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Сімейні спори належать до най-
більш складних з точки зору їх емоцій-
ного забарвлення. І найчастіше заруч-
никами у цій запеклій боротьбі сторін 
стають найбільш незахищені особи — 
діти. Проаналізуємо окремі проблеми, 
які виникають у судовій практиці при 
розгляді цієї категорії справ. Актуаль-
ність цієї проблематики завжди буде 
беззаперечною. 

В науці сімейного права та цивіль-
ного процесу зазначеним проблемам 
присвячені праці таких вчених, як: 
Л. М. Баранової, В. І. Борисової, І. В. Жи-
лінкової, О. О. Кармази, Т. А. Кобзєвої, 
З. В. Ромовської, С. Я. Фурси, Є. І. Фур-
си, В. С. Шапіри, В. Л. Яроцького та ін. 

Метою статті є окреслення певного 
кола проблемних і актуальних питань 
судової практики, що виникає при роз-
гляді сімейних справ.

Складним є питання щодо підсудно-
сті справ про визначення місця прожи-
вання дитини та про отримання дозволів 
на виїзд дитини за кордон. До цієї кате-
горії справ застосовуються загальні пра-
вила про підсудність (ст. 109 ЦПК Укра-
їни). Тобто, тому з батьків, з ким прожи-
ває дитина, потрібно подавати позов до 
суду за місцем проживання відповідача. 
Це правило потребує негайних змін. 

Так, питання про розірвання шлюбу та 
виплати аліментів на дитину може вирі-
шуватися за місцем проживання позива-
ча, якщо з ним проживає неповнолітня 
чи малолітня дитина (ст. 110 ЦПК Укра-
їни). Це цілком закономірний виняток із 
загального правила про підсудність 
справ за місцем проживанням відповіда-
ча. Адже наявність малої дитини могла 
взагалі унеможливити розгляд цих 
справ, наприклад, якщо відповідач про-
живає в іншій місцевості. 

Саме тому незрозумілою і непослі-
довною є позиція законодавця у питан-
ні щодо віднесення справ про визна-
чення місця проживання дитини та про 
отримання дозволів на виїзд дитини за 
кордон до правил загальної підсудно-
сті. Адже причина, через яку робиться 
виняток із загального правила про під-
судність справ (наявність неповноліт-
ньої чи малолітньої дитини), нікуди не 
зникає. Більше того, зазвичай відпові-
дач свідомо доводить справу до суду до-
бровільно не надаючи дозволу на виїзд 
дитини за кордон, а в процесі, як прави-
ло, всіляко затягує розгляд справи, аби 
дошкулити колишньому з подружжя, 
тим самим зловживає своїми процесу-
альними права, порушує права дитини 
на оздоровлення, розвиток тощо. 
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Аналіз вітчизняної судової практики 
свідчить про те, що подекуди вкрай 
важко віднести окремі судові рішення 
до розряду українських. Так, у цивіль-
ній справі про надання дозволу дитині 
на тимчасовий виїзд за кордон без до-
зволу батька, Орджонікідзевський ра-
йонний суд м. Харкова у своєму рішен-
ні від 9 липня 2014 р., іменем України 
встановив, що м. Ялта у Криму нале-
жить до РФ [1]. Таким чином, орган 
державної влади України фактично ви-
знав належність Криму іншій державі. 
Наведене судове рішення суперечить 
чинному законодавству України, яке 
визначає Крим як українську тимчасово 
окуповану територію [2]. 

Безумовно, суд мав вирішити не-
просте питання (не виключено, що по-
дібні складнощі будуть виникати у су-
довій практиці й надалі), адже у межах 
України особи з дітьми пересуваються 
вільно, без згоди іншого з батьків. От-
римання такої згоди потрібне лише у 
випадках перетину державного кордону 
України. При цьому йдеться не про об-
меження щодо виїзду дитини за кор-
дон, а про певний порядок її виїзду за 
кордон за згодою батьків або з дозволу 
суду, за відсутності згоди одного з бать-
ків. Отже, згідно з вітчизняним законо-
давством Крим — це українська терито-
рія і, відповідно, зазначеної згоди на 
таку поїздку неповнолітньої особи от-
римувати не потрібно. З іншого бо-
ку, — при в’їзді до Криму без згоди 
того з батьків, хто не супроводжує ди-
тину, без сумніву, виникнуть проблеми, 
адже законодавство РФ визначає Крим 
своєю територією і, з позиції держа-
ви-агресора, відбувається перетин дер-
жавного кордону, тому службові особи 
будуть вимагати відповідний документ.

Суд, при вирішенні аналізованого 
питання мав би, на нашу думку, визна-
чити, наприклад, що «надається дозвіл 
на тимчасовий виїзд дитини до Криму 
без згоди одного з батьків». У такий 
спосіб можна було б обійти гострі мо-

менти зі статусом тимчасово окупова-
ної території. 

