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У статті досліджуються норми чинно-
го кримінального законодавства1 в яких 
встановлено кримінальну відповідальність 
за суспільно небезпечні діяння1 що посяга
ють на інтереси сім'і~ права та інтереси 
неповнолітніх. Висловлюється 
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думка1 що у чинному кримінальному за
конодавстві захист вказаних суспільних 
відносин ще не отримав свого належного 
і достатньо обірунтованого рішення 
та пропонуються пропозиції та рекомен

дачії щодо його удосконалення. 
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Ключові слова: сімейні відносини1 права 
та інтереси неповнолітніх1 систематиза
ція ЗМJЧинів. 

В статье исследуются нормьt действующе
го уголовного законодательства1 в которьtх 
установлена уголовная ответственность 

за общественна опасньtе деянuя1 посягаю
щие на интересьt семьи1 права и интересьt 

несовершеннолетних. Вьtсказьtвается мне

ние о том1 что в действующем уголовном 
законодательстве защита указанньtх 
общественньІХ отношений еще не получила 
своего надлежащего и достаточно аргумен

тированного решения1 позтому предлага
ются предложения и рекомендации по его 
усовершенствованию. 

Кмочевь1е слова: семейньtе отношения1 
права и интересьt несовершеннолетнuх1 
систематизачия преступлений. 

Тhis article ехатіпеs the staпdards of 
the applicable criтiпallegislatioп, which 
establishes criтiпalliability for socially 
daпgerous acts eпcroachiпg оп the interests of 
the faтil)IJ the rights апd iпterests of тіпоrs. 
It sиggests that the cиrrent criтinallaw 
protectioп of the specified риЬlіс relatioпs have 
поt yet Ьееп properly апd sufficiently reasoned 
decision, therefore1 ojfers sиggestioпs and 
recoттendations оп its iтproveтent. 
Keywords: faтily relatioпships1 rights and 
iпterests of тinors1 classification of criтes. 

с 
ім'я становить собою первин

ний ~ основопол~жний осередок 

сусшльства, уюкальне джере

ло моральних цінностей і люд

ських почуттів, є складним соціокультур

ним явищем, яке охоплює практично всі 

аспекти людської життєдіяльності. Сім' я 

розглядається науковцями як важливий 

соціальний і правовий інститут, духов

на і родинна спільність їі членів: подруж

жя, діти, якнайкраще пристосовані до біо-

психічних особливостей потреб і жит
тя людини [14, с. 32]. Як мікросоціальна 
спільність і об'єднання людей сім'я є фун

даментальним та конструктивним елемен

том етносу, народу, нації внаслідок винят

ково важливих виконуваних нею функцій, 

які не в змозі виконати ніяка інша соціаль

но-правова структура [2, с. 52]. 
Соціологи, психологи, педагоги, юрис

ти, які займаються дослідженням інституту 

сім"і, виокремлюють основні їі функції: ви

ховну, економічну, господарсько-побутову, 

первинного соціального контролю, духов

ного спілкування, гедоністичну (утверджен

ня радощів та щастя життя), валеологіч

ну (ведення і виховання здорового способу 

життя), психологічного затишку, навчаль

ну, охоронну, захисну, соціалізуючу та ін. 

[13, с.14-16] . Усі функції, які виконує сім'я, 

між собою тісно пов'язані та взаємозалежні 

і є системним блоком надзвичайно важли

вих проблем життя людини. Тому підстав

но в частині З статті 51 Конституції Украї
ни встановлено, що сім'я, дитинство, мате

ринство та батьківство охороняються дер

жавою. Отже, всебічний захист сім'ї, дитин

ства, материнства та батьківства є одним 

з найважливіших завдань держави та свід

чить про визнання цінності сім·і і сімейно

го виховання, їі надзвичайно важливої ролі 

в суспільному розвитку, у формуванні осо

бистості, а також розумінні того, що сім'я 

є основою фізичного, психічного, інтелек

туального й морального розвитку дітей. 

Сім'я забезпечує існування і майбутнє лю

дини, спадкоємність культурної спадщини, 

у їі надрах закладаються й практично реалі

зуються справжні суспільні цінності та нор

ми, які перетворюються в особисті погля

ди, установки і правила поведінки як дітей, 

так і дорослих [12, с. 99] . За допомогою сім·і 
держава вирішує більшість найважливіших 

соціально-політичних й економічних про

блем суспільства та особистості. 

