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справ України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького Національної 

академії наук України, Київ, 2021. 

У дисертації, спираючись на існуючі доктринальні погляди вітчизняних 

і зарубіжних вчених у відповідних галузях знань, аналіз положень 

національного законодавства та міжнародних договорів, а також практику їх 

застосування, зроблено теоретичне узагальнення й вирішено наукове 

завдання щодо розкриття правової природи та особливостей захисту прав 

малолітніх і неповнолітніх осіб при здійсненні правосуддя у цивільних 

справах. 

В процесі дослідження вивчено стан наукової розробки питань, 

присвячених судовому захисту прав дитини, а також простежено еволюцію 

правового регулювання відповідних правовідносин. Стверджується, що 

теоретичні підходи до осмислення проблем захисту прав дітей, у тому числі в 

порядку цивільного судочинства, трансформуються залежно від тенденцій 

розвитку суспільних відносин, які зачіпають права та інтереси зазначених 

осіб. 

Історико-правовий розвиток захисту в цивільному судочинстві прав 

малолітніх і неповнолітніх осіб свідчить про те, що такий захист відбувається 

залежно від особливостей як суспільного життя, так і специфіки порушень 

прав дітей у той чи інший історичний період. Зокрема, починаючи від 

експлуатації дитячої праці (кінець ХVIII – початок ХІХ ст.) до теперішнього 

часу, коли отримали актуальність питання захисту прав дітей при протидії 



 

 

домашньому насильству, сексуальній експлуатації, зловживанні азартними 

іграми, інформаційним простором тощо. 

Доводиться, що малолітні та неповнолітні особи є привілейованою 

групою учасників справи. У зв’язку з цим у роботі визначені особливості 

цивільної процесуальної правосуб’єктності відповідних учасників справи, а 

також їх цивільного процесуального правового статусу. 

Цивільна процесуальна правосуб’єктність розглядається відносно 

малолітніх та неповнолітніх осіб як поєднання процесуальних правоздатності 

та дієздатності. Встановлено, що реалізація цивільної процесуальної 

правосуб’єктності цих осіб у відповідному правовідношенні відбувається, у 

більшості випадків, із використанням дієздатності законного представника 

вказаних осіб. Тому аргументовано можливість надання їм так званої 

спеціальної правосуб’єктності при розгляді судом цивільної справи. У 

зв’язку із чим обґрунтовано необхідність забезпечення на законодавчому 

рівні права неповнолітньої особи на безоплатну правову допомогу, 

незалежно від участі в процесі її законних представників та органів опіки і 

піклування, а також можливості неповнолітньої особи бути безпосереднім 

суб’єктом права на професійну правничу допомогу. 

Особливістю цивільного процесуального правового статусу малолітніх 

та неповнолітніх осіб як учасників цивільної справи є його диференціація на 

два типи: загальний та спеціальний. Перший (загальний) є сукупністю 

загальних цивільних процесуальних прав, обов’язків та інтересів, якими 

малолітні та неповнолітні особи наділяються як учасники цивільної справи та 

які закріплені у статтях 43, 49, 53, 54 Цивільного процесуального кодексу 

України. Другий (спеціальний) – формує сукупність спеціальних цивільних 

процесуальних прав, обов’язків та інтересів, якими вони наділяються як 

неповнолітні або малолітні учасники цивільної справи. Останні містяться у 

положеннях ст. 45 Цивільного процесуального кодексу України. 

Категорія захисту права конкретизується через існування певного 

правозахисного механізму. В аспекті захисту прав малолітніх і неповнолітніх 



 

 

осіб при здійсненні правосуддя у цивільних справах побудова й 

функціонування такого механізму має враховувати специфіку дитини як 

суб’єкта права та сучасну парадигму сприйняття дитини як активного й 

самостійного учасника правових відносин, в тому числі й процесуальних, що 

є відображенням не тільки сучасного стану розвитку правової доктрини а й 

зумовлене положеннями міжнародних договорів, предметом яких є захист 

прав дитини. Тому належне забезпечення захисту прав дітей при здійсненні 

правосуддя у цивільних справах потребує формування на рівні національного 

правопорядку спеціального механізму захисту прав малолітніх і 

неповнолітніх осіб, який має передбачати додаткові гарантії та інструменти 

захисту, виходячи із визначених особливостей дитини як суб’єкта права. Під 

час дослідження обґрунтовується, що це стане можливим завдяки 

запровадженню системи ювенальної юстиції у цивільних справах. 

При цьому ювенальну юстицію у цивільних справах слід розглядати як 

особливу систему правосуддя стосовно малолітніх і неповнолітніх осіб, котра 

покликана забезпечити ефективний захист їх прав і структурно складається з 

двох компонентів: інституційного та процесуального. 

Інституційний компонент є сукупністю органів та осіб, які 

забезпечують здійснення правосуддя у цивільних справах, відповідно до 

мети ювенальної юстиції; процесуальний компонент передбачає існування 

специфічного механізму забезпечення захисту прав малолітніх і 

неповнолітніх осіб при здійсненні правосуддя, що складається з процедур, 

інструментів та способів, за допомогою яких досягається мета ювенального 

правосуддя. 

Визначені елементи процесуального механізму забезпечення захисту 

прав малолітніх і неповнолітніх осіб при здійсненні правосуддя у цивільних 

справах, зокрема, особливий зміст процесуальної правосуб’єктності 

малолітніх і неповнолітніх осіб; спеціальна предметна юрисдикція справ за 

участю малолітніх і неповнолітніх осіб; специфічний прояв окремих 

принципів цивільного судочинства; наявність органів та осіб, які за законом 



 

 

мають право ініціювати процедуру захисту прав малолітніх і неповнолітніх 

осіб та супроводжувати її; спеціальні положення щодо представництва та 

надання правової допомоги малолітнім і неповнолітнім особам; наявність 

процесуальних особливостей розгляду окремих категорій справ за участю 

неповнолітніх осіб; специфіка функціонування інституту судових витрат; 

наявність додаткових гарантій та повноважень суду по забезпеченню захисту 

прав малолітніх і неповнолітніх осіб при здійсненні правосуддя, а також на 

стадії виконання судових рішень. 

Надано ґрунтовну характеристику функціональним повноваженням 

суду у сфері захисту прав малолітніх і неповнолітніх осіб при відправленні 

правосуддя у цивільних справах, виходячи із запропонованого поділу 

останніх на дві групи: загальні та спеціальні. Перша група охоплює комплекс 

процесуальних повноважень суду, які реалізуються ним у процесі розгляду 

цивільної справи, незалежно від специфіки справи та її суб’єктного складу. 

Друга група відображає особливості розгляду справ, які зачіпають інтереси 

малолітніх і неповнолітніх осіб, й передбачає наявність спеціальних 

повноважень суду, пов’язаних із рухом справи та розпорядженням сторонами 

процесуальними правами щодо предмета спору у сфері забезпечення 

належного представництва та надання правової допомоги малолітнім і 

неповнолітнім особам, а також у сфері доказування. В аспекті належного 

забезпечення при цьому доказової діяльності розглядається процесуально-

правове значення висновку органу опіки та піклування. Враховуючи його 

документальні ознаки та фіксування в ньому даних про обставини, що мають 

значення для розгляду справи, наголошується на притаманність зазначеному 

документу ознак письмового доказу. Разом із тим, виходячи з наукової 

класифікації доказів, можна простежити його особливість, яка полягає у 

тому, що процес формування зазначеного висновку має два джерела: речовий 

(акти, довідки) та особистісний (пояснення батьків, інших осіб, а також 

думка дитини), та свідчить про його змішаний характер. 

Встановлено, що поряд із процесуальними гарантіями, закріпленими 



 

 

для розгляду й вирішення цивільних справ, процесуальне законодавство 

передбачає особливі механізми забезпечення прав і законних інтересів 

малолітніх і неповнолітніх осіб на стадії виконання судових рішень, через 

специфічну спрямованість законодавства про виконавче провадження, що 

проявляється у двох напрямках: 1) закріплення особливої групи норм 

виконавчого провадження у сфері регулювання процедур виконання судових 

рішень, які стосуються прав та інтересів дітей (стягнення аліментів, 

позбавлення батьківських прав, встановлення побачень з дитиною, 

відібрання дитини та інші); 2) покладення на суд функції судового контролю 

за здійсненням окремих виконавчих дій, що прямо чи опосередковано 

стосуються дітей (тимчасове влаштування дитини до дитячого або 

лікувального закладу, оголошення розшуку дитини, примусове проникнення 

до житла чи іншого володіння особи). 

За результатами дослідження обґрунтовано необхідність доповнення 

Цивільного процесуального кодексу України окремим розділом, 

присвяченим регламентації особливих процедур розгляду справ за участю 

малолітніх і неповнолітніх осіб, а також удосконалення окремих норм 

цивільного процесуального законодавства. Зокрема, висловлено пропозицію 

про закріплення у процесуальному законі особливих правил предметної 

юрисдикції щодо справ, які безпосередньо стосуються питання виховання та 

розвитку малолітніх і неповнолітніх осіб, а також інших справ, у яких 

повноцінними учасниками виступають такі особи. 

Ключові слова: дитина, малолітня особа, неповнолітня особа, захист 

прав малолітніх і неповнолітніх осіб, цивільна процесуальна 

правосуб’єктність, цивільний процесуальний правовий статус, ювенальна 

юстиція, ювенальне право. 

  



 

 

SUMMARY 

Piliak N. І. Protection of the rights of minors and juveniles in the 

administration of justice in civil cases. – Qualifying paper published as 

manuscript. 

Dissertation for the Doctor of Philosophy Degree, specialty 081 – Law. – 

National Academy of Internal Affairs Ministry of Internal Affairs of Ukraine, 

V. M. Koretskyi Institute of State and Law of National Academy of Science of 

Ukraine, Kyiv, 2021. 

The thesis, based on the existing doctrinal views of domestic and foreign 

scholars in relevant fields of knowledge, analysis of national legislation and 

international treaties, as well as the practice of their application, presents 

theoretical generalization and solution of the scientific problem of disclosing the 

legal nature and peculiarities of the protection of rights of minors and juveniles in 

the administration of justice in civil cases. 

In the course of the research the state of scientific development of the issues 

devoted to judicial protection of the rights of the child was studied, the evolution of 

the legal regulation of the relevant legal relations was traced. It is argued that 

theoretical approaches to understanding the problems of the rights of children 

protection, including those in civil proceedings, are transformed depending on 

trends in public relations development, which affect the rights and interests of 

these individuals. 

The historical and legal development of the protection of the rights of minors 

in civil proceedings shows that such protection occurs depending on the 

peculiarities of both public life and the specifics of violations of children’s rights in 

a given historical period. In particular, from the exploitation of child labour (late 

eighteenth - early nineteenth century) to the present time, when the issues of 

protection of children’s rights in combating domestic violence, sexual exploitation, 

gambling, information space and more have become topical. 



 

 

It is stated that the minors and juveniles are a privileged group of 

participants in the case. In this regard, the paper identifies the features of the civil 

procedural legal personality of the respective participants in the case, as well as 

their civil procedural legal status. 

Civil procedural legal personality is considered in relation to minors and 

juveniles as a combination of procedural legal capacity and capacity to act. It is 

established that the implementation of the civil procedural legal personality of 

these persons in the relevant legal relationship occurs, in most cases, using the 

capacity to act of the legal representative of these persons. Therefore, the 

possibility of giving them the so-called special legal personality when considering 

a civil case is argued. In this regard, the need to ensure on the legislative level the 

legal right of a minor to free legal assistance is justified, regardless of the 

participation in the process of his or her legal representatives and guardianship 

authorities, as well as the possibility of a minor to be a direct subject of the right to 

professional legal assistance. 

A feature of the civil procedural legal status of minors and juveniles as 

participants in civil cases is its differentiation into two types: general and special. 

The first (general) is a set of general civil procedural rights, responsibilities and 

interests, which minors and juveniles are endowed as participants in civil 

proceedings and which are enshrined in Articles 43, 49, 53, 54 of the Civil 

Procedure Code of Ukraine. The second (special) – forms a set of special civil 

procedural rights, responsibilities and interests, which they are endowed as minors 

or juveniles in civil cases. The latter are contained in the provisions of Art. 45 of 

the Civil Procedure Code of Ukraine. 

The category of protection of rights is specified due to the existence of a 

certain human rights protection mechanism. In terms of protection of the rights of 

minors and juveniles in the administration of justice in civil cases, the construction 

and operation of such a mechanism should take into account the specifics of the 

child as a subject of law and the modern paradigm of perception of the child as an 

active and independent participant in legal relations, including the procedural, 



 

 

which is the reflection of not only the current state of development of legal 

doctrine but also due to the provisions of international treaties, the subject of which 

is the protection of the rights of a child. Therefore, proper protection of children’s 

rights in the administration of justice in civil cases requires the formation at the 

national level of a special mechanism of protection of the rights of minors and 

juveniles, which should provide additional guarantees and tools of protection based 

on certain characteristics of the child as a subject of law. The study substantiates 

that this will be possible due to the introduction of a juvenile justice system in civil 

cases. 

At the same time, juvenile justice in civil cases should be considered as a 

special system of justice for minors and juveniles, which is designed to ensure 

effective protection of their rights and structurally consists of two components: 

institutional and procedural. 

The institutional component is a set of bodies and persons that ensure the 

administration of justice in civil cases, in accordance with the purpose of juvenile 

justice; procedural component provides for the existence of a specific mechanism 

to protect the rights of minors and juveniles in the administration of justice, 

consisting of procedures, tools and methods by which the goal of juvenile justice is 

achieved. 

The elements of the procedural mechanism for ensuring the protection of the 

rights of minors and juveniles in the administration of justice in civil cases have 

been identified, in particular, the special content of the procedural legal personality 

of minors and juveniles; special subject jurisdiction of cases involving minors and 

juveniles; specific manifestation of certain principles of civil proceedings; the 

existence of bodies and persons who by law have the right to initiate the procedure 

of protection of the rights of minors and juveniles and to accompany it; special 

provisions on the representation and provision of legal aid to minors and juveniles; 

the presence of procedural features of consideration of certain categories of cases 

with the participation of minors; the specifics of the functioning of the institute of 

court costs; availability of additional guarantees and powers of the court to ensure 



 

 

the protection of the rights of minors and juveniles in the administration of justice, 

as well as at the stage of execution of court decisions. 

A thorough description of the functional powers of the court in the field of 

protection of the rights of minors and juveniles in the administration of justice in 

civil cases has been made, based on the proposed division of the latter into two 

groups: general and special. The first group covers the set of procedural powers of 

the court, which it exercises in civil proceedings, regardless of the specifics of the 

case and its subject composition. The second group reflects the specifics of cases 

affecting the interests of minors and juveniles and provides for special powers of 

the court related to the progression of the case and the parties’ procedural rights 

disposal on the subject matter of the dispute in the field of proper representation 

and legal assistance to minors and juveniles as well as in the field of presenting 

evidence. In the aspect of proper provision of evidence, the procedural and legal 

significance of the conclusion of the body of guardianship and trusteeship is 

considered. Taking into account its documentary features and fixing in it the data 

on the circumstances relevant to the consideration of the case, it is emphasized that 

the specified document has the characteristics of written evidence. However, based 

on the scientific classification of evidence, we can trace its feature, which is that 

the process of forming this conclusion has two sources: material (acts, certificates) 

and personal (explanations of parents, other persons, and the opinion of the child), 

and testifies to its mixed nature. 

It is found that along with procedural guarantees established for 

consideration and resolution of civil cases, procedural legislation provides special 

mechanisms to ensure the rights and legitimate interests of minors and juveniles at 

the stage of execution of court decisions, due to the specific focus of legislation on 

the enforcement, which manifests itself in two ways: 1) fixing a special group of 

rules of enforcement proceedings in the field of regulating the procedures for the 

execution of court decisions concerning the rights and interests of children 

(recovery of alimony, deprivation of parental rights, establishing meetings with the 

child, child abduction, etc.); 2) entrusting the court with the function of judicial 



 

 

control over the implementation of certain executive actions that directly or 

indirectly affect children (temporary placement of a child in a children’s or 

medical institution, announcement of a child search, forced entry into housing or 

other property). 

According to the results of the study, the need to supplement the Civil 

Procedure Code of Ukraine with a separate section on the regulation of special 

procedures for cases involving minors and juveniles, as well as improving certain 

rules of civil procedure legislation. In particular, a proposal was made to enshrine 

in the procedural law special rules of subject jurisdiction in cases directly related to 

the education and development of minors and juveniles, as well as other cases in 

which such persons are full participants. 

Key words: child, a minor, a juvenile, protection of the rights of minors and 

juveniles, civil procedural legal personality, civil procedural legal status, juvenile 

justice, juvenile law. 

 

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації: 

1. Піляк Н. І. Цивільна процесуальна правосуб’єктність малолітніх і 

неповнолітніх осіб як учасників цивільної справи. Теорія і практика 

правознавства. 2020. Вип. 2 (18). URL: 

http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/218964. 

2. Піляк Н. І. Захист прав малолітніх і неповнолітніх осіб у цивільному 

судочинстві як наукова проблема. Наше право. 2020. № 4. С. 130–135. 

3. Piliak N. General characteristics of the civil procedural legal status of 

minors as participants in a civil case. Visegrad journal on human rights. 2020. 

№ 5. P. 181–186. 

http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/218964


 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

4. Піляк Н. І. Захист прав малолітніх (неповнолітніх) під час розгляду 

цивільної справи. Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного 

права : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 

(м. Одеса, 28 лют. 2019 р.) / за ред. В. П. Маковія, О. Л. Зайцева. Одеса : 

ОДУВС, 2019. С. 78–79. 

5. Піляк Н І. Особливості процесуального статусу малолітніх та 

неповнолітніх у цивільному процесі. Національні правові системи в умовах 

глобалізації (пам’яті професора О. Г. Мурашина) : зб. матеріалів круглого 

столу (м. Київ, 21 берез. 2019 р.) / редкол. : А. М. Завальний, 

Ю. В. Кривицький, Н. В. Лазнюк. Київ : НАВС, 2019. С. 119–122. 

6. Піляк Н. І. Зміст цивільного процесуального статусу малолітніх та 

неповнолітніх. Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного 

права : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 

(м. Одеса, 28 лют. 2020 р.) / редкол. В. П. Маковій та ін. Одеса : ОДУВС, 

2020. С. 122–124. 

7. Піляк Н. І. Цивільна процесуальна дієздатність малолітніх та 

неповнолітніх. Юридична освіта: осмислення, виклики та перспективи 

(пам’яті Юрія Бондаря) : зб. матеріалів круглого столу (м. Київ, 26 берез. 

2020 р.) / Редкол. : А. М. Завальний, Ю. В. Кривицький, Н. В. Лазнюк. Київ : 

НАВС, 2020. С. 91–93. 

 

 



2 

ЗМІСТ 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ .......................................................... 3 

ВСТУП ........................................................................................................... 4 

РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ МАЛОЛІТНІХ І 

НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПРАВОСУДДЯ У ЦИВІЛЬНИХ 

СПРАВАХ ............................................................................................................... 12 

1.1 Стан наукової розробки проблеми захисту прав малолітніх і 

неповнолітніх осіб при здійсненні правосуддя у цивільних справах .......... 12 

1.2 Методологія дослідження проблеми захисту прав малолітніх і 

неповнолітніх осіб при здійсненні правосуддя у цивільних справах ...... 33 

1.3 Еволюція правового регулювання забезпечення захисту прав 

малолітніх і неповнолітніх осіб при здійсненні правосуддя у цивільних 

справах ................................................................................................................ 45 

РОЗДІЛ 2 ЮРИДИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕМЕНТІВ 

ЦИВІЛЬНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ФОРМИ ЗАХИСТУ ПРАВ МАЛОЛІТНІХ І 

НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ ЯК УЧАСНИКІВ СПРАВИ ...................................... 63 

2.1 Спеціальна цивільна процесуальна правосуб’єктність малолітніх і 

неповнолітніх осіб як учасників справи ............................................................ 63 

2.2 Загальна характеристика цивільного процесуального статусу 

малолітніх і неповнолітніх осіб як учасників цивільної справи .................. 82 

РОЗДІЛ 3 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ МАЛОЛІТНІХ І 

НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПРАВОСУДДЯ У ЦИВІЛЬНИХ 

СПРАВАХ ............................................................................................................... 98 

3.1 Поняття та юридична природа захисту прав малолітніх і 

неповнолітніх осіб при здійсненні правосуддя у цивільних справах .......... 98 

3.2 Процесуальний механізм та способи забезпечення захисту прав 

малолітніх і неповнолітніх осіб при здійсненні правосуддя у цивільних 

справах .............................................................................................................. 114 

3.3 Повноваження суду щодо забезпечення захисту прав малолітніх і 

неповнолітніх осіб як учасників справи ....................................................... 138 

ВИСНОВКИ ............................................................................................... 167 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ................................................. 174 

ДОДАТОК А .............................................................................................. 217 



3 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

ГК України –  Господарський кодекс України 

ГПК України  Господарський процесуальний кодекс 

України 

ЄС –  Європейський Союз 

ЄСПЛ –  Європейський суд з прав людини 

КАС України –  Кодекс адміністративного судочинства 

України 

КЗпП України –  Кодекс законів про працю України 

КС України –  Конституційний Суд України 

ООН  Організація Об’єднаних Націй 

СК України  Сімейний кодекс Ураїни 

ЦК України –  Цивільний кодекс України 

ЦПК УРСР –  Цивільний процесуальний кодекс 

Української РСР 

ЦПК України –  Цивільний процесуальний кодекс України 

(в редакції Закону № 2147-VIII від 

03.10.2017 р., зі змінами) 

ЦПК України 2004 –  Цивільний процесуальний кодекс України 

від 18.03.2004 р. 

 



4 

ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Стан розвитку правової 

доктрини у поєднанні з розвитком положень наднаціонального права 

підштовхує до переосмислення багатьох концептів сприйняття дитини як 

суб’єкта права та визначення шляхів їх реалізації на рівні вітчизняного 

законодавства. Поряд із загальними завданнями, пов’язаними з охороною 

сім’ї, дитинства, материнства і батьківства, які декларуються у ст. 51 

Конституції України, держава бере на себе позитивні зобов’язання із захисту 

прав дітей у різних сферах правових відносин, де останні виступають 

активними учасниками. 

У цьому контексті особливу увагу, безперечно, привертає сфера 

судового захисту прав малолітніх і неповнолітніх осіб, зважаючи на її місце в 

системі існуючих форм захисту прав, а також велику цінність і значення, яке 

має правосуддя у суспільстві. Розширення законодавчих можливостей по 

здійсненню цивільних прав малолітніх і неповнолітніх осіб, так само як і 

положення сімейного законодавства, що регулюють цілий спектр відносин за 

участю дітей, об’єктивно зумовлює потребу у розробленні та функціонуванні 

ефективних механізмів та способів захисту прав малолітніх і неповнолітніх 

осіб на випадок їх порушення, невизнання чи оспорення. 

Враховуючи викладене, проблематика захисту прав малолітніх і 

неповнолітніх осіб при здійсненні правосуддя у цивільних справах набуває 

особливої актуальності, оскільки станом на сьогодні не знайшла належного 

вирішення на рівні доктрини цивільного процесуального права та чинного 

законодавства. Зокрема, ґрунтовного вивчення та розкриття потребують 

питання правової природи захисту прав малолітніх і неповнолітніх осіб 

судом, особливостей відповідного процесуального механізму, а також 

цивільної процесуальної правосуб’єктності та правового статусу окресленої 

категорії осіб. Разом із тим недостатній рівень уваги указаним питанням на 

сторінках юридичної літератури обумовлює потребу в розширенні 

відповідних знань шляхом проведення комплексного дослідження 
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проблематики захисту прав малолітніх і неповнолітніх осіб судом та визначає 

перспективність такого напряму наукового пошуку. 

Теоретичним підґрунтям проведеного дослідження стали 

фундаментальні праці вітчизняних і зарубіжних вчених у сфері теорії права, 

цивільного та сімейного права, цивільного процесуального права і 

судоустрою, зокрема: С. С. Алексєєва, С. С. Бичкової, О. Г. Бортнік, 

К. В. Гусарова, Ю. А. Дербакової, М. С. Жарді, І. О. Жеребного, 

І. В. Жилінкової, О. М. Здрок, В. В. Комарова, Л. А. Кондрат’євої, 

Л. В. Красицької, Н. М. Крестовської, В. А. Кройтора, Л. Г. Кузнєцової, 

В. Ю. Мамницького, Е. Б. Мельникової, О. А. Негоди, Н. В. Ортинської, 

І. В. Предеіної, Ю. Д. Притики, Г. О. Світличної, О. Ф. Скакун, 

В. М. Стешенка, Л. В. Туманової, Г. О. Христової, Г. В. Чурпіти, 

Я. М. Шевченко та ін. 

Поряд із цим виявленню нагальних проблем захисту прав малолітніх і 

неповнолітніх осіб при здійсненні правосуддя у цивільних справах та 

формуванню висновків за результатами дослідження посприяв аналіз судової 

практики розгляду справ за участю малолітніх і неповнолітніх осіб 

національними судами, а також Європейським судом з прав людини. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 

грантами. Дисертаційне дослідження ґрунтується на основних положеннях 

Концепції вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в 

Україні відповідно до європейських стандартів, затвердженої Указом 

Президента України від 10.05.2006 р. № 361/2006, Стратегії реформування 

судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 

роки, схваленої Указом Президента України від 20.05.2015 р. № 276/2015, 

передбачено річними планами науково-дослідних і дослідно-

конструкторських робіт Національної академії внутрішніх справ на 2018–

2021 роки. 

Мета і завдання дослідження сформульовані відповідно до 

предмета та об’єкта дослідження. Відштовхуючись від аналізу положень 
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чинного законодавства й практики його застосування, теоретичного 

осмислення наукових праць вітчизняних і зарубіжних вчених, за мету 

дисертаційної роботи поставлено з’ясування природи та особливостей 

захисту прав малолітніх і неповнолітніх осіб при здійсненні правосуддя у 

цивільних справах. 

Досягнення окресленої мети зумовило постановку таких завдань 

наукового пошуку: 

– дослідити сучасний стан наукової розробки проблеми захисту прав 

малолітніх і неповнолітніх осіб при здійсненні правосуддя у цивільних 

справах, визначити методологію проведення дослідження, а також еволюцію 

правового регулювання відповідних правовідносин; 

– виявити основні особливості спеціальної цивільної процесуальної 

правосуб’єктності та цивільного процесуального правового статусу 

малолітніх і неповнолітніх осіб як учасників справи; 

– розкрити поняття та юридичну природу захисту прав малолітніх і 

неповнолітніх осіб при здійсненні правосуддя у цивільних справах; 

– охарактеризувати процесуальний механізм та способи забезпечення 

захисту прав малолітніх і неповнолітніх осіб при розгляді й вирішенні 

цивільних справ, а також на стадії виконання судових рішень; 

– проаналізувати повноваження суду щодо забезпечення захисту прав 

малолітніх і неповнолітніх осіб як учасників справи; 

– виявити окремі проблеми правового регулювання та сформулювати 

пропозиції щодо удосконалення цивільного процесуального законодавства у 

сфері захисту прав малолітніх і неповнолітніх осіб. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають при 

здійсненні правосуддя у цивільних справах за участю малолітніх і 

неповнолітніх осіб. 

Предмет дослідження становить захист прав малолітніх і 

неповнолітніх осіб при здійсненні правосуддя у цивільних справах. 

Методи дослідження обрано відповідно до поставленої мети й завдань 
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дослідження, його об’єкта та предмета з урахуванням герменевтичних засад. 

При цьому методологічна основа роботи заснована на взаємопов’язаності та 

взаємодоповнюваності методів наукового пізнання з урахуванням 

діалектичного методу. Застосуванню підлягали філософські методи поряд із 

загальнонауковими і спеціально-юридичними методами наукового пізнання. 

Зокрема, використання діалектичного методу стало у нагоді при аналізі 

стану наукових досліджень проблематики захисту прав малолітніх і 

неповнолітніх осіб (підрозділ 1.1); системний метод було взято за основу при 

поєднанні різноманітних методів наукового пізнання для проведення 

відповідного дослідження (підрозділ 1.2). 

Історико-правовий та порівняльно-правовий методи дозволили 

простежити еволюцію правового регулювання забезпечення захисту прав 

малолітніх і неповнолітніх осіб на різних етапах, а також визначити спільні й 

відмінні риси у відповідних правових інститутах вітчизняного та зарубіжного 

законодавства (підрозділ 1.3). 

Метод індукції та дедукції допоміг охарактеризувати загальну 

правосуб’єктність учасників справи, виявити загальні елементи їх цивільного 

процесуального правового статусу та, крім того, виокремити спеціальну 

правосуб’єктність малолітніх і неповнолітніх осіб й визначити особливості їх 

спеціального цивільного процесуального правового статусу (підрозділи 2.1 та 

2.2). 

Методи аналізу та синтезу і формально-логічний надали можливість 

побудувати модель захисту прав малолітніх і неповнолітніх осіб при 

здійсненні правосуддя у цивільних справах й забезпечили формування 

висновків за результатами дослідження (підрозділ 3.1). У свою чергу, 

використання системно-структурного методу було покладено в основу 

виявлення внутрішніх зв’язків процесуального механізму забезпечення 

захисту указаних учасників справи (підрозділ 3.2). 

Через застосування методу абстрагування виокремлено особливості 

повноважень суду щодо забезпечення захисту прав малолітніх і 
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неповнолітніх осіб (підрозділ 3.3). 

Нормативно-догматичний метод посів особливе місце при 

формулюванні пропозицій щодо удосконалення чинного вітчизняного 

цивільного процесуального законодавства. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що 

дисертація є першою в Україні науковою працею, в якій комплексно 

досліджено проблематику захисту прав малолітніх і неповнолітніх осіб при 

здійсненні правосуддя у цивільних справах. За результатами проведеного 

дослідження зроблено низку висновків, серед яких: 

вперше: 

– запропоновано теоретико-прикладну модель захисту прав малолітніх 

і неповнолітніх осіб при здійсненні правосуддя у цивільних справах, яка 

враховує специфіку дитини як суб’єкта права та базується на концепції 

ювенальної юстиції, що передбачає двокомпонентну структуру: інституційну 

й процесуальну; 

– виокремлено елементи процесуального механізму забезпечення 

захисту прав малолітніх і неповнолітніх осіб при здійсненні правосуддя у 

цивільних справах, зокрема, особливий зміст процесуальної 

правосуб’єктності малолітніх і неповнолітніх осіб; спеціальна предметна 

юрисдикція справ за участю малолітніх і неповнолітніх осіб; специфічний 

прояв окремих принципів цивільного судочинства; наявність органів та осіб, 

які за законом мають право ініціювати процедуру захисту прав малолітніх і 

неповнолітніх осіб та супроводжувати її; спеціальні положення щодо 

представництва та надання правової допомоги малолітнім і неповнолітнім 

особам; наявність процесуальних особливостей розгляду окремих категорій 

справ за участю неповнолітніх осіб; специфіка функціонування інституту 

судових витрат; наявність додаткових гарантій та повноважень суду по 

забезпеченню захисту прав малолітніх і неповнолітніх осіб при здійсненні 

правосуддя, а також на стадії виконання судових рішень; 

– визначено функціональні повноваження суду у сфері захисту прав 
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малолітніх і неповнолітніх осіб при відправленні правосуддя у цивільних 

справах, виходячи із запропонованого поділу їх на загальні (охоплюють 

комплекс процесуальних повноважень суду, які реалізуються останнім у 

процесі розгляду цивільної справи, незалежно від специфіки справи та її 

суб’єктного складу) та спеціальні (відображають специфіку розгляду справ, 

які зачіпають інтереси малолітніх і неповнолітніх осіб, й передбачають 

особливі повноваження суду у сфері руху процесу та розпорядження 

сторонами процесуальними правами щодо предмета спору, у сфері 

забезпечення належного представництва та надання правової допомоги 

малолітнім і неповнолітнім особам, а також у сфері доказування); 

– обґрунтовано необхідність забезпечення на законодавчому рівні 

права неповнолітньої особи на безоплатну правову допомогу, незалежно від 

участі в процесі її законних представників та органів опіки і піклування, а 

також можливості неповнолітньої особи бути безпосереднім суб’єктом права 

на професійну правничу допомогу; 

– встановлено, що процесуальне законодавство передбачає особливі 

механізми забезпечення прав та інтересів малолітніх і неповнолітніх осіб на 

стадії виконання судових рішень, через її специфічну спрямованість, що 

виявляється у двох напрямах: 1) закріплення спеціальної групи норм 

виконавчого провадження у сфері регулювання процедур виконання судових 

рішень, які стосуються прав та інтересів дітей; 2) покладення на суд функції 

судового контролю за здійсненням окремих виконавчих дій, що прямо чи 

опосередковано стосуються дітей; 

удосконалено: 

– підходи до розуміння природи ювенальної юстиції як особливої 

системи правосуддя, що сфокусована на дитині як специфічному суб’єкті 

права та покликана максимально забезпечити захист її прав і законних 

інтересів; 

– положення щодо визначення меж предметної юрисдикції справ за 

участю малолітніх і неповнолітніх осіб. Стверджено, що на рівні 
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процесуального закону мають бути передбачені особливі юрисдикційні 

правила розгляду справ, які безпосередньо стосуються питання виховання та 

розвитку малолітніх і неповнолітніх осіб, а також інших справ, у яких 

повноцінними учасниками виступають такі особи; 

дістали подальший розвиток: 

– науковий підхід до розуміння категорії «цивільний процесуальний 

правовий статус» та його елементів, що дозволило диференціювати 

процесуальний правовий статус малолітніх і неповнолітніх осіб на загальний 

і спеціальний; 

– наукова позиція стосовно природи висновку органу опіки та 

піклування як доказу, що подається при розгляді справ за участю малолітніх і 

неповнолітніх осіб. При цьому доведено, що за своїм характером цей 

висновок тяжіє до письмових доказів, оскільки є документом, в якому 

зафіксовані дані про обставини, що мають значення для розгляду і вирішення 

справи. Разом із тим, виходячи з наукової класифікації доказів, можна 

простежити його особливість, яка полягає у тому, що процес формування 

відповідного висновку має два джерела: речовий (акти, довідки) та 

особистісний (пояснення батьків, інших осіб, а також думка дитини), а це 

свідчить про його змішаний характер. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

сформульовані за результатами дослідження висновки, пропозиції й 

рекомендації можуть бути використані: 

– у науково-дослідній роботі – при подальших дослідженнях 

проблематики захисту прав та інтересів малолітніх і неповнолітніх осіб в 

цивільному та інших формах судочинства (Акт про впровадження 

результатів дисертаційного дослідження у наукову діяльність Національної 

академії внутрішніх справ від 04.09.2020 р.); 

– у правотворчій діяльності – для удосконалення положень чинного 

законодавства у сфері захисту прав дитини; 

– у правозастосовній діяльності – під час розгляду судами цивільних 
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справ за участю малолітніх і неповнолітніх осіб, а також наданні професійної 

правничої допомоги у відповідних категоріях справ; 

– в освітньому процесі – при викладанні навчальних дисциплін 

«Цивільне право та процес», «Актуальні проблеми захисту цивільних прав та 

інтересів», «Особливості розгляду окремих категорій цивільних спорів» і 

«Сучасні аспекти цивільного права та процесу», при підготовці навчально-

методичних і дидактичних матеріалів з указаних дисциплін (Акт про 

впровадження результатів дисертаційного дослідження в освітній процес 

Національної академії внутрішніх справ від 10.09.2020 р.). 

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення, висновки і 

рекомендації за результатами дослідження доповідалися та обговорювалися 

на міжнародних науково-практичних конференціях і круглих столах, 

зокрема: «Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного права» 

(м. Одеса, 28 лют. 2019 р.), «Національні правові системи в умовах 

глобалізації (пам’яті професора О. Г. Мурашина)» (м. Київ, 21 берез. 2019 р.), 

«Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного права» (м. Одеса, 

20 лют. 2020 р.), «Юридична освіта: осмислення, виклики та перспективи 

(пам’яті Юрія Бондаря)» (м. Київ, 26 берез. 2020 р.). 

Структура та обсяг дисертації обумовлені об’єктом і предметом, 

метою й завданнями дослідження. Робота складається із переліку умовних 

позначень, вступу, трьох розділів, що об’єднують 8 підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел (424 найменування) та додатку. Загальний обсяг 

дисертації становить 218 сторінок, з них 43 сторінки – список використаних 

джерел, 2 сторінки – додаток. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ МАЛОЛІТНІХ І 

НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПРАВОСУДДЯ У 

ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ 

1.1 Стан наукової розробки проблеми захисту прав малолітніх і 

неповнолітніх осіб при здійсненні правосуддя у цивільних справах 

При викладенні характеристики стану наукової розробки захисту прав 

малолітніх та неповнолітніх осіб при здійсненні правосуддя по цивільним 

справам, слід приділити увагу юридичним властивостям осіб вказаного віку. 

Не вдаючись на початку дослідження до дискусії з цього приводу, слід 

погодитись з точкою зору, автор якої робить висновок, що у будь-якому разі і 

неповнолітні, і малолітні особи є привілейованою верствою населення 

практично будь-якої країни світу. Поняття «неповноліття», «неповнолітній» 

притаманно різним галузям права, де має специфічний зміст та визначається 

особливостями суспільних відносин, що розглядаються тією чи іншою 

галуззю права. Стосовно загального юридичного поняття «неповноліття» 

варто зазначити, що воно містить і загальну демографічну специфіку осіб 

певного віку. Неповнолітній – це фізична особа, що не досягла певного віку. 

З його набуттям законодавство пов’язує повну цивільну дієздатність особи як 

можливість в повному обсязі реалізувати суб’єктивні права і обов’язки, 

передбачені Конституцією та законами держави. 

Правовий статус дитини (ч. 1 ст. 6 СК України) [318] має особа до 

досягнення повноліття. Малолітньою вважається, зокрема, дитина до 

досягнення нею чотирнадцяти років. У свою чергу неповнолітньою 

розглядається дитина віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років. Проте 

всі категорії осіб до вісімнадцяти років є дітьми. У ЦК України [385] йдеться 

про загальне визначення дитини і поділ поняття «дитина» на такі дві 
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категорії: «малолітня дитина» та «неповнолітня дитина». Малолітньою 

вважається дитина віком до чотирнадцяти років. У свою чергу людина у віці 

від чотирнадцяти до вісімнадцяти років є неповнолітньою. Вона має неповну 

цивільну дієздатність (ст. 32 ЦК України), а також певний особливий статус 

у сімейних правовідносинах [98, с. 185–186]. Аналогічна ситуація на 

законодавчому рівні спостерігається і у цивільному процесуальному праві. 

Захист прав малолітніх та неповнолітніх осіб при здійсненні 

правосуддя у цивільних справах бере свій початок з часів нормативного 

закріплення можливостей захисту прав зазначених осіб в цілому. Однак 

зауважимо, що наше дослідження стосується захисту прав вказаних осіб при 

реалізації судової форми захисту. Не стосується предмета даної наукової 

роботи питання, пов’язані із захистом суб’єктивних цивільних прав іншими, 

несудовими, органами цивільної юрисдикції, яким в правничій літературі 

приділяється належна увага [65]. Слід відмітити, що наукові розробки 

захисту прав малолітніх та неповнолітніх осіб не починають свій розвиток із 

часів Стародавнього Риму, як більшість правових явищ. Серед останніх 

можна відмітити вчення про особи, сімейні правовідносини, захист речового 

права; зобов’язальне право; зобов’язань із деліктів; спадкове право [229, с. 

28–56] тощо. Водночас правова думка стародавніх часів не містила наукових 

досліджень щодо встановлення особливостей захисту прав вказаних осіб 

[290, с. 119–157]. Це пояснюється, вважаємо, відсутністю у той час 

спеціального правового статусу зазначених суб’єктів суспільства. Хоча слід 

відмітити існування правових інститутів, тісно пов’язаних із вказаними 

особами. Мова йде, передусім, про сімейне право в цілому, про опіку та 

піклування, про усиновлення [291, с. 155–205, 247–248]. Проте у вказаних 

матеріальних правовідносинах не відокремлювались як правосуб’єктність, 

так і особливості участі у них осіб, про яких іде мова. 

У той же час, як буде продемонстровано у подальшому, захист прав 

дітей, в тому числі в порядку цивільного судочинства, трансформується в 

залежності від розвитку суспільних відносин, в яких зачіпаються права 
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зазначених осіб. У теперішній час, наприклад, набирають оборотів 

дослідження, пов’язані із захистом їх прав при протидії домашньому 

насильству [62; 70; 181; 226], при сексуальній експлуатації [201; 324; 344], 

при оперуванні азартними іграми, при протидії боулінгу [205; 414], у 

інформаційному просторі [182; 342; 349] тощо. В той же час не втихає 

науковий інтерес до дослідження традиційних питань, пов’язаних із захистом 

майнових прав малолітніх (неповнолітніх) осіб [50; 97; 397; 399]. 

Аналізуючи нормативне регулювання захисту прав малолітніх та 

неповнолітніх осіб, вважається доволі цікавою, з дослідницької точки зору, 

робота В. М. Стешенка. Вказаний автор при використанні літературних 

джерел вірно відмічає, що зародження теоретичних засад захисту прав 

дитини почалось з безпосередньої участі дітей у «дорослих» (передусім, у 

трудових) суспільних відносинах. Даний факт призвів до формування 

правосуб’єктності дітей. Як наслідок, – до об’єктивної необхідності захисту 

прав цих осіб. З кінця XVIII та на початку XIX ст. на теренах Європи 

(зокрема в Англії), а згодом – і в США, промисловість почала замінювати 

ручну працю. Дітей, в свою чергу, почали розглядати в якості «маленьких 

дорослих», або «small adults», та залучати їх до праці на мануфактурах, 

заводах, фабриках. Роботодавці охоче приймали дітей на свої підприємства з 

причини коштування дитячої праці дешевше. Крім цього, дітьми було легше 

керувати та вони менше були схильні до страйків. Тому дітей залучали до 

різноманітних видів робіт: вони працювали у копальнях та фермах, приймали 

участь у зборах бавовни і ловлі устриць, розповсюдження газет та доставці 

повідомлень. Проте умови дитячої праці  були жахливими. Так, у США діти 

могли працювати від 12 до 18 годин на добу, шість днів на тиждень. Досить 

часто діти починали працювати у віці від 7 років, а в деяких випадках – із 4 

років. 

Вказаний автор відмічає, що у 1919 р. мешканка Великої Британії 

Еглантайн Джебб (англ. Eglantyne Jebb) із сестрою Дороті Бакстон (Dorothy 

Buxton) стала засновницею громадської організації «Врятуйте дітей» («Save 
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the Children») у Лондоні. Мета її утворення – допомога німецьким та 

австрійським дітям, котрі постраждали від Першої світової війни. Згодом ця 

організація відкрила представництва в інших країнах, а у 1920 р. при 

підтримці Міжнародного Комітету Червоного Хреста отримала статус 

міжнародного фонду. Еглантайн Джебб стала розробницею проєкту 

Декларації прав дитини, котрий 28.02.1924 р. переданий Лізі Націй на 

розгляд [329, c. 40–43]. 

Викладене свідчить про початок розробки теоретичних положень щодо 

захисту прав дітей у зв’язку із таким негативним явищем, як експлуатація 

дитячої праці. У зв’язку з цим слід наголосити, що у цитованій вище роботі 

В. М. Стешенка дослідник наводить чисельні посилання на літературні праці 

ХІХ-ХХ ст., які стали підставою для зроблених ним висновків. У той же час 

за можливе зауважити, що початок досліджень особливостей захисту прав 

малолітніх та неповнолітніх осіб у цивілістиці стало можливим завдяки 

представникам таких цивілістичних галузей права, як сімейного, житлового 

та цивільного, а також права соціального захисту [20; 42; 187; 398]. Не 

вважаючи за доцільне вступати в наукову дискусію щодо співвідношення 

зазначених правових галузей, варто відмітити, що вони є складовими 

предмета цивільного права або виступають як окремі галузі. Хоча слід 

визнати справедливим науковий підхід, згідно з яким право цивільне варто 

розуміти в широкому аспекті, до складу якого належить як сімейне, так і 

житлове право. С. С. Бичкова та Г. В. Чурпіта у зв’язку з дослідженням 

співвідношень правових галузей між собою, розглядають в одній з наукових 

статей взаємозв’язок норм сімейного права із процесуальною формою 

непозовного цивільного судочинства. Ними вірно відмічається, що родові 

властивості судових справ обумовлюють специфіку процедури вирішення 

цивільних справ, якою є спеціальна цивільна процесуальна форма [16, с. 174]. 

