
Період огляду: червень 2022 року.

Категорія справ: цивільні справи про визначення способу участі у вихованні та спілкуванні дитини з
одним із батьків.

ПІДСУМКИ ОГЛЯДУ

У червні 2022 року Верховний Суд розглянув справу, в якій підкреслив, що при розгляді спорів між
батьками щодо дитини необхідно брати до уваги та враховувати факти домашнього насильства, якщо
на такі факти посилається один із учасників сімейного спору, задля дотримання принципу
«забезпечення найкращих інтересів дитини».

Важливість цього правового висновку Верховного Суду полягає у тому, що нерідко один із батьків,
який проживає окремо від дитини, під виглядом бажання виконувати батьківські обов’язки та брати
участь у житті дитини, може використовувати цю ситуацію задля вчинення домашнього насильства
щодо колишнього/ьої з подружжя. У таких ситуаціях дитина виступає свідком домашнього
насильства, а відтак автоматично набуває статусу потерпілої, що призводить до негативних наслідків
для її психологічного стану здоров’я.

Яскравий приклад аналогічної ситуації відображений у представленій до огляду справі, в якій
Верховний Суд встановив, що батько дитини звернувся до матері із позовом про усунення перешкод у
спілкуванні з дитиною та визначення способу участі батька в її вихованні. Натомість матір дитини у
межах розгляду справи посилалася на факти домашнього насильства, яке вчиняє позивач щодо неї у
присутності дитини. Така поведінка батька негативно вплинула на психологічний стан здоров’я
дитини, що підтверджувалося висновком лікаря та психолога.

Переглядаючи рішення судів нижчих інстанцій, Верховний Суд вкотре наголосив на важливості
дотримання принципу найкращих інтересів дитини, що є обов’язком держав-учасниць у
відповідності до положень Конвенції ООН про права дитини.

Крім того, Верховний Суд при вирішенні питання, чи вирішили суди нижчих інстанцій спір з
дотримання принципу «найкращих інтересів дитини», послався на практику Європейського суду з
прав людини в частині необхідності перевіряти скарги та заяви щодо випадків домашнього
насильства та підкреслив, що проблема домашнього насильства виходить за межі обставин
конкретної справи.

Таким чином, суд касаційної інстанції сформував висновок, у якому наголошено, що суди та/або
органи опіки зобов’язані при вирішенні між батьками різних спорів щодо участі у вихованні дитини
враховувати як факти домашнього насильства щодо дитини, так і вчинення такого домашнього
насильства у присутності дитини. Такі факти обов’язково мають перевірятися у разі посилання на
них учасників сімейного спору. Тому Верховний Суд дійшов до висновку, що суди нижчих інстанцій
не взяли до уваги та не надали оцінки фактам домашнього насильства, на які посилалася матір
дитини, а відтак оскаржувані рішення ухвалені без дотримання принципу «забезпечення найкращих
інтересів дитини».



Вважаємо, що представлений висновок Верховного Суду враховує положення ст. 31 Стамбульської
конвенції, яка зазначає, що сторони вживають необхідних законодавчих або інших заходів для
забезпечення того, щоб під час визначення опіки та прав на відвідування дітей до уваги бралися
випадки насильства, а також забезпечення того, щоб здійснення будь-яких прав на відвідування або
опіку не створювало загрозу прав та безпеці постраждалої або дітей.

Зважаючи на викладене, безсумнівно, висновок Верховного Суду, який сформований у представленій
до огляду справі, базується на міжнародних документах та практиці Європейського суду з прав
людини, яка неодноразово підкреслювала вплив домашнього насильства на дитину, у зв’язку з чим
була сформована концепція «дитина-свідок-дитина-постраждала».

Постанова Верховного Суду у складі Касаційного цивільного суду від 8 червня 2022 року у справі №
753/23626/17

«У статті 9 Конвенції ООН про права дитини від 20 листопада 1989 року передбачено, що
держави-учасниці поважають 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».

«При визначенні основних інтересів дитини у кожному конкретному випадку необхідно врахувати дві
умови: по-перше, у найкращих інтересах дитини буде збереження її зв`язків із сім`єю, крім випадків,
коли сім`я виявляється особливо непридатною або явно неблагополучною; по-друге, у якнайкращих
інтересах дитини буде забезпечення її розвитку у безпечному, спокійному та стійкому середовищі,
що не є неблагополучним (MAMCHUR v. UKRAINE, № 10383/09, § 100, ЄСПЛ, від 16 липня 2015
року)».

«Європейський суд з прав людини вказав, що «питання домашнього насильства, яке може
проявлятися у різних формах - від застосування фізичної сили до сексуального, економічного,
емоційного або словесного насильства,- виходить за межі обставин конкретної справи. Це загальна
проблема, яка тією чи іншою мірою стосується всіх держав-членів, і не завжди очевидна, оскільки
часто має місце у контексті особистих стосунків або закритих соціальних систем (див. згадане
рішення у справі «Володіна проти Росії» (Volodina v. Russia), пункт 71)».

«Під час розгляду судом та/або органом опіки та піклування спорів щодо участі одного з батьків у
вихованні дитини, визначення місця проживання дитини, відібрання дитини, позбавлення та
поновлення батьківських прав, побачення з дитиною матері, батька дитини, які позбавлені
батьківських прав, відібрання дитини від особи, яка тримає її у себе не на законних підставах або не
на основі рішення суду, обов'язково беруться до уваги факти вчинення домашнього насильства
стосовно дитини або за її присутності (частина четверта статті 22 Закону України «Про
запобігання та протидію домашньому насильству»).

… «Якщо встановлено, що конкретна особа була постійним об'єктом знущань, і є вірогідність
продовження жорстокого поводження, окрім реагування на конкретні інциденти, органи
державної влади повинні вжити належні заходи загального характеру для протидії основній
проблемі та запобіганню майбутньому жорстокому поводженню (див. рішення у справі
«Джорджевіч проти Хорватії» (<...>), заява № 41526/10, пункти 92 і 93 та 147-149, ЄСПЛ 2012, та
згадане рішення у справі «Ірина Смірнова проти України» (Irina Smirnova v. Ukraine), там само)
(LEVCHUK v. UKRAINE, № 17496/19, § 78, 80 , ЄСПЛ, від 03 вересня 2020 року)»
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«Тлумачення вказаної норми свідчить, що законодавець поклав на суд обов`язок при вирішенні спорів
щодо участі одного з батьків у вихованні дитини, визначення місця проживання дитини, відібрання
дитини, позбавлення та поновлення батьківських прав, побачення з дитиною матері, батька
дитини, які позбавлені батьківських прав, відібрання дитини від особи, яка тримає її у себе не на
законних підставах або не на основі рішення суду враховувати як факти вчинення домашнього
насильства стосовно дитини, так і за присутності дитини. Тобто, у разі посилання учасників
сімейного спору на факти вчинення одним із учасників домашнього насильства обов'язково слід
перевіряти, чи відбувалося домашнє насильство щодо дитини або за її присутності»

«У справі, що переглядається, відповідач у відзиві на позовну заяву посилалась на факт вчинення
насильства позивачем… суд першої інстанції не дослідив надані відповідачем докази…. не надав їм
належної правової оцінки та не мотивував їх відхилення.

Суд апеляційної інстанції недоліки суду першої інстанції не усунув, посилання відповідача не
перевірив, належним чином не мотивував їх відхилення».