Із усіх функцій, які виконує сім'я, особли

вої уваги заслуговує їі виховна функція, яка 
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акумулює більшість усіх інших функцій. Без- і 
перечно, у цьому розумінні сім'я та сімей- 1 

не виховання є унікальними і незамінними І 

в житті дитини й кожної людини. Жодні дер- j 
жавні, громадські або будь-які інші об'єднан- ! 
ня не можуть зрівнятися з сім'єю, тому право 1 

дитини на сім'ю та сімейне виховання закрі- ' 
плено у Конституції України (ст. 52), Омей- j 
ному кодексі України (ч. З ст. 5), Конвенції 

І 

про правадитини (ст.16, ст. 27) та інших нор- j 
мативних актах. Сімейне виховання непо- 1 

внолітнього допомагає знизити гостроту ба- і 
гатьох соціальних проблем суспільства: уни- j 
кати явищ, які негативно впливають на вихо-

. . І 
вання, таких, як алкоголІзм, наркоманlЯ, про- : 

. . • • І 
ституцщ учинення неповнолІТНІМИ злочиНlВ 1 

та ін. [10, с. 108], а також впливає на розви- : 
ток духовного потенціалу нації, збережен- 1 

І 

ня генофонду, української ментальності, за- . 
безпечує стабілізацію соціального і політич- ! 
ного життя в державі. Дитинство є відносно 

маленьким відрізком життя людини і в той 1 

же час найбільш важливим періодом фор- ; 
мування особистості [4, с. 144]. Саме в ро- 1 

дині виховуються такі якості, як працьови- ; 
тість, чесність, доброта, чуйність, надійність, 

. . . . І 
в1дпов1Дальюсть, взаємопlДтримка, прагнен-

1 
ня до одержання добрих і нових знань, отри- : 
мання загальної та спеціальної освіти, інші І 
позитивні якості [15, с. 161]. ; 
Одним із головних завдань правової дер- ; 

жави є всебічна охорона та захист прав лю- · 
дини і громадянина, у тому числі неповно- ! 
літніх (дітей). За законодавством Украї- і 
ни, правовий статус «дитина» (неповноліт- 1 
ня) є особа, яка є малолітньою, тобто та-

1 

кою, що не досягла 14 років, та неповноліт- ' 
ня особа від 14 до 18 років (ст. 6 Сімейного 
кодексу України). Зазначене відповідає тлу- і 
маченню терміна «неповнолітня особа», яке І 
міститься в п. 12 ст. З Кримінального про- ! 
цесуального кодексу України: «неповноліт- І 
ня особа - це малолітня особа, а також ди- 1 

тина у віці від 14 до 18 років». І 

Переважна більшість фахівців у галузі 1 

психології та педагогіки неповнолітніх об- І 
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rрунтовано стверджують, що діти (непо

внолітні) в силу своїх вікових особливос

тей мають значно менше можливостей по

рівняно з дорослими захистити себе від не
гативного впливу інших осіб та оточуючо

го середовища, а також не в змозі належ

ним чином захистити свої права й закон

ні інтереси. Тому, на їхню думку, на сім'ю 

покладається основний захист прав і сво

бод дитини. Права дитини - це можливо
сті (свободи) неповнолітньої людини, не

обхідні для їі існування, виховання та роз
витку [8, с. 102]. Сім'я та сімейне вихован
ня дозволяє забезпечити дитині належний 

правовий, економічний, культурний та соці

альний захист їі прав та законних інтересів: 

жити та виховуватись в належних умовах, 

необхідних для нормального фізичного, ро
зумового, духовного і соціального розвитку, 

реалізувати право на освіту неповнолітньо

м~ гарантувати захист майнових прав ди

тини, а також допомагає захистити їі від на

сильства та експлуатації й т. ін. З метою за

безпечення прав і законних інтересів кож
ної дитини та захисту сім·і в Україні остан