Значний прошарок уваги в даному напрямку займають праці вчених, 

присвячені захисту прав вказаних осіб та особливостям вчинення тих чи 

інших процесуальних дій за їх участю у кримінальному праві та процесі [101; 
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127; 222]. Однак ми обмежимося лише вказівкою про існування такого 

напряму дослідження, оминаючи характеристику проблем захисту прав таких 

суб’єктів в межах кримінальних проваджень. 

Виходячи із попередніх сторінок цього дослідження можна зробити 

висновок про активну увагу до проблем цивільних прав неповнолітніх 

(малолітніх) осіб у ХХ – на початку ХХІ ст. Поряд із вищезазначеними 

роботами, в змісті яких досліджувались питання захисту цих суб’єктів 

правовідносин, варто відмітити праці вчених, котрі стосуються особливостей 

захисту прав малолітніх та неповнолітніх осіб під час здійснення правосуддя 

у цивільних справах з урахуванням певних особливостей. Такі аспекти стали 

предметом наукових досліджень С. С. Бичкової, К. В. Гусарова, 

В. В. Комарова, Г. В. Чурпіти та інших дослідників [11; 36; 63; 384; 402]. 

У закордонній правничій літературі, поряд з цим, обговорюються не 

менш важливі питання, пов’язані із судовим захистом прав неповнолітніх, що 

стали жертвами торгівлі людьми, із особливостями реалізації неповнолітніми 

прав на азартні ігри, та інші проблеми реалізації їх правосуб’єктності [418; 

421]. Увага до закордонних джерел пояснюється не лише науковим 

інтересом. Підтвердження в преамбулі Конституції України прагнення до 

європейської ідентичності Українського народу поряд із незворотністю 

європейського та євроатлантичного курсу викликає необхідність уваги до 

праць закордонних правознавців, в яких досліджуються проблеми судового 

захисту прав дітей. Так, Т. Ліфорд зазначає про те, що Конвенція ООН про 

права дитини визнає процесуальні права дитини як додаток до основних 

прав. Проте у вказаному документі нічого не вказується відносно 

основоположного права на ефективний засіб правового захисту. Концепція 

доступу до правосуддя для дітей, тим не менш, виникла в останні десятиліття 

та міцно проявила себе у міжнародних програмах у галузі прав людини. 

Доступ до правосуддя заснований на праві дитини шукати засоби правового 

захисту у випадку (передбачуваних) порушень прав. Це передбачає 

розширення юридичних прав та можливостей дітей та доступ до механізмів 
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правосуддя та засобам правового захисту, які враховують інтереси дитини. 

До сих пір доступ до правосуддя з особливим акцентом щодо дітей ретельно 

не розглядався, не концептуалізувався у академічних дослідженнях [421, 

с. 195]. 

Становить науковий інтерес підхід до прав дитини А. Хольцшайтер, 

Д. Йозефссона, Б. Сандин. Вони досліджують управління правами дитини 

враховуючи управлінські механізми із дослідженням прав дітей, дитинства в 

цілому, міжнародних відносин та історичних аспектів [418]. Не можна обійти 

увагою наукове дослідження А. Дейлі та С. Реп, в якому досліджуються 

останні зміни стандартів участі дітей у судових процесах, розроблених на 

міжнародному рівні. Мова іде про розробку Загального коментаря № 12 

Комітету ООН по правам дитини та про право бути вислуханим, про Керівні 

принципи правосуддя щодо доброзичливості до дитини (Рада Європи). 

Робота вказаних авторів заснована на міжнародних дослідженнях з метою 

аналізу тієї обставини, в якій мірі такі стандарти впливали на судову 

практику та на положення дітей. В ній робиться висновок про те, що 

розробку таких стандартів слід вітати. Вони досягли певних покращень на 

національних рівнях, проте більш глибоких змін, необхідних для реальної 

участі дітей у системі правосуддя, ще не відбулось [416]. 

Більш широкий діапазон наукових інтересів помітний у Г. Ленсдауна. 

Цей автор виступає за утворення незалежних установ по захисту прав дітей в 

кожній державі світу для захисту, заохочення та моніторингу прав дітей. 

Останні є, як вірно зазначається, однією з найбільш вразливою групою будь-

якого суспільства. У них немає права голосу, відсутній доступ до лобістських 

структур, що впливають на урядові рішення. Вони мають обмежений доступ 

до правової системи та судів для захисту своїх прав. Їх потреби в освіті, 

охороні здоров’я, догляді та житлі мають вирішальне значення, а ціна невдач 

для дітей є ризиків у будь-якому суспільстві. У праці, що цитується, 

надається оцінка ефективності та впливовості існуючих інститутів, 

досліджуються основні характеристики, які необхідні для того, щоб такі 
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інститути виконували свої функції [420]. 

Поряд із зазначеного слід відмітити, що у науці вітчизняного 

цивільного процесуального права, впродовж її існування, не спостерігається 

уваги на дисертаційному рівні до захисту прав малолітніх і неповнолітніх 

осіб при здійсненні правосуддя у цивільних справах в цілому. 

Певною мірою схожим, але не ідентичним із предметом даної роботи, 

можна вважати дисертацію Ю. А. Дербакової, предметом якої стали у свій 

час теоретичні та практичні проблеми цивільної правосуб’єктності 

неповнолітніх [77, с. 3]. В іншій дисертації, захищеній у 2020 р. під науковим 

керуванням доцента Л. В. Красицької, ґрунтовно досліджуються особливості 

здійснення малолітніми та неповнолітніми особами цивільних матеріальних 

майнових прав у речових, зобов’язальних, житлових, корпоративних, 

спадкових правовідносинах та правовідносинах інтелектуальної власності. 

Окремий розділ дослідження присвячений захисту прав малолітніх та 

неповнолітніх осіб за сімейним вітчизняним законодавством [215]. Дане 

дисертаційне дослідження виправило, певним чином ситуацію, яка існувала 

що роком раніше до захисту наукової праці. У 2019 р. доволі слабка увага 

науковців до проблем захисту цивільних прав зазначених осіб стала 

предметом уваги І. А. Коваленко. Висловлювалась думка про те, що 

вітчизняна наука в останні роки не приділяла достатньої уваги питанням 

захисту майнових прав та інтересів дітей. ЦК України, відмічалось, не в змозі 

охопити усі сфери правовідносин, в якій приймають участь малолітні діти. 

Тому автор обґрунтовував актуальність прийняття єдиного нормативно-

правового акту, спрямованого на захист прав малолітніх і неповнолітніх 

дітей у всіх сферах життєдіяльності [124, с. 50]. 

У цілому не заперечуючи щодо недостатності досліджень в недалекому 

минулому у вказаній сфері, потребує додаткового обґрунтування пропозиція 

вказаного автора стосовно необхідності окремого нормативного регулювання 

питань захисту прав дітей. Виходячи з логіки дослідження І. А. Коваленко, 

потребує нормативного закріплення єдиного нормативного акта щодо 
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захисту прав та інтересів дітей. З такою пропозицію навряд чи можна 

погодитись у теперішній час виходячи з наступного. Малолітніх та 

неповнолітніх осіб слід відносити до осіб специфічного суб’єктного складу 

будь-якої галузі права. Кожна з них, у свою чергу, має власний предмет та 

метод правового регулювання. Це зумовлює як напрямки нормотворчої 

діяльності, так і напрямки наукових досліджень, про які йшла мова вище. З 

огляду на дані обставини нормативне відокремлення у окремий законодавчий 

акт захист прав та інтересів цілого прошарку суб’єктів правових суспільних 

відносин не уявляється доцільним. З іншого боку, в процесуальних галузях 

права можна говорити про запровадження специфічної так званої ювенальної 

юстиції, про що йтиметься мова на подальших сторінках цієї роботи. 

Загальні риси проблематики захисту прав малолітніх та неповнолітніх осіб у 

цивільному процесі викладені нами в одній з наукових публікацій [238, 

с. 130–135]. 

В той же час уявляється, що бракування уваги процесуалістів до 

вказаної проблеми можна пояснити логікою розвитку науки цивільного 

процесуального права, висловленою К. В. Гусаровим та В. В. Комаровим. 

Зазначені вчені відмічають в якості початку великої епохи загальної судової 

реформи затвердження 20.11.1864 р. Статутів цивільного і кримінального 

судочинства. З цією подією вони пов’язують перетворення старої судової 

системи із її тяганиною і канцелярською таємницею в систему судів гласних, 

швидких, рівних для всіх і справедливих. Виходячи з цього предметом 

наукових досліджень у позаминулому столітті тривалий час займали 

фундаментальні питання цивільного процесу. Теоретичним цьому 

фундаментом стала робота Оскара Бюлова «Вчення про процесуальні 

заперечення та процесуальні передумови» (1868 р.), в якій автор звертав 

увагу на те, що в основі розв’язання багатьох процесуальних питань має 

покладатись уявлення про процес як цілісне єдине правове явище. Потім 

великою подією в науці був вихід у світ підручників К. І. Малишева, 

А. Х. Гольмстена, Є. А. Нефед’єва, І. Є. Енгельмана, Т. М. Яблочкова, 
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Є. В. Васьковського. Підручники тієї доби традиційно мали монографічний 

характер, були фундаментальними та демонстрували науковий портрет 

автора. У 1917 р., після жовтневих подій, інтерес до вивчення цивільного 

судочинства почав відновлюватись з прийняттям Цивільного процесуального 

кодексу УРСР 1924 р. Найчастіше тоді предметом досліджень була судова 

практика поряд із діяльністю несудових органів цивільної юрисдикції, а 

також питання реформування судів у перших роках радянської влади, 

виконання актів правосуддя. У першій половині ХХ ст. набувають 

особливого інтересу питання, пов’язані із предметом цивільного 

процесуального права як галузі, правовідносинами у цивільному процесі, 

позовом, доказами і доказовою діяльністю, а також іншими проблемами 

цивільного процесуального права того часу. Початок 1960-х років 

знаменується виникненням дискусії про предмет правового регулювання 

зазначеної галузі права. У цей же період часу отримала розвиток ще одна 

системна проблема, пов’язана із структурою цивільного процесуального 

права як самостійної галузі права. Таким чином, до 90-х років ХХ ст. 

визначились основні напрями наукових досліджень, що збагатило, 

безперечно, науку цивільного процесуального права, та створило 

теоретичний фундамент для подальших наукових розробок. Після здобуття 

незалежності Україною в її правовій системі відбулися зміни, в тому числі і 

ті, що пов’язані з розвитком цивільного процесуального законодавства. 

Здійснювалися вони відповідно до змісту Концепції судово-правової 

реформи в Україні, затвердженої постановою Верховної Ради «Про 

Концепцію судово-правової реформи в Україні» 28.04.1992 р. [257]. 

Прийняття ЦПК УРСР 1963 р., потім нового ЦПК України у 2004 р., 

викладення вказаного нормативного акта у 2017 р. в новій редакції [388], 

наближення національного цивільного процесуального законодавства до 

європейських стандартів стало причиною наукової заінтересованості до 

дослідження фундаментальних проблем цивільного процесуального права. 

Водночас ратифікація Україною низки міжнародно-правових актів щодо 
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захисту прав дітей викликає гостру потребу у дослідженні цього питання. У 

низці наукових публікаціях вчені розглядали окремі аспекти правового 

статусу та цивільної процесуальної правосуб’єктності малолітніх та 

неповнолітніх осіб при зачіпанні їх прав при розгляді тих чи інших справ 

судами цивільної юрисдикції. 

Варто відмітити, що останнім часом наукові інтереси С. С. Бичкової 

стосуються визначених у попередньому абзаці питань. В одній із публікацій 

авторка досліджує, чи стали зміни у правовому регулюванні відносин із 

патронату приводом до покращення забезпечення якнайкращих інтересів 

дитини, їх особливого захисту і надання допомоги. У результаті дослідження 

нею аргументується, що слід, враховуючи інтереси дітей, які (батьки чи 

законні представники яких) опинилися в складних життєвих обставинах, 

закріпити на законодавчому рівні спрощений варіант їх тимчасового 

влаштування до сімей не лише патронатних вихователів, а і близьких до них 

або їх сімей осіб. Крім того, вона вважає не доречним обмежувати термін 

перебування дитини у сім’ї патронатного вихователя трьома (а в окремих 

випадках – шістьма) місяцями. Такий термін має визначатися органом опіки 

та піклування в залежності від конкретних обставин, які зумовили 

необхідність подібного влаштування дитини [11, с. 131–132]. 

Окремий пласт наукових досліджень пов’язаний із визначенням 

правового положення дитини при розірванні шлюбу між батьками [10]. В 

подібних категоріях справ питання про права неповнолітніх вирішується, в 

більшості випадків, у «пасивному порядку». Це пояснюється вирішенням в 

судовому порядку питань в окремих випадках без урахування думки 

малолітньої особи про місце її проживання в майбутньому та про аліментні 

обов’язки батьків або одного з них. Разом з тим вирішення цих питань 

цивільне процесуальне законодавство передбачає за можливе також у 

безспірного порядку – в порядку окремого провадження. Однак в юридичній 

літературі така можливість врегулювання спору у безспірному порядку 

піддається критиці у зв’язку з її громадськістю. К. В. Гусаров, з посиланням 
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на висновки М. В. Вербіцької та М. О. Резникової, приходить до висновку 

про недоцільність законодавчого закріплення такого порядку. Такі висновки 

зазначений автор аргументує, крім бракування оперативних засад, 

наступним. На його думку, справи про розірвання шлюбу внаслідок подачі 

заяви подружжям, яке має дітей, що розглядаються за правилами окремого 

провадження, пов’язані із труднощами нормативного регулювання належної 

процедури розгляду заяви. Складність розгляду справи пояснюється також 

визначенням суб’єктного складу справи, обов’язковою підготовкою 

щонайменше двох договорів до моменту звернення до суду, а також 

очікуванням принаймні одного місяця до дня ухвалення рішення (без 

врахування строку набрання актом правосуддя законної сили). Вказані 

аргументи, на погляд вченого, навряд чи дозволяють визначати більш 

зручний шлях розірвання шлюбу за правилами окремого провадження 

цивільного судочинства у порівнянні з позовним. На підставі викладеного він 

стверджує, що розгляд правовідносин про розірвання шлюбу уявляється 

більш доцільним та прозорим саме в разі вирішення за правилами позовного, 

але не окремого провадження [62, с. 73]. 

Характеристика захисту прав та інтересів дітей була б неповною без 

звертання уваги до особливостей реалізації прав людини четвертого 

покоління [393]. О. І. Басалай звертає увагу на проблему захисту прав та 

інтересів дитини за умови зміни статі одним із батьків. Авторка, з 

посиланням на законодавчі приписи окремих держав, включаючи Україну, 

зазначає про закріплену на законодавчому рівні можливість шляхом 

медичного втручання змінити стать особи, яка є батьком дитини. 

Характеризуючи подібні випадки, вона пише, що у Республіці Білорусь 

законодавець, при легалізації зміни статі, залишив поза увагою сімейно-

правові наслідки. Відсутність спеціального правового регулювання породжує 

проблеми в правозастосовній практиці, що негативно відображається на 

дотриманні прав та законних інтересів дітей. Проблема, зазначає вона, 

потребує передусім спеціального правового регулювання, яке враховуватиме 
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баланс інтересів та їх батьків, що змінили стать [9, с. 191]. 

Такі застереження О. І. Басалай є слушними та такими, що потребують 

уваги законодавця. Захоплення правниками тлумаченням права на 

приватність в контексті застосування ст. 8 Конвенції про захист прав людини 

та основоположних свобод підчас залишає поза увагою науковців практичні 

аспекти реалізації тих чи інших прав людини, зокрема четвертого покоління 

[377, с. 246–249]. Право на заміну статі у будь-якому випадку повинно мати 

не лише зрозуміле і чітке правове регулювання [250, с. 268]. Особа, що є 

суб’єктом реалізації права на зміну статі, повинна заздалегідь розуміти 

правові наслідки такої зміни, зокрема у сімейних правовідносинах та у 

відносинах, пов’язаних із забезпеченням прав дітей. З огляду на зазначене 

доцільно запропонувати законодавче закріплення неможливості зміни 

правового статусу батька або матері дитини при зміні будь-ким з них статі. 

Крім вищевказаного матеріалу відносно напрямків наукових 

досліджень, особливе місце займають дослідження, предметом яких є аналіз 

захисту прав малолітніх (неповнолітніх) осіб в тих чи інших правовідносинах 

спірного характеру. При цьому вченими звертається увага на відсутність 

інколи у законодавстві нормативного закріплення захисту прав вказаних 

суб’єктів у тих чи інших правовідносинах. О. А. Негода, зокрема, відмічає 

відсутність у законодавстві спеціальних положень, що регламентують участь 

малолітніх (неповнолітніх) осіб у корпоративних правовідносинах. 

Законодавство, як зазначає авторка, прямо не передбачає можливість 

реалізації малолітньою особою права засновувати корпоративне 

підприємство чи реалізацію такого права законними представниками від 

імені малолітньої особи [216, с. 41]. 

При судовому захисті прав зазначених осіб звертають на себе увагу 

пропозиції суб’єктів законодавчої ініціативи, яким надається оцінка у засобі 

масової інформації. Так, одним із законопроєктів пропонується 

вдосконалення порядку сплати судового збору при подачі до суду заяви про 

захист прав та інтересів неповнолітніх [331]. Оцінюючи викладені у вказаній 
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роботі пропозиції уявляється, що вони мають доцільність та право бути 

врахованими у законодавчій діяльності. Варто зауважити, що політика 

держави останнім часом спрямована на збільшення груп пільгових осіб, яким 

на законодавчому рівні надано можливість звернення до суду без оплати 

судового збору або із наданням можливості відстрочити (розстрочити) 

оплату сум вказаного платежу. Обґрунтовується така позиція тим, що з 

2015 р. до змісту ст. 5 Закону України «Про судовий збір» було запроваджено 

29 змін та доповнень щодо вдосконалення процедур законодавчого 

закріплення пільг щодо сплати судового збору. У зв’язку з цим слід 

погодитись з О. Ф. Свіріним про те, судові витрати не мають бути у справі 

занадто високими, оскільки для більшості населення правосуддя може 

виявитися недоступним, перетворюючись до різновиду елітарних послуг. 

Таке розуміння не повинно покладатися у сучасне розуміння завдань 

правосуддя з тієї причини, що на першому плані повинно визначатись його 

соціальне призначення [307, с. 96]. Б. М. Поляков, напроти, шляхом багатьох 

розрахунків доводить недоцільність зменшення розмірів судового збору або 

встановлення пільг з причини недотримання державним бюджетом в 

майбутньому чималих грошових сум [246]. 

Розглядаючи межі цивільної деліктоздатності малолітніх та 

неповнолітніх осіб, С. Д. Гринько пропонує в окремих випадках встановити 

на законодавчому рівні підвищену цивільно-правову відповідальність для 

неповнолітніх у випадку завдання ними шкоди [53]. В той же час розвиток 

кредитування, зокрема іпотечного, певною мірою покращив ситуацію із 

набуттям речових прав на нерухомість і забезпечення осіб, зокрема із дітьми, 

бажаними житловими умовами. Однак у випадках невиконання умов 

правовідносин, пов’язаних із поверненням кредитних коштів, забезпечених 

іпотекою, нерідко постає питання про виконання умов кредитного договору 

шляхом звернення стягнення на житло, речове право на яке мають (в тому 

числі) й діти. У зв’язку з цим в науковій літературі звертається увага на 

необхідність пошуку належних варіантів дій учасниками іпотечних 
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правовідносин для мінімізації ризиків порушення прав дитини, яке 

передається в іпотеку або на яке накладається стягнення. Пропонується перед 

укладенням іпотечного договору проводити перевірку (включаючи 

документальну) стосовно факту реєстрації місця проживання осіб у 

нерухомому майні, яке пропонується в іпотеку, включаючи іпотекодавця, а 

також його подружжя та дітей. При встановленні факту реєстрації місця 

проживання малолітньої (неповнолітньої) дитини у предметі іпотеки 

потрібно покласти зусиль для отримання дозволу органу опіки і піклування у 

визначеному національним законодавством порядку. При наявності 

інформації щодо наявності у іпотекодержателя та (або) його подружжя 

дитини і відсутності можливості отримати відповідний дозвіл від органу 

опіки і піклування є доцільним висування вимоги про наявність у одного з 

батьків зареєстрованого місця проживання за відмінною від адреси предмета 

іпотеки. У випадку встановлення реєстрації дитини не в межах предмета 

іпотеки, проте не разом із одним з батьків – не варто оформлювати майно в 

іпотеку до проведення реєстрації місця проживання малолітньої чи 

неповнолітньої особи разом із одним із батьків, якщо останні або один з них 

зареєстрований за адресою предмета іпотеки [74, с. 31]. 

Поряд із вказаними вище науковими розробками, уявляється можливим 

відмітити публікацію у юридичному фаховому виданні стосовно прав 

малолітніх та неповнолітніх осіб, висновки по якій потребують доповнення з 

огляду на пропозиції, які доцільно запропонувати викласти  авторові за 

результатами зробленого дослідження. Підчас такі висновки можна з 

великою долею вірогідності визнати такими, що дублюють певні законодавчі 

положення та не мають, як уявляється, практичного навантаження [124, 

с. 53]. 

На відміну від висловленого у попередньому абзаці, варто визнати 

доволі суттєвий науковий прорив у формуванні сучасних теоретичних знань 

відносно правового статусу неповнолітніх осіб, зроблений у дисертації 

Н. В. Ортинської. При підготовці зазначеної наукової праці стало можливим 
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ознайомлення із концепцію правового статусу неповнолітніх осіб через 

здійснення дисертанткою загальнотеоретичного аналізу, а також дослідження 

та з’ясування засадничих для цього принципів, правосуб’єктності вказаних 

осіб тощо в сучасному глобалізаційному суспільстві [228, с. 10–11]. 

На підставі викладеного визначимо, що науковий інтерес до захисту 

прав дітей, в тому числі цивільних, почав свій розвиток із нормативного 

закріплення впровадження їх правового статусу у суспільне життя. Розвиток 

нормативного закріплення такого захисту розглядатиметься пізніше. Проте 

вважаємо за доцільне звернути увагу на бракування спеціальних наукових 

досліджень захисту прав вказаних осіб відповідно до предмета цієї роботи у 

цивільному процесі при здійснення правосуддя у цивільних справах. З цього 

приводу Л. А. Кондрат’єва вірно вказує на те, що сутність судового захисту 

прав дітей у цивільних справах, його особливості, тенденції розвитку та 

перспективи вдосконалення у сучасний період ще не достатньо досліджені в 

літературі з цивільного процесуального права. Існуючий в Україні та за її 

межами науковий доробок відносно права неповнолітнього на судовий 

захист пов’язаний, в основному, з дослідженням науки сімейного права. І 

відповідно з дослідженням сімейних прав дитини, визначенням змісту та суті 

особистих немайнових та майнових прав дитини в сім’ї, відбуваються 

наукові дослідження в цій царині. Процесуальна форма захисту цих прав, 

процесуальні особливості підготовки та розгляду справ по спорах, що 

виникають в сім’ї – ці аспекти проблеми в науці цивільного процесуального 

права України залишаються поза увагою науковців [152, с. 55]. На жаль, 

після спливу вісімнадцяти років з часу оприлюднення вказаної думки 

Л. А. Кондрат’євої ситуація з науковими розробками проблем судової форми 

захисту прав дітей кардинальним чином не змінилась. 

Така ситуація, як уявляється, пояснюється тим, що тривалий час в 

науці цивільного процесуального права, крім викладеного вище, малолітні 

(неповнолітні) не вважались та не розглядались «повноцінними» учасниками 

справи. Небезпідставно вважалось, що їх процесуальні права та обов’язки в 
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суді повинні реалізовувати їх законні представники. Однак у теперішній час, 

з урахуванням надання ним низки додаткових правових «властивостей» 

нормами національного права, достатність реалізації їх правосуб’єктності 

діями законних представників уявляється недостатньою. В якості прикладу 

можна навести можливість неповнолітньої особи набувати трудові права та 

обов’язки; надання їй повної цивільної дієздатності; надання малолітній чи 

неповнолітній особі права звернення до суду із клопотанням про 

призначення або заміни їй судом законного представника (ст. 63 ЦПК 

України) тощо. Тому не можна погодитись із думкою Л. І. Шаповал в тому, 

що волевиявлення малолітніх дітей, котрі перебувають під опікою, не має 

юридичного значення. Проте зважаючи на те, що ці особи є правоздатними 

та мають значний обсяг прав та обов’язків, – опікуни для наступного 

підтвердження законності своїх дій мають обов’язок справедливо, 

добросовісно і розумно здійснювати права та виконувати обов’язки 

підопічних [404, с. 3]. 

М. Й. Штефан, Є. Г. Дрижчана та Є. В. Гусєв вважали свого часу, що 

законне (необхідне, договірне) представництво виникає на підставі закону, 

адміністративного або судового акта при наявності таких юридичних фактів, 

як родинні відносини, усиновлення, встановлення опіки та піклування тощо 

[407, с. 12]. Проте в науці підчас висловлюються сумніви щодо наділення 

батьків (або осіб, що їх замінюють) дітей правовим становищем 

представників [19, с. 68]. 

Отже, наука цивільного процесуального права тривалий час поглинала 

вчення про захист прав малолітніх та неповнолітніх осіб дослідженнями 

цивільної процесуальної правосуб’єктності законного представника. 

Враховуючи необхідність дослідження стану наукової розробки проблем 

захисту прав малолітніх і неповнолітніх осіб при здійсненні правосуддя у 

цивільних справах, є необхідним дослідити увагу теоретичній характеристиці 

інституту законного представництва. Проте найбільш повний сучасний 

погляд на представництво у цивільному процесі в цілому, з урахуванням 
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законодавчих новел, викладений в одній з публікацій С. С. Бичкової [12]. 

Перед її початком варто пояснити відмінні риси законного 

представництва у цивільному процесі та цивільному матеріальному праві, 

проте слід зазначити і про значний науковий інтерес дослідження законного 

представництва у кримінальному праві та процесі [372]. Л. І. Шаповал 

відносить до основ матеріально-правового представництва цивільно-правові 

норми, які регулюють відносини, що пов’язані з договором доручення, 

довіреністю, представництвом. Процесуальне представництво, на її думку, 

засновано на нотаріально-, адміністративно-, цивільно- або кримінально-

процесуальних нормах, що регламентують правовідносини, які виникають 

при розгляді судами справ, або при вчиненні нотаріусами нотаріальних дій. 

При процесуальному представництві застосовуються цивільно-правові норми 

стосовно довіреності, повноважень тощо. У цитованому авторефераті 

дисертації авторка відмежовує нотаріальне представництво від цивільного 

процесуального [405, с. 4–6]. 

Зазначений погляд на правову природу представництва уявляється 

спірним виходячи з наступного. По-перше, не можна погодитись із 

розмежуванням цивільного процесуального представництва від 

нотаріального. Це вбачається єдиним правовим представництвом, оскільки 

законне представництво малолітніх та неповнолітніх осіб охоплюються 

єдиними документами, що закріплюють повноваження законного 

представника. По-друге, цивільне процесуальне представництво засновано не 

лише на цивільних та нотаріальних нормах, оскільки його підставою може 

бути правозастосовчий акт, включаючи судове рішення. З огляду на вказане, 

слід погодитись з думкою, що цивільне процесуальне представництво 

визначається в якості окремого інституту цієї галузі права. Воно 

упорядковується сукупністю правових норм, що регулюють суспільні 

відносини, котрі виникають між судом, представником та особою, 

представництво інтересів якої здійснюється, а також цією особою і судом при 

здійсненні правосуддя по цивільним справам. Метою процесуального 
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представництва вчена вважає сприяння особі у здійсненні нею права на 

захист її свобод, прав та інтересів. Крім того, метою даного виду 

представництва слід вважати також сприяння у більш повній та ефективній 

реалізації надання особі цивільних процесуальних прав та виконанні 

покладених на неї цивільних процесуальних обов’язків. Важливою рисою 

представництва малолітніх та неповнолітніх осіб виступає та обставина, що 

особа, котру представляють, все одно залишається особою, що приймає 

участь у судовому провадженні зі всіма своїми як загальними, так і 

спеціальними цивільними процесуальними правами і обов’язками навіть в 

тому випадку, коли вона не приймає особистої участі в судових засіданнях, 

так і під час вчинення окремих процесуальних дій поза ними. Умовність 

заміщення особи представником у цивільному процесі є найбільш 

характерною особливістю представництва у цивільному процесі [14, с. 314–

315]. 

При захисті прав дітей в порядку цивільного судочинства можна 

зустріти точку зору, авторка якої відмічає відсутність процесуальних норм, 

які б окремим чином регулювали підготовку та розгляд справ про стягнення 

аліментів на утримання неповнолітніх, про позбавлення батьківських прав 

осіб, які ухиляються від утримання та виховання дитини, що народилась у 

батьків, які не перебувають у шлюбі. Виходячи з цього Л. А. Кондратьєва 

пропонує на законодавчому рівні закріпити норми зазначеного змісту [152]. 

Така пропозиція уявляється не достатньо обґрунтованою виходячи з 

наступного. Стаття 189 ЦПК України передбачає завдання підготовчого 

провадження та коло підготовчих дій, що вчиняє суд з метою своєчасного, 

правильного і безперешкодного розгляду справи по суті [388]. Пункт 6 ч. 1 

зазначеної норми містить вказівку про можливість вчинення інших 

підготовчих дій, не зазначених раніше. Це означає, що суд, в залежності від 

характеру цивільної справи, не обмежений закріпленим коло підготовчих дій, 

а вправі вчинити інші дії. Відносно пропозиції встановити на законодавчому 

рівні особливостей розгляду справ про стягнення аліментів та утримання 
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дітей, то законодавець в цьому аспекті передбачив можливість стягнення 

аліментів у наказному провадженні (ст. 161 ЦПК України) та в порядку 

спрощеного провадження (ч. 4 ст. 274 ЦПК України). Справам про 

позбавлення батьківських прав, при розгляді яких опосередковано 

вирішуються питання про права дітей, не слід, на наш погляд, надавати 

спеціальної процедури вирішення. Безперечним слід визнати доцільність їх 

розгляду в порядку позовного провадження. Більше того, ці справи 

характеризуються складним суб’єктним складом, в якому, крім право- та 

дієздатних сторін, приймають участь треті особи, можливо, спеціалісти та 

експерти, органи опіки та піклування тощо. 

Враховуючи описану вище законодавчу можливість розгляду справ про 

стягнення аліментів у порядку наказного та спрощеного проваджень, 

пропозиція Л. А. Кондратьєвої, видається, не має практичного сенсу та 

теоретичного навантаження. 

При цьому, характеризуючи ступінь наукової розробки проблем 

захисту прав дітей у цивільному судочинстві, слід відмітити дисертаційні 

дослідження, результати яких у другій половині ХХ ст. були спрямовані на 

вдосконалення діяльності як органів опіки та піклування, так і на охорону 

майнових прав неповнолітніх осіб в цілому (Л. А. Дульнева). Дисертація 

А. Д. Джабраілової стала першим комплексним дослідженням по охороні 

прав та інтересів неповнолітніх, що залишились без батьківського 

піклування, органами опіки та піклування [80; 90]. Проте участь у цивільних 

справах про захист прав та інтересів дітей органів опіки та піклування має у 

сучасний час набагато більше значення, про що відмічає І. О. Жеребной [95, 

с. 119]. О. Г. Бортник у зв’язку з цим пише, що при участі у процесі вказаних 

суб’єктів при захисті прав дітей мають місце такі складові, як розпорядження 

матеріальними правами поряд із процесуальними. Але у справах про захист 

прав дітей, як і в низці категорій справ, де органи державної влади 

звертаються до суду про захист прав інших осіб, органи опіки і піклування не 

є суб’єктами спірних матеріальних правовідносин. Як наслідок, вони не 
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мають права розпоряджатись процесуальними правами. У таких категоріях 

справ особа, чиї права намагаються захистити органи опіки і піклування, є 

неповнолітньою. Вона не може через свою процесуальну недієздатність 

вимагати розгляду справи по суті від суду. Тому зазначена авторка пропонує 

на нормативному рівні закріпити правило про те, що у випадку відкриття 

провадження по справі на користь неповнолітньої особи за заявою органів та 

осіб, котрі уповноважені захищати чужий інтерес, останні користуються 

процесуальними правами і мають процесуальні обов’язки сторони, крім 

права на укладання мирової угоди та відмові від позовних вимог [24, с. 293]. 

Розвиток наукових поглядів щодо захисту прав та інтересів дітей у 

цивільному процесі не обійшов увагою і особливості доказування по справам 

з їх участю. При цьому слід враховувати особливості розгляду судами справ 

по захисту вказаних осіб за правилами зміненого у 2017 р. ЦПК України як у 

позовному провадженні, так і у інших провадженнях цивільного 

судочинства. Кожне з них має специфіку доказування фактичних обставин 

справи. В цьому аспекті Н. В. Волкова вказує, що судова реформа дає 

підстави переосмислити традиційні наукові погляди відносно суб’єктів 

доказування в цілому та у справах про захист прав та інтересів дитини 

зокрема. У зв’язку з цим вона звертає увагу на те, що в окремих випадках для 

захисту прав та інтересів дитини національне законодавство передбачає 

повноваження суду вийти за межі вимог, що заявляються. Відповідно до 

норм ЦПК України, суд вправі здійснювати і інші процесуальні дії відносно 

доказування. Мова іде про випадки, коли у учасників цивільної справи є 

труднощі у витребуванні доказів, а суд зобов’язаний за їх клопотанням 

витребувати докази. 

У справах про захист прав та інтересів дитини, вважає зазначена 

авторка, можуть брати участь органи та особи, яким надано право звертатись 

до суду в інтересах інших осіб. Такі суб’єкти також є суб’єктами доказування 

по цим категоріям справ, оскільки беруть участь у збиранні та поданні 

доказів поряд із визначенням предмета доказування, дослідженні доказів 
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тощо. Разом з цим ст. 302 ЦПК України визначається, що заява про надання 

неповнолітній особі повної цивільної дієздатності повинна містити дані про 

працю неповнолітнього за трудовим договором або про те, що неповнолітня 

особа, відповідно до актового запису цивільного стану, є батьком чи матір’ю 

дитини. У наказному провадженні до заяви про видачу судового наказу за 

вимогою, наприклад, про стягнення документів, мають додаватись такі 

документи, як свідоцтво про шлюб або свідоцтво чи рішення суду про його 

розірвання; свідоцтво про народження дитини, на користь якої стягуються 

аліменти. Якщо місце перебування дитини у інших осіб – до заяви додається 

відповідне рішення  про встановлення опіки (піклування), документ із 

відомостями про розмір заробітної плати відносно особи, котра повинна 

сплачувати аліменти тощо. До суб’єктів доказування відноситься також 

представник, який наділений всіма правами та обов’язками особи, яку він 

представляє у суді. Інші ж учасники судового процесу, на думку 

Н. В. Волкової, не можуть бути суб’єктами доказування з тієї причини, що не 

мають юридичної заінтересованості при розгляді справи. Вони залучаються 

судом для сприяння належному розгляду і вирішенню цивільних справ, та не 

здійснюють жодних дій відносно доказування [36]. 

У ХХІ ст. вирішальною вітчизняною роботою, що стосується проблем 

захисту прав малолітніх і неповнолітніх осіб при здійсненні правосуддя у 

цивільних справах, є дисертація І. О. Жеребного. В ній розглядаються 

особливості захисту прав неповнолітніх у цивільному судочинстві [96]. 

Вважаємо за необхідне зазначити, що, на відміну від предмета 

дисертації вказаного автора, предмет цього дослідження охоплює більш 

широкий спектр правовідносин. Зокрема, предметом нашого наукового 

дослідження виступають не лише особливості розгляду судами тих чи інших 

цивільних справ за участю специфічного суб’єктного складу. Ми 

приділятимемо увагу і юридичній характеристиці правосуб’єктності та 

цивільного процесуального статусу малолітніх та неповнолітніх осіб як 

учасників справи. Поряд із зазначеним, розкриттю підлягатиме спеціальна 
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цивільна процесуальна правосуб’єктність малолітніх та неповнолітніх осіб. 

Окремо досліджуватимуться способи забезпечення захисту прав вказаних 

осіб та обов’язки суду відносно забезпечення захисту зазначених суб’єктів. 

1.2 Методологія дослідження проблеми захисту прав малолітніх і 

неповнолітніх осіб при здійсненні правосуддя у цивільних справах 

Методологія наукових досліджень будь-якої проблематики, включаючи 

галузь права, має в основі ті чи інші методи наукового пізнання, що 

засновуються, передусім, на емпіричних та діалектичних засадах 

правознавства як однієї з галузі науки, що уособлює любов до мудрості – 

філософії, котра з’явилась у Стародавній Греції та має зумовлювати 

необхідність відношення до неї в якості засновниці інших наукових галузей в 

цілому, включаючи особливості використання їх методів дослідження для 

опанування певних її напрямків. У даному контексті слід погодитись із 

позицією А. Уйомова, що кожен вправі обирати філософську позицію, якої 

має дотримуватись, не підмінюючи при цьому одну позицію іншою» [348, 

с. 3–4]. З огляду на вказане, при вивченні будь-якого правового питання є 

можливим оперувати, крім зазначених вище, і загальнонауковими методами 

поряд із спеціально-юридичною низкою методів, серед яких особливе місце 

займає нормативно-догматичний. 

Як галузь філософії право визначається, перш за все, власним 

антропологічним підходом та соціальним середовищем з тієї причини, що без 

служіння суспільству воно не може існувати, втрачаючи яку-небудь цінність. 

О. В. Петришин відносить до соціального змісту права конфлікт та 

співробітництво, розглядаючи право в якості породження відносин 

суспільства поряд з певними взаємовідносинами, котрі складаються між 

соціалізованими суб’єктами. Таким чином, критерієм його життєдіяльності 

повинна виступати лише соціальна ефективність. В свою чергу, соціалізацію 

юридичних знань вказаний автор відносить до важливих напрямків 
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застосування правознавства до існуючих проблем сьогодення. Це передбачає, 

передусім, його соціальну цінність, а не лише державно-владні відносини, що 

функціонують для формування та, разом з цим, реалізації державної влади 

[31; 234]. Аналогічної точки зору дотримується С. П. Погребняк [243], з 

позицією котрого відносно соціальної спрямованості права та досліджень у 

цій царині слід погодитися. У даній площині будь-які категорії, поняття та їх 

зміст повинні відображати соціальні потреби. Іншими словами, право має 

бути «живим» у філософії. Це означає те, що при його застосуванні слід 

знаходити відповіді на питання, які виникають у різноманітних соціальних 

відносинах, котрі врегульовані правовими нормами. У зв’язку з цим існує 

чимало оприлюднених наукових праць, в яких вивчення тих чи інших сторін 

методології правової науки відбувається без урахування потреб суспільства, 

про які зазначає О. В. Петришин, а здійснюється задля редагування 

основного правового понятійного апарату [208]. Поряд з цим, варто звернути 

увагу і на відсутність описування соціальної правової спрямованості в іншій 

науковій роботі зазначених авторів [245]. 

Однак таке різноманіття у дослідженнях не слід сприймати як 

негативне явище у науці. Для розв’язання таких суттєвих питань у 

юриспруденції, на погляд С. П. Погребняка, не потрібно втрачати надії 

відносно того, що можна відкрити «таємницю права» й знайти власний 

«філософський камінь» [243]. Справедливо зауважує у цьому аспекті 

П. М. Рабінович про те, що право завжди є достатньо складним, 

розгалуженим та, разом з цим, системним й багаторівневим. Виходячи з 

цього під час його пізнання практично неможливо осягнути всі його грані і 

прояви. Дослідник, найчастіше, не в змозі охопити всі його елементи у їх 

цілісності, зосереджуючись при цьому лише на певній частині з них. При 

цьому нерідко перебільшується та гіперболізується їх значення [282, с. 269]. 

Дослідження еволюції правового регулювання забезпечення захисту 

прав малолітніх і неповнолітніх осіб при здійсненні правосуддя по цивільним 

справам не може бути здійсненим без урахування історико-правового методу 
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дослідження. Тому саме методологічний аспект даного дослідження з 

урахуванням його предмета, як уявляється, не базується на засадах 

позитивізму в праві. Його зміст вдало викладений С. Касаткіним в одній із 

наукових публікацій [117]. Захист прав малолітніх та неповнолітніх осіб при 

здійсненні правосуддя у цивільних справах пов’язується із соціальною 

спрямованістю діяльності держави, що полягає у охороні дитинства та прав 

зазначених осіб, а також необхідністю їх захисту чи попередження їх 

порушення. Ю. П. Битяк та І. В. Яковюк вірно відмічають про те, що 

еволюціонування права завжди обумовлюється потребами регулювання 

відносин, які діють у суспільстві [258, с. 24]. З огляду на дану тезу, поява 

необхідності дослідження на дисертаційному рівні захисту прав 

вищевказаних осіб пов’язується з розширенням кола суб’єктного складу 

цивільних (у широкому розумінні) правовідносин, необхідність захисту яких 

виникла при реалізації соціального аспекту в діяльності держави, котрий 

реалізується в конституційній тезі про те, що людина є найвищою 

соціальною цінністю в державі у даний історичний період. 

Засновуючись на викладених наукових позиціях щодо змісту права, 

вважаємо за необхідне визнати справедливою думку про спрямованість права 

до наближення до суспільством. В умовах сьогодення, уявляється, право 

(правове регулювання) значною мірою відстає від тих суспільних відносин, 

які виникають у суспільстві. При цьому дослідження не було б в повній мірі 

повним без використання в якості одного з філософських методів 

діалектичного методу наукового пізнання. 

Разом з цим методологічну основу цього наукового дослідження 

становлять і загальнонаукові методи. До останніх відносяться такі, як 

емпіричний, а також певні загальнологічні поряд із евристичними. Вивчення 

особливостей захисту прав малолітніх та неповнолітніх осіб в судовому 

порядку в системі захисту цивільних прав в цілому є можливим також 

завдяки застосуванню спеціально-юридичних методів, нормативно-

догматичного зокрема. 
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Засадам гносеології та методології наукових досліджень сучасності, 

зокрема у праві, приділена увага в одній з робіт О. Г. Данильяна та 

О. П. Дзьобаня [69]. Саме вона взята за основу при підготовці методологічної 

частини нашої роботи, що робить можливим окреслити структуру нашої 

роботи та передбачити застосування певного (того чи іншого) методу 

наукового пізнання. При цьому, беручи класичну структуру правової норми 

до уваги, автор робить вдалу, як уявляється, спробу чітко визначити ті чи 

інші результати пошуку наукових результатів у поєднанні з тим чи іншим 

методом наукового пізнання. 

Особливість застосування методів наукового пізнання у цивілістиці 

вдало описано такими дослідниками, як О. П. Дзьобань та В. Л. Яроцький. На 

їх думку, все більше збільшуваний та безперервний потік наукових 

досліджень у сфері права, помітне зростання кількості людей, котрі 

займаються правовою наукою, передусім цивілістикою – все це не лише 

стимулює суспільний інтерес до проблематики наукового пізнання 

цивілістики. Зазначені факти вимагають аналізу та розробки відповідних 

сучасному часу методів дослідження, що застосовуються у сучасній 

цивілістиці. Від методів дослідження, що застосовуються при їх 

взаємодоповнюваності, залежить якість отриманого наукового результату, а 

також його достовірність та корисність при вирішенні практичних завдань. 

Виходячи з цього, сучасну розробку та уточнення цивілістичної методології 

автори вважають найважливішим науковим завданням. Вирішення 

останнього, в свою чергу, дозволяє отримувати принципово нові наукові 

результати при відповідному пізнанні [85, с. 5–6]. 

В окресленому аспекті це закладає основи формування відмінностей 

між правосуб’єктністю та цивільним процесуальним статусом малолітніх і 

неповнолітніх осіб. 

Формулювання засад методології дослідження відбулося, в тому числі, 

також завдяки аналізу дисертації В. В. Комарова, що присвячене особливим 

рисам методу правового регулювання цивільних процесуальних 
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правовідносин в цілому. Поряд з іншими методами пізнання об’єкта та 

предмета наукової розробки, метод правового регулювання цивільних 

процесуальних правовідносин вдало характеризується в якості галузевого 

правового режиму, що визначає місце вказаного методу в механізмі 

правового регулювання [137, с. 9]. 

Отже, методи можна розуміти як такі спеціальні філософсько-

методологічні та правові режими, використання котрих сприяє розширенню 

знань у галузі конкретного спрямування, зокрема, відносно захисту прав 

малолітніх і неповнолітніх осіб при здійсненні правосуддя у цивільних 

справах. 

