний орган, утворений Кабінетом Міністрів України» від 17 червня 2009 року 

№ 599, про що так само заначив Офіс Генерального прокурора, як про це зазначається у 

висновку Комітету Верховної ради України з питань правової політики від 11 листопада 2021 

року. Другий на рівні міждисциплінарних команд з питань соціального захисту дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, склад і організація роботи яких визначається 

у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Станом на зараз діє постанова 

Кабінету Міністрів України  від 01 червня 2020 р. № 585 «Про забезпечення соціального 

захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах», якою передбачено 

створення міждисциплінарної команди як команди фахівців, які є працівниками суб’єктів для 

захисту прав дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах.  

      Основними завданнями міждисциплінарної команди є: 1) прийняття узгоджених дій та 

рішень в інтересах дитини; 2) аналіз інформації про дитину, її сім’ю, складні життєві 

обставини, в яких вона перебуває, результатів оцінювання потреб дитини та її сім’ї у 

соціальних послугах, здатності батьків здійснювати догляд та виховання дитини, рівня 

виконання ними батьківських обов’язків; 3) розроблення, виконання, систематичний 

(щоквартальний) перегляд і коригування індивідуального плану із забезпеченням 

відповідності запланованих заходів інтересам дитини, а також індивідуального плану надання  



 

 

соціальних послуг, у тому числі плану соціального супроводу сім’ї дитини; 4) ініціювання 

розгляду питання щодо соціального захисту дитини, яка перебуває у складних життєвих 

обставинах, на засіданні комісії з питань захисту прав дитини, зокрема щодо обов’язковості 

надання соціальних послуг (проходження індивідуальних корекційних програм) особам у разі 

невиконання ними батьківських обов’язків, вчинення домашнього насильства чи жорстокого 

поводження з дитиною. Однак, дані завдання відмінні від тих завдань, які визначені у ч. 4 ст. 

7 законопроекту. У зв’язку з чим, ст. 7 законопроекту потребує перегляду. 

12. Пункт 5 ст. 7 встановлює, що «інформація про розпочате кримінальне провадження щодо 

дитини, протокол про адміністративне правопорушення дитини, або про виявлення дитини 

потерпілого чи свідка, яка потребує захисту її прав та інтересів у зв’язку з вчиненим 

правопорушенням, повинна бути негайно надана службі у справах дітей, надавачам 

соціальних послуг відповідними уповноваженим підрозділом територіальних органів 

Національної поліції, слідчим, дізнавачем, прокурором, особою, яка склала протокол про 

адміністративне правопорушення». Водночас не є зрозумілим, ким та кому саме інформація, 

у тому числі конфіденційна щодо дитини, та/або така, що може бути частиною досудового 

розслідування, має передаватись, у яких випадках та у який саме спосіб. У зв’язку з чим, п. 5 

ст. 7 законопроекту має бути переглянутий та доповнений.  

13. Пункт 4 ч. 1 ст. 11 визначає «немотивовані втечі з дому або закладу охорони здоров’я, 

закладу освіти або іншого дитячого закладу, у якому дитина постійно проживала», як одну 

із обставин, що свідчать про перебування дитини у групі ризику. Разом з тим, якими є критерії 

оцінки «немотивованих втеч» та хто має визначати, що втеча дитини є «немотивованою». У 

зв’язку з чим, даний редакція даного пункту має бути переглянута або ж має бути 

відповідне визначення у яких випадках втеча дитини має вважатися «немотивованою». 

14. Так само, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 11 «статева розпуста» є однією з обставин, що свідчить 

про перебування дитини у групі ризику. Однак, у національному законодавстві відсутній 

термін «статева розпуста», у зв’язку з чим даний пункт має бути так само переглянутий. 

Частина 2 ст. 11 передбачає, що визначені суб’єкти мають встановлювати обставини, що 

свідчать про перебування дитини у групі ризиків, разом з тим, законопроект не визначає 

відповідно до якого порядку та у який спосіб, відповідні обставини мають встановлюватись 

суб’єктами. У зв’язку з чим, в цій частині законопроект потребує доопрацювання або ж 

розроблення окремого нормативно-правового документу чи доповнення вже існуючого.  