Що ж до визначення місця прожи-
вання дитини, то дане питання варто 
розглядати разом із розірванням шлю-
бу. Однак аналіз судової практики, на 
жаль, свідчить про непрофесіоналізм 
суддів, які нерідко роз’єднують позовні 
вимоги, виокремлюючи питання про 
визначення місце проживання дитини в 
окреме провадження і тим самим пору-
шують права дитини. Адже йдеться про 
важливий юридичний факт, з яким 
пов’язаний цілий комплекс питань (ви-
бір дитячого садочка, школи, полікліні-
ки, виплата соціальних пільг та інше). 

Отже, ст. 110 ЦПК України потре-
бує відповідного корегування і має бути 
доповнена двома зазначеними випадка-
ми як такими, що можуть розглядатися 
за місцем проживання позивача, у ви-
падку проживання з ним малолітньої чи 
неповнолітньої дитини.

Не менш складним є питання щодо 
визначення режиму спілкування з дити-
ною тим з батьків, з яким дитина не 
проживає. Як ми вже наголошували, 
права батьків дитини мають у цих від-
носинах другорядне значення. Первин-
ними є права та інтереси дитини. Ана-
ліз судової практики свідчить про те, 
що по-перше, більшість суддів, нехту-
ючи законодавчою вимогою щодо 
обов’язкової вмотивованості прийнято-
го рішення, приймають рішення, які 
належним чином невмотивовані. Зо-
крема, сторона з якою проживає дити-
на наголошує на її обов’язковій участі 
при зустрічах іншого із батьків. В якості 
обґрунтування такої вимоги наводяться, 
наприклад, особливості стану здоров’я 
дитини, її вік, зловживання іншим із 
батьків алкоголем чи наркотичними за-
собами тощо. Доволі часто спостеріга-
ється ситуація, коли суд, взагалі не об-
ґрунтовуючи своєї позиції, не зважає на 
наведені доводи сторони і повністю за-
довольняє позовні вимоги позивача, 
зокрема, щодо зустрічей із дитиною 
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без присутності матері. У такий спосіб 
суд ставить права та інтереси батька 
вище, аніж права та інтереси дитини. 

У судових справах з сімейних пи-
тань всі сторони процесу, суд, органи 
опіки мають у пріоритет ставити інте-
реси дитини. Права батьків є похідни-
ми і другорядними. У першу чергу суд 
має робити акцент на обов’язках бать-
ків. І обсяг прав останніх має кореспон-
дуватися із обсягом виконуваних ними 
обов’язків. Доволі часто спостерігається 
ситуація, коли, у супереч інтересів ди-
тини, суд дбає про права батька або ма-
тері. При цьому ці особи фактично 
ухиляються від обов’язку утримувати 
дитину. Наприклад, лише сплачують 
мінімальний розмір аліментів. Подеку-
ди роблячи ці виплати нерегулярно. 
Однак притягнути таку особу до відпо-
відальності — неможливо. Адже для 
можливості застосування кримінальної 
відповідальності потрібна така обов’яз-
кова ознака, як злісне ухилення від 
сплати аліментів. На практиці особа раз 
на кілька місяців сплачує якусь суму, 
може й менше мінімуму, встановленого 
законодавством, і злісного ухилення від 
сплати аліментів немає. 

Суди, призначаючи розмір алімен-
тів на дитину враховують матеріальне 
становище платника аліментів (ч. 1 
ст. 182 СК України). Видається, що суд 
має враховувати необхідний розмір алі-
ментів, виходячи із потреб та інтересів 
дитини. А обов’язок батьків всіма мож-
ливими способами ці потреби задо-
вольнити. Якщо особа-платник алімен-
тів не здатна утримувати дитину, то вар-
то законодавчо встановити правило 
про позбавлення такої особи батьків-
ських прав. І інший із батьків, або дер-
жава будуть вирішувати питання щодо 
належного забезпечення дитини. Це 
дозволить уникнути здовживань з боку 
батьків-неплатників. 

Інше складне питання — це як стяг-
нути аліменти і додаткові витрати на 
утримання дитини (ст. 185 СК України) 

з особи, яка ніде не працює, не має жод-
ного іншого доходу і майна. При цьому 
дитина потребує такого утримання. 
А той з батьків, з ким дитина не прожи-
ває офіційно не працює, тим самим 
приховує свої доходи, все придбане 
майно, у тому числі нерухоме, оформ-
лює на родичів, веде розкішне життя, ні 
в чому собі не відмовляючи. І примусо-
во стягнути з такої особи кошти на 
утримання дитини — неможливо. Ви-
конавчий лист повертається з немож-
ливістю виконання, або особа час від 
часу сплачує якусь копійчину і тим са-
мим позбавляє особу, з якою проживає 
дитина, на можливість отримання дер-
жавної допомоги.  