Перш за все, варто зазначити про діалектичні засади застосування 

методів наукового пізнання. У даному аспекті при проведенні правових 

досліджень не варто визначати доцільність щодо обрання між діалектикою та 

метафізикою в якості методів дослідження, про що відмічає Д. Сепетий [311, 

с. 56, 75]. Наша незгода з такою тезою обумовлена необхідністю проведення 

наукових досліджень в правовій галузі за умови використання діалектики. 

Методи метафізики в якості засобів пізнання навряд чи слід цілеспрямовано 

та повно використовувати і отримувати за їх допомогою, як наслідок, 

результати проведених наукових досліджень у правовій сфері. В свою чергу, 

застосування кібернетичних методів при дослідженні правових явищ у 

теперішній час також не здійснюється, що не можна сказати про другу 

половину двадцятого століття [217, с. 9–10]. У зв’язку з цим П. М. Рабінович 

характеризує наявність проблеми, при якій окремими вченими 

висловлюється думка, що у даний час в суспільних науках, нібито, діалектика 

вичерпала евристичні власні можливості та повинна замінюватись 

«постмодерністськими» методологічними підходами. До них, зокрема, 

належать такі: дискурсивно-комунікативний, синергетичний, 

герменевтичний із аутопойєзистичним. Вказується і на те, що деякі категорії 

і положення діалектики повинні існувати поза межами суспільних наук [282, 

с. 40]. 
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Однак більшість вчених-правознавців вважають за доцільне 

дотримуватись діалектичних засад при пізнанні правових явищ. Крім того, в 

одній із власних наукових публікацій І. В. Манжул зауважує на можливості 

застосування в правових галузях лише діалектичного підходу пізнання та 

матеріалістичного підходу при оцінці досліджуваних явищ [193, с. 12]. Межі 

між діалектичним методом та іншими підходами є засадничою основою 

наукових розробок не тільки в праві. Так, О. П. Дзьобань, О. Ю. Панфілов і 

Р. А. Чемчикаленко вважають за необхідне їх використання також при 

дослідженні інформаційної безпеки [82, с. 172]. 

Діалектичні принципи правового пізнання не потрібні виключно у 

теоретичній площині. У правовій науці мають місце дослідження, в змісті 

яких аналізується втілення зазначених принципів у судовій практиці, 

передусім, при ухваленні актів правосуддя судовою міжнародною 

установою, юрисдикція якої визнана тією чи іншою державою. 

П. М. Рабінович у зв’язку з цим відмічає, що діяльність суду свідчить 

переконливим чином про універсальність, в цілому, загальних 

закономірностей соціального пізнання. Останні ж сформульовані за 

допомогою діалектичної гносеології соціального детермінізму та знаходять 

відображення у належній правопідтверджувальній, правотлумачній й 

правозастосовній діяльності [284, с. 30]. У той же час С. О. Денисов правий, 

коли наголошує на тому, що діалектичний підхід при вивчення права 

зобов’язує не ізолювати його від таких інших суспільних явищ, до яких 

відноситься економіка, політичні інститути та суспільна свідомість [75, 

с. 88]. 

На переконання Є. О. Мічуріна, у цивілістиці при проведенні 

досліджень не викликає сумнівів необхідність використання діалектичного 

методу в якості загального методу наукового пізнання. Такий підхід при 

характеристиці правничих явищ дозволяє сприймати за основу різні, 

включаючи протилежні за своєю суттю, юридичні позиції. У подальшому – 

завдяки аналізу і синтезу знань здобувати такі творчі результати, котрим 
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притаманні ознаки наукової новизни [206, с. 21]. 

Серед дослідників існує точка зору, що у філософії поряд із теорією 

права склалася доволі велика кількість різноманітних шкіл, течій, теорій і 

підходів. Така ситуація народжує суттєві складнощі при дослідженні 

проблем правознавства теоретичного характеру. Інколи може навіть статися 

уявлення, що в такому русі протилежних думок не можна взагалі зрозуміти, 

що є право та в чому є його сутність [202]. О. А. Кузнецова відмічає, що 

методологія права не виявилася готовою до цієї різноманітності. Наразі не 

можна визнати існуючими критерії вибору та умови обмеження певного 

філософського підходу для дослідження правових, передусім цивілістичних, 

явищ. Разом з цим, методологічне різноманіття обумовлює чисельність типів 

праворозуміння. В їх межах рішення тих чи інших проблем цивілістики може 

бути різним, передусім при характеристиці поняття та юридичної природи 

захисту прав малолітніх і неповнолітніх осіб при здійсненні правосуддя у 

цивільних справах [173, с. 259]. 

Тому науковий пошук у праві слід завжди здійснювати при врахуванні 

об’єкта та предмета дослідження. Виходячи з цього, використання методу 

аналізу та синтезу в їх взаємодії надають змогу піддати аналізу та синтезу 

факти з урахуванням протилежних та неузгоджених позицій. Це, як 

уявляється, активізує науковий пошук при дослідженні захисту прав 

малолітніх і неповнолітніх осіб при здійсненні правосуддя у цивільних 

справах в цілому, та стимулюватиме до формування поглиблених уявлень 

щодо об’єкта і предмета дослідження, а також виявлення закономірностей й 

тенденцій розвитку певних інститутів та можливостей вдосконалення 

останніх [206, с. 209]. 

Підтверджує необхідність застосування методу аналізу й синтезу також 

Ю. М. Жорнокуй. Він справедливо відмічає про те, що дослідження 

наукового змісту проводяться передусім в інтересах практики і, поряд з цим, 

подальшого розвитку теоретичних знань. Крім того, вони починаються, 

зокрема, задля переборювання тих чи інших складнощів з метою пізнання 
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нових явищ, пояснень тих, що не були раніше зрозумілими чи встановлення 

неповноти тих способів пояснення відомих фактів, які є застарілими. 

Труднощі наукового пошуку найбільш яскраво можна простежити на 

прикладі певних проблемних ситуацій. Пояснюється це необхідністю 

детального вивчення існуючого наукового знання, його рівень та понятійний 

апарат, а також для переконання того, що наявний арсенал знань не є 

достатнім для вирішення нових завдань практики і пізнання [99]. Сутність 

аналізу у цьому контексті зводиться до роздрібнення цілого на утворюючі 

частини (елементи), з’ясування загальних їх зв’язків, визначення місця та 

ролі кожного у цілісній системі. Така постановка речей зумовлює перехід від 

аналізу окремих елементів, включаючи їх властивості – до синтезу, оскільки 

завдяки йому система досліджується як єдине та складне ціле, тобто як 

цілісна система. 

Як зазначає А. В. Найчук, поєднання аналізу і синтезу, обумовлено 

двоєдиним специфічним способом дослідження системних утворювань в 

цілому та системних соціальних утворень зокрема. Єдність їх базується на 

виконанні одного із допомогою іншого. Іншими словами, аналіз і синтез 

надають змогу розпізнати конкретні явища дійсності, включаючи їх ознаки 

як єдності [214]. 

У свою чергу, використання системно-структурного методу дає 

можливість встановити внутрішню побудову та структуру правового явища, 

та, крім цього, виявити внутрішні зв’язки процедур захисту прав малолітніх і 

неповнолітніх осіб при здійсненні правосуддя у цивільних справах. 

Наприклад, особливостям застосування системно-структурного методу у 

відносинах зобов’язального характеру в цивілістиці присвячено одна з робіт 

А. Р. Чанишевої [389]. У публікації іншої авторки функціонування системно-

структурного методу описується як суттєве при вивченні правового 

конфлікту поряд із правовим компромісом [22, с. 263]. На відміну від 

зазначеної позиції, Ю. М. Жорнокуй в якості підстави вирішення юридичних 

конфліктів поряд із правом визначає мораль [100]. 
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Структурно-функціональний метод наукового пізнання надає 

можливість виявити та простежити зв’язок між термінами «структура» і 

«функції». За допомогою цього методу може здійснюватися пошук системо 

утворюючих чинників, які забезпечують цілісність, ефективне 

функціонування та його розвиток. Зазначений метод дозволяє, в цілому, 

розглядати предмет даного дослідження в якості складної системи правових 

цінностей, норм, інститутів, а також процедур, рішень, форм, методів та 

видів юридичної діяльності. Поряд з цим, він також є багатофункціональним 

феноменом, котрий має власні закономірності й логіку розвитку [346]. Слід 

зазначити в той же час, що в одній з фундаментальних праць із сучасної 

методології наукових досліджень цей метод не розглядається в якості методу 

наукового дослідження, а розглядається в якості підходу до з’ясування суті 

будь-чого [69, с. 192]. 

Однак герменевтичні засади правового дослідження у згаданій роботі 

описуються виявленням юридичного тексту, а це підлягає вивченню та 

фіксації. Вже після цього, завдяки граматичному аналізу, відбувається 

попереднє розуміння тексту, зіставлення його з системою юридичних текстів, 

до яких він є включеним. Встановлення ж початкового значення тексту 

відбувається завдяки виявленим зв’язкам з іншими документами та, крім 

цього, причинам створення того чи іншого тексту юридичного спрямування. 

Вивчення соціокультурної ситуації із створенням документу є наступним 

етапом наукового пізнання. Коригування при розумінні юридичного тексту з 

урахуванням закономірностей, що виявлені, та їх зв’язків, слід розглядати 

результатом попередньої роботи. 

Завдання, котрі мають вирішуватися із допомогою аналізованого 

документу, визначаються на останньому етапі використання даного методу 

наукового пізнання. При цьому юридична герменевтика сприяє не тільки 

кращому розумінню юридичного тексту, але і його інтерпретації виходячи з 

потреб, що з його допомогою повинні задовольнятися на момент 

інтерпретації. 
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У свою чергу, потенціал герменевтики полягає в отриманні інформації 

відносно сутності тексту, закладеного в нього, а також про те, з якою метою 

можливе використання цього тексту. Він надає підґрунтя для роздумів про 

правові явища та слугує приводом для пошуку проблем при адекватності 

викладання фактичних обставин [69]. Варто погодитись із висловленою 

позицією про те, що розвиток уявлень про сенс тлумачення нормативно-

правових актів (цей розділ правової герменевтики розвивається традиційно 

більш інтенсивно, ніж інші) призводить до однозначного, практично, 

переконання, яке зводиться до наступного. У правовій герменевтиці 

основним завданням є більш повне пристосування юридичного тексту до 

соціальних реалій з принциповим збереженням головної його ідеї (смислу) за 

допомогою тлумачення. Пам’ятаючи при цьому, що юридичний документ 

утворюється з метою фіксації таких соціальних зв’язків, на які він має 

впливати. Саме їм, в першу чергу, він повинен бути адекватний. Як приклад 

можна згадати Цивільний кодекс Наполеона, складений в часи іншої 

історичної епохи. Це стало можливим при правильній його інтерпретації, з 

використанням багатства наявного у той час герменевтичного 

інструментарію. Схожий підхід можна виявити при тлумаченні норм ЦК 

України судовими інстанціями при здійсненні правосуддя по цивільним 

справам за умови кардинальної зміни, з плином часу, правових позицій 

відносно змісту одного й того ж тексту [83]. 

В іншій роботі зазначені автори доводять, що гeрмeнeвтичний аналіз 

відноситься до методів дослідження. При його застосуванні дотичний до 

сфери цивілістичного правового регулювання eмпiричний матеріал повинен 

збиратись та фіксуватись. Адже від належності засобів фіксації нормативного 

матеріалу цивілістичного спрямування залежатиме правильність виявлення 

сутності його з позицій гeрмeнeвтики. О. П. Дзьобань і В. Л. Яроцький при 

цьому зауважують, що oснoвний науковий творчий пoтeнціал наукового 

дослідження у сфері цивілістики в значній мiрi залежатиме вiд правильнoстi 

застосування герменевтичних прийoмiв, в межах яких відбуватиметься 
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пoчаткoвe oсмислeння тeкстiв, котрі отримані на початковому eтапi 

дoнаукoвoгo дoслiджeння (спoстeрeжeння, збір eмпiричнoгo матeрiалу, аналіз 

судової практики та ін.). Висновки, які oтриманi при застосуванні технології 

гeрмeнeвтичнoгo аналізу, в пoдальшoму викликають необхідність 

oсмислeння при урахуванні наукових рeзультатiв, що отримані на інших 

етапах (рівнях) наукoвoгo цивільно-правового дoслiджeння [84]. 

За допомогою формально-логічного методу отримуються відповідні 

результати, що побудовані на законах логіки. 

Нажаль, впродовж тривалого часу при підготовці дисертацій здобувачі 

наукових ступенів не приділяли уваги методологічним засадам дослідження. 

Про це свідчить відсутність у наукових роботах вказаного рівня описання, в 

широкому розумінні, використаних методів наукового пізнання. У 

дослідженнях дисертаційного рівня з цивільної процесуальної тематики 

автори обмежувались лише посиланням на використані методи дослідження 

без описування їх положень при підготовці наукової роботи [59]. 

О. П. Дзьобань і В. Л. Яроцький у зв’язку з цим справедливо 

відмічають, що юридична методологія грає важливу роль при забезпеченні 

всеохоплюючого вивчення правової матерії, зокрема цивілістичного 

спрямування. Застосування всієї доступної палітри апробованих в 

юриспруденції методів забезпечує найбільш якісне вивчення кожного 

окремого напрямку поставленої законодавцем проблематики. Є очевидним, 

що облік на законодавчому рівні обґрунтованих цивілістичною наукою 

висновків та рекомендацій, в свою чергу, робить можливим подальше 

вдосконалення відповідних сегментів вітчизняного механізму правового 

регулювання. Адже його регулятивний вплив на особисті немайнові та 

майнові відносини має забезпечувати безперешкодність здійснення 

суб’єктивних прав правомочними особами, належність виконання 

суб’єктивних обов’язків зобов’язаними особами, гармонізацію соціального 

середовища у сфері їх взаємодії та зміцнення взаємної довіри та 

співробітництва між ними. Характерне для цивілістичних досліджень 
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поглиблене проникнення у сутність явищ, що підлягають вивченню, 

детермінує планомірне ускладнення пізнавального процесу, вимагає 

посилення та різноманітності методологічного потенціалу на різних стадіях 

перманентного процесу пізнання. Пошук ефективних засобів, прийомів, 

способів пізнання явищ правової дійсності, що є складовою цивілістики, 

викликає необхідність постійного вдосконалення напрямку та методики їх 

використання, не забуваючи при цьому про необхідність забезпечення 

об’єктивності та плюралізму науково-правової творчості [81]. 

Формулювання напрямків дослідження та отриманих результатів не 

уявляється можливим без застосування системного підходу. При цьому 

вважаємо за необхідне погодитись із висловленою в науковій літературі 

думкою про те, що системний підхід при застосуванні до обробки результатів 

досліджень у цивілістиці, повинен надати нове знання про досліджуване 

правове явище. Це об’єднує у собі знання про норму права, про людську 

діяльність, до якої така норма застосовуватиметься із збереженням, при 

цьому, загальних ідей щодо сутності цивілістиці і її значення для правового 

регулювання відповідних суспільних відносин. Не зважаючи на постійне 

згадування системного підходу в якості методології власних досліджень у 

багатьох роботах в юридичній сфері, у сучасній цивілістиці, уявляється, 

дійсно системних досліджень правових явищ проводиться дуже мало [85]. 

При проведенні дослідження вбачається можливим використання 

інтерсуб’єктивного підходу у праворозумінні, зміст якого вдало описаний 

О. М. Руднєвою, хоча вона не є єдиною у спробах дослідити 

інтерсуб’єктивність у праві [87]. Автор відмічає, що антропологічний вектор 

сприйняття права обраний, в тому числі, і вітчизняною правовою доктриною. 

Яскравим свідченням людиноцентричного «повороту» у вітчизняному 

правознавстві стали включення до його предмета закономірностей 

виникнення, функціонування і розвитку прав, обов’язків та свобод людини, а 

також становлення основ загальної теорії прав людини. Це є концептуальною 

засадою національної загальної теорії права та держави. Такі ідеї 
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інтерсуб’єктивності пов’язуються, передусім, із розумінням комунікаційної 

природи суспільства та, відповідно, – із суспільною природою людини і 

права.
 
Інтерсуб’єктивність в цілому дозволяє розкривати право в процесі 

взаємодії суб’єктів [294]. Відносно предмета даного дослідження, 

інтерсуб’єктивність полягає у існуванні права та правової матерії між 

конкретними суб’єктами правовідносин, передусім щодо захисту прав 

малолітніх (неповнолітніх) осіб в порядку цивільного судочинства. Реалізація 

інтерсуб’єктивного підходу може впливати на прийняття того чи іншого 

рішення. 

У цілому при проведенні дослідження не дотримуватимося будь-якої 

однієї методології, а використовувалися засади взаємодоповнюваності 

методів наукового пізнання. Як наслідок, вважаємо за доцільне зауважити 

про те, що в результаті проведеного дослідження мають отримуватися нові 

знання, що сприятимуть вдосконалення наукових знань щодо захисту прав та 

інтересів неповнолітніх у цивільному судочинстві, а також висловлюватись 

міркування про доцільність змін та доповнень окремих правових норм у 

зазначеній сфері. Саме в такому випадку, уявляється, наукове дослідження 

дійсно матиме наукову цінність при дотриманні мети системного підходу. 

1.3 Еволюція правового регулювання забезпечення захисту прав 

малолітніх і неповнолітніх осіб при здійсненні правосуддя у цивільних 

справах 

Проблема захисту прав неповнолітніх дітей при розгляді та вирішенні 

справ, які підлягають розгляду у порядку цивільного судочинства, завжди 

було та залишається актуальним питанням. Протягом декількох століть це 

питання багаторазово турбувало значне коло осіб. Водночас, як було 

наведено раніше, еволюція правового регулювання захисту зазначених осіб 

не бере свій початок, як багато інших правових інститутів, з римського 

приватного права. 
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Говорячи про важливість цього питання, необхідно відмітити його 

соціальну та суспільну значущість, оскільки малолітні та (або) неповнолітні 

особи не у всіх випадках мають можливість отримати належний захист своїх 

прав при розгляді цивільних справ в органах судової влади. Беручи це до 

уваги є цілком зрозумілим, що національна політика у цьому напрямку 

повинна брати до уваги проблеми захисту таких громадян у судах. Це, 

безумовно, повинно супроводжуватися необхідністю втіленню конкретних 

державних гарантій підтримки зазначених категорій осіб. 

Враховуючи те, що неповнолітні та (або) малолітні особи є майбутнім 

України, вкрай є потрібним, щоб ці особи мали реальні можливості та умови 

на захист своїх прав. У зв’язку з цим у цьому дослідженні приділятиметься 

увага еволюції правового та нормативного регулювання захисту прав 

неповнолітніх чи малолітніх осіб на різних історичних етапах його розвитку. 

Це надасть змогу встановити: 1) розуміння того, який шлях пройшло вказане 

явище; 2) узагальнення того, які нормативні акти регулювали це питання 

протягом терміну більше ніж одне століття; 3) висновки щодо наявності 

переваг та (або) недоліків в окремих нормативних актів України, які 

закріплювали (закріплюють) особливості захисту неповнолітніх (малолітніх) 

осіб при розгляді та вирішенні цивільних справ судами у порядку цивільного 

судочинства. 

У контексті дослідження історичного розвитку захисту прав дітей, 

варто звернути увагу на точку зору М. В. Кравченко та К. С. Міщенко, які 

підкреслюють, що ідея захисту прав дитини дискутувалася впродовж 

багатьох століть та активізувався цей процес тільки в ХІХ ст., коли 

розвинулася концепція захисту прав дітей. Права дитини отримали 

міжнародне правове визнання завдяки англійці Енглантайн Джебб, яка 

створила фонд для надання допомоги тисячам нужденних дітей, що згодом 

був реорганізований у Міжнародний союз захисту дітей, про що нами 

попередньо вказувалось [163]. Із вказаною позицією слід погодитись 

частково. Обґрунтовується авторська точка зору тим, що правове 
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регулювання зазначеного інституту не має місце впродовж багатьох століть, 

як зазначають вказані автори. Про початок такого регулювання, видається, 

слід, зазначати початок правового регулювання праці малолітніх та 

неповнолітніх, про що вказується у цитованій нижче науковій праці 

В .М. Стешенка. 

Також вважаємо за можливе навести точку зору Н. В. Лінник. Вона 

вказує, що історичний розвиток світового суспільства змусив держави 

повною мірою застосувати положення по захисту прав дитини, що дозволяли 

б розвиватися фізично, розумово, морально, духовно й у соціальному 

відношенні здоровим і нормальним шляхом і в умовах свободи і гідності, але 

ще не створено всіх умов, які давали б можливість створити таке середовище, 

в якому дитина повинна бути захищена від усіх форм недбалого ставлення, 

жорстокості й експлуатації, щоб вона не стала об’єктом торгівлі та 

експлуатації, у якій би то не було формі [184, с. 45]. 

Важливою передумовою належного захисту прав дітей є відповідна 

інформаційна гігієна. У зв’язку з цим, вбачається цікавою точка зору яку 

висловлює В. В. Куницький, що проблема інформаційної безпеки малолітніх 

і неповнолітніх сьогодні є надзвичайно актуальною і зумовлює негайне 

вирішення питань, пов’язаних з упорядкуванням інформаційного простору 

України, зокрема щодо запровадження моделі саморегуляції в цій сфері [175, 

с. 1]. 

Важливо розуміти також те, що дитина виступає важливим елементом 

суспільства (громадянином, або особою без громадянства). Вона наділяється 

певним комплексом прав та обов’язків з моменту народження. Також 

необхідно наголосити на тому, що дитина виступає в перш за все людиною. 

У зв’язку з цим, вартою уваги є точка зору А. І. Ніколайчук, що забезпечення 

прав і свобод людини є однією з найактуальніших проблем для юридичної 

науки та державної діяльності [223, с. 378]. 

У юридичній літературі під авторством В. М. Стешенка вказується, що  

важливу роль Міжнародної організації праці у становленні правового захисту 
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прав дітей та підлітків мають: Конвенція Міжнародної організації праці № 5 

від 29.10.1919 р. Конвенція про нічну працю підлітків у промисловості № 6 

від 28.11.1919 р. Конвенція про мінімальний вік допуску підлітків до роботи 

вантажниками вугілля чи кочегарами на флоті № 15 від 11.11.1921 р. [329, 

с. 8]. 

У контексті історичного дослідження питання нормативного 

регулювання засад прав дітей, вбачається влучною точка зору У. В. Антонюк, 

що діти – це майбутнє держави, тому їхнє благополуччя та гармонійний 

розвиток у перспективі на пряму залежить від сприятливих та належних умов 

існування і гарантування їх прав вже в сьогодні [6, с. 83]. 

Далі досліджуючи історію розвитку законодавства захисту прав дітей, 

варто підкреслити, що 1924 р. було прийнято Декларацію прав дитини. У ній 

більш деталізовано врегульовано було питання щодо вказаного кола людей 

[417]. Беручи до уваги факт прийняття цієї декларації, варто звернути увагу 

на точку зору, яку висловлює М. М. Сірант, що дитина завжди була 

особливим суб’єктом правовідносин, права і свободи якої завжди залежали 

від волі батьків, а згодом і від політики держави. Ще Домініцій Ульпіан 

характеризував дитину як особистість з хиткою розважливістю, тому права 

дитини завжди вимагали особливого захисту держави. Ця проблема пройшла 

всі періоди історії, зачепила всі країни, але не втратила своєї актуальності й 

донині [319, с. 164]. 

У подальшому нормативне регулювання питань захисту прав дітей 

закріплювалося також і в інших актах, серед яких варто назвати такі: 

– Конвенція про мінімальний вік дітей для допуску їх на роботу в морі 

№ 58 від 24.10.1936 р. Варто відмітити те, що у ч. 1 ст. 2 цієї Конвенції 

вказувалося, що діти молодші 15 років не можуть бути найняті або 

працювати на борту суден, крім тих, на яких зайняті члени тільки однієї сім’ї 

[148]; 

– Конвенція про медичний огляд дітей та підлітків з метою виявлення 

їхньої придатності до праці у промисловості № 77 від 09.10.1946 р. У ст. 6 
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цієї Конвенції вказувалося, що компетентна влада вживає відповідних 

заходів для професійного орієнтування, для лікування і професійного 

перенавчання дітей та підлітків, визнаних у результаті медичного огляду 

непридатними для використання на окремих видах роботи або такими, що 

мають фізичні вади чи обмеження [146]; 

– Конвенція про обмеження нічної праці дітей та підлітків на 

непромислових роботах № 79 від 09.10.1946 р. У ній у ст. 1 вказано, що ця 

Конвенція поширюється на дітей та підлітків, які працюють за заробітну 

плату або працюють прямо чи посередньо за винагороду на непромислових 

роботах [149]. 

Враховуючи вищенаведені міжнародні конвенції, вартою уваги є точка 

зору, яка стверджується у юридичній літературі, що у 1957 р. Комісія ООН з 

прав людини розпочала роботу над проєктом тексту нової Декларації про 

права дитини, який був розроблений ЕКОСОР за участю низки громадських 

організацій [329, с. 44]. 

Наступним кроком розвитку нормативного закріплення питання 

захисту прав дітей стало прийняття у 1959 р. Декларації прав дитини. У 

принципі 1 цього документа вказано, що дитина має бути наділена всіма 

зазначеними в цій Декларації правами. Ці права мають визнаватися за усіма 

дітьми без жодних винятків і без розрізнення чи дискримінації за ознаками 

раси, кольору шкіри, статі, мови, релігійних, політичних або інших 

переконань, національного чи соціального походження, майнового стану, 

народження або іншими обставинами, що стосуються самої дитини чи її 

сім’ї. У принципі 6 Декларації прав дитини закріплено, що дитина для 

повного і гармонійного розвитку її особистості потребує любові та 

розуміння. Вона має, якщо це можливо, зростати в піклуванні та під 

відповідальністю своїх батьків, у будь-якому разі – в атмосфері любові та 

моральної і матеріальної забезпеченості; малолітня дитина, крім випадків, 

коли є виняткові обставини, не має розлучатися зі своєю матір’ю. На 

суспільство та органи публічної влади має бути покладений обов’язок щодо 
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здійснення особливого піклування про дітей, які не мають сім’ї, та про дітей, 

які не мають достатніх засобів існування. Бажано, щоб багатодітним сім’ям 

надавалася державна або інша допомога на утримання дітей [72]. 

Враховуючи прийняття вищевказаної декларації цікавою є точка зору 

А. В. Дакал, що проголошена міжнародною спільнотою модель людського 

розвитку, що базується на пріоритеті прав людини, її прагненні жити і 

творити в гармонії зі своїми цінностями, суспільством і природою, 

передбачає вжиття взаємоузгоджених системних заходів щодо розробки та 

втілення в життя дієвої державної політики у сфері захисту прав дітей [68, 

с. 1]. 

Таким чином, є зрозумілим, що вказане нормативне джерело суттєво 

удосконалило діючі на той період положення щодо захисту прав дітей та 

також їх правового статусу. Втім законодавство продовжувало 

оновлювалися, що активно супроводжувалося введенням в дію і наступних 

джерел подібногопредмета правового регулювання. 

У грудні 1974 р. була проголошена Генеральною Асамблеєю 

Декларація про захист жінок і дітей при надзвичайних обставинах та під час 

збройних конфліктів. Цей документ містить чимало положень щодо захисту 

низки прав дітей як частини населення [73]. 

У 1975 р. було підписано Європейську конвенцію про правовий статус 

дітей, народжених поза шлюбом від 15 жовтня 1975 р. (ETS № 85), що 

набрала чинності для України 27.06.2009 р. [94]. У ній у ч. 1 ст. 6 закріплено, 

що батько й мати дитини, народженої поза шлюбом, мають такі самі 

обов’язки її утримувати, які були б за її народження в шлюбі. Відповідно до 

ст. 9 цього документа, дитина, народжена поза шлюбом, має таке саме право 

на успадкування майна своїх батька й матері, а також члена сім’ї та родича з 

боку батька або матері, як і дитина, народжена в шлюбі. 

Європейська конвенція про визнання та виконання рішень стосовно 

опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми від 20.05.1980 р., що 

набрала чинності для України 01.11.2008 р., у ст. 14 закріпила, що кожна 
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Договірна Держава застосовує просту й швидку процедуру визнання та 

виконання рішень стосовно опіки над дитиною. Із цією метою вона 

забезпечує можливість подання прохання про виконання рішення у вигляді 

звичайної заяви [92]. 

У 1989 р. було прийнято Конвенцію про права дитини. У ній також 

багато уваги приділено питанням захисту прав дітей щодо різних напрямків. 

Наприклад, у ст. 28 вказаної Конвенції вказувалося, що держави-учасниці 

визнають право дитини на освіту, і з метою поступового досягнення 

здійснення цього права на підставі рівних можливостей вони, зокрема: 

а) вводять безплатну й обов’язкову початкову освіту; b) сприяють розвиткові 

різних форм середньої освіти, як загальної, так і професійної, забезпечують її 

доступність для всіх дітей та вживають таких заходів, як введення безплатної 

освіти та надання у випадку необхідності фінансової допомоги; 

с) забезпечують доступність вищої освіти для всіх на підставі здібностей 

кожного за допомогою всіх необхідних засобів; d) забезпечують доступність 

інформації і матеріалів у галузі освіти й професійної підготовки для всіх 

дітей; е) вживають заходів для сприяння регулярному відвіданню шкіл і 

зниженню кількості учнів, які залишили школу [150]. 

Враховуючи положення, які містяться у вищезазначеній конвенції, 

уявляється цікавими міркування, які викладені у інформаційних джерелах, 

що кожна дитина незалежно від стану здоров’я, національності, статі, 

соціального статусу мусить мати можливість зростати в сім’ї, отримувати 

адекватну освіту, не зазнавати дискримінації й брати участь у житті громади. 

І те, як почуваються наші діти, залежить не тільки від політики та заходів 

влади, а й від дій та ставлення оточуючих [256, с. 3]. 

У вересні 1990 р. була прийнята Всесвітня декларація про забезпечення 

виживання, захисту та розвитку дітей, у якій у п. 11 вказано, що варто 

приділяти більше уваги, проявляти піклування та здійснювати підтримку 

дітям-інвалідам, а також іншим дітям, які знаходяться у вкрай складних 

умовах [38]. У 1991 р. прийнято Закон України «Про статус і соціальний 
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захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

[276]. У ньому передбачено в ст. 29, що рятування, лікування та реабілітація 

(включаючи психологічну) потерпілих дітей дошкільного і шкільного віку 

визнаються пріоритетними напрямами в усіх медичних програмах і заходах, 

пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи. 

Беручи до уваги цей закон вбачається цікавою точка зору А. В. Баран, 

що ставлення суспільства до власних дітей відображає дійсний рівень 

захисту прав та свобод людини і громадянина та є індикатором можливості 

становлення України як правової соціальної держави та формування людини 

як особистості [8, с. 5]. 

Конвенція про захист дітей та співробітництво в галузі міждержавного 

усиновлення від 29.05.1993 р., що набрала чинності 01.05.1995 р., також 

регулює питання, які пов’язані із захистом інтересів дітей. Цей нормативний 

акт створив гарантії здійснення міждержавного усиновлення в найкращих  

інтересах дитини, додержуючись всіх її основних прав, що визнаються у 

міжнародному праві. Не оминається увагою також запровадження системи 

співробітництва між сторонами вказаної Конвенції для забезпечення 

дотримання цих гарантій та, що важливо, запобігти продажу дітей. Їх 

викраденню або торгівлі ними. Метою нормативного акту, що описується, є й 

забезпечення визнання між сторонами усиновлень, що здійснюються згідно з 

Конвенцією [143]. 

Конвенція про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, 

виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів 

захисту дітей від 19.10.1996 р. (набрала чинності для України 01.02.2008 р.). 

Метою цього документа є визначення держави, органи якої мають 

юрисдикцію вживати заходи, спрямовані на захист особи чи майна дитини. 

Конвенція також визначає, яке право повинно застосовуватися спеціальними 

органами при здійсненні власної юрисдикції. Вказаний нормативний акт, 

крім вказаного, визначає право, котре застосовується до батьківської 

відповідальності та, разом з цим, забезпечує визнання та виконання 



53 

передбачених заходів захисту усіма Договірними Державами. Окремими 

положеннями запроваджується таке співробітництво між органами 

відповідних сторін, яке може стати необхідним для досягнення цілей 

Конвенції [151]. 

Враховуючи складність при розгляді окремих справ щодо захисту у 

порядку цивільного судочинства інтересів дитини, варто визнати цікавою 

точку зору, що здійснюючи правовий супровід сімейних спорів із 

дотриманням принципу «найкращих інтересів дитини», слід зауважувати на 

можливість договірного врегулювання батьками питань стосовно дитини, що 

буде найбільш сприятливим для неї [41, с. 89]. 

У 1998 р. було підписано Указ Президента України «Про День захисту 

дітей», яким встановлювався День захисту дітей, що мав відзначатися 

щорічно 1 червня [270]. Це відбулось за ініціативи Міністерства України у 

справах  сім’ї та молоді, а також Всеукраїнського комітету захисту дітей 

поряд із Національним фондом соціального захисту матерів і дітей «Україна– 

дітям», інших громадських організацій. Беручи до уваги факт видання такого 

указу, вбачається цікавою точка зору, якої притримується Я. В. Костенко, що 

установлення правового статусу дитини забезпечує конкретність і цілісність 

заходів соціального, економічного і правового захисту прав і свобод і 

законних інтересів дитини [159, с. 59]. 

У 1999 р. прийнято Конвенцію Міжнародної організації праці № 182 

про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої 

праці. У вказаній конвенції в  ч. 1 ст. 6 вказано, що кожна держава-член 

розробляє та здійснює програми дій по ліквідації, у пріоритетному порядку, 

найгірших форм дитячої праці.    В ч. 2 цієї статті передбачено, що такі 

програми дій розробляються та здійснюються після консультацій з 

відповідними урядовими відомствами та організаціями роботодавців і 

трудящих, беручи до уваги, в разі необхідності, думки інших заінтересованих 

груп [142]. 

Розмірковуючи щодо захисту трудових прав неповнолітніх варто 
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звернути увагу на те, що це питання активно обговорювалося на сторінках 

юридичної літератури, про що свідчить наявність різних точок зору з 

окремих проблемних питань. Так, А. С. Сидоренко та Ю. С. Бабій 

стверджують, що законодавство України у сфері регулювання праці 

неповнолітніх в цілому відповідає стандартам та вимогам Європейського 

Союзу [315, с. 322]. В свою чергу, Л. В. Мединська стверджує, що чинне 

трудове законодавство України, нормативні акти, що стосуються праці дітей, 

спрямовані на захист неповнолітніх працівників від шкідливого впливу праці 

на їх здоров’я та розвиток [196, с. 82]. Н. С. Пузирна наводить думку про те, 

що обсяг прав, які мають неповнолітні в зарубіжних країнах, дещо ширший, 

ніж в Україні, і їх гарантії дотримуються більш суворо [281, с. 72]. 

Також заслуговує на увагу погляд С. В. Хімченко, що особливою 

категорією працівників є неповнолітні, які відрізняються віком, соціальним, 

правовим статусом та умовами праці. Нормативні акти, що регулюють 

правовідносини між роботодавцем та неповнолітнім працівником, покликані 

забезпечити гідні умови праці та захистити від шкідливих впливів на життя 

та здоров’я. На жаль, чинне законодавство не повною мірою забезпечує 

право на працевлаштування. Зараз наявна низка проблем, вирішення яких 

потребує зусиль загальнодержавного рівня [374, с. 45]. 

Варто відмітити, що у 2001 р. було прийнято профільний Закон 

України «Про охорону дитинства», який на нормативному рівні суттєво 

закріпив окремі положення цього напрямку. У цьому законі передбачено 

положення, зокрема, щодо таких питань, як: основні принципи охорони 

дитинства (ст. 3); система заходів щодо охорони дитинства (ст. 4); 

організація охорони дитинства (ст. 5); права та свободи дитини (розділ ІІ); 

державна допомога сім’ям з дітьми (ст. 13); право дитини на майно (ст. 17); 

право дитини на житло (ст. 18); право на освіту (ст. 19); захист прав та 

інтересів дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах (ст. 23
1
); 

захист прав дитини на особисту свободу (ст. 33) [274]. Такі законодавчі 

приписи мають, як і багато інших, безпосереднє відношення до предмета цієї 
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розвідки. 

Досліджуючи еволюцію розвитку законодавства з питань захисту прав 

дітей варто підкреслити, що у 2001 р. був прийнятий Закон України «Про 

соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» [275]. Цей Закон в окремих 

статтях детально закріпив положення щодо захисту прав дітей. Так, 

відповідно до ст. 7 цього закону, основними напрямами державної політики у 

сфері соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю є: визначення правових 

засад соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю; розроблення та 

реалізація загальнодержавних, регіональних програм соціальної підтримки 

сімей, дітей та молоді, соціального становлення молоді та інших програм 

стосовно сімей, дітей та молоді; здійснення менеджменту у соціальній роботі 

з сім’ями, дітьми та молоддю; забезпечення дотримання державних 

стандартів соціальних послуг; створення сприятливих умов для 

функціонування і зміцнення сім’ї; сприяння відповідальному ставленню 

батьків до створення умов, необхідних для всебічного розвитку та виховання 

дітей; розвиток різних форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування; утвердження здорового способу 

життя в сімейному, дитячому та молодіжному середовищі; здійснення 

соціально-профілактичної роботи, реабілітаційних заходів щодо відновлення 

соціальних функцій, психологічного і фізичного стану дітей та молоді, які 

зазнали жорстокості, насильства, зокрема домашнього, постраждали від 

торгівлі людьми, залучалися до найгірших форм дитячої праці, соціальна 

підтримка ВІЛ-інфікованих дітей, молоді та членів їхніх сімей; інтеграція в 

суспільство дітей та молоді з інвалідністю; сприяння громадським 

організаціям, іншим об’єднанням громадян, фізичним особам у реалізації 

ними власних соціально значущих ініціатив і проєктів у сфері соціальної 

роботи з сім’ями, дітьми та молоддю в порядку, визначеному 

законодавством; розвиток та підтримка волонтерського руху у сфері 

соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю; здійснення кадрового, 

науково-методичного, фінансового, матеріально-технічного, інформаційного 
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забезпечення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю; встановлення 

та зміцнення зв’язків з соціальними службами за кордоном, інтеграція в 

міжнародну систему соціальної роботи [275]. 

Враховуючи наведені окремі положення із вищеназваного Закону, 

вбачається актуальним погляд, який висвітлює у літературі В. В. Нагорна. 

Він полягає в тому, що у юридичній доктрині прав людини права дітей з 

обмеженими можливостями не стали особливим об’єктом наукового 

дослідження, у зв’язку з недостатніми розробками та відсутністю єдиного 

акта у сфері забезпечення та захисту прав дітей з особливими потребами 

[212, с. 14]. 

Наступним кроком у розвитку законодавства з досліджуваного питання 

стало у 2002 р. прийняття Генеральною Асамблеєю документа з назвою «Світ 

придатний для дітей». У ньому також чимало уваги приділено питанням 

важливості захисту прав дітей [424]. 

Враховуючи такі реалізації щодо впровадження подібних амбітних 

планів, вважається цікавим погляд, який наводить О. О. Навроцький, що 

незважаючи на певні відмінності, історія розвитку сучасної цивілізації 

характеризується тим, що у будь-якому суспільстві діти традиційно займали і 

займають сьогодні особливе місце у соціумі, а інститут прав дитини є 

важливим надбанням правової культури [210, с. 11–12]. 

Наступним джерелом, який урегулював окремі питання захисту прав 

дітей, став СК України від 10.01.2002 р. № 2947-ІІІ [318], у ч. 2 ст. 6 якого 

передбачено, що малолітньою вважається дитина до досягнення нею 

чотирнадцяти років. Неповнолітньою вважається дитина у віці від 

чотирнадцяти до вісімнадцяти років. Серед іншого, у національному 

законодавстві вперше закріплюється особливості правового регулювання 

впливу на життя дітей прав четвертого покоління. Стаття 123 СК України 

передбачає, що при народженні дружиною дитини, зачатої в результаті 

застосування допоміжних репродуктивних технологій, здійснених за 

письмовою згодою її чоловіка, останній записується батьком дитини. При 
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перенесення до організму іншої жінки ембріона людини, зачатого 

подружжям (чоловіком та жінкою) в результаті застосування допоміжних 

репродуктивних технологій, батьками дитини є подружжя. Подружжя 

визнається також батьками дитини, яка народжена дружиною після 

перенесення до її організму ембріона людини, зачатого її чоловіком та іншою 

жінкою при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій. 

Досліджуючи нормативні акти з питань захисту дітей, варто пригадати 

Конвенцію про контакт з дітьми від 15.05.2003 р. (ETS № 192), що набрала 

чинності для України 01.04.2007 р., яка регулює у ч. 1 ст. 4 положення, 

відповідно до яких дитина та її батьки мають право встановлювати й 

підтримувати регулярний контакт один з одним [145]. 

Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування» від 13.01.2005 р. № 2342-IV. У ст. 3 цього Закону вказано, що 

основними засадами державної політики щодо соціального захисту дітей-

сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа 

є: створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім’ї; 

виховання та утримання дітей за принципом родинності; сприяння 

усиновленню дітей, створення системи заохочення та підтримки 

усиновлювачів; забезпечення пріоритету форм влаштування; захист 

майнових, житлових та інших прав та інтересів таких дітей; створення 

належних умов для їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, 

підготовки дітей до самостійного життя; забезпечення права на здоровий 

розвиток; забезпечення соціально-правових гарантій; створення умов для 

надання психологічної, медичної та педагогічної допомоги; формування 

системи соціальної адаптації; забезпечення вільним вибором сфери 

професійної діяльності, яка б оптимально відповідала потребам та бажанням 

особистості дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, а 

також особи із їх числа та запитам ринку праці; належне матеріально-

технічне забезпечення незалежно від форми влаштування та утримання 
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дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб їз їх 

числа, сприяння в наданні реальної допомоги і підтримки підприємствами, 

установами та організаціями різних форм власності, банківськими 

установами, культурно-освітніми, громадськими, спортивними та іншими 

організаціями; вжиття вичерпних заходів щодо забезпечення доступу до 

безоплатної правової допомоги на підставах та в порядку, встановлених 

законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги [271]. 

У грудні 2005 р. була прийнята Генеральною Асамблеєю Організації 

Об’єднаних Націй Резолюція 60/231 «Права дитини». У ній чимало уваги 

стосоється положень щодо важливості надання адекватного правового 

захисту дітей [286]. 

Наступним нормативним джерелом з питань захисту прав дітей стала 

Конвенція про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів 

сімейного утримання від 23.11.2007 р. (набрала чинності для України 

01.11.2013 р.), яка також закріплює низку положень щодо захисту прав дітей, 

які пов’язані із аліментними правовідносинами [147]. Також важливою в 

межах цього дослідження є Стратегія Ради Європи з прав дитини (2016–

2021). Пункт 62 цього документа регулює, що Рада Європи має намір 

реалізувати цю стратегію шляхом постійного фокусу на імплементації 

існуючих стандартів, партнерстві, спілкуванні і оцінці [330]. 

Таким чином, беручи до уваги все вищенаведене та узагальнюючи 

проаналізовані міжнародні та вітчизняні нормативні джерела, які регулюють 

особливості захисту прав (інтересів) малолітніх та (або) неповнолітніх осіб, 

варто підсумувати, що історичний шлях їх розвитку пройшов ефективно 

протягом не одного століття. Завдяки наполегливій праці значного кола осіб 

(законодавців, ідеологів, вчених та ін.) є розробленою законодавча база з 

вище досліджуваного питання. У той же час навіть беручи її до уваги варто 

підкреслити, що захист інтересів дітей (неповнолітніх) у порядку цивільного 

судочинства нерідко на практичному рівні кореспондується із низкою 

проблемних питань. Вони зумовлені багатьма чинниками та факторами. 
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Серед них необхідно назвати такі: 

1) постійне оновлення цивільного процесуального законодавства, 

наслідком якого є впроваджені у ЦПК України нові норми та положення, 

практика застосування яких ще не до кінця сформована; 

2) складністю окремих категорій цивільних справ, які 

характеризуються ускладненням через наявність іноземного елемента. 

Наприклад, це чітко простежується в окремих справах щодо усиновлення 

дітей громадян України іноземними громадянами. 

Отже, законодавство України з питань захисту дітей та неповнолітніх 

осіб повинно постійно розвиватися, приймаючи до уваги позитивні 

вітчизняні напрацювання минулих років, а також враховувати європейські 

стандарти та положення, оскільки це є важливим напрямком розвитку 

євроінтеграційних прагнень України. Крім цього, вказана діяльність повинна 

ефективно впроваджуватися у практичній діяльності суддів та учасників 

справи. 

