
ПОЗБАВЛЕННЯ БАТЬКІВ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ 

  

Підстави та наслідки позбавлення батьківських прав 

Позбавлення батьківських прав є крайнім засобом сімейно-правового 

характеру, який застосовується до батьків, що не забезпечують належне 

виховання своїх дітей. Такий засіб може застосовуватись тільки за рішенням суду. 

 

Батьки можуть бути позбавлені батьківських прав: 
1) відмова батьків забрати дитину з пологового будинку або іншого закладу 

охорони здоров'я без поважних причин і не виявлення протягом 6 місяців щодо 

неї батьківського піклування;  

2) ухилення від виконання матір'ю чи батьком своїх обов'язків по вихованню 

дитини. Таке ухилення повинно бути навмисним, коли особа повністю розуміє 

наслідки своєї винної поведінки. Не може бути позбавлена батьківських прав 

особа, яка не виконує своїх батьківських обов'язків внаслідок душевної хвороби, 

тривалого відрядження, створення перешкод з боку іншого з батьків, з яким 

проживає дитина; 

3) жорстоке поводження з дитиною; 

4) хронічний алкоголізм або наркоманія батьків дитини; 

5) будь-які види експлуатації дитини, примушування її до жебракування та 

бродяжництва; 

6) засудження батька чи матері за вчинення умисного злочину щодо дитини. 

  

Мати, батько можуть бути позбавлені батьківських прав щодо усіх своїх 

дітей або когось із них. 

Досить часто позбавлення батьківських прав провадиться одразу з кількох 

підстав. Пияцтво батьків або одного з них, як правило, поєднане з розпустою, що 

обумовлює відсутність турботи про дітей, жорстоке поводження з ними, ухилення 

від виконання обов'язків по вихованню. 

Позбавлення батьківських прав є винятковим заходом, який застосовується 

лише тоді, коли усі інші не дають позитивних результатів. Позбавлення 

батьківських прав допускається лише щодо дітей, які не досягли 18-ти років. 

Справи про позбавлення батьківських прав розглядаються за заявою одного з 

батьків, опікуна, піклувальника, особи, в сім'ї якої проживає дитина, закладу 

охорони здоров'я або навчального закладу, в якому вона перебуває, органу опіки 

та піклування, прокурора, а також самої дитини, яка досягла 14-ти років. 

Органи опіки та піклування, а також прокурор не тільки мають право 

пред'явити позови про позбавлення батьківських прав, але й зобов'язані взяти 

участь у розгляді кожної такої справи незалежно від того, хто є позивачем. 

Якщо суд при розгляді справи про позбавлення батьківських прав виявив у 

діях батьків або одного з них ознаки злочину - порушується кримінальна справа. 

Винесене судом рішення про позбавлення батьківських прав свідчить про те, 

що особа злісно не виконує обов'язки по вихованню дитини. 



    Дитина, батьки якої позбавлені батьківських прав, зберігає право на 

проживання у житловому приміщенні, в якому вона проживала, і може у будь-

який час повернутися до нього. 

    З позбавленням батьківських прав, в принципі, припиняються сімейні 

правовідносини між батьками і дитиною. Особа, позбавлена батьківських прав 

перестає бути законним представником дитини; втрачає права на пільги та 

державну допомогу, що надається сім'ям з дітьми, не може бути усиновлювачем, 

опікуном та піклувальником; не може одержати в майбутньому тих майнових 

прав, пов'язаних із батьківством, які вона могла б мати у разі своєї 

непрацездатності; втрачає інші права, засновані на спорідненості з дитиною. 

   Одночасно з позбавленням батьківських прав суд  вирішує питання про 

стягнення аліментів на дитину. Аліменти на дітей стягуються на користь другого з 

батьків (опікуна, піклувальника, особи, в сім'ї якої проживає дитина), а також 

закладу, де дитина перебуває на утриманні. 

  

   Відібрання дітей від батьків без позбавлення їх батьківських прав 
  Захист інтересів дітей може здійснюватися і шляхом відібрання їх без 

позбавлення батьківських прав. 

   Згідно зі ст. 170 СК України суд може постановити рішення про відібрання 

дитини від батьків або одного з них, не позбавляючи їх батьківських прав, якщо 

вони ухиляються від виконання своїх обов'язків по вихованню дитини, жорстоко 

поводяться з нею, є хронічними алкоголіками або наркоманами чи вдаються до 

будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та 

бродяжництва, а також в інших випадках, якщо залишення дитини у них є 

небезпечним для її життя, здоров'я і морального стану. У цьому разі дитина 

передається другому з батьків, бабі, дідові, іншим родичам - за їх бажанням або 

органові опіки та піклування. 

  У виняткових випадках - при безпосередній загрозі для життя або здоров'я 

дитини орган опіки та піклування або прокурор мають право постановити 

рішення про негайне відібрання дитини від батьків. У цьому разі орган опіки та 

піклування зобов'язаний негайно повідомити прокурора та у семиденний строк 

після постановлення рішення звернутися до суду з позовом про позбавлення 

батьків чи одного з них батьківських прав або про відібрання дитини від матері, 

батька без позбавлення їх батьківських прав. З таким позовом до суду має право 

звернутися прокурор. При винесенні рішення про відібрання дитини без 

позбавлення батьківських прав суд не встановлює конкретних строків цього 

обмеження прав батьків. Якщо відпадуть причини, які перешкоджали 

належному вихованню дитини її батьками, суд за заявою батьків може 

постановити рішення про повернення їм дитини. 
  

   При задоволенні позову про відібрання дитини від матері, батька без 

позбавлення їх батьківських прав суд вирішує питання про стягнення з них 

аліментів на дитину. 

  Виконання таких рішень як добровільно, так і примусово, проводиться 

державними виконавцями  



  Під час виконання рішення про відібрання дитини державний виконавець 

провадить виконавчі дії з обов'язковою участю особи, якій дитина передається на 

виховання, та із залученням представників органів опіки та піклування. 

    У разі, коли особа перешкоджає виконанню рішення про відібрання 

дитини, державний виконавець виносить постанову про накладення штрафу на 

таку особу в розмірі від 2 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 

щодо фізичних осіб і від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 

- щодо посадових осіб. 

   При повторному невиконанні рішення особою без поважних причин 

державний виконавець накладає на неї штраф у подвійному розмірі. При 

подальшому невиконанні рішення державний виконавець порушує клопотання 

перед судом про кримінальну відповідальність такої особи відповідно до закону. 

    Суд має право застосувати негайне виконання рішення у спорах щодо 

дітей, якщо залишення дитини у відповідача згубно позначається на здоров'ї та 

психіці дитини. 

  Суд також може передбачити заходи, що сприяють безболісному переходу 

дитини на виховання до іншої особи, причому ніякі насильницькі дії стосовно 

дитини не допускаються.  

 