15. Статтею 13 законопроекту передбачений порядок застосування заходів запобігання 

перебуванню дитини у групі ризику та правопорушенням у дитячому середовищі. Аналіз 

даної статті викликає достатньо запитань щодо практичного застосування положень статті у 

запропонованій редакції. Зокрема, стаття містить термін «поведінка дитини, яка порушує 

етичні та правові норми». Однак, що саме включає в себе поняття «етичні норми» є не 

визначеним та як і ким має бути оцінено, що поведінка дитини відповідає етичним нормам 

або не відповідає. Статтею передбачається призначення корекційних програм для дитини, 

разом з тим, наразі на законодавчому рівні відсутні будь-які нормативно-правові акти, які б 

закріплювали роботу з дитиною відповідно до корекційних програм. Так само залишається 

незрозумілим механізм винесення суб’єктом юстиції щодо дітей рішення про застосування 

спеціальних заходів перебуванню дитини у групі ризику та правопорушенням у дитячому 

середовищі, що є важливим, з огляду на те, що статтею передбачені наслідки за невиконання 

відповідного рішення. У зв’язку з зазначеним, ст. 13 законопроекту має бути переглянута 

та доопрацьована.  



 

 

16. Відповідно до п. 3 ст. 25 законопроекту суб’єкти юстиції щодо дітей можуть прийняти 

рішення про застосування відновних заходів щодо дитини у конфлікті з законом. Однак, у 

зв’язку з тим, що перелік суб’єктів має бути розширений, а соціально-психологічна 

реабілітація дитини у конфлікті з законом передбачає особливу процедуру щодо застосування 

відновних заходів, доцільніше було б визначити спеціальний перелік суб’єктів, які будуть 

уповноважені на прийняття рішення про застосування відновних заходів, за аналогією з ст. 14 

законопроекту, яка встановлює перелік суб’єктів застосування спеціальних заходів 

запобігання перебуванню дитини у групі ризику та правопорушенням у дитячому середовищі. 

Оскільки має бути проведена соціально-психологічна реабілітація, однак, як вже зазначалось, 

психологи не входять до переліку ані суб’єктів, ані фахівців юстиції щодо дітей. Так само, 

відповідно до п. 5 ч. 4 ст. 7, рішення про застосування відновних заходів до дитини, яка не 

досягла віку кримінальної відповідальності і вчинила суспільно-небезпечне діяння, 

приймається міждисциплінарною командою з питань соціального захисту дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах. Як вбачається відповідні рішення можуть 

прийматися і суб’єктами юстиції щодо дітей і міждисциплінарними командами. У зв’язку з 

чим, має бути передбачений спеціальний перелік суб’єктів, які матимуть право на 

прийняття рішень щодо виконання дитиною відновних заходів.   

17. Пункт 3 ст. 26 законопроекту встановлює, що суб’єкти юстиції щодо дітей зобов’язані 

визначати викликані правопорушенням потреби дитини з метою надання їй та її законному 

представнику відповідної інформації, захисту та підтримки, разом з тим, законопроектом не 

визначається у який спосіб це має бути здійснено та який механізм реалізації відповідної 

норми. У зв’язку з чим, дана стаття має бути доопрацьована. 

18. Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 27 законопроекту, одним із завдань виведення дитини з 

кримінального провадження є – «заохочення прагнення дитини надати в якості компенсації 

певні послуги …». Разом з тим, національним законодавством не передбачено компенсації 

заподіяної шкоди шляхом надання певних послуг. Відповідно до норм цивільного 

законодавства, шкода відшкодовується в натурі (передати річ того ж роду і такої ж якості, 

полагодити пошкоджену річ тощо) або у відшкодуванні збитків. Так само п. 4 ч. 1 ст. 27 

одним із завдань є – «сприяння примиренню між дитиною і потерпілим чи громадою». Однак, 

у який спосіб дитина може примиритись з громадою, як це виміряти, є незрозумілим. У 

зв’язку з чим, п.п. 3 та 4 ч. 1 ст. 27 потребують доопрацювання.    

19. Пункт 3 ст. 31 законопроекту визначає, що відновне примирення (медіація) має бути 

проведена протягом одного місяця, однак не визначає від якого моменту слід відраховувати 

зазначений строк чого. У зв’язку з цим, дана норма має бути доповнена.   

Висновок.  

   Законопроект № 5617 «Про юстицію, дружню до дитини» потребує доопрацювання та не може 

бути прийняті у запропонованій редакції. 

 