Розмірковуючи про важливість належного та ефективного захисту 

дітей у судах України, які розглядають справи, що виникають із трудових, 

земельних, цивільних, житлових правовідносин полягає у тому, що це є 

важливою передумовою європеїзації та наближення національної практики 

до міжнародних стандартів. У зв’язку з цим є цілком логічним, що законні 

представники у таких справах у суді повинні на високому рівні володіти 

законодавством та спрямовувати свою діяльність в тому числі і на тому, щоб 

допомогти малолітній (неповнолітній) особі, якщо остання не може в силу 

обставин сама себе представляти. Так, чинна редакція ч. 1 ст. 59 ЦПК 

України від 18.03.2004 р. [388] закріплює, що права, свободи та інтереси 

малолітніх осіб віком до чотирнадцяти років, а також недієздатних фізичних 

осіб захищають у суді відповідно їхні батьки, усиновлювачі, опікуни чи інші 

особи, визначені законом. Згідно з ч. 2 цієї статті ЦПК України, права, 

свободи та інтереси неповнолітніх осіб віком від чотирнадцяти до 

вісімнадцяти років, а також осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, 
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можуть захищати у суді відповідно їхні батьки, усиновлювачі, піклувальники 

чи інші особи, визначені законом. Суд може залучити до участі в таких 

справах неповнолітню особу чи особу, цивільна дієздатність якої обмежена 

[388]. 

Важливо відмітити, що особливої уваги привертає питання щодо 

захисту прав (інтересів) дітей у порядку цивільного судочинства процедура 

усиновлення. У зв’язку з цим варто звернути увагу на те, що ч. 1 ст. 310 ЦПК 

України закріплює, що заява про усиновлення дитини або повнолітньої 

особи, яка не має матері, батька або була позбавлена їхнього піклування, 

подається до суду за місцем їх проживання. 

Таким чином, беручи до уваги вищенаведені нормативні положення, 

які закріплені у ЦПК України стосовно процедури усиновлення, варто 

визнати, що особливої уваги з боку суду повинна бути приділена ретельній 

перевірці заяви, яка подається заявниками до суду з метою усиновити 

відповідну дитину. Враховуючи необхідність дотримання принципу 

«найкращих інтересів дитини» суддям доцільно в таких справах запитувати 

точку зору самої дитини про те, чи вона погоджується бути усиновленою. 

При характеристиці еволюції правового регулювання забезпечення 

захисту прав малолітніх і неповнолітніх осіб при здійсненні правосуддя у 

цивільних справах не можна обійти увагою законодавчі новели, пов’язані із 

запровадженням обмежувального припису з метою подолання домашнього 

насильства та захистом, у зв’язку з цим, дітей. К. В. Гусаров це пов’язує з 

розвитком суспільних відносин, які викликають необхідність їх правового 

регулювання. У ЦПК України законодавець збільшив коло відносин, 

суб’єктами яких виступають неповнолітні учасники правовідносин, в тому 

числі й за правилами окремого провадження. При цьому учений звертає 

увагу на доволі стислі строки розгляду справ даної категорії. Процесуальний 

порядок вирішення справ зазначеної категорії визначається не лише нормами 

ЦПК України, але й Законом України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству». Нормативне закріплення розгляду вказаних справ 
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окремого провадження дозволив вказаному авторові визначити 

нижченаведені особливості законодавчого закріплення правил розгляду 

судами справ про видачу обмежувального напису й продовження дії 

вказаного документу. У науковій публікації звертається увага, що основними 

учасниками справ окремого провадження є заявник та заінтересована особа. 

Проте ст. 26 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству» передбачає право звернутися до суду із заявою про видачу 

обмежувального припису відносно кривдника. Навряд чи в даному випадку 

слід говорити про суттєвий брак понятійного апарату, однак ст. 350-3 ЦПК 

України містить вказівку на те, що заінтересованими особами у даній 

категорії справ є суб’єкти, відносно яких подано заяву про видачу 

обмежувального припису. Слід відмітити, що кривдник не є єдиною особою, 

яка може бути залучена до справи в статусі заінтересованої особи. ЦПК 

України в ч. 2 ст. 350-3 відносить до неї, зокрема, фізичних осіб, прав та 

інтересів котрих стосується такий процесуальний документ, як заява про 

видачу обмежувального припису. До вказаних суб’єктів також відносяться 

органи державної влади та місцевого самоврядування у межах їх компетенції. 

Прикладом останніх є уповноважені підрозділи органів Національної поліції 

України за місцем проживання (перебування) заявника з метою взяття 

кривдника на профілактичний облік. Цим підрозділам суд повідомляє 

інформацію про видачу або продовження обмежувального припису у строк 

не пізніше наступного дня з дня ухвалення рішення. При закріпленні 

негайного виконання судового рішення по справам про видачу 

обмежувального припису чи його продовження, звертається увага на 

обов’язковість викладення змісту рішення суду у формі обмежувального 

припису (ст. 351-6 ЦПК України). Оскарження рішення суду першої інстанції 

в апеляційному порядку не зупиняє в даному випадку виконання акта 

правосуддя. З огляду на це, при реалізації права апеляційного оскарження 

заявником або заінтересованою особою перебування учасника справи до 

ухвалення рішення судом апеляційної інстанції відбувається фактично під 
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дією судового рішення при його негайному виконанні [61]. 

Отже, досліджуючи проблематику захисту прав дітей у порядку 

цивільного судочинства крізь призму історико-правового розвитку та 

еволюціонування законодавства, варто підсумувати, що воно заслуговує 

ретельної уваги з боку органів законодавчої влади та органів законодавчої 

ініціативи. У зв’язку з цим необхідно, щоб потенційні нововведення до 

законодавства з цього блоку питань зосереджувалися на реальній їх 

практичній здійсненності та ефективності. 
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РОЗДІЛ 2 

ЮРИДИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕМЕНТІВ ЦИВІЛЬНОЇ 

ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ФОРМИ ЗАХИСТУ ПРАВ МАЛОЛІТНІХ І 

НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ ЯК УЧАСНИКІВ СПРАВИ 

2.1 Спеціальна цивільна процесуальна правосуб’єктність малолітніх і 

неповнолітніх осіб як учасників справи 

Цивільна процесуальна правосуб’єктність є доволі специфічною 

правовою категорією з причини відсутності її поняття та змісту у 

законодавстві та, поряд з цим, доволі частого її використання у науці 

правознавства в цілому. На сторінках юридичної літератури висловлено 

думка, що дослідження проблем цивільної процесуальної правосуб’єктності 

призводить до висновку про те, що інститут цивільної процесуальної 

правосуб’єктності є фундаментальним інститутом цивільного 

процесуального права, без котрого виникнення цивільного процесу, 

здійснення правосуддя по цивільним справам, а також реалізація захисту 

суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів неможливі. 

Такий висновок має принципове значення не лише для дослідження 

сутності цього інституту. Його слід враховувати і при розробках змін та 

доповнень до цивільного процесуального законодавства, форм судочинства з 

урахуванням реалізації судово-правової реформи та приведення 

судоустрійного та процесуального законодавства відповідно до Конституції 

України [64, с. 171] та міжнародно-правових стандартів здійснення 

правосуддя. 

Перед характеристикою елементів цивільної процесуальної 

правосуб’єктності вважаємо за необхідне роз’яснити власну позицію щодо 

теоретичної конструкції зазначеного виду правосуб’єктності. У подальшому 

описуватиметься думка стосовно наповнення такої правосуб’єктності 

цивільною процесуальною право- та дієздатністю. Уявляється, що така 
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складова, як цивільна процесуальна деліктоздатність – не є компонентом 

цивільної процесуальної правосуб’єктності малолітніх та неповнолітніх осіб. 

Так само не входить до її складу суб’єктивні цивільні процесуальні права та 

обов’язки, про що зазначає в юридичній літературі [66, с. 58]. Висновок 

вказаного автора відносно входження до складу правосуб’єктності цивільних 

процесуальних прав та обов’язків можна віднести до помилкових, виходячи з 

наступного. 

Деякі науковці при дослідженні цивільного процесуального правового 

статусу справедливо вказують на те, що правовий статус у цивільному 

судочинстві полягає, переважно, у комплексі прав та обов’язків учасників 

справи, передусім позовного провадження [15]. Виходячи з цього права, 

поряд із обов’язками суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин не 

варто ототожнювати фактично із цивільною процесуальною 

правосуб’єктністю за прикладом К. В. Гусарова. Остання, в свою чергу, для 

малолітніх та неповнолітніх суб’єктів цивільних процесуальних 

правовідносин складається виключно з цивільної процесуальної 

правоздатності та цивільної процесуальної дієздатності. Таку позицію ми 

відстоюємо і при оприлюдненні власних здобутків [242, с. 7]. 

Постановка проблеми цивільної процесуальної правосуб’єктності дітей 

при судовому захисті їх прав, свобод та охоронюваних законом інтересів, її 

зв’язок із проблемами відображення у правозастосуванні тих чи інших 

питань суспільного життя полягає, серед іншого, у необхідності дослідження 

елементів цивільної процесуальної правосуб’єктності малолітніх та 

неповнолітніх осіб враховуючи їх своєрідне привілейоване становище. Це 

пов’язано із дещо іншим законодавчим окресленням процесуально-правового 

положення зазначених суб’єктів цивільного процесуального права. 

Необхідність приділення уваги зазначеним питанням обумовлена, крім 

зазначеного, і конституційно-закріпленою гарантією охорони державою 

дитинства, сім’ї та материнства (ст. 51 Конституції України [155]). 

Важливість дослідження елементів правосуб’єктності у цивільному процесі 
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викликається також положенням ст. 51 вказаного нормативного акта про 

рівність дітей у своїх правах незалежно від походження та того, народжені 

вони у шлюбі чи поза ним. Така рівність забезпечується, передусім, при 

захисті прав, свобод та охоронюваних законом їх інтересів судами цивільної 

юрисдикції. 

Відомо, що судова форма захисту передбачає захист не лише 

порушених цивільних прав, свобод та інтересів в повній мірі дієздатних 

фізичних осіб. Норми оновленого ЦПК України містять значну кількість 

правових норм, котрі закріплюють необхідність застосування обумовлених 

процедур вчинення окремих процесуальних дій відповідно до малолітніх та 

неповнолітніх учасників справи (наприклад, п. 3 ч. 3, п. 3 ч. 6 ст. 19, ч. 1 

ст. 28, ст. 45, частини 2, 3 ст. 47, ст. 59, ст. 63 та інші норми ЦПК України). 

Проте нами уже в одній із публікацій відмічалося про наявність колізій 

у національному цивільному процесуальному законодавстві як щодо статусу 

малолітніх і неповнолітніх осіб у цивільному процесі, так і щодо обсягу їх 

правосуб’єктності [237, с. 79]. 

Необхідно відмітити про те, що відносно захисту цивільних (в 

широкому розумінні) прав малолітніх (неповнолітніх) осіб лише найвищим 

судовим органом держави, за даними Єдиного державного реєстру судових 

рішень, у період діяльності Верховного Суду на час підготовки цієї роботи, 

ухвалено 1216 рішень за результатами розгляду касаційних скарг, а судами 

першої інстанції – 36 466 рішень по суті справи з грудня 2017 р. по грудень 

2020 р. Таке становище речей викликає, в тому числі, необхідність 

дослідження цивільної процесуальної правосуб’єктності малолітніх та 

неповнолітніх осіб в якості передумови виникнення цивільних 

процесуальних правовідносин стосовно зазначених суб’єктів. 

Аналіз досліджень і публікацій, починаючи з часу суттєвого оновлення 

змісту процесуальних кодексів України, дозволяє стверджувати про 

відсутність робіт, предметом яких став би аналіз правосуб’єктності 

малолітніх та неповнолітніх суб’єктів цивільного процесуального права на 
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дисертаційному рівні, починаючи з 2017 р., тобто після нової редакції ЦПК 

України. Відносно більш раннього проміжку часу слід відмітити наявність 

дисертації, предметом якої стала правосуб’єктність неповнолітніх осіб у 

цивільному матеріальному праві [76]. У цивільному ж процесуальному праві 

дослідження правосуб’єктності та її елементів здійснено у дисертації 

К. В. Гусарова [64]. Також не можна не обійти увагою наукові здобутки 

С. С. Бичкової, в одній з наукових публікацій якої досліджувався 

процесуально-правовий статус тих чи інших учасників справи [11]. 

Враховуючи викладене, здійснімо аналіз змісту (елементів) цивільної 

процесуальної правосуб’єктності неповнолітніх та малолітніх осіб у випадках 

вирішення питань щодо їх прав, свобод та обов’язків судом цивільної 

юрисдикції. 

У юридичній літературі чимала кількість досліджень присвячена 

дослідженню правосуб’єктності в цілому [17; 28; 213; 317; 335]. Наукові 

джерела в цій площині по-різному визначають юридичний зміст та природу 

правосуб’єктності у цивільному процесуальному праві [57; 140, с. 15; 391, 

с. 25; 408, с. 253; 409, с. 107–109, 112]. Проте, як зазначається в науковій 

літературі, первісні дослідження правосуб’єктності з’явились у науці 

цивільного права. Доволі суттєвий внесок до розробки цієї проблематики 

зробили С. М. Братусь [25, с. 64], А. В. Венедиктов [32], О. С. Іоффе [110, 

с. 12; 111, с. 63], О. О. Красавчиков [166, с. 26] та багато інших вчених. 

Вказані автори у працях ранніх часів підчас ототожнювали такі 

поняття, як правоздатність, дієздатність та правосуб’єктність. 

А. В. Венедиктов ототожнював правоздатність та дієздатність, зазначаючи, 

що правоздатність (дієздатність) є здатністю мати права та обов’язки, 

здатність бути особливим (самостійним) носієм та суб’єктом цих прав та 

обов’язків [33, с. 86]. Схожу думку висловив і С. Ф. Кечек’ян. Він вважав, що 

необхідно розмежовувати правоздатність в якості загальної, абстрактної 

можливості набуття прав, загальну можливість бути суб’єктом права. 

Спеціальна (конкретна) правоздатність ним розглядалась як здатність мати 
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даного роду права. Дієздатність, на його думку, є ні чим іншим, як видом 

спеціальної  правоздатності, здатністю мати права на здійснення дій, що 

викликають юридичні наслідки. Тотожність понять правоздатності та 

дієздатності ним вважалась безсумнівною [119, c. 85–86]. 

С. М. Братусь розумів правоздатність як право бути суб’єктом прав та 

обов’язків. Правоздатність та правосуб’єктність, на його думку, поняття 

рівнозначні. Правоздатність є лише сумарним загальним виразом всіляких 

проявів суб’єктивних прав, та загальна основа, без якої неможливі конкретні 

правомочності. Істотна риса правоздатності – зв’язок прав та обов’язків. Крім 

правоздатності, вчений розрізняв загальну та спеціальну дієздатність. 

Остання, на його думку, зазвичай виникає одночасно із виникненням 

спеціальної правоздатності (шлюбна право- та дієздатність, трудова право- та 

дієздатність) [26, с. 6, 13, 36, 84]. 

Виходячи з викладеної конструкції цивільної процесуальної 

правосуб’єктності остання, на наш погляд, виступає загальною передумовою 

правообладання та правоздійснення. З її реалізацією в наступну чергу 

реалізуються суб’єктивні права, обов’язки та повноваження. 

Цивільна процесуальна правосуб’єктність як юридична категорія 

передбачає для суб’єктів цивільного процесуального права не лише 

можливість мати цивільні процесуальні права або повноваження, але і їх 

реалізацію в конкретному цивільному процесуальному правовідношенні. При 

цьому цивільні процесуальні правовідносини виступають формою реалізації 

правосуб’єктності. 

Момент реалізації цивільної процесуальної правосуб’єктності для 

суб’єктів цивільного процесуального права не є однаковим у часі. Первісно 

реалізується цивільна процесуальна правосуб’єктність осіб, що займають 

правове положення сторін завдяки зверненню за захистом свого права або 

охоронюваного законом інтересу (ч. 1 ст. 4 ЦПК України) [388] або органів 

та осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших 

осіб, державних чи суспільних інтересах (ч. 2 ст. 4 ЦПК України). В 
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останньому випадку одночасно з реалізацією правосуб’єктності органів та 

осіб, котрі захищають в процесі чужий інтерес, реалізується 

правосуб’єктність позивача, тобто суб’єкта цивільного процесу, на захист 

прав та охоронюваних законом інтересу якого пред’явлений позов. 

Потім відбувається реалізація цивільної процесуальної 

правосуб’єктності інших суб’єктів цивільного процесуального права по мірі 

їх вступу до процесу в якості відповідачів, свідків, перекладачів, експертів та 

ін. Ці положення, уявляється, в рівній мірі відносяться і до непозовних 

проваджень. 

При реалізації цивільної процесуальної правосуб’єктності необхідна 

наявність юридичного факту та регулюючий вплив норм цивільного 

процесуального права. М. Й. Штефан свого часу відмічав, що в процесі 

реалізації громадянами та організаціями цивільної процесуальної 

правосуб’єктності здійснюється застосування цивільних процесуальних 

засобів захисту майнових та особистих немайнових прав, інтересів держави 

чи суспільства [410, с. 253]. А це означає, що норми цивільного 

процесуального права є передумовою виникнення цивільних процесуальних 

правовідносин. 

Реалізація цивільної процесуальної правосуб’єктності суб’єктів 

цивільного процесуального права залежить, передусім, від певного правового 

положення, яке вказані особи займають по мірі вступу у процес. При цьому 

одночасна реалізація правосуб’єктності всіх учасників справи та інших 

учасників справи, неможлива. Первісно цивільна процесуальна 

правосуб’єктність реалізується тим суб’єктом цивільного процесуального 

права, який звертається до суду за захистом порушених, невизнаних чи 

оспорених прав, свобод або охоронюваних законом інтересів. 

Перший етап реалізації цивільної процесуальної правосуб’єктності 

позивача є проявом принципу диспозитивності цивільного процесуального 

права, зміст якого для позивача полягає у відкритті цивільної справи в суді, у 

визначенні характеру та обсягу позовних вимог, можливості їх зміни, а також 
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в обґрунтуванні позовних вимог та заперечень шляхом надання доказів, у 

розпорядженні матеріальними правами та процесуальними засобами їх 

захисту [310, с. 118]. 

Одночасний прояв цивільної процесуальної правосуб’єктності не 

можливий. Це визначає існування не багатосуб’єктного єдиного цивільного 

процесуального правовідношення. Мова іде про систему правовідносин, 

побудованої за схемою: «суд – позивач», «суд – відповідач», «суд – експерт» 

тощо [139, с. 11–12]. В цьому випадку відсутність одночасної реалізації 

правосуб’єктності підкреслює спірність теорії єдиного цивільного 

процесуального правовідношення, прибічниками якого були С. Ю. Кац,
 

В. П. Мозолін, В. Н. Щеглов, К. С. Юдельсон [118, с. 98; 395]. 

На нашу думку, найбільш вірною є наукова позиція [108, с. 10–12; 383, 

с. 51–52; 393, с. 64–65], що розгляду цивільної справи притаманна 

індивідуалізована система правових зв’язків. Вони отримують розвиток та 

припинення при русі цивільної справи. В процесуальній літературі 

відмічається, що послідовність виникнення процесуальних відносин є однією 

з їх особливостей. Зокрема, правовідношення «суд-свідок» не може 

виникнути раніше, ніж інші правовідносини та, в першу чергу, 

правовідносин між судом та позивачем. Виклик свідка та допит його судом 

не можу відбутись раніше відкриття провадження по справі [29, с. 13]. 

Динаміку цивільних процесуальних правовідносин визначає прояв 

конкретної правосуб’єктності при їх виникненні, розвитку та припиненні. 

Реалізація особами цивільної процесуальної правосуб’єктності можна 

вважати початком виникнення низки цивільних процесуальних 

правовідносин. Правосуб’єктність реалізується при подачі позовної заяви 

суб’єктом звернення до суду. Після відкриття провадження по справі 

відбувається реалізація цивільної процесуальної правосуб’єктності 

відповідача. 

Аналізуючи зміст розділу ІІ ЦК України [385], можна дійти висновку, 

що цивільна матеріальна правосуб’єктність складається із правоздатності та 
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дієздатності. Варто зауважити, що ст. 25 ЦК України визначає здатність мати 

цивільні права та обов’язки (цивільну правоздатність) за усіма фізичними 

особами. Цивільна правоздатність у фізичної особи виникає в момент її 

народження. При наявності випадків, встановлених законом, відбувається 

охорона інтересів зачатої, але ще не народженої дитини. Здатність мати 

окремі цивільні права та обов’язки може іноді пов’язуватися із досягненням 

фізичною особою відповідного віку у встановлених законом випадках. 

Правоздатність фізичної особи у цивільному матеріальному праві 

припиняється в момент настання її смерті. 

У свою чергу зміст цивільної дієздатності визначає правова норма, що 

міститься у змісті ст. 30 ЦК України [385]. Законодавець зазначає, що 

цивільну дієздатність має фізична особа, котра усвідомлює значення своїх 

дій та може ними керувати. Дієздатністю фізичної особи у цивільному праві є 

її здатність власними діями набувати особисто цивільних прав та самостійно 

їх здійснювати, а також полягає у здатності своїми діями створювати 

цивільні обов’язки для себе, самостійно їх виконувати та, поряд із вказаним, 

нести відповідальність у разі їх невиконання. Обсяг цивільної дієздатності 

фізичної особи встановлюється нормами ЦК України та може бути 

обмежений виключно у випадках і в порядку, встановленим законом. 

Відповідні норми відносно елементів правосуб’єктності (правоздатності, 

дієздатності) містяться і в інших кодифікованих нормативно-правових актах 

(СК України, ГК України, ГПК України тощо). 

М. Й. Штефан  намагався розмежувати правосуб’єктність із цивільною 

процесуальною правоздатністю та дієздатністю. «Щодо категорій 

правоздатності та дієздатності, – зазначав він, – то їх необхідно мати у 

цивільному праві. Там можливість мати права не завжди є можливістю 

реалізувати їх особистими діями. У цивільному процесі необхідна наявність 

правосуб’єктності...». Цивільну процесуальну правосуб’єктність вказаний 

автор визначав як сукупність процесуальних прав та обов’язків, які необхідні 

для участі у цивільному процесі. Вона саме і є передумовою для набуття та 
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володіння процесуальними правами й обов’язками конкретного суб’єкта 

цивільних процесуальних правовідносин [408, с. 91–93]. 

Наведену позицію слід вважати дещо спірною. Очевидно, що цивільна 

процесуальна правосуб’єктність складається із цивільної процесуальної 

правоздатності та цивільної процесуальної дієздатності. Тут правоздатність є 

здатністю мати цивільні процесуальні права та обов’язки, а дієздатність – 

здатність особисто реалізовувати цивільні процесуальні права та обов’язки 

при вирішенні справи судом. Отже, цивільна процесуальна правоздатність 

поряд із цивільною процесуальною дієздатністю є складовими елементами 

цивільної процесуальної правосуб’єктності. Вона, в свою чергу, виступає 

передумовою набуття цивільного процесуального статусу того чи іншого 

суб’єкта цивільних процесуальних правовідносин [64, с. 15–38]. 

У зв’язку з цим доцільно зупинитись більш детально на таких сукупних 

елементах цивільної процесуальної правосуб’єктності, як цивільній 

процесуальній правоздатності й цивільній процесуальній дієздатності. Згідно 

зі ст. 46 ЦПК України, цивільна процесуальна правоздатність є здатністю 

мати цивільні процесуальні права та, поряд з цим, обов’язки позивача чи 

відповідача, третьої особи, заявника або заінтересованої особи [388]. 

Зазначену правоздатність мають усі фізичні особи поряд із юридичними. 

Таке положення речей означає, що цивільну процесуальну правоздатність 

мають також малолітні та неповнолітні суб’єкти, які без жодних обмежень 

можуть набути у цивільному процесі відповідного процесуального статусу 

сторони, третьої особи, заявника, заінтересованої особи, тобто загальну 

цивільну процесуальну правоздатність. При цьому той обсяг цивільної 

процесуальної дієздатності, яка бракує чи якого не вистачає дитині, має 

заповнюватись відповідним обсягом дієздатності її законного представника. 

Спеціальну цивільну процесуальну правоздатність (визначається в 

правничій літературі як здатність мати цивільні процесуальні права поряд із 

обов’язками органів та осіб, яким законом надано право захищати права, 

свободи та інтереси інших осіб; представників сторін, інших учасників 
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цивільного процесу [56, с. 7]), малолітні та неповнолітні особи у цивільному 

процесі набути не можуть з тієї причини, що вона виникає лише при 

дотриманні передбачених у законі умов. Наприклад, у справах позовного 

провадження наявність спеціальної цивільної процесуальної правоздатності є 

необхідною для таких учасників правовідносин, які у майбутньому можуть 

набути цивільний процесуальний правовий статус органів та осіб, яким 

законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб [253–255], а 

також представників сторін, третіх осіб, органів та осіб, яким законом надано 

право звертатися до суду в інтересах інших осіб. 

В процесуальній літературі у багатьох публікаціях не досліджуються 

проблемні питання реалізації цивільної процесуальної правосуб’єктності 

законним представником дитини [297; 299; 308; 369]. Однак такий підхід не є 

єдиним в науці цивільного процесуального права. Г. О. Світлична, 

наприклад, досліджуючи особливості законного представництва при 

здійсненні правосуддя по цивільним справам, звертає увагу на певні 

неузгодженості при процесуальній діяльності процесуальних представників з 

різним обсягом цивільної процесуальної дієздатності [308]. На відміну від 

вказаних робіт, в іншій публікації, з посиланням на матеріали судової 

практики описується проблема визначення можливості надання правничої 

допомоги неповнолітній особі адвокатом. Не вирішення такої проблеми, на 

думку одного із авторів, може призвести до порушення права на професійну 

правничу допомогу суб’єктом матеріальних правовідносин. Мова іде про 

доступ до суду неповнолітніх осіб при зверненні до суду із заявою про 

видачу обмежувального припису з урахуванням норм міжнародних 

нормативно-правових актів, ратифікованих Україною. 

Обставини справи полягали в тому, що до місцевого суду із заявою про 

видачу обмежувального припису звернувся адвокат в якості представника 

неповнолітньої особи, діючи при цьому в інтересах останньої. В якості 

представника адвокат діяв і в подальшому, підтвердивши можливість 

реалізації цивільної процесуальної правосуб’єктності ордером. 



73 

Перше проблемне питання, як свідчить зміст цитованої наукової праці, 

зводиться до можливого існування колізії між положеннями ч. 1 ст. 18 СК 

України, ч. 2 ст. 47, ст. 350-2 ЦПК України та ст. 26 Закону України «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству» стосовно можливості 

особистого звернення до суду неповнолітньої особи, котра досягла 14-

річного віку, із процесуальним документом (заявою про видачу 

обмежувального припису). В даному контексті зазначається наступне. 

Частина 1 ст. 18 СК України закріплює право учасника сімейних відносин, 

який досяг чотирнадцяти років, безпосередньо звернутись до суду за 

захистом свого права або інтересу. Із вказаною нормою, начебто, не 

спостерігається колізій. Обґрунтовується такий висновок наступним. Норми 

національного цивільного процесуального законодавства співвідносяться та 

доповнюють можливість реалізації передбаченого у ч. 1 ст.1 8 СК України 

права. Також, відповідно до ч. 2 ст. 47 ЦПК України, що передбачає обсяг 

процесуальної дієздатності неповнолітніх (від 14 до 18 років) осіб, закріплене 

право особистого здійснення в суді процесуальних прав та виконання 

обов’язків в суді по справам, які виникають з правовідносин, де вони 

особисто беруть участь. Зазначеною нормою при цьому не обмежується коло 

цих відносин. У даному аспекті мова іде про сімейні правовідносини, 

учасником яких є дитина, та врегулювання яких стало підставою звернення 

особи до суду. Деталізуючи такі процесуальні правовідносини у ст. 350-2 

ЦПК України, п. 1 ч. 1 зазначеної норми закріплює можливість подати до 

суду заяву про видачу обмежувального припису особою, котра постраждала 

від домашнього насильства. Вона є постраждалою особою в розумінні п. 8 ч. 

1 ст. 1 та п. 1 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству». 

В роботі, що цитується, вважається за доцільне звернути увагу на 

відсутність колізій між змістом вищевказаних правових норм відносно 

можливості самостійного звернення неповнолітньої особи до суду в порядку 

цивільного судочинства із заявою про видачу обмежувального припису. 
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Звертається увага і на те, чи унеможливлює наявність п. 3 ч. 1 ст. 350-2 ЦПК 

України та наявність п. 2 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству» особистому зверненню неповнолітньої 

особи до суду на підставі п. 1 ч. 1 ст. 350-2 ЦПК України та п. 1 ч. 1 ст. 26 

Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» з 

урахуванням змісту ч. 1 ст. 18 СК України та ч. 2 ст. 47 ЦПК України. 

Відмічається, що відсутність колізій між правовими нормами, про які 

мова іде вище, не передбачає заборону звернення до суду осіб, щодо яких 

мова іде у змісті інших правових норм. Національне українське 

законодавство, таким чином, передбачає наявність декількох груп суб’єктів 

звернення із заявою про видачу обмежувального припису до суду. Особи, про 

яких іде мова у змісті п. 3 ч. 1 ст. 350-2 ЦПК України та п. 2 ч. 1 ст. 26 Закону 

України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», вправі 

звернутись до суду в інтересах дитини при відсутності конфлікту інтересів. 

Крім того, у наведених нормах іде мова про звернення в інтересах дітей. 

Відповідь на питання відносно того, чи може неповнолітня особа, котра 

досягла 14-річного віку, особисто (поза участі законних представників, інших 

родичів, органів опіки та піклування), з огляду на ч. 1 ст. 18 СК України та 

ч. 2 ст. 47 ЦПК України, укласти угоду з адвокатом про представництво своїх 

інтересів, та чи суперечить це статтям 31 та 32 ЦК України, зводиться до 

наступного. 

Вказані норми ЦК України містять правила про можливість 

неповнолітнього укладати угоди цивільно-правового характеру. Однак 

вбачається, що адвокат не надав судові копію договору про надання 

юридичних послуг, а лише наданий ордер для підтверджень повноважень 

представника. Виходячи з цього уявляється, що право на користування 

правничою допомогою адвоката можна віднести не до матеріальних прав, а 

до процесуальних (ст. 15, п. 6 ч. 1 ст. 43 ЦПК України [388]), що не тягне 

обов’язкового укладання цивільно-правового договору відносно надання 

юридичних послуг. Тому нормативне регулювання правосуб’єктності 
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неповнолітньої особи у цивільному матеріальному поряд із цивільним 

процесуальним правом не є ідентичним, враховуючи не однакові предмети 

правового регулювання у вказаних галузях права. 

Таким чином, користування неповнолітньою особою правничою 

допомогою при захисті власних прав та інтересів адвоката в суді не тягне, як 

зазначається в юридичній літературі, обов’язковості укладання із ним 

письмової угоди щодо представництва інтересів неповнолітнього. Це не 

суперечить, як наслідок, статтям 31 та 32 ЦК України, які регулюють зміст 

дієздатності неповнолітніх осіб суто у цивільному матеріальному, а не у 

процесуальному, праві. Вказаним, в тому числі, забезпечується реалізація 

вимог преамбули Конвенції ООН про права дитини. Там передбачається 

потреба спеціальної охорони дитини, враховуючи належний її правовий 

захист. Разом з цим ст. 9 Європейської конвенції про здійснення прав дитини 

1996 р. регламентує повноваження суду на призначення представника дитині 

при наявності конфлікту її інтересів із законними представниками. З цього 

приводу заслуговують на увагу положення ст. 5 зазначеної Конвенції, котрі 

передбачають такі можливі процесуальні права дитини, як право призначити 

власного представника; право заявляти клопотання про призначення 

окремого представника, а в окремих випадках – адвоката. Таким чином, 

неповнолітня особа може самостійно звернутись до суду. Поряд з цим, вона 

вправі реалізувати право користування професійною правничою 

адвокатською допомогою, не укладаючи із вказаною особою при цьому 

договору про надання правової допомоги, оскільки повноваження адвоката в 

суді можуть посвідчуватись ордером. При наявності останнього суд не 

повинен вимагати з метою додаткового посвідчення повноважень адвоката 

договору про надання правової допомоги. Користування професійною 

правничою допомогою адвоката у даному випадку з боку неповнолітньої 

особи варто розглядати в якості користування цивільним процесуальним 

правом з тієї причини, що ці правовідносини регламентуються нормами 

відповідної процесуальної галузі права [60]. 
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Даний приклад визначає можливість реалізації спеціальної цивільної 

процесуальної правосуб’єктності дитини, оскільки здатність користування 

певним елементом її дієздатності відносно права на отримання правничої 

допомоги передбачено цивільним процесуальним законодавством (ст. 15 

ЦПК України) та ст. 59 Конституції України. Однак у даному випадку не 

вбачається за можливе наполягати на безспірності такого висновку. 

Здатність мати цивільні процесуальні права та обов’язки органів та 

осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, 

виникає за умови та з моменту виникнення у суб’єктів відповідної 

компетенції або визначених законом повноважень. Для того, щоб бути 

здатним мати цивільні процесуальні права та обов’язки представника, 

потрібно досягти повноліття, мати цивільну процесуальну дієздатність, 

належно посвідчені повноваження на здійснення представництва в суді і не 

входити до переліку осіб, визначених у ст. 61 ЦПК України. Отже, малолітні 

та неповнолітні особи у цивільному процесі наділяються лише загальною 

цивільною процесуальною правоздатністю. 

Другим елементом цивільної процесуальної правосуб’єктності є 

цивільна процесуальна дієздатність. Згідно з ч. 1 ст. 47 ЦПК України [388] 

здатність особисто здійснювати цивільні процесуальні права та виконувати 

свої обов’язки в суді є цивільною процесуальною дієздатністю. Її мають 

фізичні особи, які досягли повноліття, а також юридичні особи. Водночас, на 

відміну від цивільної процесуальної правоздатності, цивільною 

процесуальною дієздатністю наділяються не всі особи. 

Із аналізу національного законодавства випливає, що повною 

дієздатністю наділяються лише фізичні особи, які досягли певного віку, 

усвідомлюють значення своїх дій та можуть керувати ними. Малолітні, 

неповнолітні особи, повнолітні фізичні особи, які з певних причин (наявність 

психічного розладу, зловживання спиртними напоями, наркотичними 

засобами тощо) не усвідомлюють значення своїх дій та (або) не можуть 

керувати ними, наділені дієздатністю не у повному обсязі [14, с. 45]. Такий 
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висновок можна зробити, виходячи зі змісту ч. 1 ст. 47 ЦПК України, 

відповідно до якої здатність особисто здійснювати цивільні процесуальні 

права та виконувати свої обов’язки в суді (цивільна процесуальна 

дієздатність) мають фізичні особи, які досягли повноліття, а також юридичні 

особи. 

Неповнолітні особи віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, а 

також особи, цивільна дієздатність яких обмежена, можуть особисто 

здійснювати цивільні процесуальні права та виконувати свої обов’язки в суді 

у справах, що виникають з відносин, у яких вони особисто беруть участь, 

якщо інше не встановлено законом. Суд може залучити до участі в таких 

справах законного представника неповнолітньої особи або особи, цивільна 

дієздатність якої обмежена (ч. 2 ст. 47 ЦПК України). 

Таким чином, можна стверджувати, що неповнолітні особи 

наділяються цивільною процесуальною дієздатністю (мають право особисто 

здійснювати цивільні процесуальні права та виконувати свої обов’язки в 

суді), однак лише за наявності двох умов у сукупності: 

1) справа виникла з відносин, у яких вони особисто беруть участь. 

Наприклад, дитина, яка досягла чотирнадцяти років, може звернутися до 

суду з позовом про позбавлення батьківських прав (ст. 165 СК України), про 

скасування усиновлення чи визнання його недійсним (ст. 240 СК України); із 

заявою про видачу обмежувального припису; 

2) інше не встановлено законом [13, с. 123]. 

У разі реєстрації шлюбу фізичної особи, яка не досягла повноліття, 

вона набуває цивільної процесуальної дієздатності з моменту реєстрації 

шлюбу. Цивільної процесуальної дієздатності набуває також неповнолітня 

особа, якій у порядку, встановленому ЦПК України, надано повну цивільну 

дієздатність (ч. 3 ст. 47 ЦПК України). 

Відповідно до ст. 47 ЦПК України, цивільну процесуальну дієздатність 

мають усі фізичні особи (у тому числі іноземці та особи без громадянства), а 

також юридичні особи (у тому числі іноземні). Зазначена дієздатність 
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притаманна фізичним особам наступних груп: 

1) особам, які досягли повноліття, усвідомлюють значення своїх дій і 

можуть керувати ними. В даному аспекті питанням повної цивільної 

матеріальної дієздатності присвячено багато наукових робіт, передусім 

С. С. Бичкової [13], С. О. Кравцова [161] В. В. Надьон [213] та інших авторів; 

2) суб’єктам, які не досягли повноліття, але зареєстрували шлюб. У 

такому випадку цивільна процесуальна дієздатність виникає з моменту 

реєстрації шлюбу. При цьому у разі припинення шлюбу до досягнення 

фізичною особою повноліття, а також у разі визнання шлюбу недійсним з 

підстав, не пов’язаних з протиправною поведінкою неповнолітньої особи, 

набута нею повна цивільна дієздатність зберігається (ч. 2 ст. 34 ЦК України), 

а отже, зберігається і її цивільна процесуальна дієздатність [241, с. 91–92]; 

3) фізичним особам, яким надано повну цивільну дієздатність у 

порядку, встановленому ЦПК України. У правовій літературі на 

теоретичному рівні питання емансипації досліджували С. О. Короєд [156, 

с. 97], С. А. Саблук [300], Ж. Л. Чорна [396] та багато інших. Відповідно до 

ч. 1 ст. 35 ЦК України повна цивільна дієздатність може надаватись: 

а) фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і працює за трудовим 

договором. Питання трудової правосуб’єктності неповнолітніх також є 

об’єктом наукових досліджень [178; 381; 401]. У разі припинення трудового 

договору надана цій особі повна цивільна дієздатність зберігається (ч. 5 

ст. 35 ЦК України) разом із цивільною процесуальною дієздатністю; 

б) неповнолітній особі, яка зареєстрована матір’ю або батьком дитини. 

Також зміст ст. 47 ЦПК України дає змогу дійти висновку, що 

малолітні (особи, які не досягли 14 років), неповнолітні особи у справах, що 

виникають з відносин, у яких вони не беруть особистої участі, а також 

недієздатні особи цивільної процесуальної дієздатності не мають. Тому їх 

інтереси у суді захищають (представляють) законні представники [13, с. 124]. 

У даному випадку дієздатність їх законних представників доповнює неповну 

дієздатність, або взагалі відсутність останньої, малолітніх та неповнолітніх 
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осіб – суб’єктів цивільного процесуального права. 

У той же час із системного аналізу окремих приписів цивільного 

процесуального законодавства випливає, що малолітні і неповнолітні особи 

(навіть, якщо вони беруть участь у справах, які виникли з відносин, в яких 

вони особисто участі не брали) наділяються деякими процесуальними 

правами та обов’язками [13, с. 124], тобто мають і передумову їх набуття – 

цивільну процесуальну дієздатність. Зокрема, таким особам надається: 

1) право безпосередньо або через представника чи законного 

представника висловлювати свою думку та отримувати його допомогу у 

висловленні такої думки; 

2) право отримувати через представника чи законного представника 

інформацію про судовий розгляд; 

3) право здійснювати інші процесуальні права і виконувати 

процесуальні обов’язки, передбачені міжнародним договором, згода на 

обов’язковість якого надана Верховною Радою України (ч. 1 ст. 45 ЦПК 

України). 

Поряд із цим, з метою забезпечення захисту прав малолітніх або 

неповнолітніх осіб під час розгляду справи на суд покладаються два 

додаткові обов’язки: 

1) роз’яснити малолітній або неповнолітній особі її права та можливі 

наслідки дій її представника чи законного представника у разі, якщо за віком 

вона може усвідомити їх значення; 

2) сприяти створенню належних умов для здійснення малолітньою або 

неповнолітньою особою її прав, визначених законом та передбачених 

міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною 

Радою України (частини 2, 3 ст. 45 ЦПК України). 

Цивільне процесуальне законодавство України встановлює також 

особливий процесуальний порядок допиту малолітніх та неповнолітніх осіб 

як свідків. Така процедура проводиться в присутності батьків, 

усиновлювачів, опікунів, піклувальників, якщо вони не заінтересовані у 
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справі, або представників органів опіки та піклування, а також служби у 

справах дітей. Свідкам, які не досягли шістнадцятирічного віку, головуючий 

роз’яснює обов’язок про необхідність давати правдиві показання, не 

попереджуючи про відповідальність за відмову від давання показань і за 

завідомо неправдиві показання, і не приводить до присяги. У виняткових 

випадках, коли це необхідно для об’єктивного з’ясування обставин справи, 

на час допиту осіб, які не досягли вісімнадцятирічного віку, із зали судового 

засідання за ухвалою суду може бути видалений той чи інший учасник 

справи. Після повернення цієї особи до зали судового засідання головуючий 

повідомляє її про показання цього свідка і надає можливість ставити йому 

питання. Свідок, який не досяг шістнадцятирічного віку, після закінчення 

його допиту видаляється із зали судового засідання, крім випадків, коли суд 

визнав необхідною присутність цього свідка в залі судового засідання 

(ст. 232 ЦПК України). Особливістю процесуально-правового статусу свідка 

є те, що малолітні на неповнолітні особи не підлягають приводу в  суд як 

свідки (ч. 4 ст. 147 ЦПК України). Про існуючу класичну процедуру допиту 

малолітнього свідка мова йшла в одній із наших наукових публікацій [240, 

с. 120]. 

У зв’язку із описуванням у попередньому абзаці процесуальних 

особливостей допиту свідків із вказаним віком, виникає в той же час питання 

відносно проблематики допиту свідків при застосуванні інформаційних 

технологій у цивільному процесі. С. А. Чванкін описує випадок, при якому 

позивачі у справі були стурбовані не знаходженням під час судового 

розгляду поряд зі своїм адвокатом, а також тим, що відео-судовий розгляд за 

допомогою відеоконференції ускладнить оцінку поведінки свідка. Суддя при 

цьому зазначив про те, що не складатиме труднощів неналежним чином 

підказувати свідкові за кадром, але сигнали також можна подавати в залах 

судових засідань. При цьому вказаний автор зазначає на дисертаційному 

рівні, що при проведенні розгляду справи в режимі відеоконференції вкрай 

важко забезпечити видалення свідка із зали судового засідання [391, с. 137–
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138, 185–186]. 

Необхідність захисту інтересів малолітніх та неповнолітніх у 

цивільному процесі вносить певні обмеження і у принцип диспозитивності 

цивільного процесуального права, відповідно до якого суд розглядає справи 

не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до ЦПК України, в 

межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи 

або витребуваних судом у передбачених ЦПК України випадках (ч. 1 ст. 13 

ЦПК України). 

Водночас, як визначено у ч. 2 ст. 13 ЦПК України, збирання доказів у 

цивільних справах не є обов’язком суду, крім випадків, встановлених 

законом. Суд має право збирати докази, що стосуються предмета спору, з 

власної ініціативи лише у випадках, коли це необхідно для захисту 

малолітніх чи неповнолітніх осіб або осіб, які визнані судом недієздатними 

чи дієздатність яких обмежена, а також в інших випадках, передбачених ЦПК 

України. 

Таким чином, аналіз цивільного процесуального законодавства дає 

підстави для висновку про те, що зміст цивільного процесуального правового 

статусу малолітніх та неповнолітніх осіб становлять як загальні цивільні 

процесуальні права та обов’язки учасників справи, так і спеціальні цивільні 

процесуальні права та обов’язки, якими в силу свого віку наділяються 

виключно малолітні та неповнолітні особи [239, с. 123]. Проте, виходячи з 

наведеного вище, можна стверджувати, що малолітні та неповнолітні особи 

як учасники цивільних справ наділяються спеціальною цивільною 

процесуальною дієздатністю, обсяг якої є дещо звуженим, порівняно із 

цивільною процесуальною дієздатністю учасників цивільного процесу, які 

досягли повноліття. 

У зв’язку з цим, доцільним видається класифікувати таку спеціальну 

цивільну процесуальну дієздатність малолітніх та неповнолітніх осіб за 

обсягом здібностей, що її формують, на: 

1) повну цивільну процесуальну дієздатність, яка являє собою здатність  
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особисто здійснювати всі цивільні процесуальні права та виконувати всі 

цивільні процесуальні обов’язки в суді, і якою наділяються: 

а) неповнолітні особи у справах, що виникають з відносин, у яких вони 

особисто беруть участь, якщо інше не встановлено законом; 

б) неповнолітні особи, які зареєстрували шлюб. У такому випадку 

цивільна процесуальна дієздатність виникає з моменту реєстрації шлюбу. 