Законодавством предбачено мож-
ливість припинення сплати аліментів 
(ст. 190 СК України). Так, платник алі-
ментів може бути звільнений від їх 
сплати, якщо він має у своїй власності 
будинок, квартиру, земельну ділянку, чи 
інше нерухоме майно. За згодою з 
одержувачем вони можуть укласти до-
говір про припинення права на алімен-
ти на дитини у зв’язку з передачею пра-
ва власності на нерухоме майно. Такий 
договір нотаріально посвідчується і під-
лягає державній реєстрації. Для укла-
дення такого договору потрібен дозвіл 
органу опіки і піклування. Якщо дитина 
досягла 14 років, вона також бере участь 
в укладенні цього договору. Права ди-
тини на майно, набуте за таким догово-
ром, додатково охороняються законом, 
зокрема, на нього не може бути зверне-
не стягнення.

Ст. 192 СК України містить ще одну 
підставу корегування аліментів у бік їх 
збільшення або зменшення. Це прави-
ло пояснюється тим, що аліментні пра-
вовідносини існують досить тривалий 
час. Тому матеріальний або сімейний 
стан особи, яка одержує аліменти, а та-
кож того, хто їх сплачує, протягом цьо-
го часу може істотно змінитися як у бік 
погіршення, так і покращання. Ось 
чому закон передбачає, що в такому 
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разі суд за позовом будь-кого із зазначе-
них осіб може змінити раніше встанов-
лений розмір аліментів як у частці до 
заробітку (доходу), так і в тверда грошо-
вій сумі як у бік збільшення, так і в бік 
його зменшення.

Наведена законодавча норма, на 
нашу думку, не цілком відповідає іншим 
положення  сімейного  законодавства  
(на приклад, ст.ст. 141, 149, 180, 181, 185 
СК України) та Конвенції з прав дитини, 
зокрема, у частині батьківських обов’язків. 

Тому видається цілком закономірною 
положення про можливість зміни розмі-
ру аліментів у бік збільшення за позовом 
особи, яка одержує аліменти як у тому 
разі, коли погіршився її матеріальний 
стан, так і тоді, коли поліпшився матері-
альний або сімейний стан відповідача. 

Коли ж іде мова про зворотну ситу-
ацію — зменшення розміру аліментів за 
позовом особи, яка сплачує аліменти, 
коли погіршився його матеріальний 
або сімейний стан або поліпшився ма-
теріальний стан стягувача аліментів, то 
варто враховувати багато аспектів. Так, 
у першому випадку, коли погіршився 
матеріальний або сімейний стан плат-
ника аліменів, то варто у законодавстів 
передбачити правило, що зменшення 
розміру аліментів можливе не лише че-
рез належно доведені поважні підстави 
такого погіршення, а й за обов’язкової 
згоди отримувача аліментів на відповід-
не зменшення розміру аліментів. 

Другий випадок, коли поліпшився 
матеріальний стан стягувача аліментів 
— має взагалі бути вилучений із СК 
України у частині сплати аліментів на 
дитину. Адже йдеться про виконання 
батьківського обов’язку по утриман-
ню дитини. І поліпшення матеріаль-
ного стану того з батьків, з ким про-

живає дитина, жодним чином не має 
впливати на виконання батьківського 
обов’язку того з батьків, з ким дитина 
не проживає. 

Такою, що порушує права дитини 
варто також вважати ст. 188 СК Украї-
ни, в якій передбачено, що батьки мо-
жуть бути звільнені від обов’язку утриму-
вати дитину, якщо дохід дитини набага-
то перевищує дохід кожного з них і за-
безпечує повністю її потреби. Вважаємо, 
що таке правило може бути застосоване 
за умови обов’язкової згоди на це самої 
дитини. Адже дитина не повинна само-
стійно себе утримувати у будь-який спо-
сіб. Крім того, аналізована стаття має 
бути також доповнена частиною про 
обов’язковість зазначення у цьому ж су-
довому рішенні про звільнення дитини 
від  обов’язку  по  утриманню  батьків  
(ст.ст. 202–206 СК України).  

Відмова від аліментів на дитину — 
явище доволі рідкісне і несе негативні 
наслідки для отримувача аліментів. 
Адже аліменти на дитину — це кошти 
на утримання і розвиток дитини, на від-
міну від аліментів на утримання одного 
із подружжя (ст. 84 СК України). І плат-
ник аліментів у спосіб їх сплати здійс-
нює свій обов’язок по утриманню ди-
тини. Відмова можлива, якщо сума алі-
ментів є настільки незначною, що ре-
ально не забезпечує дитину, а отриму-
вач аліментів здатний самостійно забез-
печити належний матеріальний рівень 
утримання дитини.

 Підсумовуючи зазначене, вважає-
мо, що цивільне процесуальне законо-
давство потребує нагальних коректив у 
частині підсудності окреслених катего-
рій справ. І всі учасники судового про-
цесу повинні права та інтереси дитини 
ставити на першочергову позицію. 
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