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щодо проекту Закону про юстицію, дружню до дитини
(реєстр. № 5617 від 04 червня 2021 року)

За дорученням Голови Верховної Ради України від 07 червня 2021 року 
Комітет з питань правової політики розглянув на своєму засіданні 06 жовтня 
2021 року (протокол № 70) проект Закону про юстицію, дружню до дитини 
(реєстр. № 5617 від 04 червня 2021 року), поданий Кабінетом Міністрів України 
(далі – Законопроект).

Згідно з пояснювальною запискою Законопроект розроблено з метою 
посилення захисту прав і ресоціалізацію неповнолітніх, що вчинили кримінальні 
правопорушення. Законопроект має на меті створення умов для організації та 
ефективного функціонування юстиції, дружньої до дитини, що відповідає 
вимогам Конвенції про права дитини та іншим міжнародним стандартам щодо 
прав дитини і є законодавчою основою для забезпечення запобігання 
правопорушенням у дитячому середовищі, належного поводження з дітьми у 
контакті з законом та їх соціальної реабілітації, запобігання вторинній віктимізації 
дітей, які є потерпілими або свідками.

Так, у Законопроекті пропонується передбачити нові поняття і терміни у 
законодавстві; принципи юстиції, дружньої до дитини; положення про 
поводження з дітьми, які вчинили правопорушення і потрапили до системи 
правосуддя, а також з дітьми, які є потерпілими або свідками і потребують 
застосування заходів соціальної реабілітації; положення про альтернативні 
кримінальному провадженню та судовому розгляду можливості реагування на 
правопорушення дітей, зокрема з проведенням процедури відновного 
примирення (медіації), або без неї із застосуванням одного чи декількох 
відновних заходів, спрямованих на соціальну реабілітацію дитини і запобігання 
повторному вчиненню нею правопорушень.

Крім того, за погодженням з Міністерством соціальної політики України 
та Міністерством освіти і науки України, Законопроектом пропонується 
ліквідувати загальноосвітні школи та професійні училища соціальної реабілітації 
шляхом запровадження спеціалізації центрів соціально-психологічної 
реабілітації дітей. 



Інститут законодавства Верховної Ради України, опрацювавши 
положення Законопроекту, висловив ряд зауважень та пропозицій до нього. 
Зокрема, звертається увага на необхідність коригування термінології, яка 
застосовується у Законопроекті, а також узгодження окремих його положень між 
собою та з положеннями інших законодавчих актів України.

Офіс Генерального прокурора, розглянувши Законопроект, висловив ряд 
зауважень до нього. Так, у листі зазначено, що правове регулювання інституту 
«виведення дитини з кримінального провадження» потребує як змістовного, так 
і техніко-юридичного доопрацювання. Зокрема звертається увага, що окремі 
положення Законопроекту суперечать положенням Кримінального кодексу 
України та не узгоджуються з приписами Закону України «Про прокуратуру». 
Крім того, Офіс Генерального прокурора звертає увагу на положення частини 
третьої статті 7 Законопроекту щодо консультативно-дорадчого органу з питань 
правосуддя стосовно дітей при Кабінеті Міністрів України, одним із завдань 
якого пропонується визначити координацію діяльності суб’єктів юстиції щодо 
дітей, адже такі повноваження виходять за рамки діяльності консультативно-
дорадчого органу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження типового положення про консультативний, дорадчий та інший 
допоміжний орган, утворений Кабінетом Міністрів України» від 17 червня 
2009  року № 599.

На думку суб’єкта права законодавчої ініціативи, реалізація 
Законопроекту дозолить посилити захист прав і ресоціалізацію неповнолітніх, що 
вчинили кримінальні правопорушення.

Обговоривши Законопроект, відповідно до статті 93 Регламенту 
Верховної Ради України, Комітет з питань правової політики вирішив 
рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного шостої 
сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання проект Закону про юстицію, 
дружню до дитини (реєстр. № 5617 від 04 червня 2021 року), поданий Кабінетом 
Міністрів України.
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