При цьому у разі припинення шлюбу до досягнення фізичною особою 

повноліття, а також у разі визнання шлюбу недійсним з підстав, не 

пов’язаних з протиправною поведінкою неповнолітньої особи, набута нею 

повна цивільна дієздатність зберігається (ч. 2 ст. 34 ЦК України), а отже, 

зберігається і її цивільна процесуальна дієздатність; 

2) неповнолітні особи, яким надано повну цивільну дієздатність у 

порядку, встановленому ЦПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 35 ЦК України 

повна цивільна дієздатність може бути надана: 

а) неповнолітній особі, яка досягла шістнадцяти років і працює за 

трудовим договором. У разі припинення трудового договору надана цій особі 

повна цивільна дієздатність зберігається (ч. 5 ст. 35 ЦК України) разом із 

цивільною процесуальною дієздатністю; 

б) неповнолітній особі, яка зареєстрована матір’ю або батьком дитини; 

3) неповну цивільну процесуальну дієздатність, яка являє собою 

здатність  особисто здійснювати цивільні процесуальні права, передбачені 

ч. 1 ст. 45 ЦПК України, й якою наділяються всі малолітні та неповнолітні 

особи як учасники цивільних справ. Щодо здатності виконувати цивільні 

процесуальні обов’язки варто зазначити, що до змісту неповної цивільної 

процесуальної дієздатності така властивість не входить. 

2.2 Загальна характеристика цивільного процесуального статусу 

малолітніх і неповнолітніх осіб як учасників цивільної справи 

Поряд із розкриттям особливостей правосуб’єктності малолітніх і 
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неповнолітніх осіб, дослідження проблематики захисту прав вказаної 

категорії суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин потребує також 

аналізу специфіки їх процесуального правового статусу. 

Відзначимо, що у юридичній літературі зміст категорії «правовий 

статус» тлумачиться по-різному. Так, на думку О. Ф. Скакун, правовий 

статус особистості є системою закріплених в нормативно-правових актах і 

гарантованих державою прав, свобод, обов’язків, відповідальності, 

відповідно до яких індивід як суб’єкт права (тобто як такий, що має 

правосуб’єктність) координує свою поведінку у суспільстві. Структура 

правового статусу виявляється, на її погляд, у сукупності таких елементів, як: 

правосуб’єктність, права, свободи, обов’язки, відповідальність. При цьому 

остання має вторинний характер, оскільки реалізується у результаті скоєного 

правопорушення або у зв’язку з невиконанням компетенції чи перевищенням 

її обсягу [320, с. 409, 412]. 

Деякі інші вчені вважають, що правовим статусом є визнана 

Конституцією і законодавством сукупність прав та обов’язків суб’єктів, а 

також повноважень державних органів і посадових осіб, за допомогою яких 

вони виконують свої соціальні функції. У структурі правового статусу ці 

вчені виокремлюють: права та обов’язки, законні інтереси, 

правосуб’єктність, громадянство, юридичну відповідальність, правові 

принципи тощо [141, с. 274–275; 190, с. 87–88]. 

Також правовим статусом іноді називають правове становище 

громадян [336, с. 356]; ті правові позиції, що їх вони посідають стосовно 

один до одного, щодо держави [4, с. 649]; юридичне закріплення становища 

людини і громадянина у сучасному суспільстві; результат політико-

правового зв’язку особи з державою [338, с. 154]. Існує позиція, що 

елементами правового статусу є права, свободи та обов’язки, передбачені 

нормами міжнародного права і Конституцією, правоздатність і дієздатність, 

громадянство [225, с. 152–153]. 

Визначаючи юридичну природу та зміст правового статусу, ми 
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розділяємо висловлену на доктринальному рівні позицію, відповідно до якої 

правовий статус формують, щонайменше, права та обов’язки особи. 

Сукупність останніх, водночас, складає юридичний зміст цивільних 

процесуальних правовідносин [387, c. 54]. 

Поряд із наведеним, не можна заперечувати також того, що тісний 

зв’язок із правами та обов’язками мають інтереси. У науковій доктрині 

інтереси розглядаються як юридично значимі й юридично виправдані 

домагання на соціальні блага, що не охоплюються безпосереднім змістом 

прав і свобод [225, с. 265]; потреби, які виявляються в діяльності з 

усвідомлення та реалізації цілей у суспільних відносинах [18, с. 20; 35, с. 10–

11; 55, с. 4–5]; дозволені нормативно-правовими актами прагнення особи до 

задоволення своїх потреб, до володіння тими чи іншими благами, 

соціальними цінностями, послугами [338, с. 154]; прагнення до користування 

у межах правового регулювання конкретним благом [370, с. 176]; наміри, 

прагнення і мотиви до участі у правовідносинах з метою найбільш повного 

задоволення певних потреб [305, с. 12]; спрямованість суб’єкта на 

досягнення юридично захищеної цілі (правової цілі) [303, с. 124]; закріплені 

у законодавстві способи поведінки суб’єктів [122, с. 219; 126, с. 24]; 

самостійний об’єкт правовідносин, реалізація якого задовольняється чи 

блокується нормативними засобами [109, с. 5]. 

Спроба розкриття поняття «інтерес», свого часу робилася також 

Конституційним Судом України. Так, у п. 1 резолютивної частини свого 

рішення від 1 грудня 2004 р. № 18-рп/2004 у справі за конституційним 

поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення 

окремих положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального 

кодексу України (справа про охоронюваний законом інтерес) він визначив, 

що під охоронюваним законом інтересом слід розуміти прагнення до 

користування конкретним матеріальним та (або) нематеріальним благом, 

зумовлений загальним змістом об’єктивного і прямо не опосередкований у 

суб’єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об’єктом 
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судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення 

індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і 

законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, 

розумності та іншим загальноправовим засадам [292]. 

Національне законодавство у різноманітті нормативних актів також 

доволі часто оперує категорією «інтерес». Так, прикладом застосування 

поняття «інтерес» у широкому сенсі є Конституція України [155], у статтях 

18, 32, 34, 35, 36, 39, 41, 44, 54, 79, 89, 104, 121, 127, 140 якої наголошується 

на національних інтересах, інтересах національної безпеки, економічного 

добробуту, територіальної цілісності, громадського порядку, здоров’я і 

моральності населення, політичних, економічних, соціальних, культурних 

інтересах, моральних і матеріальних інтересах, професійних інтересах, 

інтересах суспільства, інтересах усіх співвітчизників, інтересах громадянина, 

інтересах держави, спільних інтересах територіальних громад сіл, селищ та 

міст тощо. Вказуючи на наявність таких інтересів, Конституція України 

підкреслює необхідність їх забезпечення (ст. 18), задоволення (ст. 36) чи 

захисту (статті 44, 54, 127). Крім того, забезпечення, врахування, охорона і 

захист законних інтересів вбачається, у тому числі, зі змісту статей 1, 3, 4, 15 

ЦПК України, ст. 3, статей 15–17, ч. 2 ст. 25, статей 55, 56 ЦК України, ч. 8 

ст. 7, статей 18, 19, ч. 1 ст. 27, ст. 59 СК України та ін. [15, с. 44]. 

Вищенаведені доктринальні погляди, у поєднанні з позицією органу 

конституційної юрисдикції дозволяють нам стверджувати, що законні 

інтереси, поряд із суб’єктивними правами та обов’язками, виступають 

елементами правового статусу, в тому числі й цивільного процесуального, як 

одного з його підвидів. 

Слід відзначити, що загальним питанням природи цивільного 

процесуального статусу, а також проблематиці процесуального статусу 

окремих учасників цивільних процесуальних правовідносин в різний час 

присвячувались роботи таких вчених, як: С. С. Бичкова [14], Р. Ф. Гонгало 

[47], С. М. Дмитрієв [86], Г. З. Захарян [102], О. В. Колісник [136], 
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Я. Я. Мельник [197], Г. Л. Осокіна [230], Ю. А. Прут [280], Ю. Ю. Рябченко 

[298], Г. О. Світлична [309], І. П. Тимошевська [340], Г. В. Чурпіта [399] та 

ін. На сторінках юридичної літератури оприлюднена і наша наукова стаття з 

окреслених питань [423, с. 181–185]. 

Зокрема, А. І. Коцюруба розглядає цивільний процесуальний правовий 

статус як правовий статус, що має галузеву приналежність, оскільки 

пов’язаний із нормами цивільного процесуального законодавства і 

регламентується ними [160, с. 17]. 

Як слушно відмічається в процесуальній доктрині, серед інститутів 

цивільного процесуального права України інститут цивільного 

процесуального правового статусу привертає особливу увагу, позаяк має 

спеціальний предмет правового регулювання, а також, інколи, відзначається 

відсильним характером правових норм, що його становлять. Значення 

інституту цивільного процесуального правового статусу, на думку вченої, 

полягає у тому, що він є системою правових норм, котрі визначають вид і 

міру можливої та обов’язкової поведінки учасників цивільного процесу, а 

також спрямованість їх прагнення на досягнення певного процесуального 

результату. Відтак, цивільний процесуальний правовий статус (у 

суб’єктивному розумінні) є невід’ємною властивістю будь-якого учасника 

цивільного процесу [14, с. 6]. 

Оскільки цивільний процесуальний статус виступає одним із підвидів 

правового статусу, його формують, за аналогією, цивільні процесуальні 

суб’єктивні права, цивільні процесуальні юридичні обов’язки та цивільний 

процесуальний інтерес. 

Суб’єктивне цивільне процесуальне право – це можливість особи у 

визначених цивільним процесуальним законом межах діяти відповідно до 

свого бажання, вимагати певних дій від суду, а також звертатися до 

компетентних органів чи посадових осіб у разі порушення правомочностей, 

що становлять зміст суб’єктивного цивільного процесуального права. 

Юридичний цивільний процесуальний обов’язок – це міра необхідної, 
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найбільш розумної та доцільної поведінки суб’єктів цивільних 

процесуальних правовідносин, яка спрямована на задоволення інтересів носія 

суб’єктивного цивільного процесуального права і забезпечена можливістю 

застосування у встановлених законом випадках заходів процесуального 

примусу. Цивільний процесуальний інтерес є тими потребами і прагненнями, 

для досягнення яких відповідні суб’єкти цивільних процесуальних 

правовідносин реалізують свої суб’єктивні цивільні процесуальні права та 

виконують юридичні цивільні процесуальні обов’язки [15, с. 84]. 

В аспекті дослідження цивільного процесуального статусу малолітніх і 

неповнолітніх осіб варто відзначити, що останній розглядається у літературі 

як самостійний різновид спеціального статусу дитини, що являє собою 

сукупність прав та обов’язків процедурного характеру, що належать дитині, 

як учаснику цивільного процесу, з урахуванням його віку, обсягу 

процесуальної дієздатності, спрямованих на захист його порушених прав та 

інтересів, зокрема, через подання ним до суду позову самостійно або його 

законними представниками [183, с. 223]. 

Як наголошує Н. В. Лєтова, специфіка процесуального правового 

статусу дитини у цивільному процесі зумовлена не лише своєрідністю самих 

процедурних норм, що присвячені дітям, але й особистісними, 

індивідуальними особливостями дитини, як учасника процесу, які необхідно 

враховувати при застосуванні норм, у тому числі й цивільного 

процесуального характеру. При цьому вказана вчена підкреслює, що 

особливе значення має не тільки вік малолітнього або неповнолітнього, що 

приймає участь у справі, а й сама процедура цивільного судочинства, адже 

обстановка в якій знаходиться дитина, нерідко стає для неї тяжким 

психологічним випробуванням [183, с. 216–217]. 

Стосовно неповнолітніх, як учасників процесу, слід відмітити, що 

особи віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років можуть особисто 

здійснювати цивільні процесуальні права та виконувати свої обов’язки в суді 

у справах, що виникають із відносин, у яких вони особисто беруть участь, 
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якщо інше не встановлено законом. Суд може залучити до участі в таких 

справах законного представника неповнолітньої особи або особи, цивільна 

дієздатність якої обмежена (ч. 2 ст. 47 ЦПК України). 

Водночас, із аналізу змісту ст. 47 ЦПК України випливає, що малолітні 

і неповнолітні особи (навіть, якщо вони беруть участь у справах, які виникли 

з відносин, в яких вони особисто участі не брали) наділяються деякими 

спеціальними цивільними процесуальними правами та обов’язками. Зокрема, 

таким особам надається: 

1) право безпосередньо або через представника чи законного 

представника висловлювати свою думку та отримувати його допомогу у 

висловленні такої думки; 

2) право отримувати через представника чи законного представника 

інформацію про судовий розгляд; 

3) право здійснювати інші процесуальні права і виконувати 

процесуальні обов’язки, передбачені міжнародним договором, згода на 

обов’язковість якого надана Верховною Радою України [388]. 

Виходячи з викладеного, можна стверджувати, що цивільний 

процесуальний статус малолітніх та неповнолітніх як учасників цивільних 

справ доцільно класифікувати на загальний та спеціальний. При цьому, 

загальним цивільним процесуальним статусом малолітніх та неповнолітніх 

як учасників цивільних справ є сукупність загальних цивільних 

процесуальних прав, обов’язків та інтересів, якими вони наділяються як 

відповідні учасники цивільної справи. 

Водночас спеціальним цивільним процесуальним статусом малолітніх 

та неповнолітніх як учасників цивільних справ є сукупність спеціальних 

цивільних процесуальних прав, обов’язків та інтересів, якими вони 

наділяються як неповнолітні або малолітні учасники цивільної справи. Так, 

зміст загального цивільного процесуального статусу малолітніх та 

неповнолітніх як учасників цивільних справ формують процесуальні права та 

обов’язки учасників справ, передбачені ст. 43 ЦПК України, а також цивільні 
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процесуальні права та обов’язки відповідного учасника цивільної справи, у 

статусі якого виступає малолітня або неповнолітня особа. 

Зокрема, малолітні та неповнолітні особи як учасники цивільної справи 

мають право: 

1) ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, 

одержувати копії судових рішень; 

2) подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не 

визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання 

іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам; 

3) подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити 

свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового 

розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших 

осіб; 

4) ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом 

фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, 

подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти; 

5) оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках; 

6) користуватися іншими визначеними законом процесуальними 

правами. 

Поряд з наведеним, малолітні та неповнолітні особи як учасники 

цивільної справи зобов’язані: 

1) виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу; 

2) сприяти своєчасному, всебічному, повному та об’єктивному 

встановленню всіх обставин справи; 

3) з’являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка 

визнана судом обов’язковою; 

4) подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені 

законом або судом, не приховувати докази; 

5) надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться 

судом, а також учасниками справи в судовому засіданні; 
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6) виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом 

строки; 

7) виконувати інші процесуальні обов’язки, визначені законом або 

судом [388]. 

Залежно від спеціального цивільного процесуального статусу, в якому 

виступають малолітні та неповнолітні особи як учасники цивільної справи, 

вони додатково наділяються цивільними процесуальними правами та 

обов’язками відповідного учасника. 

Так, якщо малолітня або неповнолітня особа виступає у цивільному 

процесуальному статусі позивача, вона відповідно до частин 2, 3 ст. 49 ЦПК 

України крім прав та обов’язків, визначених у ст. 43 ЦПК України, має 

право: 

1) відмовитися від позову (всіх або частини позовних вимог) на будь-

якій стадії судового процесу; 

2) збільшити або зменшити розмір позовних вимог до закінчення 

підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо 

справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження; 

3) до закінчення підготовчого засідання змінити предмет або підстави 

позову шляхом подання письмової заяви. У справі, що розглядається за 

правилами спрощеного позовного провадження, зміна предмета або підстав 

позову допускається не пізніше ніж за п’ять днів до початку першого 

судового засідання у справі [388]. 

Якщо ж малолітня або неповнолітня особа виступає у цивільному 

процесуальному статусі відповідача, вона відповідно до ч. 2 ст. 49 ЦПК 

України, крім прав та обов’язків, визначених у ст. 43 ЦПК України, має 

право: 

1) подати зустрічний позов у строки, встановлені ЦПК України; 

2) визнати позов (всі або частину позовних вимог) на будь-якій стадії 

судового процесу. 

Окрім сторін, до учасників справ позовного провадження належать 
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треті особи. Як відмічається в юридичній літературі, ухвалене судом рішення 

за результатами розгляду спору між позивачем і відповідачем може вплинути 

на правовий статус інших осіб, зачепити їх свободи чи інтереси, порушити 

їхні права або стати підставою для пред’явлення до них регресного позову. 

Щоби не допустити такого, у справах позовного провадження можуть брати 

участь треті особи – суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин, які 

вступають у цивільну справу для захисту своїх суб’єктивних прав, свобод чи 

інтересів [15, с. 220]. 

Значення участі третіх осіб у цивільному процесі полягає у тому, що 

вони допомагають правильно та обґрунтовано вирішити спір між позивачем і 

відповідачем, встановити всі дійсні обставини справи. Також їх вступ в уже 

відкрите провадження запобігає ухваленню судом суперечливих рішень, 

сприяє економії часу і засобів, оскільки не буде потреби розглядати ще одну 

цивільну справу, встановлювати ті самі факти [314, с. 20–21; 389, с. 91]. 

Можна виділити такі ознаки третіх осіб: 

1) вони є безпосередньо заінтересованими у результатах розгляду 

цивільної справи. 

Вчені-процесуалісти наголошують на тому, що заінтересованість третіх 

осіб має матеріально-правовий і процесуально-правовий характер [51, с. 133; 

408, с. 113]. Матеріально-правовий характер їх заінтересованості виявляється 

у тому, що рішення, яке буде ухвалене судом щодо конкретного спору між 

іншими особами (сторонами), будь-яким чином може вплинути на права, 

свободи, інтереси чи обов’язки третіх осіб. Процесуально-правова 

заінтересованість третіх осіб полягає в їх бажанні не допустити ухвалення 

судом несприятливого для себе рішення. У зв’язку із цим свої дії у 

цивільному процесі треті особи будуть спрямовувати на запобігання 

присудженню судом предмета спору позивачеві чи залишенню його за 

відповідачем або ж вимагатимуть присудження предмета спору собі [382, 

с. 91]; 

2) вони у будь-якому разі вступають в уже розпочатий процес з 
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розгляду спору між позивачем і відповідачем. 

Провадження у цивільній справі завжди відкривається для захисту 

порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів позивача. 

Треті ж особи можуть з’явитися у цивільному процесі тільки після відкриття 

такого провадження, оскільки до моменту відкриття провадження у цивільній 

справі з вирішення спору між сторонами права, свободи та інтереси особи, 

яка потім вступає у справу як третя особа, ніяким чином не зачіпаються. 

Зважаючи на зазначене, треті особи не є особами, яким належить право 

ініціювання відкриття провадження у справі; 

3) вони вступають у цивільний процес для захисту власних 

суб’єктивних прав, свобод чи інтересів, які не збігаються з правами, 

свободами та інтересами позивача і відповідача. Хоча у певних випадках, 

захищаючи свої права, свободи та інтереси, треті особи можуть сприяти 

ухваленню рішення на користь позивача або відповідача [382, с. 92]. 

Законодавець виділяє два види третіх осіб у цивільному процесі: 

1) ті, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору (ст. 52 

ЦПК України); 

2) ті, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору (статті 

53, 54 ЦПК України). 

Відповідно до ст. 52 ЦПК України, малолітні або неповнолітні особи, 

які набувають у цивільному процесі процесуального статусу третіх осіб, які 

заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, можуть вступити у 

справу до закінчення підготовчого провадження або до початку першого 

судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного 

позовного провадження, подавши позов до однієї або декількох сторін. Про 

прийняття позовної заяви та вступ третьої особи у справу суд постановляє 

ухвалу. Малолітні або неповнолітні особи, які набувають у цивільному 

процесі процесуального статусу третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги 

щодо предмета спору, користуються усіма правами і несуть усі обов’язки 

позивача.  Після вступу у справу третьої особи, яка заявила самостійні 
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вимоги щодо предмета спору, справа за клопотанням учасника справи 

розглядається спочатку. 

Якщо ж малолітні або неповнолітні особи набувають у цивільному 

процесі процесуального статусу третіх осіб, які не заявляють самостійних 

вимог щодо предмета спору, то вони можуть вступити у справу на стороні 

позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі 

або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в 

порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі 

може вплинути на їхні права або обов’язки щодо однієї зі сторін. Їх може 

бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи (ч. 1 ст. 53 

ЦПК України). 

Малолітні або неповнолітні особи, які набувають у цивільному процесі 

процесуального статусу третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог 

щодо предмета спору, мають процесуальні права і обов’язки, встановлені 

ст. 43 ЦПК України. При цьому вступ у справу третьої особи, яка не заявляє 

самостійних вимог щодо предмета спору, не тягне за собою розгляду справи 

спочатку. 

Принагідно зауважити, що поряд із справами позовного провадження, 

малолітні або неповнолітні можуть бути учасниками справ інших видів 

цивільного судочинства і, відповідно, набути у справах окремого 

провадження цивільного процесуального статусу заявника та заінтересованої 

особи, а у справах наказного провадження – відповідного цивільного 

процесуального статусу стягувача та боржника. 

На думку Г. В. Чурпіти, учасники справ непозовного цивільного 

судочинства (окремого та наказного провадження), характеризуються: 

1) юридичною заінтересованістю в розгляді справи, спрямованою на 

отримання тих благ, які опосередковуються охоронюваними законом 

(законними) інтересами та (або) безспірними суб’єктивними правами, що 

випливають зі змісту чітко визначених цивільним процесуальним та (або) 

матеріальним законом правовідносин; 
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2) вчиненням дій, спрямованих на виникнення, розвиток і припинення 

цивільного судочинства (процесуальних дій), з урахуванням процесуальних 

обмежень, встановлених законом [401, с. 162]. 

Заявник є одним із головних суб’єктів, які беруть участь у справах 

окремого провадження. Законодавець не надає дефініції зазначеного 

учасника цивільного процесу, що зумовлює наявність достатньо великої 

кількості варіацій наукової думки з цього приводу [400, с. 101]. 

Так, С. Я. Фурса характерними рисами заявника у справах окремого 

провадження називає: а) необхідність судового підтвердження обставин, без 

яких заявник позбавлений можливості здійснити свої права; б) порушення 

справи для захисту його охоронюваних законом інтересів, якщо відсутній 

спір про право; в) його особисту процесуальну та матеріально-правову 

заінтересованість у справі, яка виявляється як у поширенні на нього всіх 

правових наслідків судового рішення, що набрало законної сили, так і в 

обов’язковому правовому зв’язку встановленого судом факту (обставини) з 

охоронюваним законом інтересом заявника та його правом; г) покладення на 

заявника судових витрат [386, с. 520]. 

Визначаючи юридичну природу такого учасника цивільного процесу як 

заявник, ми розділяємо позицію Г. В. Чурпіти, що заявником слід вважати 

особу, в інтересах якої відкрито окреме провадження у справі [401, с. 165]. 

При цьому, як наголошує С. М. Дмитрієв, заявник, на відміну від 

позивача, наділений специфічним правовим статусом, що зумовлено 

особливим юридичним змістом окремого провадження як одного з видів 

непозовного цивільного судочинства. Останнє, на думку дослідника, дістає 

свого вираження в тому, що заявник не має таких цивільних процесуальних 

прав, як: збільшити або зменшити розмір вимоги (яка в окремому 

провадженні не передбачає кількісних показників), передати справу на 

розгляд третейського суду, укласти мирову угоду [86, с. 235–236]. 

Отже, якщо малолітні або неповнолітні особи набувають у цивільному 

процесі процесуального статусу заявника, тобто на їх користь судом 
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відкривається окреме провадження у справі, вони відповідно до ч. 8 ст. 49 

ЦПК України наділяються правами та обов’язками сторін, крім випадків, 

передбачених у розділі IV ЦПК України. Зрозуміло, що відповідну норму 

слід тлумачити не буквально, а адаптувавши її до спеціальної юридичної 

процедури розгляду справ в порядку окремого провадження. Виходячи з 

цього, можна стверджувати, що заявник у справах окремого провадження має 

право відмовитися від заявленої вимоги, змінити її предмет чи підставу тощо. 

Учасником справ окремого провадження є також заінтересовані особи 

– особи, прав, свобод чи інтересів яких може стосуватися ухвалене у справах 

окремого провадження судове рішення. Зазначимо, що заінтересовані особи 

можуть бути залучені до участі у справі за ініціативою суду, а також 

вступити у процес за власною ініціативою. Значення правильного визначення 

заінтересованих осіб і залучення їх до участі в розгляді справи полягає в 

тому, що лише за участі заінтересованих осіб можна встановити наявність 

або відсутність у справі спору про право, об’єктивно розглянути всі подані 

заявником докази. Відтак остаточне визначення та залучення до участі у 

справі усіх заінтересованих осіб становить обов’язок суду, що непритаманне 

позовному провадженню, в якому суд може залучити за власною ініціативою 

тільки співвідповідача у порядку, встановленому ЦПК України [389, с. 545]. 

Якщо малолітні або неповнолітні особи набувають у цивільному 

процесі процесуального статусу заінтересованих осіб, то вони набувають 

тотожного із сторонами позовного провадження процесуального статусу. 

Незважаючи на специфіку непозовного цивільного судочинства та мету 

участі у відповідних справах заінтересованих осіб, законодавець, 

здебільшого, наділив їх тотожним зі сторонами у позовному провадженні 

цивільним процесуальним статусом: вони мають усі загальні права учасників 

справи, а також спеціальні цивільні процесуальні права та обов’язки сторін, 

визначені ЦПК України, з урахуванням деяких виключень, зумовлених 

природою самого окремого провадження. 

Стосовно цивільного процесуального статусу стягувача в наказному 
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провадженні, то він є тотожним відповідному статусу заявника у справах 

окремого провадження з єдиною відмінністю: всі спеціальні цивільні 

процесуальні права стягувач реалізує щодо заяви про видачу судового 

наказу. У свою чергу, боржник, так само, як і інші учасники справ 

непозовного цивільного судочинства, наділяється загальними цивільними 

процесуальними правами учасників справи. 

Водночас спеціальним цивільним процесуальним правом боржника є 

право на подання заяви про скасування судового наказу (ч. 1 ст. 170 ЦПК 

України), а законний цивільний процесуальний інтерес, відповідно, в 

отриманні ухвали суду про скасування судового наказу. 

Таким чином, загальний цивільний процесуальний статус малолітніх та 

неповнолітніх осіб як учасників цивільних справ формують загальні цивільні 

процесуальні права та обов’язки учасників справ, передбачені ст. 43 ЦПК 

України, а також цивільні процесуальні права та обов’язки відповідного 

учасника цивільної справи, у статусі якого виступає малолітня або 

неповнолітня особа. 

Разом із тим, спеціальним цивільним процесуальним статусом 

малолітніх та неповнолітніх як учасників цивільних справ є сукупність 

спеціальних цивільних процесуальних прав, обов’язків та інтересів, якими 

вони наділяються як неповнолітні або малолітні учасники цивільної справи. 

Зокрема, окрім прав, передбачених ст. 43 ЦПК України, таким особам 

надаються такі спеціальні цивільні процесуальні права: 

1) безпосередньо або через представника чи законного представника 

висловлювати свою думку та отримувати його допомогу у висловленні такої 

думки; 

2) отримувати через представника чи законного представника 

інформацію про судовий розгляд; 

3) здійснювати інші процесуальні права і виконувати процесуальні 

обов’язки, передбачені міжнародним договором, згода на обов’язковість 

якого надана Верховною Радою України. 
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Для реалізації спеціального цивільного процесуального статусу 

малолітніх та неповнолітніх осіб на суд покладаються додаткові обов’язки. 

Зокрема, суд має роз’яснити малолітній або неповнолітній особі її права та 

можливі наслідки дій її представника чи законного представника у разі, якщо 

за віком вона може усвідомити їх значення. Також суд має сприяти 

створенню належних умов для здійснення малолітньою або неповнолітньою 

особою її прав, визначених законом та передбачених міжнародним 

договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України 

(частини 2, 3 ст. 45 ЦПК України). 

Таким чином, нами визначено зміст та проведено класифікацію 

цивільного процесуального статусу малолітніх та неповнолітніх осіб як 

учасників цивільних справ, що надасть можливість вдосконалити в 

майбутньому особливості реалізації тих чи інших цивільних процесуальних 

прав малолітніх та неповнолітніх осіб при захисті їх прав (обов’язків, 

інтересів) в порядку цивільного судочинства. 
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РОЗДІЛ 3 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ МАЛОЛІТНІХ І НЕПОВНОЛІТНІХ 

ОСІБ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПРАВОСУДДЯ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ 

3.1 Поняття та юридична природа захисту прав малолітніх і 

неповнолітніх осіб при здійсненні правосуддя у цивільних справах 

На сторінках юридичної літератури зустрічається слушна теза про те, 

що з теоретичної точки зору потреба у конкретизації понять «захист інтересів 

неповнолітніх» та «охорона прав дітей» є давно назрілою, адже останні 

наділяються в доктрині різним смисловим навантаженням але, водночас, 

тісно перетинаються між собою й у самих різних ситуаціях доповнюють один 

одного [45, с. 81]. З наведеною позицією важко не погодитись, оскільки 

аналіз наукових джерел свідчить про багатогранність категорії «захист 

права» та різноманіття підходів до розкриття її змісту. 

Так, відомий теоретик права С. С. Алєксєєв визначає захист права як 

державно-примусову діяльність, спрямовану на здійснення 

«відновлювальних» завдань, а саме відновлення порушеного права, 

забезпечення виконання юридичного обов’язку [3, с. 280]. О. Ф. Скакун під 

захистом права пропонує розуміти передбачені законом вид і міру 

можливого або обов’язкового впливу на суспільні відносини, які зазнали 

протиправного впливу, з метою відновлення порушеного, невизнаного або 

оспорюваного права [321, с. 356]. Цікавою є також точка зору 

В. П. Воложаніна, який розкриває поняття захисту права через реалізацію 

суб’єктивного права незалежно від волі зобов’язаної особи у встановленому 

законом порядку [37, с. 85]. 

Інші вчені, здебільшого, визначають захист права як заходи, 

спрямовані на відновлення порушеного права чи на запобігання загрозам 

порушення прав і законних інтересів [189, с. 18–19]. 

Незалежно від специфіки окреслених підходів до розуміння природи 
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захисту права, останній видається нам абстрактною категорією, втілення в 

життя якої передбачає існування конкретних, належних механізмів 

відновлення порушених прав. У зв’язку з цим нам імпонує підхід, 

запропонований М. С. Малеїним, який під захистом права розуміє систему 

засобів, спрямованих на попередження правопорушень та усунення їх 

наслідків [188, с. 192]. Доволі схожої позиції притримується й К. С. Саріна, 

яка зазначає, що система захисту прав і свобод людини й громадянина є 

закріпленою на законодавчому рівні сукупністю засобів, прийомів, способів і 

процедур, спрямованих на профілактику, виявлення, усунення та припинення 

правопорушень, а також охорону, захист і забезпечення прав, свобод і 

інтересів особистості [305, с. 80]. 

У цьому контексті варто відзначити, що складовими частинами 

відповідного механізму виступає сукупність правових норм, компетентних 

органів та юридичних процедур, за допомогою яких здійснюється захист та 

відновлення охоронюваних законом прав і інтересів особи [205]. Тобто 

механізм складається з системи елементів, функціонування кожного з яких 

залучає до роботи інший, а суть роботи механізму виявляється в тому, що 

окремо взятий його елемент приводить у дію інший, котрий «тягне» за собою 

цілу низку елементів [1, с. 81]. 

Саме існування останніх дає можливість особі розумно очікувати, що її 

право буде належним чином захищене у випадку його порушення. Іншими 

словами, суб’єкту права пропонується конкретний шлях (шляхи), 

пройшовши який він може розраховувати на певну сатисфакцію. 

Таким чином, категорія захисту права конкретизується через існування 

певного правозахисного механізму. Зокрема, на рівні законодавства, 

передбачено цілий комплекс форм захисту порушеного права, які в науці 

традиційно прийнято поділяти на юрисдикційні та неюрисдикційні [177, 

с. 15–17; 262, с. 203; 325]. Серед перших, природно, особлива увага 

відводиться судовій формі захисту, під якою розуміється здійснювана у 

встановленому порядку діяльність судів, спрямована на відновлення 
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(визнання) порушених (оспорюваних) прав та законних інтересів через 

застосування передбачених законів способів захисту [399, с. 100; 414, с. 209]. 

Право на судовий захист є конституційним (ст. 55 Конституції 

України) і передбачає можливість кожної особи, незалежно від віку, 

звернутися до суду за захистом свого порушеного, невизнаного або 

оспорюваного права. Відповідно, конституційне право малолітніх та 

неповнолітніх осіб на судовий захист забезпечується цивільним 

процесуальним законодавством й, як справедливо відзначає 

Л. А. Кондрат’єва, таке право слід розцінювати як абсолютне право, яке 

належить також неповнолітнім, оскільки ст. 4 ЦПК України не встановлює 

перешкод для звернення до суду і це право поширюється на будь яку 

заінтересовану особу, матеріальні права або охоронювані законом інтереси 

якої можуть бути об’єктами судового захисту. Це, у свою чергу, на її думку, 

дає підстави вважати, що неповнолітні, права та інтереси яких порушуються 

в сім’ї, самостійно або через представника теж можуть звернутися до суду за 

захистом своїх прав. Такий висновок логічно випливає з позиції законодавця, 

який, визначаючи не персоніфікований характер права на звернення до суду, 

передбачає у цивільному процесі рівний статус кожної особи, яка звертається 

до суду за захистом порушеного права, адже жодних вікових меж положення 

ст. 4 ЦПК України не містять [153, с. 55, 58]. 

Водночас очевидно, що дитина є специфічним суб’єктом права, захист 

якої потребує особливої уваги з боку законодавця. Пояснюється це, 

насамперед, наявністю низки характерних для дитини особливостей, як то: 

беззахисністю, безпорадністю, недостатністю життєвого досвіду, 

піддатливістю й схильністю до наслідування, підвищеною емоційністю, 

неврівноваженістю, імпульсивністю тощо [414, с. 13]. Як відзначає 

С. Ф. Константінов, діти, як вікова група в цілому, вважаються такими, що 

перебувають у періоді психофізіологічного та соціального росту (пубертації). 

Цей період для неповнолітніх характеризується неадаптованістю, яка 

пов’язана з психофізіологічною нестійкістю їх особистості, відсутністю у них 
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у зв’язку з віком освіти, професії, трудової кваліфікації, які дозволяють 

зайняти бажане місце у суспільстві [154]. 

Інші дослідники проблематики захисту прав дитини при здійсненні 

правосуддя також акцентують увагу на вікових, соціальних та, передусім, 

психофізіологічних і емоційних особливостях малолітніх та неповнолітніх 

осіб, які не дозволяють останнім адекватно реагувати на навколишнє 

оточення, що, водночас, обумовлює більшу вразливість їх прав, свобод та 

законних інтересів, у порівнянні із іншими суб’єктами права [52, с. 18–19; 

170, 54; 183, с. 216; 279, 125; 339, с. 148; 371, с. 17]. Останнє, у свою чергу, 

впливає на те, що дитина не завжди може у повній мірі усвідомлювати та 

реально користуватися існуючими механізмами захисту своїх прав та 

законних інтересів [279, с. 125]. 

Саме в силу специфічності дитини як суб’єкта права, пише 

О. Ю. Сіткова, такий стан справ свідчить о прогалинах, які призводять до 

низької гарантованості прав та інтересів дітей, для захисту яких недостатньо 

загальних положень, які гарантують «кожному» права й свободи. Поряд з 

цими гарантіями, вбачається за необхідне включення до законодавства норм, 

котрі прямо та опосередковано були б спрямовані на охорону прав дітей, 

вважає вчена [315, с. 61]. 

Більш гучною видається точка зору О. Г. Азарової, яка вважає, що 

забезпечення правового захисту дітей слід розглядати не лише як 

безпосередню цінність, але й як одну з гарантій реалізації їх права на життя 

[2, с. 21]. 

Забезпечення захисту прав малолітніх та неповнолітніх осіб завжди 

вважалось гостросоціальною проблемою та предметом піклування усього 

суспільства. Римському праву, як вказується в науковій літературі, були 

відомі спеціальні інструменти захисту прав та інтересів дітей у формі так 

званих «народних позовів» [43]. Сучасна правова політика у сфері захисту 

прав дітей, у тому числі й у сфері регулювання процедур судочинства, багато 

в чому орієнтується на стандарти, встановлені у міжнародному праві. В 
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цьому контексті варто відзначити, передусім, вже неодноразово згадані у цій 

роботі Декларацію прав дитини (Принципи № 2 та № 8) [72], Конвенцію 

ООН про права дитини (статті 2, 3 та 12) [151], Мінімальні стандартні 

правила ООН, які стосуються здійснення правосуддя по відношенню до 

неповнолітніх («Пекінські правила») [203] та Керівні принципи ООН 

попередження злочинності серед неповнолітніх (Ель-Ріядські керівні 

принципи) [295]. Аналіз змісту вищевказаних документів дозволяє прийти до 

висновку, що сучасна парадигма прав дитини не розглядає останню як об’єкт 

права, навпаки, зосереджуючи увагу на її статусі як суб’єкта права, при чому 

суб’єкта активного, зміщуючи акценти на користь можливостей самостійного 

захисту дитиною своїх прав. 

Подібна тенденція, на думку, Н. В. Кравчук, пов’язана, насамперед, з 

актуалізацією реалізації та захисту права дитини на повагу до її думки, що 

випливає зі змісту п. 2 ст. 12 Конвенції ООН про права дитини, який 

передбачає надання дитині права бути вислуханою під час будь-якого 

судового чи адміністративного розгляду, що зачіпає дитину. Вчена відзначає, 

що сприймаючи дитину як активного суб’єкта права, Конвенція, а згодом і 

Комітет з прав дитини ООН заперечує так звагу «благодійну ментальність і 

патерналістські підходи до прав дитини», що, у свою чергу, вимагає 

радикального перегляду статусу дітей у сфері судового захисту їх прав на 

рівні окремих держав [165, с. 57]. Схожої думки притримується й 

О. М. Здрок, визначаючи право дитини бути заслуханою як одне із 

засадничих положень, що вкладається в основу сучасної моделі здійснення 

правосуддя у цивільних справах за участю неповнолітніх [106, с. 217]. 

Усе вищевикладене формує стійке переконання в необхідності 

формування на рівні національного права спеціального механізму захисту 

прав дітей при здійсненні правосуддя у цивільних справах, який має 

передбачати додаткові гарантії та інструменти захисту, виходячи із 

визначених особливостей дитини як суб’єкта права. У цьому аспекті 

найбільш вагомим здобутком правової доктрини слід визнати теорію 
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ювенальної юстиції [168; 200; 261; 412; 414]. Так, в юридичній літературі 

відмічається, що система ювенальної юстиції є однією із гарантій 

дотримання прав і свобод неповнолітніх осіб, яку відрізняють такі 

специфічні принципи, як: 

 переважно охоронна орієнтація, що виражається в посиленні 

судового захисту, незалежно від процесуального положення малолітнього 

або неповнолітнього; 

 соціальна насиченість (при розгляді справи використовуються 

відомості, отримані судом за по його спеціальними завданнями від 

спеціалізованих неюридичних установ і служб ювенального профілю: 

медико-психологічних, соціально-психологічних, соціальних служб, 

консультаційних центрів тощо); 

 максимальна індивідуалізація судового процесу (в центрі уваги 

знаходиться особистість дитини, при цьому судочинство здійснюється у 

спрощеній формі) [27, с. 15–17]. 

У питаннях предмета та правової природи ювенальної юстиції, при 

цьому, в юридичній науці сформувалося два підходи: широкий і вузький. 

Прихильники першого підходу у зміст поняття «ювенальна юстиція» 

закладають сукупність усіх можливих державних та недержавних інституцій, 

покликаних забезпечувати захист прав, свобод та інтересів малолітніх та 

неповнолітніх осіб, серед яких особливе місце відводиться спеціалізованому 

ювенальному суду [103, с. 115–116; 104, с. 146; 130; 378, с. 83; 411, с. 774]. 

Так, О. М. Здрок розглядає ювенальну юстицію як цілу систему 

різноманітних державних органів та суспільних інститутів, призначених для 

захисту прав і інтересів неповнолітніх, забезпечення їх безпеки, фізичного та 

психологічного благополуччя [104, с. 146]. 

В. С. Зеленецький і Н. В. Сібільова визначали ювенальну юстицію як 

сукупність правових механізмів, медико-соціальних, психолого-педагогічних 

і реабілітаційних, а також інших процедур і програм, призначених для 

забезпечення на основі існуючої в державі законодавчої бази найбільш 
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повного дотримання прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх у всіх 

сферах правовідносин (цивільно-правових, адміністративних, кримінальних), 

що реалізуються системою державних і недержавних органів, установ і 

організацій [411, с. 774]. 

На думку Г. А. Терещук, ювенальна юстиція є широким поняттям яке 

включає в себе правові механізми захисту прав дітей, створення 

спеціалізованих судів або запровадження посад спеціальних суддів у системі 

судів загальної юрисдикції, які б розглядали справи стосовно неповнолітніх, 

забезпечення адміністративно-правового механізму захисту прав і свобод 

неповнолітніх як системи органів державної влади та місцевого 

самоврядування, що покликані вживати різноманітних заходів задля 

забезпечення охорони прав дітей, в тому числі і представництва їх інтересів в 

судах для ефективного захисту та поновлення порушених прав [339, с. 149]. 

На противагу цьому, прихильники іншого підходу звужують поняття 

ювенальної юстиції виключно до системи правосуддя у справах 

неповнолітніх [200, с. 7–8; 221, с. 191; 260, с. 13–14; 289, с. 134]. 

Зокрема, Е. Б. Мельникова акцентує увагу на тому, що ювенальна 

юстиція є судовою системою, що здійснює правосуддя у справах 

неповнолітніх, має своїм завданням діяльність щодо судового захисту прав і 

законних інтересів дітей, а також судового розгляду справ про 

правопорушення і злочини неповнолітніх [200, с. 7–8]. Схожої позиції 

притримується також І. В. Предеїна, яка розглядає ювенальну юстицію як 

особливу форма реалізацію судової влади, що дістає свого вираження в 

діяльності по здійсненню правосуддя щодо неповнолітніх, яка 

характеризується специфічними принципами його здійснення, організацією 

системи спеціалізованих судових органів і допоміжних служб ювенального 

профілю та спрямована на забезпечення належного захисту прав і інтересів 

неповнолітніх [260, с. 13–14]. В. В. Романюк, у свою чергу, підкреслює, що 

сутність ювенальної юстиції полягає в тому, що в ній втілюється принцип 

пріоритетного забезпечення прав та законних інтересів дітей (parens patriat), 
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який знаходить свій прояв у нормативному, організаційному, кадровому та 

методологічному забезпеченні судочинства стосовно дітей [293, с. 22]. 

Оцінюючи наведені точки зору, на нашу думку, варто виходити із 

загальної юридичної термінології та усталеного розуміння категорії 

«юстиція» як такої. У юридичних енциклопедіях та словниках юридичних 

термінів наведена категорія розкривається як сукупність судових установ та 

їх діяльність по здійсненню правосуддя [322, с. 157]. Звідси, найбільш 

обґрунтованим нам видається вузький підхід до розуміння природи 

ювенальної юстиції. В цьому контексті доволі переконливою вбачається 

аргументація У. Ковни, яка наголошує на тому, що сутність поняття 

«ювенальна юстиція» пов’язана з її основним суб’єктом – судом у справах 

неповнолітніх, що визначає поняття юстиції як правосуддя. Лінгвістичне 

поєднання слів «юстиція» і «ювенальна» означає, що йдеться одночасно про 

загальне та специфічне поняття юстиції. Як частина загального, юстиція 

відображає його принципи й інститути, а як специфічного – відрізняє її від 

загального, створивши ступінь її автономності [129, с. 157]. 

Таким чином, враховуючи наведене, наша власна позиція ґрунтується 

на тому, що ювенальна юстиція є особливою системою правосуддя, 

заснована на дитині, як специфічному суб’єкті права, та покликана 

максимально забезпечити захист її прав і законних інтересів. 