німи роками було затверджено низку соці

альних програм, реалізація яких спрямова

на на захист сім'ї, прав та інтересів неповно

літніх. Це, зокрема, «Діти України» (1996 р.), 
«Рік сім"і» (2004 р.), «Рік ДИТИНИ» (2006 р.), 
створення Всеукраїнської громадської ор

ганізації «Служба захисту дітей» (2007 р.), 

«Рік підтримки національного усиновлен
НЯ» (2008 р.). Важливим кроком з боку дер
жави щодо захисту прав дитини стало за

снування Указом Президента України від 11 
серпня 2011 р. посади Уповноваженого Пре
зидента України з прав дитини та розробка 

урядом загальнодержавної програми «На

ціональний план дій щодо реалізації Кон
венції ООН про права дитини» на період 

до 2016 р. Все вказує на те, що ці та інші про
грами мають призначенням, перш за все, 

створення умов для всебічного розвит

ку сім•і і дітей, їх захисту від усіх форм фі

зичного чи психічного насильства, образ, 
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зловживань чи іншого негативного впли

ву з боку дорослих осіб, недбалого піклу

вання з боку батьків або осіб, що їх заміню

ють, і забезпечують дитині право на вихо

вання у сім•і, зобов'язані гарантувати право 

кожній дитині мат~ всі умови для їі всебіч
ного розвитку та покликані створити умови 

для надійного, соціального і психологічного 

захисту неповнолітніх та сімейних відносин. 

Ефективне функціонування сім•і і су

спільних відносин у сфері виховання дітей, 

а також всебічний захист їхніх прав та за

конних інтересів на даний час оптималь

но регулюються сімейним та цивільним за

конодавством. Але nравове регулювання 

цих nозитивних і вельми важливих відно

син потребує і спеціального (особливого) 

кримінально-правового захисту. На жаль, 

у чинному кримінальному законодавстві -
de lege lata - питання щодо захисту вка

заних суспільних відносин ще не отрима

ли свого належного і достатньо обгрунто

ваного рішення. Аналіз норм чинного кри

мінального законодавства (далі - КК) свід

чить, що тут має місце «розпорошеність» 

норм в яких встановлено кримінальну від

повідальність за суспільно небезпечні діян

ня, що посягають на інтереси сім•і та непо

внолітніх, по різних розділах Особливої ча

стини КК. Зокрема, «Неналежне виконання 

обов'язків щодо охорони життя та здоров'я 

дітей» (ст. 1З7 КК) включено законодавцем 

у розділ ІІ «Злочини проти життя та здо

ров'я особи»; «Підміна дитини» (ст. 148 КК), 
«Експлуатація дітей» (ст. 150 КК), «Викори

стання малолітньої дитини для заняття же

брацтвом» (ст. 1501 КК) -у розділ ІІІ «Зло

чини проти честі, волі та гідності особи»; 

«Статеві зносини з особою, яка не досягла 

статевої зрілості» (ст. 155 КК), «Розбещен
ня неповнолітніх» (ст. 156 КК)- у розділ IV 
«Злочини проти статевої свободи та стате

вої недоторканності»; «Ухилення від сnлати 

аліментів на утримання дітей» (ст. 164 КК), 
«Ухилення від сплати коштів на утримання 

непрацездатних батьків» (ст. 165 КК), «Зліс-

не невиконання обов'язків по догляду за ди

тиною або за особою, щодо якої встановле
на опіка або nіклування» (ст. 166 КК), «Злов

живання оnікунськими nравами» (ст. 167 
КК), «Розголошення таємниці усиновлен

ня (удочеріння)» (ст. 168 КК), «Незаконні 

дії щодо усиновлення (удочеріння)» (ст. 169 
КК) - у розділ V «Злочини проти виборчих, 

трудових та інших особистих nрав і свобод 

людини і громадянина»; «Втягнення непо

внолітніх у злочинну діяльність» (ст. ЗО4 

КК) -у розділ ХІІ <<Злочини nроти громад
ського nорядку та моральності»; «Спону

кання неповнолітніх до застосування до

nінгу» (ст. З2З КК), «Схиляння неповноліт

ніх до вживання одурманюючих засобів» 

(ст. З24 КК)- у розділ ХІП «Злочини у сфе

рі обігу наркотичних засобів, психотроnних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші 

злочини nроти здоров'я населення». 

