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ЗАГАЛЬНИЙ ТА СПЕЦІАЛЬНИЙ ЮВЕНАЛЬНИЙ СТАТУС 

Категорію ювенального статусу (правового статусу дитини) порів
няно недавно уведено до наукового лексикону юриспруденції, що зу
мовлено, перш за все, ратифікацією більшістю країн світу Конвенції 
про права дитини і внесенням відповідних змін до національних за
конодавств. У більшості сучасних досліджень правовий статус дитини 
розглядається через призму загального правового статусу особистості: 
або як його підкатегорія, або як такий, що випливає з правового статусу 
людини і громадянина з урахуванням вікових обмежень. У зарубіжних 
дослідженнях поняття правового статусу дитини нерідко розглядається 
скоріше як етична і політична, ніж суто юридична, категорія, хоча при 
цьому йдеться все ж таки про юридичні права дитини. 

Правовий статус дитини (ювенальний статус) - це система ви
ражених у цінностях природного права та нормах позитивного права, 
гарантованих суспільством і державою суб'єктивних юридичних прав, 
обов'язків і відповідальностей особливого суб'єкта права - дитини. 
Підкреслимо, що невід'ємною складовою ювенального статусу є га
рантії його реалізації. Традиційно таке гарантування покладається на 
державу та інші інституції публічної влади [ 1 ,  с. 5 1 ;  2, с. 75-76] , що ви
дається звуженим щодо положень Конвенції про права дитини, яка по
кладає забезпечення найкращих інтересів дитини не тільки на держав
ні, але й на приватні установи. Саме різноманіття гарантій забезпечення 
прав та інтересів дитини, поряд з ядром правового статусу - правами та 
обов'язками дитини - є підставою для диференціації ювенальних ста
тусів. Ювенальне право виокремлює галузеві (сімейна-правовий, ци
вільно-правовий тощо) та спеціальні статуси дитини. 

Спеціальний статус дитини виникає в суспільних умовах, що є 
нетиповими, спеціальними та винятковими, і, як наслідок, модифі
кує загальний правовий статус дитини. Відповідно до ювенального 
законодавства України це статуси 1) дітей-сиріт та дітей, позбавле
них батьківського піклування; 2) безпритульних дітей; З) дітей-інва
лідів та дітей з вадами розумового або фізичного розвитку; 4) дітей, 
які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, ка
тастроф ; 5) дітей, уражених ВІЛ-інфекцією , хворих на інші невилі
ковні та тяжкі хвороби; 6) дітей-біженців; 7) дітей-жертв насильства; 
8) дітей-правопорушників. 

Зважаючи на останні зміни в ювенальному законодавстві, здійсне
ні Законом від 26 січня 2016 р. [3] , система спеціальних ювенальних 
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статусів розширена і набула ускладненого характеру. Законом уведено 
нові поняття: <<дитина, яка перебуває у складних життєвих обставинах>> 
та <<діти, які потребують особливого захисту держави>>.  Дитина, яка пе
ребуває у складних життєвих обставинах - це дитина, яка потрапила в 
умови, що негативно впливають на її життя, стан здоров'я та розвиток. 
Серед таких умов законом визначено : 1) інвалідність, тяжка хвороба; 2) 
безпритульність; З) перебування у конфлікті із законом; 4) залучення 
до найгірших ф орм дитячої праці; 5) залежність від психотропних ре
човин та інші види залежності; 6) насильство та жорстоке поводження 
у сім'ї; 7) ухиляння батьків, осіб, які їх замінюють, від виконання сво
їх обов'язків; 8 )  обставини стихійного лиха, техногенних аварій, ката
строф ; 9) обставини воєнних дій чи збройних конфліктів [4, ст. 1 ] .  Як 
бачимо, число спеціальних статусів дитини зросло, водночас одним і 
тим самим Законом <<Про охорону дитинства>> наразі використано різну 
термінологію для позначення явно одних і тих явищ. 

Отже, законодавство встановлює низку спеціальних статусів дити
ни, водночас охоплюючи їх гарантією надання особливого захисту з 
боку держави. Юридичною підставою для встановлення спеціально
го статусу дитини та, відповідно вжиття додаткових захисних заходів 
з боку держави, є прийняття рішення органом або службою у справах 
дітей за результатами оцінки потреб дитини (зразок такого акта затвер
джено Наказом Міністерства соціальної політики України 09.07.20 14 
NQ 450).  Між тим термиалогічний різнобій у законодавстві за затягу
вання у виданні конкретизуючих підзаконних актів створює загрозу для 
реального отримання дітьми так необхідної їм допомоги з боку держави 
та суспільства. Як уявляється система спеціальних ювенальних статусів 
має виглядати наступним чином: 1 )  статус дітей з особливими потреба
ми в охороні здоров'я та доступі до освіти; 2) статус безпритульних ді
тей; З) статус дітей у конфлікті із законом; 4) статус дітей, залучених до 
найгірших форм дитячої праці; 5) статус дітей, залежних від алкоголю, 
психотропних речовин та ін. ;  6) статус дітей, що потерпають від насиль
ства та жорстокого поводження (у сім'ї, в школі, інтернатному закладі 
тощо); 7) статус дітей-сиріт;8) статус дітей, позбавлених батьківського 
піклування; 9) статус дітей, що потерпають від стихійного лиха, техно
генних аварій, катастроф ; 10) статус дітей, що потерпають від воєнних 
дій чи збройних конфліктів; 1 1 ) статус дітей -біженців. 

Впорядкування системи спеціальних ювенальних статусів створить 
нормативні підстави для оптимізації системи захисту прав дитини в 
Україні. 
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РАЦИОНАЛЬНЬІЕ И НЕРАЦИОНАЛЬНЬІЕ КОМПОНЕНТЬІ 
В СТРУКТУРЕ ПРАВОВОГО МИФА 

Определение правового миф а с точки зрения его ф еноменологиче
ской природьr требует рассмотрения проблемьr его структурьr. И именно 
в зтом ключе приобретает особое значение феноменология, поскольку 
она позволяет апеллировать и к рационально й, и к чувственна й сферам 
человеческого сознания. По сути, синкретизм правового миф а как раз и 
является нераз-ьединенностью зтих двух начал правосознания. Так, сле
дует согласиться с А. Б. Чефрановьrм, которьrй утверждает, что феноме
нологическая природа права раскрьrвается в том, что основньrе право
вьrе идеи являются одновременно цервоосновой права и его целью [8 ,  
с .  330] . Здесь важно подчеркнуть, что рациональное видение основньrх 
правовьrх идей, вьrраженное в виде их теоретического осмьrсления, не
избежно дополняется нерациональньrм их восприятием, сопряженньrм 
с <<вчувствованием>> в правовую материю , ощущением причастности, 
осознания. Правовьrе мифьr, таким образом, действуют одновременно 
на уровне правовой идеологии, получая свое вьrражение в системе пра
вовьrх канцепций и понятий, и на уровне правовой психологии, дей
ствуя на уровне подсознательного (индивидуального и коллективного) .  

Думается, что именно нерациональная сторона правового миф а 
является его основанием. 3та гипотеза подтверждается тем, что соци
ально-политическая и правовая мифология является средством кон
струирования некоторай особой целостности. 3та целостность должна 
создаваться не как рациональная идея, а как образ реального, конструи
рованного как желаемое, что требует единогласия в социальной оценке 

55 