Слід відзначити, що базові ідеї та концепти особливої моделі 

правосуддя щодо неповнолітніх відображені на рівні низки міжнародних 

актів, серед яких окремо слід відзначити Мінімальні стандартні правила 

ООН, які стосуються здійснення правосуддя по відношенню до 

неповнолітніх («Пекінські правила») та Керівні принципи ООН 

попередження злочинності серед неповнолітніх (Ель-Ріядські керівні 

принципи). Пунктом 1.4. Пекінських правил, зокрема, передбачено, що 

правосуддя щодо неповнолітніх має бути складовою частиною процесу 

національного розвитку кожної країни в рамках всебічного забезпечення 

соціальної справедливості для всіх неповнолітніх, з одночасним сприянням 
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таким чином захисту молоді та підтриманням мирного порядку в суспільстві 

[203]. Згідно з п. 2.3 цих же Правил у рамках кожної національної юрисдикції 

слід докласти зусиль для прийняття комплексу законів, правил і положень, 

які відносяться безпосередньо до неповнолітніх та установ й органів до 

функцій яких віднесено здійснення правосуддя [203]. 

Водночас зміст вищевказаних міжнародних актів, так само як і питома 

вага сучасних наукових розробок, більше тяжіє до сфери кримінальної 

юстиції. Останнє, на наше переконання, сприяє формуванню помилкового 

сприйняття концепції ювенальної юстиції виключно як особливого порядку 

здійснення правосуддя по відношенню до неповнолітніх правопорушників. 

Так, дійсно, історично поштовхом до утворення ювенальної юстиції, як 

відмічає О. І. Нелін, стало надзвичайне зростання дитячої злочинності 

наприкінці ХІХ – початку ХХ ст., коли у більшості країн Європи стала 

масовою дитяча бездоглядність. Зокрема, перший ювенальний суд був 

утворений у 1899 р. у США (м. Чикаго). Надалі спеціалізовані дитячі суди 

створювалися у Канаді (1908 р.), Німеччині (1907 р.), Італії (1908 р.), Франції 

(1914 р.), Японії (1923 р.) та інших країнах [219, с. 5]. 

Разом із тим, враховуючи стан розвитку суспільних відносин, зміну 

підходів до праворозуміння, в цілому, та захисту прав дитини, зокрема, 

можна переконливо стверджувати про необхідність виходу за рамки 

кримінального судочинства при розумінні ювенальної юстиції та більш 

широкого сприйняття її природи у цьому контексті. 

Наведена позиція базується, в тому числі, й на розробках тих вчених, 

які в останні десятиліття обґрунтували життєздатність концепції цивільної 

ювенальної юстиції [104; 153; 194; 302; 345]. Так, І. І. Мартинович та 

О. М. Здрок у своїх роботах наголошують на тому, що спеціалізовані суди у 

справах неповнолітніх слід утворювати як органи міжгалузевої компетенції 

(кримінальної та цивільної), тобто змішаної компетенції [107; 195, с. 37]. 

Як справедливо відзначає Р. С. Хісматулін, обмежувати діяльність 

сімейних судів з прав неповнолітніх межами кримінальної юрисдикції було б 
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неправильним й більш того – недоцільним, адже сімейний суд не є 

звичайним судовим органом і його завдання не повинні обмежуватися 

здійсненням правосуддя тільки певної категорії справ. Одна із головних 

функцій цього суду – всебічний захист прав і законних інтересів 

неповнолітніх, у зв’язку з чим до компетенції сімейного суду у справах 

неповнолітніх повинен бути віднесений розгляд цивільних справ, які так чи 

інакше зачіпають інтереси осіб, що не досягли 18 років, зокрема, справи про 

позбавлення батьківських прав, встановлення батьківства, окремі житлові та 

трудові спори тощо [373, с. 75]. 

Окремим аргументом на користь формування ювенальної юстиції у 

цивільних справах може слугувати також відповідний досвід інших країн. 

Зокрема, станом на сьогодні, спеціалізовані суди з розгляду цивільних справ 

за участю неповнолітніх функціонують у Австрії, Польщі, Нідерландах, 

Франції, Іспанії, Португалії, Японії, США, Колумбії, маючи при цьому різну 

назву – сімейні, опікунські, з матримоніальних справ, у справах 

неповнолітніх та сім’ї [199, с. 57]. 

Так, у Нідерландах у середині судів утворені спеціалізовані дитячі 

департаменти, які розглядають справи про призначення опіки, поміщення 

дітей до спеціалізованих установ, кримінальні справи, справи про розірвання 

шлюбу, чому передує процес підготовки суддів до розгляду справ і 

подальший контроль за виконанням та здійсненністю винесених рішень, 

пов’язаних із захистом прав малолітніх та неповнолітніх осіб. Судді, що 

закріплені за відповідним департаментом та спеціалізуються у сімейному 

праві, після тривалої та кропіткої підготовки справи (включаючи особисте 

знайомство з дитиною, умовами її проживання, та ін.) проводять 

неформальну бесіду з дитиною, що передує розгляду й вирішенню справи 

[27, с.4]. 

У цілому ж досвід різних країн демонструє, що в основу ювенальної 

юстиції в цивільних справах так само закладається принцип спеціалізації, 

який має декілька варіантів реалізації: від закріплення внутрішньої 
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спеціалізації суддів у судах в межах інстанційної вертикалі до створення 

окремої системи так званих сімейних або ювенальних судів [164, с. 69; 199, 

с. 57–59; 293, с. 21–23; 327, с. 64; 373, с. 75; 378, с. 84–85]. 

При цьому, не зважаючи на обраний формат спеціалізації правосуддя у 

справах неповнолітніх, узагальнюючими ознаками ювенального суду 

виступають такі: 

 у всіх країнах, де існує ювенальний суд, на початковій стадії 

розгляду справи суддя діє одноосібно (ця ознака підкреслю є важливість його 

різнобічної підготовки, розуміння особливостей питань, що стосуються 

неповнолітніх); 

 до освіти, професії та життєвого досвіду судді висуваються особливі 

вимоги: він не обов’язково повинен бути юристом, це також може бути 

психолог, педагог, лікар; 

 правосуддя в ювенальних судах реалізується за специфічною 

судовою процедурою, у центрі якої перебуває неповнолітній і суддя [218, 

с. 5]. 

Водночас, як слушно зауважує О. М. Здрок, організація судів у справах 

неповнолітніх передбачає не лише передання їм від загальних судів функції 

правосуддя відносно неповнолітніх, а також забезпечення їх штатом 

відповідних спеціалістів, але й вирішення питання про те, якими 

специфічними рисами, що посилюють гарантії захисту прав і інтересів 

неповнолітніх, має бути наділене саме судочинство в таких судах [105, 

с. 294]. 

Наведене наштовхує нас на думку, що ювенальна юстиція у цивільних 

справах, як особлива система правосуддя, котра покликана забезпечити 

ефективний захист прав малолітніх і неповнолітніх осіб, структурно 

складається з двох компонентів: інституційного та процесуального. 

Інституційний компонент являє собою сукупність органів та осіб, які 

забезпечують здійснення правосуддя у цивільних справах, відповідно до 

мети ювенальної юстиції. Очевидно, що центральне місце в системі таких 
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інституцій відводиться ювенальному суду, який, як вже відзначалось вище, 

може існувати або у формі окремого спеціалізованого суду у справах 

неповнолітніх, або у формі закріплення в судах загальної юрисдикції 

внутрішньої спеціалізації суддів для розгляду окреслених справ. 

Відзначаючи важливість спеціалізації судової діяльності у справах 

малолітніх та неповнолітніх осіб, деякі науковці звертають увагу на те, що 

Конвенція ООН про права дитини та Пекінські правила не містять вимоги 

про створення ювенальних судів, а вказують на необхідність наявності 

спеціалізованої системи судочинства по відношенню до неповнолітніх, 

пріоритет позасудових процедур, професіоналізм, конфіденційність, оскільки 

важливою є не організаційна форма суду, а те, які процесуальні гарантії 

забезпечує такий суд неповнолітнім [30, с. 51; 345, с. 87]. 

Зокрема, правила формування складу суду у справах неповнолітніх 

повинні передбачати додаткові професійні вимоги, пов’язані з життєвим 

досвідом, знанням законодавства про статус неповнолітніх, психологічною 

підготовкою [345, с. 87]. Як відзначають М. Дегтяренко та О. Пікаревський, 

при розгляді цивільних справ за участю неповнолітнього перед судом постає 

ціла низка саме психологічних питань, що потребують вирішення, які 

різняться залежно від характеру справи, таких, як спроможності 

неповнолітнього адекватно сприймати й відтворювати інформацію, яка має 

значення для розгляду справи, встановлення стану загального розвитку 

неповнолітнього тощо [71, с. 67]. При цьому, на думку Л. В. Туманової, все 

вищенаведене можна забезпечити за результатами спеціалізації суддів, без 

створення окремої гілки судової системи [345, с. 87]. 

В аспекті української судової системи останній підхід видається нам 

найбільш сприятливим. Це пояснюється тим, що створення окремої 

інстанційної системи ювенальних судів є доволі об’ємним процесом, як з 

організаційної, так і з фінансової точки зору. Крім цього досвід останньої 

судової реформи, в частині утворення спеціалізованих судів, зокрема, 

Вищого суду з питань інтелектуальної власності, свідчить про тернистість 
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такого шляху [121]. 

Ідея внутрішньої спеціалізації суддів простежується також крізь 

призму положень ст. 6 Закону України «Про органи і служби у справах дітей 

та спеціальні установи для дітей», відповідно до якої справи щодо 

неповнолітніх мають розглядатися спеціально уповноваженими на те 

суддями (складом суддів) за участю представників служб у справах дітей, 

крім випадків, передбачених законом [273]. Проте реалізація відповідних 

положень закону знайшла своє часткове втілення лише на рівні 

кримінального процесуального законодавства, досвід чого обов’язково має, 

на наш погляд, бути врахований при формуванні цивілістичного напряму 

ювенальної юстиції в Україні. 

З точки зору обраного вузького підходу до розуміння природи 

ювенальної юстиції як правової категорії, до інституційного компоненту 

ювенальної юстиції слід віднести також органи влади, наділені державою 

повноваженнями щодо захисту прав дітей, зокрема, Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини, Уповноваженого Президента 

України з прав дитини, органи опіки та піклування, а також інших осіб, які 

можуть ставати суб’єктами цивільних процесуальних правовідносин у тому 

чи іншому вигляді. 

Стосовно такого суб’єкта, як Уповноважений з прав дитини, правовий 

статус якого на сьогодні врегульований Указом Президента України 

«Питання Уповноваженого Президента України з прав дитини» від 

11.09.2011 р. № 811/2011 [236], відзначимо про необхідність удосконалення 

чинного цивільного процесуального законодавства в частині повноважень 

такої особи здійснювати захист прав малолітніх та неповнолітніх осіб у 

цивільному судочинстві, зокрема у формі звернення до суду з позовом, про 

що неодноразово наголошувалося на сторінках юридичної літератури [125; 

185; 211; 227]. 

Не менш важливою й органічною інституцією в системі ювенальної 

юстиції має, на наш погляд, стати також ювенальна адвокатура. Зокрема, в 
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науковій літературі відмічається, що вирішення проблеми побудови, 

розвитку та повноцінного функціонування ювенального судочинства 

неможливо без участі спеціалізованої адвокатури, яка повинна бути одним із 

основних стовпів ювенального правосуддя [115, с. 186–187; 260, с. 113]. 

З поміж іншого, деякі дослідники обґрунтовують необхідність 

включення до складу інституцій ювенальної юстиції й інших органів, 

зокрема, нотаріату [219, с. 4–7; 235, с. 10–12]. Так, О. І. Нелін пропонує 

включити нотаріуса до системи органів та установ ювенальної юстиції, 

пояснюючи це визначеною у Законі України «Про нотаріат» роллю нотаріату 

у гарантуванні захисту прав та охоронюваних законом інтересів громадян 

при вчиненні нотаріальних дій, у тому числі неповнолітніх [219, с. 6]. 

Остання точка зору видається нам доволі спірною, оскільки традиційно у 

доктрині нотаріат розглядається я інститут превентивного правосуддя [138, 

с. 9] й чинна національна модель цивільного судочинства не визначає 

нотаріуса як орган, який може бути суб’єктом звернення до суду в інтересах 

інших осіб, зокрема малолітніх та неповнолітніх, або здійснювати 

представницьку функцію. Останнє, як зазначалось вище, є кваліфікуючою 

ознакою кожної інституції в структурі ювенальної юстиції. 

Іншим фундаментальним компонентом ювенальної юстиції у 

цивільних справах є специфічний процесуальний механізм забезпечення 

захисту прав малолітніх і неповнолітніх осіб при здійсненні правосуддя, що 

складається з процедур, інструментів та способів, за допомогою яких 

досягається мета ювенального правосуддя (процесуальний компонент). 

Як справедливо підкреслює О. М. Здрок, не менш, а можливо й більш 

значущим є саме судочинний аспект спеціалізації, який полягає в 

диференціації провадження, наділення процедури розгляду тієї чи іншої 

групи цивільних справ певними особливостями. З позиції вченої, включення 

цивільного судочинства у справах неповнолітніх до системи ювенальної 

юстиції повинно здійснюватися саме шляхом детального врегулювання й 

подальшої розробки особливостей розгляду таких справ, пошуку додаткових 
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процесуальних гарантій, які дозволять неповнолітнім ефективно захищати 

свої права у суді [107, с. 188]. 

При цьому, поряд із загальними принципами ювенальної юстиції, які 

закладаються в її основу, побудова процесуального механізму захисту прав і 

інтересів малолітніх та неповнолітніх осіб при здійсненні правосуддя у 

цивільних справах потребує орієнтації на додаткові, специфічні засади. До 

останніх зокрема відносять принципи: 

– процесуальної правосуб’єктності (правоздатності) неповнолітніх; 

– переважно неповного обсягу дієздатності неповнолітніх та їх 

обов’язкового судового представництва; 

– права неповнолітнього бути заслуханим під час будь-якого судового 

розгляду, що зачіпає його права та інтереси; 

– мінімізації часу знаходження неповнолітнього в залі судового 

засідання; 

– дотримання при розгляді цивільних справ за участю неповнолітніх 

усіх процесуальних гарантій поряд із додатковими (принцип пільговості) 

[104, с. 153–157]. 

Останній принцип ювенальної юстиції у цивільних справах потребує 

окремої уваги, оскільки саме на його основі формується набір способів 

забезпечення захисту прав малолітніх та неповнолітніх осіб. Відповідно до 

принципу пільговості цивільне судочинство наділяється низкою специфічних 

рис, що посилюють гарантії захисту прав дітей та компенсують неповний 

обсяг їх дієздатності. Встановлення процесуальних особливостей розгляду 

цивільних справ пов’язується, головним чином, з посиленням публічних 

засад судочинства, що дістає свого прояву, зокрема, в наданні державним 

органам, юридичним особам та громадянам широких прав звертатися до суду 

та ініціювати процес в інтересах малолітньої чи неповнолітньої особи; у 

розгляді цивільних справ неповнолітніх за обов’язкової участі органів опіки 

та піклування; у встановленні контролю таких органів за розпорядчими діями 

законних представників малолітніх та неповнолітніх; у праві суду, в 
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установлених законом випадках, вийти за межі заявлених вимог або вжити 

тимчасових заходів по захисту його прав до вирішення справи по суті [104, 

с. 157], а також в наявності інших процесуальних способів та процедур. 

Звідси, в контексті аналізу структури та змісту нової редакції ЦПК 

України 2017 р., а також останніх доктринальних розробок у сфері теорії 

ювенальної юстиції, слід виокремити такі особливості процесуального 

механізму захисту прав малолітніх і неповнолітніх осіб при здійсненні 

правосуддя у цивільних справах: 

– особливий зміст процесуальної правосуб’єктності малолітніх і 

неповнолітніх осіб; 

– особлива предметна юрисдикція справ за участю малолітніх і 

неповнолітніх осіб; 

– особливий режим дії окремих принципів цивільного судочинства; 

– наявність органів та осіб, які за законом мають право ініціювати 

процедуру захисту прав малолітніх і неповнолітніх осіб та супроводжувати її; 

– особливі положення щодо представництва та надання правової 

допомоги малолітнім і неповнолітнім особам; 

– наявність процесуальних особливостей розгляду окремих категорій 

справ за участю неповнолітніх; 

– особливості функціонування інституту судових витрат; 

– наявність додаткових гарантій та повноважень суду по забезпеченню 

захисту прав малолітніх і неповнолітніх осіб при здійсненні правосуддя, а 

також на стадії виконання судових рішень. 

Водночас слід відмітити проблему, пов’язану із можливістю захисту 

прав неповнолітніх при реалізації медіативних процедур, що знаходить 

поступове закріплення в національному законодавстві України. Різноманітні 

аспекти медіації стали предметом наукових досліджень багатьох вчених, 

зокрема Ю. Д. Притики [264–266]. Проте, з огляду на дискусійність 

можливості віднесення медіації до змісту правосуддя по цивільним справам, 

зазначена тематика є, як уявляється, важливим самостійним напрямком 
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наукових досліджень, що може вдосконалити процесуальні механізми 

захисту прав малолітніх та неповнолітніх осіб. 

Таким чином, правова природа захисту прав малолітніх і неповнолітніх 

осіб при здійсненні правосуддя у цивільних справах розкривається через 

концепт ювенальної юстиції як особливої системи правосуддя, що 

складається з двох фундаментальних компонентів: інституційного та 

процесуального. Внутрішня структура останнього відображає специфіку 

процесуального механізму захисту прав дітей у цивільному судочинстві. 

3.2 Процесуальний механізм та способи забезпечення захисту прав 

малолітніх і неповнолітніх осіб при здійсненні правосуддя у цивільних 

справах 

Важливою складовою дослідження та розкриття проблематики захисту 

прав малолітніх і неповнолітніх осіб при здійсненні правосуддя у цивільних 

справах вбачається детальний аналіз особливостей відповідного 

процесуального механізму, а також способів, які доктрина цивільного 

процесу, а також чинне цивільне процесуальне законодавство закладають в 

середину такого механізму та які відображають напрямки його 

функціонування. 

У цьому аспекті, поряд з оглядом особливостей змісту цивільної 

процесуальної правосуб’єктності й правового статусу малолітніх і 

неповнолітніх осіб, чому було присвячено окрему увагу раніше, існує 

потреба в дискусії стосовно інших складників процесуального компоненту 

ювенальної юстиції у цивільних справах. 

Зокрема, в юридичній літературі відмічається, що одним з таких 

складників, через який уособлюється специфічний процесуальний порядок 

розгляду цивільних справ щодо малолітніх і неповнолітніх осіб є закріплення 

на рівні ЦПК України особливих правил предметної юрисдикції відповідної 

категорії справ. 
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Чинна редакція ЦПК України, зокрема ст. 19, не містить будь-яких 

спеціальних юрисдикційних правил стосовно справ, пов’язаних із захистом 

прав і законних інтересів дітей. Водночас, відштовхуючись від ідей, 

покладених в основу нашого дослідження, вважаємо абсолютно необхідним 

передбачення відповідних правил у процесуальному законі, як важливої 

складової у напрямку розбудови національної системи цивільної ювенальної 

юстиції. 

Відзначимо, що у правовій доктрині на сьогодні сформувалося два 

підходи стосовно вирішення питання про компетенцію ювенальних судів у 

сфері цивільної юрисдикції: широкий підхід, за якого до їх підсудності 

передбачається віднести всі цивільні справи за участю неповнолітніх у 

певному статусі, та вузький, згідно з яким такими повинні стати справи, 

прямо чи опосередковано пов’язані із вихованням малолітніх і неповнолітніх 

осіб [107, с. 184]. 

В основу першого підходу закладено специфіку процесуального 

становища малолітніх і неповнолітніх осіб у справі. Іншими словами, до 

компетенції спеціалізованого ювенального суду мають належати будь-які 

цивільні справи, в яких прямо чи опосередковано беруть участь такі особи. 

Прихильники цього підходу обґрунтовують свою позицію зазвичай тим, що 

за його реалізації усі цивільні справи неповнолітніх будуть розглядатися 

суддями з поглибленим знанням законодавства про дітей та дитячої 

психології, що підвищить якість здійснення правосуддя [107, с. 184–185]. 

Разом із тим наведена аргументація вбачається нам доволі спірною. 

Виникає питання, чи виправданим є призначення спеціалізованого складу 

суду для розгляду кожної справи, яка зачіпає інтереси дитини чи передбачає 

наявність у неї певного обсягу процесуальної правосуб’єктності. Для 

прикладу, навряд чи можна визнати виправданим призначення ювенального 

суду для розгляду справи про звернення стягнення на предмет іпотеки – 

житла, право на проживання у якому мають члени сім’ї іпотекодавця, в тому 

числі й його діти, оскільки предметом розгляду в такому випадку 
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виступатимуть насамперед іпотечні правовідносини в яких діти не є 

безпосередніми учасниками. 

Те ж саме стосується розгляду цивільних справ, у яких одним із засобів 

доказування виступають показання свідка, яким є малолітня або 

неповнолітня особа. Безумовно, особливий процесуальний порядок допиту 

малолітніх і неповнолітніх свідків є важливою складовою процесуального 

механізму забезпечення прав таких осіб при здійсненні правосуддя у 

цивільних правах, про що окремо буде сказано далі. Проте лише наявність 

потенційної можливості допиту у процесі дитини, як свідка, наприклад, при 

розгляді справи при відшкодуванні шкоди, завданої джерелом підвищеної 

небезпеки, аж ніяк, на нашу думку, не може розглядатися як достатня 

підстава для розгляду відповідної справи спеціалізованим ювенальним 

судом. 

У зв’язку з викладеним, найбільш виваженим та виправданим нам 

уявляється другий підхід, за якого основним критерієм віднесення справи до 

юрисдикції ювенального суду є специфіка предмета спору, тобто 

матеріально-правовий критерій. Як відмічає О. М. Здрок, на користь такого 

підходу говорить й той факт, що у світовій практиці не має досвіду 

діяльності ювенальних судів, які б розглядали цивільні справи за участю 

неповнолітніх у такому широкому обсязі, як це пропонують прихильники 

першого підходу, визначаючи за базовий критерій підсудності справи 

спеціалізованого ювенального суду процесуальне становище 

неповнолітнього у справі. Навпаки, як правило, перелік цивільних справ 

віднесених до компетенції ювенального суду, обмежується спорами, що 

виникають із сімейних правовідносин. Що стосується позовів, які виникають 

з правочинів, житлових правовідносин, трудових та інших справ за участю 

неповнолітніх, такі справи розглядаються судами у загальному порядку. Для 

прикладу у Польщі сімейні суди розглядають спори, що виникають із 

відносин дитини та батьків, подружжя між собою, справи про направлення 

громадян на примусове лікування. У Японії – спори з сімейних 
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правовідносин. У Франції до компетенції ювенального судді віднесено 

застосування заходів захисту неблагополучної дитини, під якою розуміється 

дитина, чиє здоров’я, безпека чи моральність перебувають під загрозою або 

умови виховання якої істотно порушуються (статті 375–378
8
 ЦК Франції). 

Якщо проаналізувати заходи, що застосовуються ювенальним суддею у 

Франції для надання допомоги такій дитині (передання іншому з батьків чи 

третій особі, вилучення з сім’ї та поміщення до якоїсь установи), чітко 

простежується аналогія цієї категорії справ із такими інститутами 

національного сімейного права, як позбавлення батьківських прав та 

відібрання дитини без позбавлення батьківських прав [107, с. 186]. 

Іншими словами, на рівні ЦПК України мають передбачатись особливі 

юрисдикційні правила щодо розгляду справ, які безпосередньо стосуються 

питання виховання та розвитку малолітніх і неповнолітніх осіб, а також інші 

справи, у яких повноцінними учасниками виступають такі особи. Зокрема, до 

таких справ слід віднести справи про позбавлення батьківських прав, про 

визначення місця проживання дитини, про участь батьків у вихованні 

дитини, про відібрання дитини без позбавлення батьківських прав, про 

надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності, про усиновлення 

та ін. 

Поряд з окремими правилами юрисдикції, належне функціонування 

процесуального механізму захисту прав малолітніх і неповнолітніх осіб 

забезпечується завдяки існуванню особливого режиму дії деяких принципів 

цивільного судочинства, передусім диспозитивності, змагальності та 

гласності. 

Зокрема, диспозитивність, як засадничий принцип сучасної моделі 

цивільного судочинства, передбачає автономію суб’єкта щодо реалізації 

будь-яких процесуальних прав й охоплює дві складові: матеріальну та 

формальну. Матеріальна складова розкривається через можливість сторін 

розпоряджатися своїми правами щодо предмета судового спору й передбачає 

правомочності щодо: 1) визначення характеру та обсягу позовних вимог чи 
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заперечень, їх зміни, тобто збільшення чи зменшення; 2) підстав позовних 

вимог чи заперечень, їх зміни; 3) розпорядження матеріальними правами та 

процесуальними засобами їх захисту (відмова від позову, визнання позову, 

укладення мирової угоди). У свою чергу диспозитивність у формальному 

аспекті означає право сторін розпоряджатися процесуальними правами при 

розгляді справи. Реалізація формальної диспозитивності відбивається у 

власному розсуді сторін щодо розпорядження процесуальними засобами 

захисту своїх прав і має різноплановий характер [177, с. 183–184]. 

Так, відповідно до частин 1 та 3 ст. 13 ЦПК України суд розглядає 

справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього 

Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих 

учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом 

випадках. Учасник справи розпоряджається своїми правами щодо предмета 

спору на власний розсуд. Таке право мають також особи, в інтересах яких 

заявлено вимоги, за винятком тих осіб, які не мають процесуальної 

дієздатності [388]. 

Отже, конструкція принципу диспозитивності передбачає 

неможливість суду, за загальним правилом, втручатись у розпорядження 

сторонами своїми процесуальними правами, визначаючи, що динаміка 

процесу залежить виключно від ініціативи та волі сторін й саме останні 

несуть відповідальність за наслідки вчинення або не вчинення окремих 

процесуальних дій. 

Водночас специфіка процесуальної правосуб’єктності малолітніх і 

неповнолітніх осіб, як учасників процесу, так само як і потреба в особливій 

увазі до питання захисту їх прав, визначає можливість відступу від загальних 

правил диспозитивності, що втілюється у низці процесуальних норм, які 

регламентують можливості суду втручатися у процес розпорядження 

малолітніми і неповнолітніми особами або їх законними представниками 

процесуальними правами. 

Зокрема, у деяких випадках з метою захисту прав та інтересів дитини 
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законодавство передбачає право суду вийти за межі позовних вимог. Для 

прикладу, Законом України «Про внесення змін до Сімейного кодексу 

України щодо обов’язку осіб, позбавлених батьківських прав, утримувати 

дитину» були внесені зміни до ст. 166 СК України щодо обов’язку суду 

приймати рішення про призначення аліментів одночасно з процедурою 

позбавлення батьківських прав. Положення ч. 3 ст. 166 СК України надає 

право суду приймати рішення про перерахування аліментів на особистий 

рахунок дитини у відділенні Державного ощадного банку України, у разі 

якщо мати, батько або інші законні представники дитини відмовляються 

отримувати аліменти від особи, позбавленої батьківських прав, та 

зобов’язувати останніх відкрити зазначений особистий рахунок у місячний 

строк з дня набрання законної сили рішенням суду [36, с. 20]. 

Винятки мають місце й у частині розпорядження правами щодо 

предмета спору. Так, згідно з ч. 6 ст. 49 ЦПК України суд не приймає 

відмови від позову, зменшення розміру позовних вимог, визнання позову 

відповідачем у справі, в якій особу представляє її законний представник, 

якщо його дії суперечать інтересам особи, яку він представляє. Також, 

відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 207 ЦПК України суд може постановити ухвалу 

про відмову у затвердженні мирової угоди і продовжити судовий розгляд, 

якщо одну із сторін мирової угоди представляє її законний представник, дії 

якого суперечать інтересам особи, яку він представляє [388]. 

Окрім вищенаведеного виключенням із загальних положень 

диспозитивності слід також визнати норми процесуального закону про право 

суду залучити відповідний орган чи особу, яким законом надано право 

захищати права, свободи та інтереси інших осіб, якщо дії законного 

представника суперечать інтересам особи, яку він представляє (ч. 4 ст. 13 

ЦПК України). Схожим чином законодавець передбачає виключення в 

механізмі дії іншого фундаментального принципу цивільного судочинства – 

змагальності при розгляді справ за участю малолітніх і неповнолітніх осіб. 

Безперечною та, навіть, аксіоматичною видається теза про те, що 
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змагальність є невід’ємним атрибутом правосуддя, оскільки функціонування 

правосуддя поза змагальної моделі судочинства неможливо [192]. Як відомо, 

головна відмінність слідчої (інквізиційної) та змагальної моделі судочинства 

полягає у різному підході до визначення місця суду й сторін у доказовій 

діяльності. 

Як відзначає І. В. Решетнікова, в інквізиційному типі судочинства 

сторони є відносно пасивними, а суд – навпаки є активним і грає роль 

слідчого. Зокрема, суд контролює збір доказів, визначає предмет і межі 

доказування, розподіляє обов’язки по доведенню, коло необхідних і 

достатніх доказів, керує дослідженням цих доказів в судовому засіданні [288, 

с. 68]. 

На противагу цьому ідея змагального процесу базується, насамперед, 

на виключенні суду із кола суб’єктів доказування з покладенням 

відповідного процесуального обов’язку на учасників процесу та 

закріпленням за судом лише ролі арбітра. Саме така модель реалізована в 

ЦПК України, що демонструється крізь призму аналізу положень статей 12, 

13 та 81 Кодексу, згідно з якими суд позбавлений можливості збирати докази 

з власної ініціативи, а обов’язок доведення обставин, покладених в основу 

вимог або заперечень покладено виключно на сторони. 

Разом із тим будь-яке правило може передбачати виключення, якщо 

таке виключення виправдано необхідністю досягнення мети вищого порядку, 

й чинна редакція ЦПК України, поряд з винятками характерними для 

процедур окремого провадження (ч. 3 ст. 294), де, зокрема, розглядаються 

справи про усиновлення, у справах позовного провадження, які торкаються 

захисту прав та інтересів дитини, наділяє суд правом збирати докази з 

власної ініціативи. 

Так, відповідно до ч. 2 ст. 13 ЦПК України суд має право збирати 

докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи лише у випадках, 

коли це необхідно для захисту малолітніх чи неповнолітніх осіб або осіб, які 

визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена, а також в інших 
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випадках, передбачених цим Кодексом. Крім цього також суд з власної 

ініціативи має право витребувати докази у випадку, коли він має сумніви у 

добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або 

виконанні обов’язків щодо доказів (ч. 7 ст. 81 ЦПК України) [388]. 

Наведені законодавчі положення, на думку Н. Волкової, включають 

суд до кола суб’єктів доказування у справах щодо захисту прав і інтересів 

дитини [36, с. 20]. Останнє, водночас, дозволяє зробити висновок, що поряд 

із загальновизнаною змагальною моделлю, в окресленій категорії справ 

цивільному судочинству притаманні риси слідчого процесу, що в цьому 

випадку видається нам цілком виправданим. 

У цьому аспекті відступ від загальних засад змагальності із наданням 

правосуддю у справах неповнолітніх слідчого забарвлення жодним чином, на 

наш погляд, не посягає й не нівелює сформовану у ЦПК України модель 

позовного провадження. Навпаки, подібний виняток, з урахуванням 

специфіки ювенальної юстиції, переслідує легітимну мету – забезпечення 

права на справедливий суд найменш захищених категорій населення до яких, 

поза усяким сумнівом, належать діти. 

Як справедливо відмічається у літературі, проникнення слідчих засад у 

процедури розгляду справ за участю дітей обґрунтовано не просто 

необхідністю вирішення спору, а й встановлення істини, як необхідної умови 

винесення справедливого й умотивованого рішення, що визначає не тільки 

можливість повноцінного розвитку дитини, права та інтереси якого зачіпає 

судовий розгляд, а й можливість нормального функціонування сім’ї, як 

важливої складової соціуму. У свою чергу змагальна модель судочинства в її 

класичному вигляді не здатна у повній мірі забезпечити досягнення 

перелічених вище цілей, й відповідно сприяти здійсненню особливого 

механізму захисту осіб, що не досягли повноліття [80, с. 39]. 

Поряд із диспозитивністю й змагальністю, окремим принципом, який 

зазнає специфічного режиму дії при здійсненні правосуддя по відношенню 

до малолітніх і неповнолітніх осіб, є принцип гласності. Засада гласності 
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(публічності) та відкритості судового процесу визнається складовою права на 

справедливий судовий розгляд й окрім Конвенції про захист прав людини й 

основоположних свобод, втілена на рівні Конституції України та ЦПК 

України (ст. 7). 

Загальний режим дії окресленого принципу передбачає, зокрема, 

відкритість судового слухання, його повне фіксування технічними засобами 

та можливість присутніх у залі судового засідання здійснювати фотозйомку, 

відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних 

засобів без отримання окремого дозволу суду [49, с. 39; 386, с. 47]. Водночас 

на рівні Конвенції (ст. 6) та Міжнародного пакту про громадянські і 

політичні права (ст. 14) передбачено, що преса і публіка можуть не 

допускатися до зали судового засідання протягом усього судового розгляду 

або його частини в інтересах моралі, громадського порядку чи національної 

безпеки в демократичному суспільстві, якщо того вимагають інтереси 

неповнолітніх або захист приватного життя сторін, або  тією мірою, що 

визнана судом суворо необхідною, коли за особливих обставин публічність 

розгляду може зашкодити інтересам правосуддя [144]. Наведений підхід, в 

частині обмежень відкритих слухань з метою урахування інтересів 

неповнолітніх, був додатково розвинутий у рішеннях Європейського суду з 

прав людини («Б. і П. проти Сполученого Королівства», «Мозер проти 

Австрії») [259]. Таким чином, мова йде про застосування легітимних 

обмежень гласності судового процесу, які, на думку В. П. Гончара, 

переслідують соціально-правову мету – охорону прав за законних інтересів 

учасників судочинства та інших осіб, зокрема, неповнолітніх осіб, які беруть 

участь у судовому розгляді або інтересів яких стосується такий розгляд [48, 

с. 71, 75]. 

У свою чергу, реалізація відповідних обмежень забезпечується завдяки 

використанню інструменту «закритого судового засідання». Так, відповідно 

до ч. 7 ст. 7 ЦПК України розгляд справи у закритому судовому засіданні 

проводиться у випадках, коли відкритий судовий розгляд може мати 
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наслідком розголошення таємної чи іншої інформації, що охороняється 

законом, або за клопотанням учасників справи з метою забезпечення 

таємниці усиновлення, запобігання розголошенню відомостей про інтимні чи 

інші особисті сторони життя учасників справи або відомостей, що 

принижують їхню честь і гідність, а також в інших випадках, установлених 

законом. 

З аналізу наведеної норми випливає, що закритий розгляд справи 

допускається, по-перше, в разі, якщо відкритий розгляд може призвести до 

розголошення відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка 

охороняється законом і це є імперативним правилом, яке діє незалежно від 

ініціативи сторін і розсуду суду. По-друге, закрите судове засідання може 

бути проведено на задоволення відповідного клопотання особи, яка бере 

участь у справі, зокрема, у справі про усиновлення [169, с. 50]. 

Звідси, з урахуванням положень ст. 6 Конвенції та національного 

процесуального закону можна зробити висновок, що при розгляді справ, які 

стосуються захисту прав та інтересів малолітніх і неповнолітніх осіб, 

допускається закритий режим слухання за умови подання відповідного 

клопотання учасникам и справи. Крім цього, відповідно до частин 9 та 10 ст. 

7 ЦПК України, допускається часткове закриття слухання по справі для 

вчинення окремих процесуальних дій. В аспекті участі у цивільному процесі 

неповнолітніх остання ситуація властива процедурі допиту неповнолітніх 

свідків (ст. 232 ЦПК України), яка в окремих випадках може відбуватись з 

обмеженням дії принципу гласності [285, с. 179–180]. 

В юридичній літературі потреба в обмеженні засади гласності судового 

процесу при розгляді справ щодо дітей обґрунтовується, насамперед, 

психофізіологічними особливостями розвитку останніх. Як відзначає 

В. В. Городовенко, такі обмеження захищають підлітків від можливого 

несприятливого впливу на них судового процесу, оскільки вони через 

недостатню соціальну зрілість можуть неправильно сприйняти обставини 

розгляду справи і те, що відбувається у суді [49, с. 43]. 
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Разом із тим, зважаючи на встановлений законом процесуальний 

порядок закриття судового засідання, якому передує подання відповідного 

клопотання, наявність підстав для обмеження публічного слухання має бути 

ретельно вивчена судом, що випливає з висновків Європейського суду з прав 

людини, сформульованих у рішенні у справі «Мозер проти Австрії» [259]. 

У цьому контексті варто звернути увагу на колізію, яка має місце між 

нормами ч. 7 ст. 7 та ч. 3 ст. 313 ЦПК України, при розгляді справ про 

усиновлення, оскільки перша передбачає необхідність подання клопотання 

про розгляд такої справи у закритому судовому засіданні, а інша, по суті, 

автоматично визначає закритий режим розгляду таких справ. На думку 

В. А. Кройтора, винятки із загальних правил гласності при розгляді справ про 

усиновлення зумовлені низкою специфічних інтересів. Це і необхідність 

захисту інтересів усиновлювачів, які приймають непросте рішення прийняти 

в родину дитину з надією на те, що вона вважатиме їх своїми батьками і тому 

вони зможуть побудувати спілкування з нею та її виховання. Це і потреба в 

захисті інтересів самої дитини, найбільш повне виховання й розвиток якої 

(особливо в ранньому віці) можливе лише у випадку, якщо дитина впевнена в 

тому, що живе у своїй рідній родині. Це й інтереси біологічних батьків, які 

можуть не бажати розголосу того, що вони були вимушені передати своїх 

дітей на всиновлення тощо [169, с. 50]. При цьому вчений відмічає, що 

законодавче положення про те, що суд зобов’язаний провести закрите судове 

засідання у разі клопотання про це усиновителів цілком правильним, 

оскільки право усиновителів на охорону таємниці усиновлення підлягає 

найсуворішому захисту, але тільки у разі, якщо вони самі того забажають 

[169, с. 51]. 

З останньою точкою зору можна погодитись лише частково. Дійсно, 

положення СК України передбачають право на таємницю усиновлення та 

відповідні механізми її забезпечення (статті 226–228). Водночас, виходячи з 

існуючих доктринальних підходів до розкриття природи такої таємниці [21; 

44], слід відзначити, що функціонування вказаного інституту передбачає 
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врахування не лише інтересів усиновлювачів, а й у рівній мірі інтересів 

дитини. 

У зв’язку з вищевикладеним вважаємо, що при визначенні режиму 

розгляду справ про усиновлення слід виходити, насамперед, із 

психофізіологічних особливостей віку конкретної дитини та її здатності 

усвідомлювати значення відповідної процедури. Тому, на наше переконання, 

ЦПК України повинен передбачати безальтернативне правило про розгляд 

справ щодо усиновлення малолітньої дитини у закритому судовому засіданні, 

без необхідності подання відповідного клопотання про це. 

Таким чином, в контексті реалізації обмежень принципу гласності при 

забезпеченні прав малолітніх і неповнолітніх осіб, слід виходити із трьох 

варіацій розгляду відповідних категорій  справ у закритому судовому 

засіданні або вчиненні окремих процедур: 

1) імперативний розгляд справ про усиновлення малолітньої дитини у 

закритому режимі; 

2) застосування обмежень при розгляді окремих категорій справ, які 

зачіпають права та інтереси дітей за клопотанням учасників справи; 

3) застосування обмежень при здійсненні окремих процедур 

цивільного судочинства за участю малолітніх або неповнолітніх осіб, 

зокрема, під час допиту свідка. 

Невід’ємною ланкою досліджуваного процесуального механізму 

захисту прав малолітніх і неповнолітніх осіб слід визнати наявність у 

цивільному судочинстві особливої групи учасників – органів та осіб, яким за 

законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб (ч. 2 ст. 4 

ЦПК України). Підстави та порядок участі окреслених суб’єктів у процесі 

визначені у статтях 56 та 57 ЦПК України, нормами яких, зокрема 

передбачено, що у випадках, встановлених законом, органи державної влади, 

органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи можуть 

звертатися до суду із заявами про захист прав, свобод та інтересів інших осіб 

або державних чи суспільних інтересів та брати участь у цих справах. При 
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цьому, не зважаючи на те, що вказана група осіб приймає участь у розгляді 

різних категорій справ, їх наявність, як відмічалось вище, є важливою 

інституційною складовою ювенальної юстиції у цивільних справах. 

У науці цивільного процесу відмічається, що на відміну від 

представників, діяльність органів та осіб, які захищають інтереси інших осіб 

має специфічне забарвлення: по-перше, вони діють у процесі на захист чужих 

прав та інтересів, по-друге, не представляють осіб, які володіють цим правом 

і, по-третє, діють у процесі від свого імені й не пов’язані позицією тієї особи, 

яку вони захищають [158, с. 102]. 

Реалізовуючи свою процесуальну функцію, як зазначає 

І. П. Тимошевська, ці органи діють, насамперед, у суспільних чи державних 

інтересах, оскільки суспільство, держава заінтересовані в тому, щоб 

правомочні особи здійснювали свої суб’єктивні права, а зобов’язані особи – 

обов’язки, щоб дотримувався принцип законності [341, с. 62]. Вчена 

відзначає, що окрім захисту прав, свобод та інтересів інших осіб або 

державних чи суспільних інтересів, ця категорія осіб виражає публічно-

правові засади в цивільному процесі, що є відбитком не лише законодавчої 

традиції, але й специфіки типологізації цивільного процесу [341, с. 67]. 

В аспекті забезпечення захисту прав і законних інтересів малолітніх і 

неповнолітніх осіб слід звернути увагу на дві найбільш поширені форми 

участі у цивільному процесі вказаних органів: 

1) звернення до суду у випадках, встановлених законом із заявами про 

захист прав, свобод та інтересів малолітніх і неповнолітніх осіб, а також 

участь у розгляді відповідних справ (ч. 1 ст. 56 ЦПК України); 2) залучення 

судом до участі у справі або участь у справі за власної ініціативи для подання 

висновків на виконання своїх повноважень (ч. 6 ст. 56 ЦПК України). 

Так, відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 13 Закону України «Про 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» уповноважений 

має право особисто або через свого представника в установленому законом 

порядку звертатися до суду із заявами про захист прав і свобод осіб, які через 
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недосягнення повноліття неспроможні самостійно захистити свої права і 

свободи, а також брати участь у судовому розгляді справ, провадження в 

яких відкрито за його позовами (заявами, клопотаннями (поданнями) [278]. 

Аналогічним правом також наділені органи опіки та піклування, які в силу 

положень СК України, Правил опіки та піклування уповноважені на 

звернення до суду з позовами: про визнання шлюбу недійсним (ст. 42 СК 

України); про позбавлення батьківських прав (ст. 165 СК України); про 

відібрання дитини від батьків без позбавлення їх батьківських прав (ст. 170 

України); про скасування усиновлення чи визнання усиновлення недійсним 

(ст. 240 СК України) [177, с. 329–330]. В окремих випадках, встановлених 

законом, органи опіки та піклування можуть залучатися до участі у справі 

для подання висновків. Зокрема, така форма участі зазначених органів у 

цивільному процесі є обов’язковою або за ініціативи суду у справах про 

надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності (ст. 303 ЦПК 

України), усиновлення (ст. 313 ЦПК України), тимчасове влаштування 

дитини до дитячого чи лікувального закладу (ст. 374 СК України). 

У справах позовного провадження, з метою захисту прав та інтересів 

дитини, участь органів опіки та піклування є обов’язковою при вирішенні 

спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини; позбавлення й 

поновлення батьківських прав; побачення з дитиною матері, батька, які 

позбавлені батьківських прав; відібрання дитини від особи, яка тримає її в 

себе не на підставі закону або рішення суду; управління батьками майном 

дитини; скасування усиновлення та визнання його недійсним (ст. 19 СК 

України) [224, с. 251]. 

Відповідно до ч. 5 ст. 19 СК України орган опіки та піклування подає 

суду письмовий висновок щодо розв’язання спору на підставі відомостей, 

одержаних у результаті обстеження умов проживання дитини, батьків, інших 

осіб, які бажають проживати з дитиною, брати участь у її вихованні, а також 

на підставі інших документів, які стосуються справи [318]. Водночас 

відсутність у законодавстві чіткого регулювання статусу відповідного 
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документу, а також вимог стосовно його форми та змісту призводить до 

різноманітного трактування його правової природи. У цьому контексті 

найбільш дискусійним залишається питання доказового значення висновку 

органу опіки та піклування стосовно якого сформувалося два протилежні 

погляди. Одні вчені вважають його окремим засобом доказування [120, 

с. 102; 224, с. 252; 368, с. 58], інші – навпаки стверджують про відсутність у 

нього властивостей доказу [79, с. 150; 174, с. 176]. 