З огляду на те, що вказані злочини і нор

ми, в яких встановлено кримінальну від

nовідальність за ці злочини, віднесені за

конодавцем до різних розділів Особли

вої частини КК, слід прийти до виснов

ку, що вони мають різні і відмінні родові 

об'єкти. Так, злочини, передбачені в нор

мах розділу Il Особливої частини КК, ма
ють родовим об'єктом суспільні відноси

ни, які забезnечують життя та здоров'я осо

би (ст. 1З7 КК); злочини, передбачені в нор

мах розділу ІІІ КК - честь, волю та гідність 

особи (ст. ст. 148, 150, 1501 КК); злочини, пе

редбачені в нормах розділу IV КК - стате

ву свободу та статеву недоторканність осо

би (ст. ст. 155, 156 КК); злочини, nередбаче
ні в нормах розділу V КК - виборчі, трудо

ві та інші особисті права та свободи людини 

і громадянина (ст. ст. 164-169 КК); злочини, 

передбачені в нормах розділу ХІІ КК - гро
мадський порядок та моральність (ст. 304 
КК); злочини, nередбачені в нормах розділу 
ХІП КК - суспільні відносини у сфері обігу 

наркотичних засобів, nсихотропних речо

вин, їх аналогів або прекурсорів (ст. ст. З2З, 

З24 КК). Але зрозуміло, що вказані суспіль-

11•1!1 
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на не ураховувати також і досвід криміналь

ного законодавства більшості зарубіжних 

країн, у яких група кримінально-правових 

норм щодо злочинів проти прав, законних 

інтересів неnовнолітніх та сім'і виокремле

но у самостійний розділ або главу. Зокрема, 

КК Російської Федерації передбачає відпові
дальність за ці злочини у розд. ІІ гл. 20 ~<Зло
чини проти сім'і та неnовнолітніх», КК Ка

захстану - у гл. 2 розд. «Злочини проти сім'і 
та неповнолітніх», КК Білорусі - у розд. VII 
гл. «Злочини проти укладу сімейних відно
син та інтересів неповнолітніх», КК Іспанії -
у розд. ХІІ «Злочини проти сімейних відно

син», КК Франції - у Книзі 2 гл. VII «Про по
сягання на неповнолітніх осіб та сім'ю», КК 

ФРН - у розд. 12 «Злочинні діяння проти 
громадянського стану, шлюбу та сім•і», КК 

Швеції - у гл. 7 «Злочини проти сім•і», кри
мінальне законодавство Норвегії - у ч. 2, 
гл. 20 «Злочини, пов'язані з сімейними від
носинами», КК Польщі - у главі XXVI «Зло

чини проти сім'і та опіки», КК Республіки 

Болгарія гл. 4 «Злочини проти шлюбу, сім'і 
та молоді» та ін. 

ні відносини не включають до свого змісту і 

безпосередньо сімейні відносини та відно- j 
сини, що забезпечують права і свободи ді- ! 
тей з точки зору їх кримінально-правової І 

охорони. Такий умовний висновок означає, І 
що законодавець не визнає на рівні об'єк- J 

та кримінально-правової охорони суспіль- і 

ні відносини у сфері сім'і, прав та інтересів І 
неповнолітніх. Проте сім'я, сімейні відно- ! 
сини, сімейне виховання, права та законні 

1

1 

інтереси неповнолітніх (дітей) становлять 

єдиний блок суспільних відносин, що знахо- 1 

дяться у тісній єдності, взаємопов'язані між І 

собою, доповнюють одне одного. Урахову- І 
ючи, що на дану групу відносин посягають J 

з~очини, які ~ають суттєву с~ожіс.ть за со- J 

цrальною сутюстю- завжди 1 у ВСІХ випад- і 

ках спричиняють шкоду суспільним відно- j 
синам у сфері сім'і та прав і інтересів непо- і 
внолітніх: їх фізичному, інтелектуальному, І 
духовному становленню та вихованню, цю 1 

групу відносин є підстави розглядати як ро- І 
довий об'єкт, а злочини, які на них посяга- І 
ють, відносити до самостійної групи злочи- І 
нів. У зв'язку з викладеним, вважаємо за не
обхідне, в порядку de lege ferenda виокреми- / 
ти норми про кримінальну відповідальність І 

