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Відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» 
та згідно зі статтею 180 Сімейного кодексу України 
«батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення 
нею повноліття».

Згідно зі статтею 165 сімейного кодексу України діти, ди-
тина в праві подати цивільний позов щодо позбавлення 
батьківських прав відносно своїх батьків або батька, 
матері в разі якщо вони, вона/він досягли 14 (чотирнад-
цяти) років.

Так, згідно зі статтею 164, частиною 1, пунктом 1 сімей-
ного кодексу України, дослівно «Не забрали дитину з по-
логового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я 
без поважної причини та протягом 6 (шести) місяців не 
виявляють щодо неї батьківського піклування». З цих 

Існує думка що при позбавлених батьківських 
прав батько, мати які позбавлені батьківських 
прав відносно своїх дітей, дитини звільняються 
від сплати аліментів. Така думка помилкова!

Нібито діти не в праві подавати позов щодо по-
збавлення батьківських прав відносно своїх 
батьків або батька, матері! 

Часто чую від юристів, адвокатів, клієнтів не 
має підстав щодо позбавлення батьківських 
прав! В загальному ця думка є помилковою!
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обставин існує підстава, щоб адвокат довів! Підготував 
доказову базу та докази відносно того що зовсім в пов-
ному обсязі батько, мати самоусунулися та не виявля-
ють до дитини дітей батьківського піклування більш ніж 
як 6 (шість) місяців.
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Дійсно коли готуються адвокатом, позивачем, відділом 
у справах дітей позов щодо позбавлення батьківських 
прав одного з батьків батька, матері або їх двох, дійс-
но до суду подається довідка про заборгованість по 
аліментах з виконавчої служби, якщо аліменти були по-
передньо призначені судом.
Але даний доказ несплата, заборгованість по аліментах 
не головний доказ! Так за наявності грамотного адво-
ката якій в суді підготує відповідача та дасть пояснення 
щодо не сплати або заборгованості по аліментах даний 
доказ судом не буде взятий до уваги під час винесення 
рішення щодо підстав позбавлення батьківських прав 
батьків, батька, матері.

Ні в разі якщо батьки або один з них батько, мати поз-
бавлені батьківських прав мають право на побачення з 
дитиною, дітьми.
Процедура практично не складна, звернення батьків 
або одного з батьків мати, батька відносно якого по-
збавлено батьківських прав до суду який виносив рі-
шення щодо позбавлення батьківських прав заяви про 
надання права на побачення з дитиною, дітьми, але при 
умовах якщо це не завдає шкоди їхньому життю, здо-
ров’ю та моральному вихованню за умови присутності 
іншої особи. 

Підстави щодо позбавлення батьківських прав 
нібито заборгованість за несплату аліментів!

Якщо особа позбавлена батьківських прав бать-
ки або один з батьків мати, батько не мають пра-
во на побачення та зустрічі з дитиною, дітьми!
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На теперішній час судова практика України передбачає, 
якщо Ви вперше звертаєтесь до суду з цивільним позо-
вом щодо позбавлення батьківських прав крім випад-
ків пов’язаних з кримінальними справами (жорстоке 
поводження з дітьми, хронічний алкоголізм, вживання 
наркотиків, експлуатація, жебракування, бродяжництво, 
насильство в родині, умисні кримінальні злочини віднос-
но дитини, дітей) то суд першої інстанції або відмовить 
в позивних вимогах щодо позбавлення батьківських 
прав, можливо позов буде залишений без розгляду з 
посиланнями на будь-які порушення оформлення сімей-
но - цивільного позову щодо позбавлення батьківських 
прав на підставі сімейного кодексу України, цивільного 
кодексу України, або цивільно процесуального кодексу 
України. В кращому випадку судом буде винесено попе-
редження щодо можливості позбавлення батьківських 
прав відповідача, батька, матері. 

Мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківсь-
ких прав, якщо вона, він:
- не забрали дитину з пологового будинку або з іншого 
закладу охорони здоров’я без поважної причини та про-
тягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківсько-
го піклування;
- ухиляються від виконання своїх обов’язків по вихо-
ванню дитини;
- жорстоко поводяться з дитиною;
- є хронічними алкоголіками або наркоманами;
- вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, при-

Дуже часто чую що батьки, мати, батько були 
позбавлені батьківських прав з інших підстав! 
Українське законодавство не передбачає інших 
підстав!

Якщо адвокат, Вам позивачу каже що ми поз-
бавимо батьківських прав відповідача мати, 
батька батьківських прав за раз за одне слу-
хання це міф.
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мушують її до жебракування та бродяжництва; 
-  засуджені за вчинення умисного кримінального пра-
вопорушення щодо дитини.
 Під час ухвалення рішення про позбавлення батьківсь-
ких прав суд бере до уваги інформацію про здійснення 
соціального супроводу сім’ї (особи) у разі здійснення та-
кого супроводу.
Якщо суд при розгляді справи про позбавлення бать-
ківських прав виявить у діях батьків або одного з них 
ознаки кримінального правопорушення, він письмово 
повідомляє про це орган досудового розслідування, 
який в порядку, передбаченому Кримінальним процесу-
альним кодексом України, розпочинає досудове розслі-
дування.
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Ні, суд може не погодитися з висновком служби у спра-
вах дітей, підстав для цього багато, для прикладу недо-
статньо обґрунтований висновок, формально складений 
висновок, завзятість до відповідача членами комісії це 
особливо в селищних районах України де всі один одно-
го знають, неправдивість висновку та безпідставність. 
А саме головне якщо суд встановить що висновок та 
його наслідки суперечать інтересам дитини, дітей.

Існує припущення що якщо служба у справах ді-
тей (опікунська рада) склала та надала до суду 
Висновок  щодо доцільності позбавлення бать-
ківських прав це вже сто процентів що позивач 
має позитивний результат щодо позбавлення 
батьківських прав та суд винесе рішення на ко-
ристь позивача.

У батьків які позбавлені батьківських прав іс-
нує думка що в разі позбавлення батьківських 
прав та усиновленні дітей, дитини батьки яких 
позбавлені батьківських прав не мають можли-
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Ні, суд може не погодитися з висновком служби у спра-
вах дітей, підстав для цього багато, для прикладу недо-
статньо обґрунтований висновок, формально складений 
висновок, завзятість до відповідача членами комісії це 
особливо в селищних районах України де всі один одно-
го знають, неправдивість висновку та безпідставність. 
А саме головне якщо суд встановить що висновок та 
його наслідки суперечать інтересам дитини, дітей.

Дитина не має права мати свою думку та погля-
ди щодо позбавлення батьківських прав щодо 
одного з батьків батька, матері або їх обох та 
викликатися в суд, бо не варто, не треба та не-
передбачено законодавством України.

вості поновити батьківство.
Це помилкова думка.



Буклет розроблений в рамках проекту «Розбудова сталої си-
стеми доступу до правосуддя та безоплатної правової допо-
моги в Узинській об’єднаній громаді», що реалізовується за 
фінансової підтримки Міжнародного Фонду «Відродження».

Звертаємо увагу, що цей буклет носить рекомендаційний 
характер, і вирішення окремих ситуацій потребує консуль-
тації зі спеціалістом.

Буклет містить правову інформацію, актуальну станом на вересень 2021 року


