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ВстУП

Дана робота призначена для того, щоб забезпе-
чити безпеку наших із вами дітей.

Все, з чим пов’язується майбутнє суспільства та 
держави, базується на тому, яким чином буде розви-
ватися майбутнє покоління. Держава, її органи і всі 
ми можемо зробити багато чого, щоб зберегти дітей, 
дитинство в тому стані, який у прийнятній формі 
дасть захищеність, поступальний розвиток і міць 
людства.

Велика доля відповідальності покладається на 
усіх тих, хто дотичний до даного руху захисту прав 
дітей, – суддів, адвокатів, працівників органів опіки 
і піклування, прокурорських працівників і поліції. 
Ця книга нехай буде орієнтиром батькам, які мають 
намір звернутися до букви закону, щоб захистити 
інтереси своїх дітей. А можливо і навпаки, стане тим 
захисним щитом, який не дасть допустити помилку 
і безпідставно позбавити відповідних прав батьків.

Як би то не було, використовуйте матеріал кни-
ги з високою долею відповідальності за свої вчинки, 
намагайтеся зважати на ті аспекти, які не описані 
в ній.



Якщо вам буде потрібна будь-яка допомога з пи-
тань, які висвітлюються в книзі, і не тільки, то мо-
жете звернутися до авторів книги. 

Василь Васильович Масюк, 
адвокат, кандидат юридичних наук 

Василь Масюк, Михайло Німащук Позбавлення батьківських прав
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ГЛАВА 1. ПОНЯттЯ,  
ПРАВОВА ПРИРОДА 
і ХАРАКтЕРНі ОЗНАКИ 
ПОЗБАВЛЕННЯ  
БАтЬКіВсЬКИХ ПРАВ

1.1.  Поняття і правове регулювання 
інституту позбавлення 
батьківських прав 

На сьогоднішній день захист прав і свобод 
дітей є доволі актуальним питанням. Так, ми 
повинні розуміти, що діти як суб’єкти правовід-
носин є більш незахищеними по відношенню до 
дорослих осіб, тому правова регламентація їх 
захисту повинна бути деталізована і гарантована 
законодавством.

Так, якщо говорити про законодавство, що 
регламентує захист дітей, то в Україні воно ґрун-
тується на Конституції України, Декларації ООН 
про права дитини, Конвенції ООН про права ди-
тини, Європейській конвенції про здійснення 
прав дітей, міжнародних договорах, які ратифі-
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ковані Верховною Радою України, Сімейному 
кодексі України, а також на інших нормативно-
правових актах. 

Одним із основних міжнародних нормативно-
правових актів, що захищають права і свободи 
дітей, є Конвенція ООН про права дитини. Украї-
на є учасником цієї Конвенції з 27 лютого 1991 р. 
Так, відповідно до ст. 9 Конвенції презюмується 
принцип єдності сім’ї та недопустимості втру-
чання держави у здійснення права на особисте 
та сімейне життя шляхом закріплення положень 
про обов’язок держав-учасниць забезпечувати 
спільне перебування дитини і батьків. Відповід-
не положення закріплено і в національному за-
конодавстві, що регламентує шлюбно-сімейні 
правовідносини, зокрема в Сімейному кодексі 
України.

Зазначена вище Конвенція також містить 
положення і норми, що регламентують позбав-
лення батьківських прав батьків дитини, якщо 
спільне проживання загрожує дитині, зокрема її 
життю та здоров’ю. Отже, Україна як учасниця 
відповідної Конвенції дотримується принципу 
збереження та захисту інституту сім’ї, одночасно 
законодавчо закріплюючи механізм позбавлення 
батьківських прав.

Основним нормативно-правовим актом, який 
регулює інститут позбавлення батьківських прав, 
є Сімейний кодекс України. У Кодексі передба-
чені підстави, порядок, перелік суб’єктів, які 
мають право подавати документи на позбавлення 



11

Глава 1. Поняття, правова природа і характерні ознаки позбавлення...

батьківських прав тієї чи іншої особи. Вказано, 
що тільки за рішенням суду можна позбавити 
батьківських прав. 

Оскільки позбавлення батьківських прав 
можливе тільки за рішенням суду, потрібно ска-
зати, що особливе значення при розгляді відпо-
відних справ має судова практика. Так, велику 
роль відіграє Постанова Пленуму Верховного 
Суду України від 30 березня 2007 р. № 3 «Про 
практику застосування судами законодавства 
при розгляді справ про усиновлення і про по-
збавлення та поновлення батьківських прав». 
Крім того, до законодавства, що регулює про-
цедуру позбавлення батьківських прав, можна 
віднести частково і законодавство, що регулює 
діяльність виконавчої служби, оскільки вико-
нання судового рішення у таких випадках часто 
здійснюється із залученням працівників відпо-
відної служби.

Аналізуючи інститут позбавлення батьків-
ських прав, можна дійти висновку, що позбав-
лення батьківських прав є серйозним покаран-
ням за невиконання батьківських обов’язків і є 
крайньою необхідністю у випадках, коли фізич-
не, моральне та духовне благополуччя дитини є 
в небезпеці або знаходиться під загрозою. Така 
процедура надає можливість захистити права, 
інтереси та всебічний і повноцінний розвиток 
дитини. Водночас державний осуд поведінки 
батьків указує на їх помилки, дає настанову для 
виправлення і можливості повернення дитини 
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в сім’ю. Позбавлення батьківських прав носить 
також превентивний характер, що дає змогу ін-
шим батькам переосмислити відносини з дітьми 
і стати на шлях виправлення задля збереження 
повноцінної сім’ї.

