
вирIшЕння сшрА,в про усиновлЕння дrгЕи
потребуютъ захисту держави,
особливо дiти-сироти та дiтиl поз-
бавленi батъкiвсъкого пiклування.

Однак/ станом на съогоднiшнiй
денъ в бiлъшостi регiонах краiни
судовi справи про усиновлення дi-
тей не розглядаютъся. Причиною
цъому е неузгодженiстъ Консти-
тучii }краiни з останнiми змiна-
ми IIIодо правосущдя з дiючим
IJивiлъним процесуапъним кодек-
сом }краТни.

Вiдповiдно до ч. 1 ст. 8 Щивiлъ-
ного процесуалъного кодексу
}краrни (надалi ЧПК }краiни) суд
вирiшус спр ави вiдповiдно до Кон-
ститущiТ }краiни/ законiв }краiни
та мiжнародних договорiв, згода
на обов'язковiстъ яких надана Вер-
ховною Радою }краiни.

В п. 7 ст. 7 Сiмейного кодексу
зазначено/ що Щитulна мас бути
забезпечена можливiстю здiйснен-
ня Т1 прав/ установлених Консти-
тучiею }краiни, Конвенцiею про
права дитини| iншими мiжнарод-
ними договорами }краiни, згода
на обов'язковiстъ яких надана Вер-
ховною Радою }краiни.

30 вересня 2016 року набра-
ли чинностi змiни до КонститушiТ
}краiни щодо правосуддя та нова
редакцiя Закону Укр аiни,.Про су-
доустрiй i статус суддiво (ухваленi
2 червня201,6 р.).

Вiдгrовiдно до щих змiн в нацiо-
налъному судочинствi лiквiдовано
iнститут народних засiлателiв. Зо-
крема, вiдповiдно до чинноi редак-
цii ч. 5 ст. 124 Конститучii }краiни
визначено/ що нарол безпосеред-
нъо бере участъ у здiйсненнi пра-
восуддя через присяжних. Також у
ч. 1 ст. 127 Конститушii встановле-
но, що у визначених законом ви-
падках право суцдя здiйснюетъся
за участю присяжних.

Поряд з цим, вiдповiдно до ч.
2 ст. 1В Цивiлъного процесуалъно-
го кодексу }краiни (надапi ЦПК
}краТни) визначено/ шо у випад-
ках/ встановлених щим Кодексом/
цивiлънi справи у судах першоi

Адвокат, к, ю, н, доцент кафе-
дри Право-суддя юридичного
фа кул ътетy Киiвсъкоi' держа вноТ
а кадем ii водного тра нспортy
iMeHi гетъмана Петра Конаше-
вича-Сагайдачного, Перший За-
ступник голови Секцii Майнових
та немайнових сiмейних спорiв
KoMiTeTy сiмейного права ААУ

Закон }краiНи ,,Про охороЕIу
щVrтинства >> визначае загалънонацiо -
на.шъним прiоритетом забезпеченнrt

реалiзацii прав дvrп/ff:Iи на життяt
oxopoгIy здоров' я, ocBiry, соцiсшIь-
ний захист| всебiчний розвиток та
виховання Тх в сiмейному оточеннi.

Вiдгlовiдно до ст. 3 Конвенцii
про права дитини визначено/ що
в ycix дiях щодо дiтей, незалежно
вiд того/ здiйснюютъся вони дер-
жавними чи приватними устано-
вами/ шIо займаютъся питаннями
соцiалъного забезгrеченн я, cf щами|
адмiнiстр ат ивними чи законодав-
чими органами| першочергова
увага гlридiля€тъся якнайкращому
забезпеченню iHTepeciB дитини.

Щiти е найвразливiшою вер-
ствою нашого суспiлъства/ якi



АЁоцлАцlfi
ддвOкАтlц
укрАiки

ттозбавленi батъкiвсъкого пiклу-
ВаННЯ, ОУДУ.ЧИ НаИВРаЗПИВlШОЮ

J-Jд

категорiсю нашого сусгriлъства/ на
съогоднi позбавленi належного за-
хИсту, з боКУ дuрЖави ; lдi дiти., ма,-
ючи поfенщiйних усиновлювачiв,
змушенi i ,дапi проживати ,у вiд*
гrовiдних дтц|ячих закл адах, а не в
ciM'i тому що суд не мае повнова-