Наведена розбіжність у поглядах вчених зумовлена відсутністю 

висновку органів опіки і піклування серед переліку засобів доказування, 

визначених у ст. 76 ЦПК України, а також змістом ч. 6 ст. 19 СК України, яка 

визначає, що суд може не погодитися з висновком органу опіки та 

піклування у випадку його недостатньої обґрунтованості або якщо такий 

суперечить інтересам дитини. 

На нашу думку, висновок органу опіки і піклування, який складається 

та надається при розгляді окремих категорій справ, передбачених СК 

України, за своєю природою більше тяжіє до письмових доказів, оскільки є 

документом, в якому зафіксовані дані про обставини, що мають значення для 

правильного розгляду справи (ст. 95 ЦПК України). 

Як відзначає Н. С. Новик, висновок органу опіки та піклування містить 

фактичні дані, тобто це фактична частина висновку, де відповідний орган 

викладає факти, які стали йому відомі під час проведення обстежень умов 

проживання, проведення опитування, дослідження довідок, з’ясування 

відносин. Суд не може отримати такі дані з інших джерел. Звідси, вчена 

констатує, що висловлення думки органу опіки та піклування є проміжним 

оцінюванням доказів, яке може здійснювати будь-який суб’єкт, при цьому 

остаточну оцінку доказів здійснює суд [224, с. 252]. 

Разом із тим, з точки зору наукової класифікації доказів, можна 

простежити його особливість, яка полягає у тому, що процес формування 

такого висновку має два джерела: речовий (акти, довідки) та особистісний 

(пояснення батьків, інших осіб, а також думка дитини), й свідчить про його 
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змішаний характер. У зв’язку з цим та, зважаючи на особливе значення, яке 

законодавець відводить висновкам органів опіки та піклування при розгляді 

справ, що зачіпають права та інтереси дитини, вбачається за доцільне 

передбачити на рівні ЦПК України його статус як різновиду письмового 

доказу, а також закріпити у законодавстві конкретні вимоги щодо форми та 

змісту вказаного документу. 

Поряд з аналізом правових підстав участі у цивільному процесі органів 

та осіб, які мають право звертатися до суду в інтересах малолітніх і 

неповнолітніх осіб, окремо, на нашу думку, слід приділити увагу й іншим 

суб’єктам, участь яких, в силу специфіки окремих процесуальних дій, здатна 

сприяти забезпеченню захисту прав дітей при здійсненні правосуддя у 

цивільних справах. Так, у літературі висловлено цікаву точку зору стосовно 

необхідності віднесення до осіб, які сприяють здійсненню правосуддя (інших 

учасників справи) у справах за участю малолітніх і неповнолітніх осіб 

педагога та психолога [94, с. 80; 345, с. 91]. 

Подібний підхід на сьогодні реалізований у сфері кримінального 

судочинства, де передбачена обов’язкова участь педагога або психолога при 

проведенні допиту малолітньої або неповнолітньої особи (ст. 226 КПК 

України), а також при проведенні інших слідчих (розшукових) дій (ст. 227 

КПК України). Натомість чинна редакція ст. 232 ЦПК України передбачає 

можливість бути присутнім під час такого допиту лише батьків, 

усиновлювачів, опікунів, піклувальників, якщо вони не заінтересовані у 

справі, або представників органів опіки та піклування, а також служби у 

справах дітей, що видається нам не зовсім правильним. Як нами 

неодноразово наголошувалось, здійснення правосуддя у цивільних справах за 

участю дітей, потребує врахування психофізіологічних та інших 

особливостей розвитку останніх, а також їх специфіки як суб’єктів права. У 

зв’язку з цим вважаємо абсолютно виправданим участь такого суб’єкта, як 

психолог не тільки при здійсненні такої процесуальної дії, як допит свідка, а 

й у разі необхідності, інших процесуальних дій при розгляді цивільних справ 
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за участю малолітніх і неповнолітніх осіб, з наданням такому суб’єкту права, 

з дозволу суду, ставити уточнюючі запитання допитуваним. 

Справедливо підкреслює І. О. Жеребной про те, що психологи, на 

підставі аналізу проблеми, яка виникає в частині захисту інтересів дітей, 

давали б професійні висновки щодо перспектив подальшого місця 

проживання та виховання дитини при позбавленні її батьків батьківських 

прав. Професійні висновки щодо мотивації усиновлення дитини такі 

психологи могли б надавати суду для того, щоб останній міг приймати більш 

виважені рішення. Такі висновки, на його погляд, були б доцільними й при 

вирішенні питань щодо надання неповнолітній особі повної цивільної 

дієздатності, чи надання права на шлюб [94, с. 80]. 

Специфіка процесуального механізму захисту прав малолітніх і 

неповнолітніх осіб при здійсненні правосуддя у цивільних справах 

визначається також завдяки наявності особливих положень щодо 

представництва інтересів таких осіб у процесі надання їм правової допомоги. 

Відповідно до ст. 59 ЦПК України права, свободи та інтереси малолітніх осіб 

віком до чотирнадцяти років, а також недієздатних фізичних осіб захищають 

у суді відповідно їхні батьки, усиновлювачі, опікуни чи інші особи, визначені 

законом. Права, свободи та інтереси неповнолітніх осіб віком від 

чотирнадцяти до вісімнадцяти років, а також осіб, цивільна дієздатність яких 

обмежена, можуть захищати у суді відповідно їхні батьки, усиновлювачі, 

піклувальники чи інші особи, визначені законом. Суд може залучити до 

участі в таких справах неповнолітню особу чи особу, цивільна дієздатність 

якої обмежена [387]. З наведеної норми випливає, що у справах, які 

стосуються захисту прав малолітніх і неповнолітніх осіб, законодавець 

визначає пріоритет законного представництва, не виключаючи при цьому 

можливості добровільного представництва, яке ініціюється та оформлюється 

через законних представників (ч. 3 ст. 59 ЦПК України). 

Як відзначає Г. О. Світлична, існування в різних правових системах 

законного представництва на сьогодні зумовлене необхідністю надання 
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допомоги у реалізації права на судовий захист та забезпечення засад 

змагальності судочинства при розгляді цивільних справ, де беруть участь 

особи, які не мають повної цивільної дієздатності, визнані недієздатними або 

дієздатність яких обмежена [308, с. 35]. В основі виникнення процесуальних 

правовідносин цього різновиду представництва покладені юридичні факти, за 

наявності яких одна особа може здійснювати у суді процесуальні права та 

виконувати процесуальні обов’язки від імені іншої особи, зокрема: 

походження дітей від батьків, усиновлення, встановлення опіки або 

піклування над малолітньою чи неповнолітньою особою тощо [112; 220; 308]. 

Склад осіб, які можуть бути законними представниками у цивільному 

судочинстві також регламентовано законом. Так, ними можуть бути батьки, 

усиновлювачі, опікуни, піклувальники чи інші особи, визначені законом. 

Батьки є законними представниками своїх малолітніх і неповнолітніх дітей, 

тому мають право звернутися до суду за захистом прав та інтересів дитини 

без спеціальних на це повноважень (ст. 242 ЦК України, ст. 154 СК України). 

Неповнолітні батьки мають такі ж права й обов’язки щодо дитини, як і 

повнолітні батьки, і можуть їх здійснювати самостійно. Право на звернення 

до суду за захистом прав та інтересів своєї дитини мають неповнолітні 

батьки, які досягли чотирнадцяти років. Неповнолітні батьки у суді мають 

право на безоплатну правову допомогу (ст. 156 СК України). Усиновлювачі 

стосовно усиновлених в особистих та майнових правах та обов’язках 

прирівнюються до родичів за походженням, тобто до батьків (ч. 4 ст. 232 СК 

України). Опікуни та піклувальники призначаються органами опіки та 

піклування або, у випадках, встановлених законом, судом (статті 60, 63 ЦК 

України, ст. 243 СК України) [308]. При цьому, в аспекті належного 

функціонування інституту законного представництва, важливе місце займає 

визначення меж повноважень законних представників, що, на нашу думку, в 

недостатній мірі реалізовано в чинній редакції ЦПК України. 

На думку К. М. Саприкіна, межі здійснення повноважень представника 

є самостійним правовим явищем й мають розумітися як правові межі між 
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дозволеною поведінкою уповноваженої особи з представництва прав та 

інтересів дитини й недозволеною, яка виходить за ці межі й таким чином 

порушує права та інтереси дитини. Вони є обмеженнями прав, так як не 

допускають повну свободу в їх здійсненні, одночасно з цим можуть бути і 

порядком здійснення прав, а також заходами охорони прав дитини [304, 

с. 104]. 

На відміну від добровільного представництва, де межі здійснення 

процесуальних прав визначає довіритель, особливістю законного 

представництва є те, що певні межі здійснення повноважень останнього 

прямо встановлені на рівні ЦПК України, що є виправданим з урахуванням 

специфіки самого механізму захисту прав і також відображає його 

особливості. Серед критеріїв, які мають закладатися в основу при 

встановленні окреслених меж, в юридичній літературі виділяють: права та 

інтереси дитини; приписи закону або договору, а також звичаї й традиції, що 

склалися в місцевості або суспільстві; обсяг повноважень; вік дитини; 

підстави представництва; вимоги моралі і моральності; вимоги доцільності і 

розумності [304, с. 104]. 

При цьому інтереси дитини слід розглядати як загальний та первинний 

маркер, що визначає межі законного представництва. У свою чергу наявність 

протиріччя між інтересами законного представника та дитини, так само як 

невідповідність дій законного представника інтересам дитини має бути 

підставою для заміни законного представника судом або залучення за 

ініціативою суду адвоката для надання професійної правничої допомоги. У 

зв’язку з чим вважаємо, що положення ст. 63 ЦПК України потребують 

розширення в частині встановлення меж законного представництва та 

підстав заміни законного представника судом, що на наш погляд, дозволить 

посилити відповідну складову процесуального механізму захисту прав 

малолітніх і неповнолітніх осіб. 

Виходячи з чинної моделі представництва прав та інтересів малолітніх 

і неповнолітніх осіб, реалізованої у процесуальному законодавстві, можна 
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прийти до висновку, що проблематика надання правової допомоги 

окресленій групі осіб має розглядатися у двох ракурсах: 

1) коли в силу вимог закону та обсягу процесуальної правосуб’єктності 

представництво інтересів малолітніх осіб здійснюється їх законними 

представниками, а також запрошеними за ініціативою останніх 

представниками на договірних засадах, зокрема, адвокатами; 

2) коли обсяг процесуальної правосуб’єктності неповнолітньої особи 

дозволяє їй самостійно реалізовувати свої процесуальні права, в тому числі в 

частині залучення до участі у справі адвоката з власної ініціативи. 

Останній варіант видається нам доволі цікавим з причин того, що він 

на сьогодні не отримав належного розвитку на рівні національного 

законодавства та доктрини. 

Як відзначає Д. Г. Попова, законні представники не завжди належним 

чином виконують покладені на них обов’язки, що може виражатися, по-

перше, в бездіяльності законних представників, які ухиляються від реалізації 

або захисту належних дитині прав, не використовують судову форму захисту 

для відновлення порушених прав дитини, наприклад, не здійснюють дій, що 

тягнуть за собою виникнення, зміну, припинення спадкових прав дитини, по-

друге, в неналежній реалізації прав дитини, обумовленої суб’єктивними й 

об’єктивними причинами [249, с. 181]. Серед перших вчена відмічає дії 

законних представників у власних інтересах, всупереч інтересам 

неповнолітнього, серед других – правову безграмотність, що перешкоджає 

належній реалізації та захисту його прав і законних інтересів [249, с. 181]. 

Наведена точка зору є слушною, але потребує врахуванню та 

обставина, що чинна законодавча модель не передбачає участі в цивільному 

процесі адвоката без волі на те законного представника, що, водночас, 

створює підґрунтя для дискусії про можливість неповнолітньої особи бути 

безпосереднім суб’єктом права на надання професійної правничої допомоги. 

Слід відзначити, що останній час на сторінках юридичної літератури 

все частіше зустрічаються прихильники концепції про надання дитині права 
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на безоплатну правову допомогу та укладення договору з адвокатом [5; 104; 

116;123; 170]. Так, на думку З. З. Алієвої та Т. М. Гаджимуратова, подібна 

концепція зміцнить захист прав неповнолітніх у судочинстві й, у певній мірі, 

зробить його незалежним від думки законних представників неповнолітнього 

[5, с. 72]. Інші вчені наголошують на тому, що оскільки неповнолітній не 

володіє необхідним обсягом правових знань, участь адвоката при розгляді 

справ щодо захисту прав неповнолітніх має взагалі бути визнана 

обов’язковою [170, с. 55]. При цьому право на отримання кваліфікованої 

правової допомоги, яка надається адвокатами на підставі укладеної угоди, не 

може бути обмежено лише на тій підставі, що особа, яка самостійно 

звернулася по таку допомогу, не володіє повною дієздатністю [249, с. 184]. 

Водночас, як один із варіантів вирішення окресленого питання, 

пропонується законодавче закріплення обов’язкового забезпечення 

неповнолітній особі права на безоплатну правову допомогу, незалежно від 

участі в процесі законних представників та органів опіки і піклування [23, 

с. 61; 116, с. 102]. Деякі вчені, в цьому контексті є більш категоричними й 

вважають, що відсутність належних законодавчих гарантій надання дитині 

права на безоплатну правову допомогу є ущемленням її інтересів [123, 

с. 122]. 

Разом із тим відзначимо, що ані профільний Закон України «Про 

безоплатну правову допомогу», ані галузеве законодавство у сфері охорони 

прав дитини на сьогодні такої можливості прямо не передбачають. Зміст ст. 

21 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» обмежується лише 

положенням про те, що для здійснення представництва інтересів осіб, які 

мають право на безоплатну вторинну правову допомогу в суді, зокрема, щодо 

представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб або для складання 

документів процесуального характеру Центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги може уповноважити свого працівника [268]. 

В цьому аспекті, на наш погляд, буде звернути увагу на досвід інших 

країн, зокрема, сусідньої Республіки Білорусь, де на рівні Закону РБ «Про 
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права дитини» неповнолітнім, які досягли 14 років, надано право в будь-який 

момент, незалежно від згоди законного представника, звернутися за 

наданням правової допомоги до адвоката [104, с. 159]. 

Таким чином, зважаючи на викладене, слід підтримати висловлену у 

літературі точку зору про доцільність реалізації нової концепції правового 

статусу неповнолітніх осіб у цивільному процесі, згідно з якою за допомогою 

адвоката може звернутися не тільки повнолітній суб’єкт цивільного 

судочинства, а й неповнолітня особа, чий матеріально-правовий інтерес було 

зачеплено [5, с. 73], а також можливості залучення адвоката за ініціативою 

суду у встановлених законом випадках, що в цілому сприятиме укріпленню 

та підвищенню ефективності процесуального механізму захисту прав 

малолітніх і неповнолітніх осіб у цивільному судочинстві. 

При дослідженні процесуального компоненту ювенальної юстиції не 

зайвим буде також звернути увагу на окремі особливості функціонування 

інституту судових витрат. 

В узагальненому розумінні основним призначенням цього інституту, як 

відмічається у літературі, є відшкодування учасникам процесу витрат, 

пов’язаних із розглядом справи: оплата правової допомоги, відшкодування 

сторонам, їх представникам, свідкам, спеціалістам, перекладачам, експертам 

витрат, пов’язаних із переїздом до іншого населеного пункту, найманням 

житла, виплатою добових (у разі переїзду до іншого населеного пункту), 

компенсація за втрачений заробіток чи відрив від звичайних занять, 

компенсація витрат, пов’язаних з проведенням огляду доказів за місцем їх 

знаходження та вчинення інших дій, необхідних для розгляду справи; 

відповідача. Крім того, вони служать певним важелем для здійснення впливу 

на поведінку учасників процесу та запобігання неправомірній та 

недобросовісній процесуальній поведінці [177, с. 440–441]. 

Водночас із точки зору специфіки процесуальної правосуб’єктності 

малолітніх і неповнолітніх осіб та їх процесуального статусу очевидним є те, 

що низка чинних положень ЦПК України, яка врегульовує питання 
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понесення учасниками справи судових витрат та їх компенсації, як-то: сплата 

судового збору (ст. ст. 133, 177 ЦПК України), наведення попереднього 

(орієнтовного) розрахунку судових витрат (ст. ст. 134, 175 ЦПК України), 

забезпечення та попередня оплата судових витрат (ст. 135 ЦПК України), не 

можуть у повній мірі бути застосовані при розгляді цивільних справ за 

участю малолітніх і неповнолітніх осіб. 

У зв’язку з цим на рівні Закону України «Про судовий збір» [277] 

передбачено, що за подання заяви, апеляційної та касаційної скарги про 

захист прав малолітніх і неповнолітніх осіб судовий збір не справляється 

(п. 14 ч. 2 ст. 3). Відповідно зміст наведеної норми дозволяє стверджувати, 

що справи, які торкаються питань захисту прав дитини у цивільному 

судочинстві віднесено до пільгової категорії справ. Проте частина інших 

положень цього закону створює певний дисонанс у розумінні та застосуванні 

п. 14 ч. 2 ст. 3. 

Так, зокрема, у п. 9 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір», серед 

осіб, які звільняються від сплати судового збору перелічені законні 

представники дітей з інвалідністю. Крім цього у ст. 8 Закону, яка врегульовує 

питання відстрочення та розстрочення судового збору, його зменшення або 

звільнення від сплати, визначено, що право на подання відповідного 

клопотання мають особи, які діють в інтересах малолітніх чи неповнолітніх 

осіб (пп. «ґ» п. 2 ч. 1 ст. 8). 

Наведені положення законодавства приводять нас до висновку, що 

звільнення від сплати судового збору у справах щодо захисту прав 

малолітніх і неповнолітніх осіб не є безумовним, що на наш погляд, є 

неправильним, оскільки призводить до подвійного тлумачення змісту п. 14 

ч. 2 ст. 3 Закону України «Про судовий збір». 

Свідченням цьому може слугувати також практика застосування 

судами положень статей 177, 185 ЦПК України при вирішенні питання про 

відкриття окремого провадження за заявами неповнолітніх осіб. Так, 

ухвалою Фрунзенського районного суду м. Харкова від 19.11.2019 р. у справі 
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№ 645/7291/19 заяву неповнолітньої особи про надання права на шлюб було 

залишено без руху. Серед підстав залишення заяви без руху судом окремо 

було визначено несплату заявником судового збору у встановленому законом 

розмірі [364]. В іншій справі, яку можна навести для прикладу, Дружківський 

міський суд Донецької області у справі № 229/1919/20 за заявою 

неповнолітньої особи про надання повної цивільної дієздатності звільнив 

останню від сплати судового збору у зв’язку із поданням нею відповідного 

клопотання, яке обґрунтовувалось скрутним матеріальним становищем 

заявника [355]. 

Подібні приклади із судової практики, у поєднанні з проаналізованими 

положеннями Закону України «Про судовий збір», дозволяють дійти 

висновку, що з метою уникнення подібних розходжень та подвійного 

тлумачення при застосуванні положень закону слід передбачити безумовне 

правило про звільнення неповнолітніх осіб від сплати судового збору при 

зверненні до суду. Крім цього, вважаємо за доцільне передбачити особливий 

(пільговий) режим дії таких положень процесуального закону, як попередня 

оплата судових витрат, розстрочення а відстрочення їх сплати при розгляді 

цивільних справ де неповнолітні особи приймають безпосередню участь. 

Такий підхід, на наш погляд, дозволить полегшити доступ до правосуддя 

вказаній категорії осіб. 

Ґрунтовний аналіз складових процесуального механізму забезпечення 

прав малолітніх і неповнолітніх осіб при здійсненні правосуддя у цивільних 

справах потребує також дискусії стосовно формату його унормування на 

рівні процесуального закону. В цьому контексті у юридичній літературі 

сформувалося два підходи [106, с. 221]: 

1) закріплення особливих правил розгляду цивільних справ за участю 

малолітніх і неповнолітніх осіб на рівні окремих норм ЦПК України 

(диференційований підхід); 

2) закріплення у ЦПК України окремого розділу, присвяченого 

регламентації особливих процедур розгляду справ за участю малолітніх і 
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неповнолітніх осіб (консолідований підхід). 

На нашу думку, найбільш доцільним та ефективним, передусім, з точки 

зору юридичної техніки, уявляється саме консолідований підхід. Як 

справедливо наголошує О. М. Здрок, у зв’язку з якісною зміною змісту 

процесуальної правосуб’єктності неповнолітніх, активізацією процесуальних 

відносин з їх участю, постановка питання про введення у ЦПК розділу, 

присвяченого правовому положенню дитини в суді, видається цілком 

обґрунтованим. Перевагою такого способу правового регулювання є 

викладення принципів організації процесу за участю неповнолітнього в 

систематизованому вигляді [106, с. 219]. Слід підтримати також пропозицію 

вченої про розміщення цього розділу у главі І «Загальні положення», серед 

норм, що регулюють правове становище учасників справи, де, з поміж 

іншого, мають обов’язково міститись: 

– стаття, що визначає принципи судового розгляду за участю 

неповнолітніх; 

– стаття, що регулює цивільну процесуальну дієздатність 

неповнолітніх залежно від їх віку, вступу у шлюб та прийняття рішення щодо 

емансипації; 

– стаття, що розкриває механізм реалізації права неповнолітнього, 

передбаченого ст. 12 Конвенції про права дитини [106, с. 219, 221]. 

У цьому аспекті доцільним буде також орієнтація на досвід реалізації 

такого підходу на рівні КПК України, у структурі якого розміщено окрему 

главу 38, присвячену особливостям здійснення кримінального провадження 

щодо неповнолітніх. 

3.3 Повноваження суду щодо забезпечення захисту прав малолітніх 

і неповнолітніх осіб як учасників справи 

Серед важливих складників процесуального механізму забезпечення 

захисту прав малолітніх і неповнолітніх осіб при здійсненні правосуддя у 
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цивільних справах є закріплення на рівні закону додаткових гарантій і 

повноважень суду при розгляді й вирішенні відповідних категорій цивільних 

справ, а також на стадії виконання судового рішення, на чому, на наш погляд, 

варто зосередитись окремо. 

Правове становище суду, як обов’язкового учасника цивільних 

процесуальних правовідносин, визначається через його правосуб’єктність, 

структурним компонентами якої, як пише К. В. Гусаров, є юрисдикція, а 

також повноваження [57, с. 81]. Поряд із цим вчений відмічає, що 

особливістю прояву правосуб’єктності судових органів є те, що її зміст 

відрізняється від змісту правосуб’єктності сторін, третіх осіб, свідків, 

експерта, перекладача та складається з юрисдикції й комплексу повноважень, 

якими зазначені суб’єкти наділені за законом. При цьому, такі категорії як 

право- та дієздатність до судових органів застосовуватись не можуть, 

оскільки правоздатність і дієздатність – це тільки можливість (здатність) 

мати права та обов’язки й своїми діями або через своїх представників 

здійснювати їх, тоді як судові органи не володіють можливістю їх мати, а 

щодо прав та обов’язків судів правильніше говорити про компетенцію як про 

комплекс повноважень якими ці суб’єкти наділені за законом [57, с. 81]. 

Таким чином, у структурі правосуб’єктності суду містяться 

повноваження й у аспекті відведення суду функцій центральної інституції в 

системі ювенальної юстиції, останньому надається низка спеціальних 

інструментів та повноважень. 

В юридичній доктрині пропонується цілий спектр підходів до 

розуміння як категорії «повноваження» в цілому, так і категорії 

«повноваження суду», зокрема. Так, Т. В. Дузінкевич пропонує розглядати 

повноваження суду як сукупність нерозривно пов’язаних прав і обов’язків, 

якими наділено суд першої інстанції цивільної юрисдикції відповідно до 

норм цивільного процесуального законодавства для досягнення завдань 

цивільного судочинства, що перебувають у тісних співвідношеннях і зв’язках 

один з одним й взаємодіють між собою і, як одне ціле, з навколишнім 
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середовищем [88, с. 106]. 

О. А. Панасюк визначає повноваження суду як закріплене нормами 

права та зумовлене предметом відання коло прав та обов’язків 

(правообов’язків) суду, встановлене для виконання конкретних 

процесуальних дій та прийняття відповідних процесуальних рішень, що 

випливають із процесуальних функцій та завдань, які стоять перед судом 

[232, с. 288]. На думку О. Ф. Козлова, повноваження суду слід розуміти як 

суб’єктивне право владного органу діяти певним чином і в певному 

напрямку, до складу якого входить також і обов’язок виконувати покладені 

на нього функції, що свідчить про єдність прав і обов’язків суду [132, с. 52]. 

Доволі широке визначення повноважень суду пропонує 

Д. І. Голосніченко, розглядаючи останні як отримані в легітимний спосіб від 

народу права та обов’язки держави здійснювати юрисдикцію щодо 

неупередженого, всебічного, повного і об’єктивного вирішення 

кримінальних, цивільних, господарських, адміністративних справ та 

забезпечувати відновлення порушених прав і свобод кожного суб’єкта 

правовідносин, які були порушені приватними особами, чи органами 

держави, органами місцевого самоврядування або публічними посадовими 

особами [46, с. 27]. 

Водночас, не зважаючи на таке різноманіття підходів, запропонованих 

науковцями, більшість із них, як можна побачити, зводяться до того, що 

повноваження суду є нерозривним поєднанням прав і обов’язків останнього. 

З цього приводу в науці цивільного процесу існує певна дискусія стосовно 

коректності використання поняття «обов’язки суду» й ця дискусія зумовлена, 

насамперед, специфікою правової природи процесуальних обов’язків [177, 

с. 479; 198]. Оскільки виконання обов’язку, як міри належної поведінки, 

зазвичай забезпечується мірами відповідальності за його невиконання, деякі 

дослідники ставлять під сумнів можливість застосування до суду будь-яких 

заходів впливу за невиконання покладених на нього процесуальних 

обов’язків. 
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Як відзначає І. В. Стасюк, відповідальність за своєю природою 

передбачає певні обмеження, обтяження для особи, на яку ця 

відповідальність покладена, однак оскільки правомочності, які є у суду, 

пов’язані із відправленням правосуддя, то будь-яке обмеження прав суду 

завдало б шкоди діяльності по здійсненню правосуддя. При цьому, на думку 

вченого, навіть можливість скасування незаконного та необґрунтованого 

рішення судом вищої інстанції не слід розглядати як форму відповідальності 

суду [328, с. 23]. 

З точки зору М. Б. Гарієвської, повноваження суду взагалі не можна 

вважати ані суб’єктивним правом, ані виключно юридичним обов’язком. 

Повноваження суду, на її погляд, доцільно розглядати як надання можливості 

певної діяльності, яка чітко передбачена законом, для вирішення питань, 

віднесених до його відання [40, с. 16]. 

Інші вчені навпаки обґрунтовують можливість використання категорії 

«обов’язки суду» як складової частини його повноважень, надаючи при 

цьому їх класифікацію. Так, Т. А. Савельєва зазначає, що законодавець 

оперує поняттям «обов’язок» у випадку, коли перед судом постає особливе 

завдання, коли існує необхідність у підкресленні обов’язкового характеру 

вчинюваних процесуальних дій, а поняття «право» застосовується у 

випадках, коли суду надається можливість розсуду, виходячи із 

неможливості вирішення усього різноманіття процесуальних ситуацій [301, 

с. 43]. 

На думку М. П. Курила, суд як орган державної влади, з одного боку, і 

як суб’єкт правосуддя, з іншого, має не лише права, а й насамперед 

процесуальні обов’язки, які пов’язані з відправленням правосуддя, зокрема, 

це контроль за: а) точним дотриманням меж процесуального законодавства; 

б) підтриманням порядку в судових засіданнях; в) встановленням точної 

послідовності в дослідженні доказів; г) дотриманням процесуальних прав 

учасників судового процесу; ґ) дотриманням строків розгляду справ; 

д) фіксуванням судового процесу; е) оцінюванням доказів та ухваленням 
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судового рішення; є) постановленням окремих ухвал; ж) виконанням судових 

рішень, постанов та ухвал [176, с. 60]. 

Цікавим видається також підхід, запропонований Г. С. Кузів, яка 

диференціює процесуальні обов’язки суду на абсолютні та відносні. Перші 

покладаються на суд як орган правосуддя з метою забезпечення організації 

розгляду цивільної справи, а необхідність їх виконання виникає в суду 

незалежно від волевиявлення учасників цивільного процесу. У свою чергу 

необхідність виконання відносних обов’язків судом, на думку автора, 

виникає внаслідок реалізації процесуальних прав учасниками цивільного 

процесу [171, с. 44]. 

На нашу думку, категоричне заперечення наявності в суду обов’язків 

видається не достатньо обґрунтованим. Так, звичайно, обов’язки суду, які 

покладаються на нього законодавством під час здійснення правосуддя у 

цивільних справах мають певну специфіку, як і будь-які інші процесуальні 

обов’язки. Зокрема, як цікаво відмічає А. Узелац, виходячи із традиційного 

уявлення про «обов’язки» (також іноді використовувався термін «співпраця 

між сторонами та судом») вважається, що сторони мають виключні обов’язки 

щодо одних процесуальних дій, а суд – щодо інших. Це розуміння, зазначає 

вчений, як правило, використовувалося для пояснення процесуальної 

динаміки щодо встановлення фактів та права й виражалося в латинському 

вислові da mihi factum, dabo tibi jus (дайте мені факти, я дам вам закон), 

значення якого, полягає в тому, що суд не має жодних обов’язків щодо 

встановлення фактів та збору доказів, і що сторони не мають будь-яких 

обов’язків щодо оцінки правових питань, що є виключною прерогативою 

суду [347, с. 25]. Саме тому доцільніше, на наш погляд, говорити про 

особливу правову природу обов’язків суду, яка дістає свого прояву й під час 

здійснення ювенального правосуддя, про що окремо буде сказано далі. 

Наявні в суду повноваження щодо розгляду й вирішення цивільних 

справ традиційно прийнято класифікувати на дві групи: предметні та 

функціональні [58; 91; 131; 134]. 



143 

Предметними повноваженнями визнаються такі повноваження суду, 

які визначають межі його юрисдикції як суб’єкта цивільних процесуальних 

правовідносин, тобто права і обов’язки по здійсненню правосуддя у певній, 

визначеній сфері суспільних відносин, у тому числі й при здійсненні 

правосуддя за участю малолітніх і неповнолітніх осіб [57, 81–82; 58, с. 79]. 

В аспекті ювенальної юстиції у цивільних справах питання предметних 

повноважень суду розглядались нами раніше, де було висловлено 

пропозицію про закріплення на рівні процесуального закону особливих 

юрисдикційних правил щодо справ, які безпосередньо стосуються питань 

виховання та розвитку дітей, а також інших справ, у яких останні виступають 

повноцінними учасниками. 

У свою чергу функціональними повноваженнями в правовій літературі 

іноді охоплюється весь комплекс цивільних процесуальних прав та 

обов’язків суду на різних стадіях цивільного процесу, що дозволяють 

останньому із виключною повнотою встановлювати обставини справи, 

застосовувати норми права, ухвалювати рішення тощо [58, с. 70]. 

Системний аналіз положень ЦПК України на предмет визначення 

обсягу повноважень суду щодо забезпечення захисту прав малолітніх і 

неповнолітніх осіб дозволяє здійснити умовну диференціацію 

функціональних повноважень суду на дві групи: загальні та спеціальні. 

Перша група охоплює комплекс процесуальних прав і обов’язків суду, які 

реалізуються останнім у процесі розгляду цивільної справи, незалежно від 

специфіки справи та її суб’єктного складу. Найбільш повно зміст загальних 

повноважень суду, на наш погляд, може бути охарактеризований завдяки 

концепції судового керівництва. 

Відповідно до ч. 2 ст. 214 ЦПК України, головуючий у судовому 

засіданні, виходячи із завдань цивільного судочинства, керує ходом судового 

засідання, забезпечує додержання послідовності і порядку вчинення 

процесуальних дій, здійснення учасниками судового процесу їх 

процесуальних прав і виконання ними обов’язків, спрямовує судовий розгляд 
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на забезпечення повного, всебічного та об’єктивного з’ясування обставин 

справи, усуваючи із судового розгляду все, що не має істотного значення для 

вирішення справи [388]. На думку С. О. Короєда, принцип судового 

керівництва процесом покладає на суд обов’язок забезпечення правомірності, 

послідовності, зручності та швидкості провадження й становить таке 

правило, згідно з яким суд забезпечує керівництво рухом судового засідання, 

дотримання порядку, а також сприяє сторонам у здійсненні їхніх прав і 

виконанні обов’язків [157, с. 281]. Як відзначає М. Б. Гарієвська, ідея 

активної ролі суду в керівництві цивільним процесом об’єктивно виникла на 

тлі загальних факторів неефективності цивільного процесу: судової тяганини 

та фактичної процесуальної нерівноправності сторін, дорожнечі, 

неефективності та, як наслідок, невизначеності з точки зору досягнення мети 

судового процесу – справедливого та ефективного розгляду приватних спорів 

[40, с. 50]. 

Не зайвим, на наш погляд, буде відзначити, що концепція судового 

керівництва та активної ролі суду знайшла своє відображення й у Принципах 

транскордонного цивільного процесу [263] та проєкті Європейських правил 

цивільного процесу [114]. Як відмічає А. Узелац, проєктом Європейських 

правил цивільного процесу основну роль в ухваленні рішень щодо організації 

розгляду справи запропоновані Правила відводять саме суду, який також 

може приймати ухвали щодо організації розгляду справи на власний розсуд 

та, за необхідності, ex parte, наприклад, у надзвичайних ситуаціях. Тим не 

менш, пише вчений, у таких випадках також має забезпечуватися співпраця 

зі сторонами, що дозволяє їм своєчасно реагувати на дії суду. Повноваження 

суду щодо постановлення ухвали ex parte, виходячи з необхідності 

забезпечити справедливий та пропорційний розгляд справи та, з іншого боку, 

врахувати інтереси сторін, у цілому відповідають підходам, запропонованим 

ALI/UNIDROIT [347, с. 27]. 

Із пласту загальних повноважень суду щодо керівництва процесом 

мають випливати спеціальні функціональні повноваження, які відображають 
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специфіку розгляду окремих категорій цивільних справ, у тому числі й справ, 

які зачіпають інтереси малолітніх і неповнолітніх осіб, й виступають 

додатковою гарантією забезпечення прав вказаної групи осіб при здійсненні 

правосуддя у цивільних справах. У свою чергу з аналізу положень цивільного 

процесуального закону можна виокремити такі типи спеціальних 

повноважень суду при здійсненні ювенального правосуддя: 

– у сфері руху процесу та розпорядження сторонами процесуальними 

правами щодо предмета спору (ч. 6 ст. 49, ч. 5 ст. 206, ч. 5 ст. 207, ч. 3 ст. 434 

ЦПК України); 

– у сфері забезпечення належного представництва та надання правової 

допомоги малолітнім і неповнолітнім особам (ч. 4 ст. 13, ч. 3 ст. 45, ст. 63 

ЦПК України); 

– у сфері доказування (ч. 2 ст. 13, ч. 7 ст. 81 ЦПК України). 

Поверхневе ознайомлення зі змістом окреслених повноважень, 

виходячи, насамперед, із диспозицій відповідних процесуальних норм, 

дозволяє виявити, що більша їх частина реалізується за допомогою 

інструментів судової дискреції, тобто вказує на їх дискреційну природу. 

Слід відзначити, що ухвалення нової редакції ЦПК України стало 

поштовхом до появи нових досліджень проблематики правової природи та 

механізмів реалізації дискреційних повноважень суду у цивільному 

судочинстві [39; 54; 135, с. 1115–1126]. Поясненням цьому є те, що нова 

редакція процесуального закону, у порівнянні із попередньою, значним 

чином розширила поле судової дискреції, в тому числі й у сфері забезпечення 

прав малолітніх і неповнолітніх осіб при здійсненні правосуддя у цивільних 

справах. 

Як наголошує М. Б. Гарієвська, дискреційні повноваження виступають 

важливим факультативним інструментом механізму правового регулювання 

й, передбачаючи останні, законодавець свідомо надає право державним 

органам і посадовим особам діяти на власний розсуд, коли це є виправданим 

і необхідним для забезпечення гнучкості правового регулювання [40, с. 46]. 
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Дослідниця акцентує увагу на тому, що ці повноваження спеціально 

передбачені для того, щоб пом’якшити формалізм і жорстку імперативність 

права в публічній сфері й полягають у використанні можливостей, 

визначених нормами права, тому вони реалізуються відповідно до принципу 

законності. При цьому мова йде не про безконтрольну, безвідповідальну 

роботу посадових осіб, а про реалізацію повноважень у межах, визначених 

законом, тобто  законодавство передбачає поле для ініціативної діяльності 

наділених компетенцією суб’єктів, яка повинна відбуватися в чітко 

визначених рамках, з додержанням відповідних вимог [40, с. 47]. 

М. І. Козюбра вважає, що базовим критерієм – орієнтиром, що 

встановлює межі судової дискреції є права людини [133, с. 40]. У свою чергу 

М. Б. Гарієвська відзначає, що метою реалізації дискреційних повноважень 

суду повинно бути забезпечення захисту прав осіб [40, с. 52]. Розвиваючи 

свою думку, вчена підкреслює, що ці повноваження є знаряддям «поєднання» 

якості об’єктивного права з ефективністю його застосування, а його дія (за 

наявності підстав розсуду) полягає в певному (в межах, допустимих законом) 

сприянні «дієвості» системи права у конкретному випадку 

правозастосування, навіть у разі її недостатньо задовільної якості. Соціальне 

призначення судового розсуду через дискреційні повноваження – слугувати 

таким інструментом [40, с. 53]. 

Стосовно цього доволі цікавим видається підхід, запропонований 

О. Гаврилюком та Л. Катеринчук, які фокусують увагу на 

людиноцентричному векторі судової дискреції. Дослідники визначають 

людиноцентричну дискрецію судової влади як повноваження суду при 

обранні кількох юридично можливих рішень, яке ґрунтується на законі та 

здійснюється в межах права з метою захисту прав людини; є ознакою 

самостійності та незалежності судової влади у концепції «стримувань і 

противаг», справляє конструктивний вплив на інші гілки влади, а також 

спонукає до пошуку консенсусу заради забезпечення загальної рівноваги 

державної влади в Україні [39, с. 254]. Спираючись на концепцію 
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«стримувань і противаг», пишуть вказані автори, суд має ухвалити таке 

рішення, яке було б максимально релевантним захисту і розвитку 

загальновизнаних цінностей в Україні, визначених у Конституції України, 

зокрема статті 3, яка декларує, що людина, її життя і здоров’я, честь і 

гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 

соціальною цінністю, а утвердження і забезпечення прав і свобод людини є 

головним обов’язком держави [39, с. 254]. Наведений підхід, на наш погляд, 

найбільш є дотичним саме для ювенального правосуддя. 

Так, у сфері руху процесу при розгляді справ за участю малолітніх і 

неповнолітніх осіб, суд має дискреційне право втручатись у розпорядження 

учасниками справи власними диспозитивними правами, оцінюючи дії 

останніх крізь призму відповідності їх інтересам дитини. Зокрема, згідно з ч. 

6 ст. 49, ч. 5 ст. 206 ЦПК України суд не приймає відмову позивача від 

позову, визнання позову відповідачем у справі, в якій особу представляє її 

законний представник, якщо його дії суперечать інтересам особи, яку він 

представляє [388]. Як роз’яснено в п. 24 Постанови Пленуму Верховного 

Суду України «Про застосування норм цивільного процесуального 

законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції» № 2 від 12.06.2009 

р., визнання відповідачем позову має бути безумовним, не суперечити закону 

й не порушувати права, свободи чи інтереси інших осіб (не відповідача) 

[272]. 

З аналізу наведених положень випливає, що при розгляді справ, у яких 

беруть участь малолітні або неповнолітні особи, при розпорядженні їх 

законними представниками процесуальними правами щодо відмови від 

позову суд завжди має додатково керуватися інтересами дитини, 

перевіряючи при цьому чи не порушує такі інтереси відмова позивача від 

позову. Так, ухвалою Великоновосілківського районного суду Донецької 

області від 31.01.2020 р. по справі № 220/2584/19 судом було не прийнято 

заяву позивача про відмову від позову про стягнення аліментів. 

Обґрунтовуючи таке рішення суд послався на те, що відмова від стягнення 
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аліментів в подальшому може суперечити інтересам дитини [352]. Водночас, 

при розгляді заяви законного представника малолітньої або неповнолітньої 

особи про визнання позову, окрім критерію дотримання інтересів дитини, суд 

має додатково перевірити, чи не суперечить таке визнання вимогам закону. 

Цікавим прикладом у цьому контексті може послугувати справа № 2-

1201/2005, в якій розглядалися вимоги позивача про скасування заповіту, 

заявлені до відповідача – малолітньої особи, інтереси якої у процесі 

представляв законних представник. Скасовуючи рішення судів попередніх 

інстанцій про задоволення позову та, ухвалюючи нове рішення про відмову у 

його задоволенні, Верховний Суд у своїй постанові від 28.11.2018 р., 

мотивуючи свою позицію, з поміж іншого, відзначив, що суди, приймаючи 

визнання позову законним представником відповідача не тільки не 

врахували, що таке визнання суперечить інтересам малолітньої особи, а й не 

звернули увагу на те, що цивільним законодавством не передбачено 

можливості скасування заповіту за позовом заінтересованої особи в судовому 

порядку [252]. 

Аналогічний підхід щодо врахування критерію відповідності інтересам 

дитини дій законного представника законодавство передбачає й при 

визначенні можливості суду втрутитись у процес розпорядження учасниками 

справи диспозитивними правами при укладенні мирової угоди. Змістом ч. 5 

ст. 207 ЦПК України передбачено, що суд має право постановити ухвалу про 

відмову у затвердженні мирової угоди й продовжити судовий розгляд, якщо 

одну із сторін мирової угоди представляє її законний представник, дії якого 

суперечать інтересам особи, яку він представляє [388]. 

Так, Верховний Суд, розглядаючи справу № 201/4255/16-ц про 

визнання шлюбного договору та договору про проживання неповнолітньої 

дитини і здійснення батьківських прав недійсними, своєю ухвалою від 

07.10.2020 р. відмовив у затвердженні поданої сторонами мирової угоди з 

посиланням на те, що її умови порушують норми процесуального 

законодавства щодо повторного звернення до суду з тим самим позовом, 
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містять відмову від здійснення процесуальних прав передбачених законом та 

не відповідають охоронюваним інтересам дітей – двох неповнолітніх доньок 

сторін, думка яких при укладенні мирової угоди не врахована [251]. 

В іншій справі, яку можна навести для прикладу, Ширяївський 

районний суд Одеської області, розглядаючи позов про позбавлення 

батьківських прав, відмовив у задоволенні спільної заяви сторін про 

укладення мирової угоди, умовами якої було передбачено визнання 

відповідачем позовних вимог про позбавлення батьківських прав відносно 

двох неповнолітніх дітей в обмін на зобов’язання позивачки визнати такою, 

що не підлягає стягненню заборгованості відповідача по сплаті аліментів на 

утримання дітей із подальшим поданням заяви до органів ДВС про 

закінчення виконавчого провадження. Мотивуючи своє рішення, суд, в 

ухвалі від 11.01.2021 р у справі № 518/924/20, виходив із того, що в силу 

положень законодавства, особа, позбавлена батьківських прав, не 

звільняється від обов’язку утримання дитини (ст. 166 СК України), а 

аліменти, одержані на дитину, є власністю дитини (ст. 179 СК України). У 

зв’язку із тим, що, укладаючи мирову угоду, сторони вийшли за межі 

предмета спору, а самі умови такої угоди очевидно порушують права та 

охоронювані законом інтереси дітей на майно – аліменти, суд прийшов до 

висновку, що мирова угода затвердженню не підлягає [366]. 

Вагомий пласт спеціальних повноважень суду при здійсненні 

ювенального правосуддя становлять права і обов’язки в сфері забезпечення 

належного представництва та надання правової допомоги малолітнім і 

неповнолітнім особам під час розгляду і вирішення цивільних справ. 

Зокрема, в контексті чинних положень ЦПК України варто відзначити такі 

повноваження суду: 

– залучення відповідного органу або особи, яким законом надано право 

захищати права, свободи та інтереси інших осіб, якщо дії законного 

представника суперечать інтересам особи, яку він представляє (ч. 4 ст. 13 

ЦПК України); 
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– сприяння створенню належних умов для здійснення малолітньою або 

неповнолітньою особою її прав (ч. 3 ст. 45 ЦПК України); 

– призначення або заміна законного представника (ст. 63 ЦПК 

України). 

Окрім вищенаведеного, до вказаної групи спеціальних повноважень 

варто віднести право суду залучити адвоката для надання правової допомоги 

по захисту прав і законних інтересів малолітньої або неповнолітньої особи, 

про що детально нами уже наголошувалося. 