. І 

Кримінально-правові норми розділу Осо
бливої частини КК «Злочини проти сім"і, 
прав та інтересів неповнолітніх» у запропо

нованому варіанті мають становити собою 

не просту сукупність норм, а їх упорядкова

ну систему. Критерієм їх систематизації слід 

визнати видові об'єкти, до яких ми відноси

мо: суспільні відносини у сфері сім"і та су

спільні відносини, які забезпечують пра
ва й інтереси неповнолітніх. У своїй єдно

сті вони становлять зміст родового об'єкта 
цих злочинів. Виокремлення цих суспільних 

відносин надасть можливість привести су
спільно небезпечні діяння і норми, що вста
новлюють за них кримінальну відповідаль

ність, у відносно струнку систему. Подальшу 

систематизацію злочинів проти сім'і, прав 

за ЦІ злочини в єдиний і самостійний роз- і 

діл (блок) Особливої частини КК під наз- І 
вою «Злочини проти сім'і, nрав та інтересів j 
неповнолітніх>>, помістивши їх в КК за роз- І 

ділом «Злочини проти виборчих, трудових І' 
та інших особистих прав і свобод людини 
та громадянина». 

Основою такого рішення та інтегруючим 
фактором, що є nідгрунтям об'єднання (кон
солідації) вказаних норм, виступають специ
фічні суспільні відносини у сфері сім'і, прав 
і інтересів неnовнолітніх, їхній належний, 
фізичний, психічний та інтелектуальних 
розвиток. Близькими до такого твердження 
були проnозиції й інших науковців: П. П. Ан
друшка [1, с. 160], О. І. Белової [З], Л. В. Ао
рош [5], І. О. Зінченхо (6], С. Я. Лихової [7], 
М. І. Мельника [11], В. О. Наврацького [9], З. 
А. Тростюк [16] та ін. У зв'язку з цим не мож-

llf•l 

і інтересів неповнолітніх можливо здійс
нювати, на нашу думку, з урахуванням ак

сіологічного підходу та на підставі безпосе
реднього об'єкта даних злочинів. Ао злочи-
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нів проти сім'і слід віднести, на нашу дум- j 
ку, суспільно небезпечні діяння, які перед

бачені в різних розділах Особливої частини 

чинного КК: «Розголошення таємниці уси

новлення (удочеріння)» (ст. 168 КК), «Не
законні дії щодо усиновлення (удочерін

ня)» (ст. 169 КК), «Ухилення від сплати ко
штів на утримання непрацездатних батькіВ» 

(ст. 165 КК), «Неналежне виконання обов'яз
ків щодо охорони життя та здоров'я дітей» 

(ст. 137 КК), «Підміна дитини» (ст. 148 КК), 
«Експлуатація дітей» (ст. 150 КК), «Викори
стання малолітньої дитини для заняття же

брацтвом» (ст. 1501 КК), «Статеві зносини 
з особою, яка не досягла статевої зрілості» 

(ст. 155 КК), «Розбещення неповнолітніх» І 
(ст. 156 КК), «Ухилення від сплати аліментів І 
на утримання дітей» (ст. 164 КК), «Злісне не- І 
виконання обов' язків по догляду за дитиною 1 

або за особою, щодо якої встановлена опіка І 
або піклування» (ст. 166 КК), «Зловживання І 
опікунськими правами» (ст. 167 КК), «Втяг- 1 
нення неповнолітніх у злочинну діяльність» і 

(ст. 304 КК), «Спонукання неповнолітніх І' 
до застосування допінгу» (ст. 323 КК), «Схи
ляння неповнолітніх до вживання одурма- ! 
нюючих засобів» (ст. 324 КК). У подальшо- І 

І 

му можливо визнання й інших суспільно не- і 
безпечних діянь, які посягають на ці суспіль- ,1 

ні відносини і можуть бути додатково вказа

ні як злочини у даному розділі КК України, ! 
наприклад, «Насильство над членами сім'і 1 

або віднос~о неповно~т~~», ~~жорстоке по- І 
водження Із членами сІм 1 та вІДносно непо

внолітніх», інші суспільно небезпечні діян- І 
ня, які безпосередньо спрямовані на спри-