Інститут правового регулювання позбавлення 
батьківських прав потребує специфічного під-
ходу на стадії формування норм, що регулюють 
відповідні правовідносини. Це зумовлено тим, 
що суб’єктом таких відносин є дитина. Оскільки 
дитина ще не є повністю психологічно сформо-
ваною, під час законодавчого процесу потрібно 
залучати відповідних фахівців, наприклад у га-
лузі дитячої психології, рекомендації яких по-
винні братись до уваги в першу чергу.

Позбавлення батьківських прав – це вид сі-
мейно-правової відповідальності.

Поряд з цим у законодавстві передбачена 
адміністративна відповідальність за невиконання 
батьками або особами, які їх замінюють, обов’яз-
ків щодо виховання дітей, а саме у ст. 184  
КУпАП.

Стаття 184. Невиконання батьками або 
особами, що їх замінюють, обов’язків щодо 
виховання дітей

Ухилення батьків або осіб, які їх замі-
нюють, від виконання передбачених зако-
нодавством обов’язків щодо забезпечення 
необхідних умов життя, навчання та ви-
ховання неповнолітніх дітей –
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тягне за собою попередження або на-
кладення штрафу від п’ятдесяти до ста 
неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом 
року після накладення адміністративного 
стягнення, –

тягнуть за собою накладення штрафу 
від ста до трьохсот неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян.

Крім того, у ст. 166 Кримінального кодексу 
України передбачено кримінальну відповідаль-
ність за злісне невиконання обов’язків по догля-
ду за дитиною або за особою, щодо якої встанов-
лена опіка чи піклування.

Стаття 166. Злісне невиконання обо
в’яз ків по догляду за дитиною або за осо
бою, щодо якої встановлена опіка чи піклу
вання

Злісне невиконання батьками, опікуна-
ми чи піклувальниками встановлених зако-
ном обов’яз ків по догляду за дитиною або 
за особою, щодо якої встановлена опіка чи 
піклування, що спричинило тяжкі наслід-
ки, –

карається обмеженням волі на строк 
від двох до п’яти років або позбавленням 
волі на той самий строк.
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1.2. Особливості позбавлення 
батьківських прав

Позбавлення батьківських прав – це одна із 
санкцій, яка застосовується щодо батьків, які 
загрожують життю або здоров’ю своїх дітей. 
Така санкція випливає із самих прав дітей, 
а саме їх порушення. 

Найбільш детально захист прав дітей закріп-
лено в Сімейному кодексі України, адже в ньо-
му передбачені всі можливі підстави позбав-
лення батьківських прав, процедура такого по-
збавлення, а також визначено перелік тих 
суб’єктів, які можуть ініціювати таке позбав-
лення.

Специфіка позбавлення батьківських прав 
полягає у такому:

1. Обмежене коло осіб, до яких можливо за-
стосувати відповідну санкцію, як правило, це 
батьки дитини.

2. Даний вид санкції застосовується тільки 
за рішенням суду, тобто тільки в судовому по-
рядку можливо позбавити батьківських прав 
одного або обох батьків.

3. Як правило, в таких процесах завжди бере 
участь спеціалізований орган, що забезпечує 
права та свободи дитини, відповідні служби 
у справах дітей.

4. Специфіка виконання судового рішення: 
тільки в крайніх випадках допускається залу-
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чення виконавчої служби задля виконання від-
повідного судового рішення.

5. Можливість поновити відповідні права. 
Батьки або один із батьків, якого позбавили 
батьківських прав, мають можливість поновити 
відповідні права, якщо підстава, за якою по-
збавляли батьківських прав, вичерпала себе. 
Поновлення батьківських прав здійснюється 
також за рішенням суду.

6. Позбавлення батьківських прав не звіль-
няє батьків від майнових обов’язків стосовно 
дитини. Так, вони зобов’язані забезпечувати ма-
теріальне становище дитини до набуття нею пов-
ноліття. 

7. Ініціатором позбавлення батьківських прав 
може бути і спеціалізована установа, як правило, 
орган опіки і піклування.

8. Суд може не погодитися з висновком ор-
гану опіки та піклування (про доцільність чи 
недоцільність позбавлення батьківських прав), 
якщо він є недостатньо обґрунтованим, супере-
чить інтересам дитини, і тому слід звернути ува-
гу на положення ч. 6 ст. 19 Сімейного кодексу 
України стосовно цього.

Виходячи з наведеного вище, можна зробити 
основний висновок, що позбавлення батьків-
ських прав не тягне за собою цілковитий розрив 
і припинення відносин батьків із дітьми. Так, 
вони втрачають певні права щодо них, зокрема, 
право на виховання та похідні від нього. Водно-
час вони зобов’язані матеріально утримувати 
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своїх дітей до повноліття, тобто майнові права 
зберігаються.

Особливого правового регулювання потребу-
ють випадки, коли позбавлення прав відбува-
ється одразу по відношенню до обох батьків, 
оскільки у такому разі дитина, як правило, 
від правляється до спеціалізованих закладів. 
Так, на законодавчому рівні потрібно розшири-
ти перелік осіб (родичів дитини), які мають пра-
во бути опікуном дитини, а саму процедуру вста-
новлення опіки потрібно дещо спростити. Це 
дасть змогу збільшити шанси залишення дитини 
в «родинному» колі.
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