Відповідно до ч. 4 ст. 13 ЦПК України суд має право залучити 

відповідний орган чи особу, яким законом надано право захищати права, 

свободи та інтереси інших осіб, у випадку, якщо дії законного представника 

суперечать інтересам особи, яку він представляє [388]. За аналогією із 

розглянутими вище повноваженнями суду у сфері руху процесу, рішенню 

про залученню окреслених органів (якими здебільшого виступають органи 

опіки та піклування) має обов’язково передувати встановлення судом 

наявністю конфлікту інтересів законного представника та дитини, мотиви 

чого, на наш погляд, мають обов’язково бути відображені у відповідній 

ухвалі суду. 

Наведеній нормі процесуального закону кореспондує положення ч. 3 

ст. 45 ЦПК України, згідно з якою суд сприяє створенню належних умов для 

здійснення малолітньою або неповнолітньою особою її прав, визначених 

законом та передбачених міжнародним договором, згода на обов’язковість 

якого надана Верховною Радою України [388]. 

У цьому контексті цікавим прикладом може послугувати ухвала 

Московського районного суду м. Харкова від 12.11.2019 р. у справі 

№ 643/7154/19, постановлена в рамках розгляду позову про скасування 

усиновлення, заявленого до Служби у справах дітей по Московському 

району Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради. У цій 

справі, в обґрунтування своїх вимог, позивачка посилалася на неможливість 

подальшого спільного проживання із усиновленою нею дитиною, складні 
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відносини між ними та несприйняття один одного. Під час підготовчого 

провадження судом було встановлено, що позивачка є єдиним законним 

представником малолітньої особи. Характер позовних вимог та заявлених 

підстав позову свідчать, що дитина, про скасування усиновлення якої подано 

позов, перебуває у складних життєвих обставинах. Зважаючи на викладене, а 

також те, що процесуальні інтереси позивачки та малолітньої особи 

фактично суперечать один одному, а сама дитина позбавлена як можливості 

особисто звернутись до Центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, так і заявити суду клопотання про призначення їй представника 

(адвоката), суд, пославшись на положення ч. 4 ст. 13, ч. 3 ст. 45 ЦПК 

України, виходячи із завдання якнайкращого забезпечення інтересів 

малолітньої, справедливого розгляду справи на засадах верховенства права, а 

також створення належних умов для здійснення малолітньою її прав, з метою 

сприяння реалізації її права на професійну правову допомогу під час 

розгляду цієї справи, ухвалив за власною ініціативою вирішити питання 

щодо призначення їй представника (адвоката), направивши відповідне 

доручення до Харківського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги [359]. 

Також суду в порядку, встановленому ст. 63 ЦПК України, надано 

право призначати або змінювати законного представника малолітньої або 

неповнолітньої особи. Підставою для призначення законного представника 

закон визначає встановлення під час розгляду справи, що дитина позбавлена 

батьківського піклування або взагалі не має законного представника. В 

такому випадку суд своєю ухвалою повинен встановити над нею відповідно 

опіку чи піклування за поданням органу опіки та піклування, призначити 

опікуна або піклувальника та залучити їх до участі у справі як законних 

представників (ч. 2 ст. 63 ЦПК України). 

Так, під час розгляду Радивилівським районним судом Рівненської 

області цивільної справи № 568/425/16-ц про стягнення заборгованості за 

кредитним договором відбулось залучення правонаступника О. Р., який є 



152 

сином та єдиним спадкоємцем після померлої Т. Р. – відповідача по справі. 

Водночас, при залученні правонаступника судом було встановлено, що 

останній є неповнолітньою особою й не має законного представника. 

Зважаючи на це та керуючись ч. 2 ст. 63 ЦПК України, суд своєю ухвалою 

від 10.02.2021 р. залучив батька О. Р. як законного представника 

неповнолітнього [361]. 

У свою чергу підставою для реалізації судом такого повноваження як 

заміна законного представника малолітньої або неповнолітньої особи є 

відсутність в останнього права вести справу або, якщо така заміна відповідає 

інтересам самої дитини (частини 3, 4 ст. 63 ЦПК України). В останньому 

випадку процедурі вирішення питання про заміну має передувати заявлення 

відповідного клопотання самим малолітнім або неповнолітнім. 

Як приклад із судової практики можна навести справу № 290/358/19, у 

рамках якої Романівським районним судом Рівненської області розглядався 

спір про визнання права власності на частину нерухомого майна в порядку 

спадкування. Під час розгляду вказаної справи судом було встановлено, що 

законним представником неповнолітньої особи – відповідача є його мати, 

позивачка по справі, інтереси якої очевидно суперечать інтересам її 

неповнолітнього сина, оскільки рішення у справі може змінити обсяг 

спадкової маси, спадкоємцем якого, серед інших, є її неповнолітній син. У 

зв’язку з цим суд, своєю ухвалою від 05.08.2019 р., задовольнив клопотання 

органу опіки та піклування та, керуючись ч. 3 ст. 63 ЦПК України, замінив на 

час розгляду справи законного представника неповнолітнього, призначивши 

замість матері бабу відповідача [263]. 

Окрему групу спеціальних повноважень суду у сфері забезпечення 

прав малолітніх і неповнолітніх осіб становлять також повноваження суду у 

сфері доказування. 

Як нами уже було встановлено, процесуальному механізму 

забезпечення прав малолітніх і неповнолітніх осіб при здійсненні правосуддя 

у цивільних справах властивий особливий режим дії окремих принципів 
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цивільного судочинства, зокрема, принципу змагальності. Останнє дістає 

свого прояву, насамперед, в доказовій активності суду із наданням йому 

відповідних повноважень в окресленій сфері. 

Так, відповідно до ч. 2 ст. 3 ЦПК України суду надається право збирати 

докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, якщо існує 

потреба у захисті малолітніх або неповнолітніх осіб. Виходячи з положень ч. 

7 ст. 81 ЦПК України процесуальною формою зібрання доказів у наведених 

випадках є витребування доказів судом через постановлення відповідної 

ухвали (ст. 84 ЦПК України). 

З аналізу перелічених норм випливає, що відступ від загальних засад 

змагальності при розгляді цивільної справи й втручання суду у доказову 

діяльність учасників процесу може відбутися за таких умов: 

а) предмет спору прямо чи опосередковано стосується прав і законних 

інтересів малолітньої або неповнолітньої особи; 

б) існує очевидна потреба у захисті малолітнього чи неповнолітнього, 

який за даних, конкретних обставин, неможливо забезпечити без втручання 

суду у процес доказування; 

в) учасники справи, зокрема, законні представники малолітнього або 

неповнолітнього недобросовісно здійснюють свої процесуальні права чи 

виконують обов’язки по доказуванню, чим зачіпають або ставлять у 

невигідне становище інтереси особи, яку вони представляють. 

При цьому очевидність потреби у захисті малолітньої або 

неповнолітньої особи може бути зумовлена як специфікою правового 

регулювання спірних матеріальних правовідносин, так і обставинами 

конкретної справи. Так, Вінницький апеляційний суд, переглядаючи в 

апеляційному порядку справу № 148/523/18 про позбавлення батьківських 

прав, своєю ухвалою від 17.09.2019 р. витребував з власної ініціативи в 

органу опіки та піклування висновок про доцільність (недоцільність) 

позбавлення батьківських прав відповідача щодо двох неповнолітніх дітей. 

Своє рішення стосовно збирання доказів суд апеляційної інстанції мотивував 
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тим, в суді першої інстанції такий висновок не подавався й не досліджувався, 

хоча це є необхідним для захисту прав і інтересів неповнолітніх дітей та 

забезпечення належних умов їх подальшого виховання [353]. 

У наведеному прикладі із судової практики застосування судами 

положень ч. 2 ст. 13 ЦПК України очевидність потреби захисту прав 

неповнолітніх, як підстави для збирання доказів судом з власної ініціативи, 

зумовлена положеннями сімейного законодавства, зокрема, ч. 5 ст. 19 СК 

України, яка передбачає, що при розгляді судом спорів щодо позбавлення 

батьківських прав орган опіки та піклування подає суду письмовий висновок 

щодо розв`язання спору на підставі відомостей, одержаних у результаті 

обстеження умов проживання дитини, батьків, інших осіб, які бажають 

проживати з дитиною, брати участь у її вихованні, а також на підставі інших 

документів, які стосуються справи [318]. Отже, такий висновок, в силу норм 

матеріального права, визнається важливим доказом, який потребує 

дослідження при розгляді відповідної категорії справ, а тому його не подання 

очевидно створює підстави для суду витребувати вказаний висновок із 

власної ініціативи. 

В іншій справі, яку можна навести для прикладу застосування судами 

положень ч. 2 ст. 13 ЦПК України, Дзержинський районний суд м. Кривий 

Ріг при розгляді позову, поданого законним представником в інтересах 

неповнолітнього до КП «Кривбасводоканал» про скасування заборгованості 

за житлово-комунальні послуги, своєю ухвалою від 07.06.2019 р. у справі 

№ 210/6070/18 витребував з власної ініціативи зі Служби у справах дітей 

Виконавчого комітету Саксаганської районної у місті Кривий Ріг відомості 

на якій підставі було зареєстровано неповнолітнього за адресою постачання 

спірних житлово-комунальних послуг та чи вказаний неповнолітній 

власником (співвласником) квартири, чи прийняв спадщину, тощо [354]. Як 

можна побачити з аналізу наведеної ухвали, необхідність витребування 

окресленої інформації як доказу була зумовлена специфікою предмета спору 

та необхідністю захисту права неповнолітнього, в інтересах якого було 
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подано позов. Хоча матеріальне законодавство, яке регулює спірні 

правовідносини, прямо не визначає, що вказана інформація входить до 

предмета доказування, суд, зважаючи на конкретні обставини справи, 

прийшов до висновку, що саме ці докази мають значення для захисту прав 

неповнолітнього позивача й з цих причин витребував їх з власної ініціативи, 

пославшись на ч. 2 ст. 13 ЦПК України. 

Поряд із аналізом спеціальних повноважень суду щодо захисту прав 

малолітніх і неповнолітніх осіб під час розгляду й вирішення цивільних 

справ не можна не відзначити також важливу роль суду й у процедурах 

виконання судових рішень. 

Сучасна доктрина цивільного процесу беззаперечно виходить із того, 

що виконання судових рішень є структурним компонентом цивільного 

судочинства й має розглядатися як обов’язкова стадія останнього [34, с. 264; 

177, с. 37; 333, с. 160; 384, с. 79–80]. Л. Г. Талан стосовно цього відмічав, що 

правосуддя й процес захисту права завершує саме діяльність з виконання 

судового рішення, а тому правосуддя варто розглядати ширше, не лише як дії 

суду з вирішення спору, а й реалізацію рішення в тому числі [334, с. 99]. В 

обґрунтування такого підходу вчений наводив такі аргументи: 

а) існує взаємозв’язок виконавчого провадження з попередніми 

стадіями цивільного процесу, що характеризуються спільними цілями, 

визначеними в процесуальному законі для всього судочинства й полягають у 

захисті порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод або інтересів 

фізичних осіб, прав і інтересів юридичних осіб, інтересів держави; 

б) виконанню судових рішень притаманна певна процесуальна форма; 

в) суд займає активну позицію на стадії виконання рішення, та 

залишається основним учасником відповідних правовідносин відносин; 

г) усталена практика Європейського суду з прав людини, яка виходить 

до того, що право на судовий захист стало б ілюзорним, якби правова 

система держави дозволяла, щоб судове рішення, що вступило в законну 

силу, залишалося б недіючим на шкоду однієї зі сторін; виконання рішення, 



156 

винесене будь-яким судом, повинне розглядатися як невід’ємна складова 

процесу [334, с. 100]. 

Стосовно останньої тези слід відзначити, що інші вчені, при 

обґрунтуванні аналогічної позиції, також підкріплюють її посиланням на 

численну практику Європейського суду з прав людини. Ця установа у своїх 

рішеннях акцентувала увагу на тому, що виконання судових рішень слід 

вважати невід’ємною частиною судового розгляду. Водночас несвоєчасне 

виконання – таким, що суперечить засаді справедливого судового розгляду, 

право на яке гарантоване ст. 6 Конвенції про захист прав людини й 

основоположних свобод [312, с. 181]. 

Як справедливо наголошує В. М. Притуляк, виконавче провадження 

можна назвати стадією цивільного процесу, оскільки воно є органічним 

продовженням попередніх судових етапів, як і всіх інших процесуальних дій, 

що передували виконавчому провадженню. Оскільки фактично судове 

рішення або інший акт, що має ознаки виконавчого документу потребує 

ініціювання процедури виконавчого провадження, без відповідних гарантій 

його виконуваності такий акт втрачатиме примусово-правовий характер [267, 

с. 40]. У зв’язку з цим характеристика процесуального механізму 

забезпечення прав малолітніх і неповнолітніх осіб при здійсненні правосуддя 

у цивільних справах була б неповноцінною без аналізу окремих особливостей 

процедур виконання судових рішень, якими вирішено питання про права 

дітей, а також ролі суду у здійсненні відповідних процедур виконавчого 

провадження. 

Процедурні питання, пов’язані із виконанням судових рішень у 

цивільних справах врегульовані розділами VI, VII ЦПК України та 

профільним Законом України «Про виконавче провадження» [269], 

системний аналіз яких дозволяє виявити особливу спрямованість 

законодавства про виконання судових рішень в частині забезпечення захисту 

прав малолітніх і неповнолітніх осіб. Зокрема, цим Законом передбачено 

особливий порядок виконання деяких судових рішень ювенального 
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характеру. Яскравим прикладом такого підходу може слугувати 

встановлений ст. 71 Закону України «Про виконавче провадження» порядок 

стягнення аліментів з боржника, який після ухвалення Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту 

права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку 

примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів» від 07.12.2017 р. 

№ 2234-VIII, зазнав революційних змін. Так, сучасний порядок стягнення 

аліментів надає виконавцеві низку додаткових інструментів стимулювання 

боржника до належного й своєчасного виконання рішення суду. 

Відповідно до ч. 9 ст. 71 Закону України «Про виконавче 

провадження» при наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний 

розмір якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці, 

державний виконавець виносить вмотивовані постанови: 1) про встановлення 

тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України – до 

погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі; 2) про 

встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керування 

транспортними засобами – до погашення заборгованості зі сплати аліментів у 

повному обсязі; 3) про встановлення тимчасового обмеження боржника у 

праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною зброєю, 

пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених 

гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами 

несмертельної дії, – до погашення заборгованості зі сплати аліментів у 

повному обсязі; 4) про встановлення тимчасового обмеження боржника у 

праві полювання – до погашення заборгованості зі сплати аліментів у 

повному обсязі [269]. 

Таким чином, як можна побачити на прикладі такої дії як встановлення 

постановою виконавця тимчасового обмеження у праві виїзду за межі 

України, існує певна специфіка під час виконання рішень про стягнення 

аліментів, яка полягає у її спрощеності, оскільки при виконання інших 

судових рішень подібне обмеження в праві може бути застосоване виключно 
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на підставі рішення суду (ст. 441 ЦПК України). 

Поряд зі стягненням аліментів законодавство передбачає особливий 

порядок та додатковий механізм виконання рішень немайнового характеру, 

які стосуються дітей, наприклад, рішень про позбавлення батьківських прав 

або рішень про встановлення побачень з дитиною. Так, згідно з частинами 2, 

3, 4 ст. 64
1
 Закону України «Про виконавче провадження» державному 

виконавцеві надано право здійснювати перевірку виконання боржником 

рішення про встановлення побачення із дитиною у час та місці побачення, 

визначених рішенням суду, а якщо вони рішенням не визначені – час та місце 

побачення визначається самим державним виконавцем. При цьому, якщо 

боржник без поважних причин не виконує рішення суду, державному 

виконавцю надається право скласти акт та винести постанову про накладення 

на боржника штрафу із зазначенням вимоги про виконання рішення, а також 

попередження про кримінальну відповідальність. Якщо ж боржник повторно, 

без поважних причин, не виконує рішення суду, в такому разі державний 

виконавець складає акт, виносить постанову про накладення на боржника 

штрафу в подвійному розмірі, надсилає до органу досудового розслідування 

повідомлення про вчинення боржником кримінального правопорушення, а 

також звертається до суду із поданням про тимчасове обмеження боржника у 

праві виїзду за межі України, виносить вмотивовану постанову про 

встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керування 

транспортними засобами та вживає інші заходи примусового виконання 

рішення, передбачені законодавством [269]. 

Особливе місце в системі процедур виконання рішень немайнового 

характеру законодавець відводить рішенням про відібрання дитини (ст. 64 

Закону України «Про виконавче провадження»). Сімейне законодавство 

передбачає можливість постановлення судом рішення про відібрання дитини 

від батьків або одного із них, без позбавлення при цьому їх батьківських 

прав, за наявності підстав, передбачених законом (ст. 170 СК України). Крім 

цього, положеннями ст. 163 СК України передбачено право самих батьків на 
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відібрання малолітньої дитини від будь-якої особи, яка тримає її у себе не на 

підставі закону або рішення суду. В останньому випадку мова йде про 

реалізацію батьками переважного права на проживання разом із дитиною, 

що, однак, в кожному конкретному випадку має оцінюватись крізь призму 

положень ст. 8 Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод, 

а також пріоритету найкращих інтересів самої дитини [233, с. 14]. 

У свою чергу під відібранням дитини у науковій літературі 

пропонується розуміти сукупність дій, що здійснюються уповноваженими 

державою органами й посадовими особами, які спрямовані на захист прав 

дитини і полягають у передачі дитини від батьків або інших суб’єктів, у яких 

дитина проживає чи перебуває, органам, визначених судовим рішенням [287, 

с. 175]. Відповідно до ч. 1 ст. 64 Закону України «Про виконавче 

провадження» при виконанні рішення про відібрання дитини державний 

виконавець здійснює виконавчі дії за обов’язковою участю особи, якій 

дитина передається на виховання, із залученням представників органів опіки 

і піклування [268]. 

Як відзначає Є. М. Решетник, специфіка діяльності державного 

виконавця з виконання рішень цієї категорії полягає, поряд із безпосереднім 

виконанням рішення, ще й у врахуванні психічного стану дитини. Відтак, 

засоби виконання повинні обиратися з обережністю та обов’язково 

враховувати особливості віку дитини, її психічного стану, стану здоров’я 

тощо [287, с. 176]. З погляду вченої слід також зважати на те, що виконавче 

провадження у справах про відібрання дитини тягне за собою комплекс дій 

державного виконавця та самої дитини, адже їх потрібно зібрати свої речі, 

одяг, іграшки та все необхідне, а виконавець при цьому повинен давати 

дитині поради, допомагати їй, а також прислуховуватись до думки самої 

дитини [287, с. 176]. 

Стосовно вищесказаного варто звернути увагу, що багато інших 

дослідників проблематики виконання судових рішень, які стосуються прав і 

законних інтересів дітей, справедливо наголошують на додатковому 
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психологічному навантаженні на виконавця. Воно зумовлене, зокрема, 

обов’язком останнього виявляти делікатність і тактовність, задля того, щоб 

не поглиблювати сімейний конфлікт, що очевидно має місце, не погіршувати 

психологічний стан дитини, що опинилися в такій ситуації не за своєю 

волею, а також створювати усі необхідні умови та сприяння добровільному 

виконанню судових рішень у цій категорії справ [89; 113, с. 278; 167, с. 243; 

172, с. 55]. 

У цьому аспекті вагоме значення для дотримання інтересів дитини та 

забезпечення врівноваженості її психологічного стану, безумовно, відіграє 

участь у виконавчих діях органів опіки і піклування, представники яких, як 

відмічають Т. М. Цепкова та О. О. Бахарєва, сприяють виконавцю, 

допомагаючи не допускати проявів фізичного чи психологічного насилля над 

дитиною, нейтралізувати негативний вплив на її психіку, заспокоїти її, 

знайти потрібні слова, впевнити батьків у доцільності проведення такої 

виконавчої дії [380, с. 135]. 

Таким чином, специфічність правового регулювання процедур 

виконання судових рішень, якими зачіпаються права та законні інтереси 

малолітніх і неповнолітніх осіб, зумовлена, насамперед, необхідністю 

створення умов, що виключають спричинення дитині душевної чи 

психологічної травми під час проведення виконавчих дій [191, с. 48–49]. 

Поряд із викладеним, важливу роль у забезпеченні прав малолітніх і 

неповнолітніх на стадії виконання судового рішення відіграє суд, якому, 

поряд із правосудною функцією, законодавцем надано функцію здійснення 

судового контролю [248, с. 297–298]. В аспекті цього у юридичній літературі 

виділяють такий набір функцій та повноважень суду щодо вирішення питань, 

пов’язаних із виконання судових рішень: 

– видача виконавчого документу та вирішення питань, пов’язаних із 

приведенням його до виконання; 

– вирішення питань, які виникають під час виконання судового 

рішення; 
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– судовий контроль за виконанням судового рішення; 

– вирішення питань, пов’язаних із поворотом виконання судового 

рішення [231, с. 30–32]. 

Стосовно питань, пов’язаних із приведенням до виконання судових 

рішень, вагоме значення відводиться інституту негайного виконання судових 

рішень. Зокрема, у сфері захисту прав малолітніх і неповнолітніх осіб, 

законодавство передбачає, що суд допускає негайне виконання рішень у 

таких справах як: стягнення аліментів; відібрання дитини і повернення її 

тому, з ким вона проживала; видача або продовження обмежувального 

припису (пункти 1, 5, 10 ч. 1 ст. 430 ЦПК України). Окрім вищенаведеного 

переліку справ, на сторінках юридичної літератури зустрічається слушна 

пропозиція про доповнення переліку підстав негайного виконання щодо 

справ про усиновлення, якщо дитина потребує термінової госпіталізації для 

проведення курсу лікування, оперативного втручання, якщо зволікання із 

цим ставить під загрозу його життя та здоров’я [380, с. 136]. 

Стосовно судового контролю відзначимо, що останній розглядається у 

доктрині як форма реалізації судової влади та система передбачених 

процесуальним законом засобів, спрямованих на недопущення незаконного 

обмеження прав і охоронюваних законом інтересів особи у процесі 

примусового виконання судових рішень та актів інших юрисдикційних 

органів. Також він використовується з метою відновлення цих прав особи, 

яка полягає в перевірці діяльності органів примусового виконання та їх 

посадових осіб, а також застосування до них заходів впливу, передбачених 

процесуальним законодавством [267, с. 8]. 

Традиційно виділяють дві форми судового контролю у виконавчому 

провадженні: попередній та подальший [231, с. 32; 267, с. 171; 375, с. 276; 

376, с. 55]. Попередній контроль охоплює дії суду, пов’язані із 

санкціонуванням (легалізацією) окремих дій виконавця, у встановлених 

законом випадках. Водночас сутність подальшого контролю полягає у 

здійсненні судом нагляду стосовно вчинених виконавцем дій й полягає, як 
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правило, у розгляді судом скарг на дії чи бездіяльність виконавця [267, 

с. 171]. 

У свою чергу Ю. Ю. Рябченко заперечує такий підхід, вважаючи, що 

контрольна функція суду у виконавчому провадженні реалізується виключно 

під час розгляду скарг учасників такого провадження на рішення, дії чи 

бездіяльність виконавця. При цьому дії суду, пов’язані із попереднім 

санкціонуванням найбільш важливих виконавчих дій, на його думку, є 

відображенням не контрольної, а забезпечувальної функції суду [296, с. 90]. 

Остання точка зору видається нам доволі спірною, оскільки надання судом 

дозволу на проведення окремих виконавчих дій передбачає попередню 

перевірку наявності підстав для її вчинення та дотримання виконавцем 

встановленої законом процесуальної форми, що само по собі є нічим іншим, 

ніж проявом контрольної функції суду. 

Так, у сфері забезпечення захисту прав малолітніх і неповнолітніх осіб 

під час виконання судових рішень, попередній судовий контроль 

передбачений для проведення таких виконавчих дій: 

– тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу 

(ч. 2 ст. 64 Закону України «Про виконавче провадження», ст. 437 ЦПК 

України); 

– оголошення розшуку дитини (ч. 1 ст. 36 Закону України «Про 

виконавче провадження», ст. 438 ЦПК України); 

– проникнення до житла чи іншого володіння особи (ст. 439 ЦПК 

України). 

Тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу 

є окремою процедурою виконавчого провадження, яка може здійснюватися у 

рамках виконання судового рішення про відібрання дитини, за вмотивованим 

поданням державного виконавця та на підставі ухвали суду. 

Процесуальне законодавство, так само як і СК України, не містять 

конкретного переліку підстав для застосування відповідної процедури. 

Науковці, здебільшого, сходяться на думці, що при розгляді подання 
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виконавця підлягають встановленню обставини, що підтверджують потребу у 

влаштуванні дитини до дитячої чи лікувальної установи, до якої саме 

установи, з обов’язковим врахуванням висновку органу опіки і піклування з 

цього питання [287, с. 176; 313, с. 101]. 

На сторінках юридичної літератури відмічається, що обґрунтоване 

влаштування дитини до дитячого чи лікувального закладу покликане сприяти 

як забезпеченню прав дитини (якщо дитина дійсно потребує здійснення 

таких заходів), так і досягненню цілей виконавчого провадження – 

виконанню рішення. Саме виконання при цьому переслідує мету відновлення 

прав дитини, оскільки саме в її інтересах (на дивлячись на те, що дитина не 

виступає стягувачем) ухвалене судове рішення [313, с. 100]. 

Згідно ч. 2 ст. 437 ЦПК України суд розглядає питання про 

влаштування дитини у десятиденний строк в судовому засіданні з викликом 

сторін та за обов’язковою участю представників органів опіки та піклування. 

При цьому неявка сторін у засідання не є перешкодою для вирішення 

питання про тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального 

закладу [388]. 

Як свідчить аналіз судової практики застосування окресленої 

процедури виконавчого провадження, суди, здебільшого, задовольняють 

подання державних виконавців та вирішують питання про тимчасове 

влаштування дитини до дитячих або лікувальних закладів. При цьому 

найбільш поширеними підставами відмови або залишення без розгляду 

подання виконавців є відсутність в останніх зазначення конкретного 

дитячого або лікувального закладу до якого має бути влаштована дитина 

[356], порушення правил підсудності [351], або направлення такого подання 

не у зв’язку із виконанням рішення про відібрання дитини [358]. 

Так, ухвалою Лозівського міськрайонного суду Харківської області від 

26.10.2020 р. у справі № 629/4495/20 судом було відмовлено у задоволенні 

подання державного виконавця про тимчасове влаштування неповнолітнього 

до дитячого закладу до приїзду її батька для забезпечення повернення дитини 
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до Федеративної Республіки Німеччина. Обґрунтовуючи свою відмову, суд 

відходив із того, що предметом примусового виконання в цьому 

виконавчому провадженні є рішення суду про повернення неповнолітньої 

особи до місця її постійного проживання у Федеративній Республіці 

Німеччина. Водночас, як вбачається з матеріалів справи, вказаним рішенням 

суду питання про відібрання дитини не вирішувалося, що робить 

неможливим застосування процедури тимчасового влаштування дитини до 

дитячого закладу, оскільки така, в силу положень ст. 64 Закону України «Про 

виконавче провадження», може відбуватись виключно під час виконання 

рішення про відібрання дитини [358]. 

Реалізація функції судового контролю властива також процедурі 

оголошення дитини у розшук, котра, як і вищерозглянута процедура 

тимчасового влаштування дитини, може застосовуватись під час виконання 

судового рішення про відібрання дитини (ч. 1 ст. 36 Закону України «Про 

виконавче провадження»). Підставою для проведення відповідної процедури 

закон визначає встановлену під час виконання судового рішення відсутність 

відомостей про місце проживання або перебування дитини, стосовно якої 

вирішено питання про її відібрання. Як правило, цьому передує вчинення 

виконавцем низки дій, пов’язаних із направленням запитав до органів МВС 

України та ДМС України, отриманням інформації від учасників виконавчого 

провадження та інших осіб про можливе місце перебування дитини, які, 

однак, не дали будь-яких потрібних результатів. 

Порядок розгляду подання державного виконавця про оголошення 

розшуку дитини передбачений ст. 438 ЦПК України, яка визначає, що 

розшук дитини оголошується за місцем виконання рішення або за останнім 

відомим місцем проживання дитини, або за місцем проживання 

(перебування) стягувача. Під час розгляду подання суд має право 

витребувати від виконавця всі необхідні документи для вирішення питання 

про оголошення розшуку [388]. 

Як свідчить аналіз практики застосування відповідних положень 
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процесуального законодавства, оголошенню дитини у розшук ухвалою суду 

передує встановлення судом належного здійснення виконавчих дій, 

спрямованих на встановлення місця фактичного знаходження дитини, на 

підставі дослідження актів виходу (виїзду) державного виконавця за місцем 

проживання дитини, навчання або лікування, результатів опитування сусідів, 

вчителів (вихователів) та інших осіб, які мають соціальні зв’язки із 

розшукуваною дитиною [365]. 

Окремою процедурою, яка потребує санкціонування суду під час 

виконання судового рішення, що стосується прав малолітніх і неповнолітніх 

осіб, є примусове проникнення до житла чи іншого володіння особи. 

Зокрема, відповідно до ч. 1 ст. 439 ЦПК України, питання про примусове 

проникнення до житла чи іншого володіння боржника – фізичної особи або 

іншої особи, у якої знаходиться дитина, щодо якої є виконавчий документ 

про її відібрання, вирішується судом за місцезнаходженням житла чи іншого 

володіння особи або судом, який ухвалив рішення за поданням виконавця 

[388]. 

Зі змісту наведеної норми випливає, що підставою для застосування 

відповідної процедури має бути виконавчий документ на рішення про 

відібрання дитини. Разом із тим, як свідчить судова практика, судами 

подекуди вирішується питання про примусове проникнення до житла й при 

виконанні інших рішень, які стосуються прав та законних інтересів дітей. 

Так, ухвалою Рокитнівського районного суду Рівненської області від 

12.10.2020 р. по справі № 571/1292/17 було задоволено подання державного 

виконавця та надано дозвіл на примусове проникнення до житла, в рамках 

виконання рішення суду про вселення неповнолітніх дітей до квартири [362]. 

В іншій справі, яку можна навести як приклад, Баришівський районний 

суд Київської області своєю ухвалою від 18.02.2021 р. у справі № 355/1598/19 

надав дозвіл виконавцю на примусове проникнення до житла для 

забезпечення виконання рішення про передачу неповнолітнього від батька до 

матері. У мотивувальній частині своєї ухвали суд посилався на те, що додані 



166 

державним виконавцем до подання докази, зокрема, надіслана на адресу 

боржника кореспонденція – постанови із зазначенням строку на добровільне 

виконання рішення, про накладення штрафу на боржника за невиконання 

рішення суду, акти виходу виконавця за місцем знаходження боржника, в 

яких зафіксовані факти не допуску виконавця до помешкання, засвідчують 

неможливість подальшого виконання рішення суду про повернення дитини 

без примусового проникнення до житлового приміщення, яке перебуває у 

користуванні боржника, а тому суд вважає, за необхідне задовольнити 

подання державного виконавця [350]. 

Таким чином, дослідження окремих складників процесуального 

механізму забезпечення прав малолітніх і неповнолітніх осіб при здійсненні 

правосуддя у цивільних справах дозволяє виявити окремий пласт 

спеціальних повноважень суду, спрямованих на реалізацію завдань 

ювенальної юстиції. Мова йде, зокрема, про сферу руху процесу, 

забезпечення належного представництва інтересів дітей та надання їм 

професійної правничої допомоги, а також у сфері доказування. 

Крім цього, поряд із процесуальними гарантіями, передбаченими на 

стадіях розгляду й вирішення цивільних справ, процесуальне законодавство 

передбачає особливі механізми забезпечення прав і законних інтересів 

малолітніх і неповнолітніх осіб на стадіях виконання судових рішень, через 

специфічну спрямованість законодавства про виконавче провадження, що, на 

наш погляд, дістає свого прояву у наступних двох напрямках. По-перше, це 

закріплення особливої групи норм виконавчого провадження у сфері 

регулювання процедур виконання судових рішень, які стосуються прав і 

законних інтересів дітей. По-друге – покладення на суд функції судового 

контролю за здійсненням окремих виконавчих дій, що прямо чи 

опосередковано стосуються дітей. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації, спираючись на існуючі доктринальні погляди 

вітчизняних і зарубіжних вчених у відповідних галузях знань, аналіз 

положень національного законодавства та міжнародних договорів, а також 

практику їх застосування, зроблено теоретичне узагальнення й вирішено 

наукове завдання щодо розкриття правової природи та особливостей захисту 

прав малолітніх і неповнолітніх осіб при здійсненні правосуддя у цивільних 

справах. З поміж висновків, сформульованих за результатами дослідження, 

як найбільш вагомі можна визначити такі. 

1. Питанню участі у цивільному процесі малолітніх та неповнолітніх 

осіб в окремих наукових працях уже приділялася увага. Проте багато 

аспектів захисту прав таких осіб залишилися осторонь наукових розвідок. 

Зокрема, це стосується юридичної характеристики правосуб’єктності та 

цивільного процесуального статусу малолітніх та неповнолітніх осіб як 

учасників справи, їх спеціальної цивільної процесуальної правосуб’єктності, 

способів забезпечення захисту прав вказаних осіб та обов’язків суду відносно 

забезпечення захисту зазначених суб’єктів тощо. 

2. При проведенні дослідження використовувалися засади 

взаємодоповнюваності методів наукового пізнання, як загальнонаукових, так 

і спеціально-юридичних (наприклад, нормативно-догматичного, 

порівняльно-правового, історико-правового). Як наслідок, в результаті 

проведеного дослідження отримано нові знання, що сприятимуть 

вдосконаленню наукових знань щодо захисту прав та інтересів неповнолітніх 

у цивільному судочинстві, а також висловлено міркування про доцільність 

змін та доповнень окремих правових норм у зазначеній сфері. 

3. Історико-правовий розвиток захисту в цивільному судочинстві прав 

малолітніх і неповнолітніх осіб свідчить про те, що відповідний захист 

відбувається залежно від особливостей як суспільного життя, так і специфіки 

порушень прав дітей у той чи інший історичний період. Зокрема, починаючи 

від експлуатації дитячої праці (кінець ХVIII – початок ХІХ ст.) до 
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теперішнього часу, коли отримали актуальність питання захисту прав дітей 

при протидії домашньому насильству, сексуальній експлуатації, зловживанні 

азартними іграми, інформаційним простором тощо. 

Правове закріплення механізмів захисту прав, свобод та інтересів 

малолітніх та неповнолітніх осіб у вітчизняному законодавстві 

активізувалось завдяки ратифікації Україною низки міжнародно-правових 

актів щодо захисту прав дітей. При цьому у багатьох випадках залишається 

неврегульованим вплив на дітей (при реалізації їх батьками або особами, що 

їх замінюють) прав четвертого покоління. 

4. Такі суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин, як малолітні 

та неповнолітні особи, є привілейованою групою учасників справи. 

Обґрунтовується таке твердження специфічним правовим регулюванням їх 

правосуб’єктності поряд із цивільним процесуальним правовим статусом. 

При цьому зміст останнього складається з цивільних процесуальних 

прав, обов’язків та охоронюваного законом інтересу. В свою чергу, цивільна 

процесуальна правосуб’єктність є поєднанням правоздатності та дієздатності, 

зміст яких визначений нормами цивільного процесуального законодавства 

України. Спеціальна цивільна процесуальна дієздатність неповнолітніх осіб 

визначається на підставі поєднання комплексу юридичних здатностей з 

метою набуття низки можливостей. 

5. Реалізація цивільної процесуальної правосуб’єктності малолітніх та 

неповнолітніх осіб у відповідному правовідношенні відбувається, у більшості 

випадків, із використанням дієздатності законного представника вказаних 

осіб. Тому аргументовано можливість надання їм так званої спеціальної 

правосуб’єктності при розгляді судом цивільної справи. У зв’язку із чим 

обґрунтовано необхідність забезпечення на законодавчому рівні права 

неповнолітньої особи на безоплатну правову допомогу, незалежно від участі 

в процесі її законних представників та органів опіки і піклування, а також 

можливості неповнолітньої особи бути безпосереднім суб’єктом права на 

професійну правничу допомогу. 
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6. Особливістю цивільного процесуального правового статусу 

малолітніх та неповнолітніх осіб як учасників цивільної справи є його 

диференціація на два типи: загальний та спеціальний. Перший (загальний) 

являє собою сукупність загальних цивільних процесуальних прав, обов’язків 

та інтересів, якими малолітні та неповнолітні особи наділяються як учасники 

цивільної справи та які закріплені у статтях 43, 49, 53, 54 ЦПК України. 

Другий (спеціальний) формує сукупність спеціальних цивільних 

процесуальних прав, обов’язків та інтересів, якими вони наділяються як 

неповнолітні або малолітні учасники цивільної справи. Останні містяться у 

положеннях ст. 45 ЦПК України. 

7. Категорія захисту права конкретизується через існування певного 

правозахисного механізму. В аспекті захисту прав малолітніх і неповнолітніх 

осіб при здійсненні правосуддя у цивільних справах побудова й 

функціонування такого механізму має враховувати специфіку дитини як 

суб’єкта права та сучасну парадигму сприйняття дитини як активного й 

самостійного учасника правових відносин, в тому числі й процесуальних, що 

є відображенням не тільки сучасного стану розвитку правової доктрини а й 

зумовлене положеннями фундаментальних міжнародних договорів, 

предметом яких є захист прав дитини. Тому належне забезпечення захисту 

прав дітей при здійсненні правосуддя у цивільних справах потребує 

формування на рівні національного правопорядку спеціального механізму 

захисту прав малолітніх і неповнолітніх осіб, який має передбачати додаткові 

гарантії та інструменти захисту, виходячи із визначених особливостей 

дитини як суб’єкта права, що стане можливим завдяки запровадженню 

системи ювенальної юстиції у цивільних справах. 

8. Ювенальну юстицію у цивільних справах слід розглядати як 

особливу систему правосуддя по відношенню до малолітніх і неповнолітніх 

осіб, котра покликана забезпечити ефективний захист прав малолітніх і 

неповнолітніх осіб і структурно складається з двох компонентів: 

інституційного та процесуального. 
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Інституційний компонент являє собою сукупність органів та осіб, які 

забезпечують здійснення правосуддя у цивільних справах, відповідно до 

мети ювенальної юстиції (ювенальний суд, ювенальна адвокатура, органи 

влади, наділені державою повноваженнями щодо захисту прав дітей). 

Процесуальний компонент передбачає існування специфічного механізму 

забезпечення захисту прав малолітніх і неповнолітніх осіб при здійсненні 

правосуддя, що складається з процедур, інструментів та способів, за 

допомогою яких досягається мета ювенального правосуддя. 

9. Природа процесуального механізму захисту прав малолітніх і 

неповнолітніх осіб при здійсненні правосуддя у цивільних справах 

розкривається через низку особливостей, до яких насамперед слід віднести: 

особливий зміст процесуальної правосуб’єктності малолітніх і неповнолітніх 

осіб; спеціальну предметну юрисдикцію справ за участю малолітніх і 

неповнолітніх осіб; специфічний режим дії окремих принципів цивільного 

судочинства; наявність органів та осіб, які за законом мають право 

ініціювати процедуру захисту прав малолітніх і неповнолітніх осіб та 

супроводжувати її; спеціальні положення щодо представництва та надання 

правової допомоги малолітнім і неповнолітнім особам; наявність 

процесуальних особливостей розгляду окремих категорій справ за участю 

неповнолітніх; специфіку функціонування інституту судових витрат; 

наявність додаткових гарантій та повноважень суду по забезпеченню захисту 

прав малолітніх і неповнолітніх осіб при здійсненні правосуддя, а також на 

стадії виконання судових рішень. 

10. Щодо визначення меж предметної юрисдикції справ за участю 

малолітніх і неповнолітніх осіб стверджено, що на рівні процесуального 

закону мають бути передбачені особливі юрисдикційні правила щодо 

розгляду справ, які безпосередньо стосуються питання виховання та розвитку 

малолітніх і неповнолітніх осіб, а також інших справ, у яких повноцінними 

учасниками виступають такі особи. 

11. Ґрунтовний аналіз складових процесуального механізму 
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забезпечення прав малолітніх і неповнолітніх осіб при здійсненні правосуддя 

у цивільних справах визначив потребу у його належному унормуванні на 

рівні процесуального закону. З точки зору існуючих правил юридичної 

техніки найбільш доцільним в цьому аспекті вбачається консолідований 

підхід, за яким у ЦПК України має бути передбачений окремий розділ, 

присвячений особливостям розгляду справ за участю малолітніх і 

неповнолітніх осіб. 

12. Важливою складовою процесуального механізму захисту прав 

малолітніх і неповнолітніх осіб при здійсненні правосуддя у цивільних 

справах слід визнати наділення суду низкою додаткових повноважень в 

окресленій сфері, які доцільно поділити на дві групи: загальні та спеціальні. 

Перша група охоплює комплекс процесуальних прав і обов’язків суду, які 

реалізуються останнім у процесі розгляду цивільної справи, незалежно від 

специфіки справи та її суб’єктного складу. Друга група відображає 

особливості розгляду справ, які зачіпають інтереси малолітніх і 

неповнолітніх осіб, й передбачає спеціальні повноваження суду у сфері руху 

процесу та розпорядження сторонами процесуальними правами щодо 

предмета спору (ч. 6 ст. 49, ч. 5 ст. 206, ч. 5 ст. 207, ч. 3 ст. 434 ЦПК 

України), у сфері забезпечення належного представництва та надання 

правової допомоги малолітнім і неповнолітнім особам (ч. 4 ст. 13, ч. 3 ст. 45, 

ст. 63 ЦПК України), а також у сфері доказування (ч. 2 ст. 13, ч. 7 ст. 81 ЦПК 

України). 

13. Аргументовано, що за своїм характером висновок органу опіки та 

піклування, який подається при розгляді питомої кількості справ за участю 

малолітніх і неповнолітніх осіб, тяжіє до письмових доказів, оскільки є 

документом, в якому зафіксовані дані про обставини, що мають значення для 

розгляду справи. Разом із тим, виходячи з наукової класифікації доказів, 

можна простежити його особливість, яка полягає у тому, що процес 

формування такого висновку має два джерела: речовий (акти, довідки) та 

особистісний (пояснення батьків, інших осіб, а також думка дитини), й 
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свідчить про його змішаний характер. 

14. Поряд із процесуальними гарантіями, встановленими для розгляду 

й вирішення цивільних справ, процесуальне законодавство передбачає 

особливі механізми забезпечення прав і законних інтересів малолітніх і 

неповнолітніх осіб на стадії виконання судових рішень, через специфічну 

спрямованість законодавства про виконавче провадження, що, на наш 

погляд, дістає свого прояву у двох напрямках: 1) закріплення особливої 

групи норм виконавчого провадження у сфері регулювання процедур 

виконання судових рішень, які стосуються прав і законних інтересів дітей 

(стягнення аліментів, позбавлення батьківських прав, встановлення побачень 

з дитиною, відібрання дитини та інші); 2) покладення на суд функції 

судового контролю за здійсненням окремих виконавчих дій, що прямо чи 

опосередковано стосуються дітей (тимчасове влаштування дитини до 

дитячого або лікувального закладу, оголошення розшуку дитини, примусове 

проникнення до житла чи іншого володіння особи). 

15. Визначена у роботі проблематика захисту прав малолітніх і 

неповнолітніх осіб та отримані під час дослідження результати можуть стати 

підґрунтям подальших перспективних наукових пошуків для розв’язання 

прикладних задач побудови ефективної моделі ювенальної юстиції в системі 

цивільного судочинства, а також визначення шляхів гармонізації 

національного законодавства із законодавством країн-членів Європейського 

Союзу в сфері захисту прав та інтересів дітей, що має важливе значення в 

аспекті загальнонаціональних процесів європейської інтеграції України. 

16. З метою вдосконалення чинного процесуального механізму захисту 

прав малолітніх і неповнолітніх осіб при здійсненні правосуддя у цивільних 

справах, поряд із вищевикладеним, є доцільним внесення змін до ЦПК 

України, зокрема: ст. 56 (щодо забезпечення права Уповноваженого 

Президента України з прав дитини звертатися до суду в інтересах малолітніх 

і неповнолітніх осіб); статей 7, 313 (для закріплення безумовного правила 

про розгляд справ щодо усиновлення малолітньої дитини у закритому 
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судовому засіданні без необхідності подання відповідного клопотання про 

це); ст. 430 (щодо негайного виконання рішень суду про усиновлення 

дитини, якщо зволікання із цим ставить під загрозу її життя та здоров’я). 
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