. .. . • . І 
чинення ІСтотнш шкоди с1меиним ВІдноси- 1 

нам та суспільним відносинам у сфері прав І 
і законних інтересів неповнолітніх. : 
Ао проблем кримінальної відповідально- ' 

сті за злочини проти неповнолітніх необхід- І 
но віднести також і те, що у багатьох нормах і 
Особливої частини КК України не передба- І 

чено посиленого кримінально-правового 

захисту неповнолітніх. На підставі прове- і 
• • І 

деного дослІДЖення, вважаємо, що у низцІ 

норм КК України, які передбачають кримі

нальну відповідальність за окремі види зло

чинів проти неповнолітніх, слід зберегти (а 

в деяких випадках і доповнити), кваліфіку

ючою ознакою «Вчинення злочину віднос

но неповнолітнього», чим буде забезпечена 

не тільки диференціація кримінальної від

повідальності за відповідні види злочинів, 

а й подальший кримінально-правовий за

хист неповнолітніх від злочинних посягань. 

Зокрема, у статтях 121 «Тяжке тілесне уш
кодження», 122 «Умисне середньої тяжкості 
тілесне ушкодження», 125 «Легке тілесне 
ушкодження», 126 «Побої та мордування», 
127 «Катування», 129 «Погроза вбивством», 

143 «Порушення встановленого законом 
порядку трансплантації органів або тканин 

людини», 168 «Розголошення таємниці уси

новлення (удочеріння)» Кримінального ко

дексу України вважаємо за доцільне перед

бачити у якості кваліфікуючої ознаки вчи

нення зазначених злочинів відносно непо

внолітнього, зі встановленням за ці злочи

ни більш суворого покарання. Адже пося

гання на здоров'я неповнолітніх можуть 

зашкодити нормальному фізичному роз

витку, завдати моральних страждань, запо

діяти шкоду правам і законним інтересам 

дитини та вказують на підвищену суспіль

ну небезпеку злочину. Таким чином, захист 

життя та здоров'я неповнолітніх, їхніх nрав 

та інтересів повинно забезпечуватися шля

хом диференціації та індивідуалізації кримі

нальної відповідальності й покарання шля

хом застосування більш суворого покаран

ня до осіб, які вчинили злочини проти дити-

ни, їі прав та законних інтересів. 

Отже, урахування законодавцем пропо

зицій щодо вдосконалення чинного кри

мінального законодавства сприятиме ви

конанню завдання, передбаченого ст. 1 КК 
України, та належним чином забезпечить 

кримінально-правову охорону сім'і, сімей

них відносин, прав та законних інтересів не

повнолітніх (дітей) від суспільно небезпеч
них посягань. 
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Уч~сть України 
у мІжнародних 

організаціях на початку 
ХХІ-го століпя та перспективи 
розвитку взаємовідносин 
з міжнародними організаціями 

Т.С.Данильченко 
здобувач Інституту законодавства Верховної 
Ради України 

Особливо важливою роллю у міжнародному 
просторі дл.я У~<:раїни є іїучасть в між
народних організаціях. Внаслідо~<: цього1 
треба вирішити питання фінансування 
міжнародних організацЩ до .я~<:их увійшла 
У~<:раїна в правовому поряд")', що потребує 
створення своєї за~<:онотворчої бази. 
Кмочові слова: міжнародні організаці~ 

за~<:онотворча база. 

Наиболее важная роль в международном 
пространстве дл.я У~<:раиньt -зто ее уча
стие в международньІХ организаци.ях. 
Вследствие зтощ нужно решить вопрос 

финансирования международньІХ организа
ций1 в ~<:оторьtе У~<:раина вошла в правовом 
поряд~<:е1 что требует создания своей за~<:о
нотворчес~<:ой базьt. 
Кмочевь1е слова: международньІе органи
зации1 законотворчее~<:а.я база. 

Especially iтportaпt role іп iпternatioпal space 
Jor Ukraiпe there is its participatiпg іп interna
tioпal orgaпizations. It is пeeded to decide the 
questioп of .fіпапсіпg of iпternatioпal orgaпiza
tions to which Ukraiпe eпtered іп а legal order 
which пeeds the law base. 
Keywords: internatioпal orgaпizatioщ law 
base. 
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