
 

 

Період огляду: січень 2021 року 

Категорія справ: справи про позбавлення батьківських прав  

Постанова Верховного Суду від 18 січня 2021 року 

Справа № 685/511/19 
 

Суть справи 

11-тикласниця звернулася до суду із позовом про позбавлення батька батьківських прав та стягнення 

із батька та матері немайнової шкоди. 

Обґрунтовуючи позов, зазначала, що її батьки розлучилися у 2005 році. Після розлучення батьків і до 

цього часу вона проживає з мамою, сестрою та бабусею. Після розірвання шлюбу між батьками 

батько з нею не спілкується, не цікавиться її життям, розвитком, вподобаннями, не дбає про її 

фізичний та розумовий розвиток. За період навчання у школі батько ніколи не провідував її, не 

цікавився її навчанням, не відвідував шкільних (класних) зборів, не був присутнім на шкільних 

святах. 

Після закінчення загальноосвітньої школи вона вирішила продовжити навчання у вищому 

навчальному закладі, з цією метою вивчила польську мову та обрала вищий навчальний заклад за 

кордоном, а саме - Академію фінансів та бізнесу Вісла (Akademia Finansow і Biznesu Vistula), що 

знаходиться у м. Варшава, Республіка Польща. 

З метою належного оформлення документів, необхідних для вступу до навчального закладу, 

отримання відповідної студентської візи, а також вчинення правочинів із навчальним закладом та 

іншими юридичними особами на території Республіки Польща вона звернулася до батька з листом, у 

якому просила надіслати їй нотаріально завірену заяву про дозвіл, як батька дитини, на оформлення 

всіх необхідних документів, пов`язаних з навчанням, однак 27 лютого 2019 року отримала від нього 

відмову. 

Вважає, що всі вчинені відповідачем дії завдали їй немайнової шкоди, призвели до сильних душевних 

страждань, негативних переживань, частого погіршення настрою впродовж останніх 10 років, а 

чинення перешкод у здобутті освіти за кордоном - ще й до зміни усталеного способу життя.  

На її думку, її мати не вжила достатніх заходів щодо батька для захисту інтересів дитини, її права на 

виховання зі сторони батька та права на навчання, оскільки не захистила сама її права шляхом 

звернення до суду з позовом про позбавлення його батьківських прав, не звернулась до державних 

органів у справах сім`ї для вжиття відповідних заходів впливу до її батька з метою виконання ним 

своїх батьківських обов`язків щодо виховання дитини. 

Враховуючи викладене, просила суд позбавити батька батьківських прав щодо неї та стягнути на її 

користь немайнову шкоду в розмірі 30 000,00 грн з батька  та 3000,00 грн з матері. 

Короткий зміст рішень суду першої та апеляційної інстанції 

Рішенням Теофіпольського районного суду Хмельницької області від 07 квітня 2020 року в 

задоволенні позову про позбавлення батьківських прав та відшкодування немайнової шкоди 

відмовлено. 

https://reyestr.court.gov.ua/Review/94417542


 

Відмовляючи в задоволенні позову, суд першої інстанції вважав, що позивачем не доведено 

існування виключних підстав, з якими закон пов`язує можливість позбавлення особи батьківських 

прав, наголошуючи, що це є крайнім заходом впливу, оскільки позбавлення батьківських прав 

допускається лише тоді, коли змінити поведінку батька у кращу сторону неможливо, і лише при 

наявності вини в його діях. 

Постановою Хмельницького апеляційного суду від 25 травня 2020 року рішення Теофіпольського 

районного суду Хмельницької області від 07 квітня 2020 року залишено без змін. 

Позиція Верховного Суду 

Перевіривши доводи касаційної скарги, а також матеріали справи, колегія суддів дійшла висновку, 

що касаційна скарга задоволенню не підлягає. 

«Ухилення батьків від виконання своїх обов`язків має місце, коли вони не піклуються про фізичний і 

духовний розвиток дитини, її навчання, підготовку до самостійного життя, зокрема: не 

забезпечують необхідного харчування, медичного догляду, лікування дитини, що негативно впливає 

на її фізичний розвиток як складову виховання; не спілкуються з дитиною в обсязі, необхідному для її 

нормального самоусвідомлення; не надають дитині доступу до культурних та інших духовних 

цінностей; не сприяють засвоєнню нею загальновизнаних норм моралі; не виявляють інтересу до її 

внутрішнього світу; не створюють умов для отримання нею освіти. Зазначені фактори, як кожен 

окремо, так і в сукупності, можна розцінювати як ухилення від виховання дитини лише за умови 

винної поведінки батьків, свідомого нехтування ними своїми обов`язками. 

…Судова практика у справах щодо застосування положень статті 164 СК України є усталеною, 

підстав для порушення питання про відступлення від цієї практики немає. 

Подання позову про позбавлення батьківських прав дитиною, яка досягла 14 років, щодо самої себе 

не впливає на перелік обставин, які підлягають встановленню при розгляді такого позову, та їх 

доведеність належними та допустимими доказами. 

Відповідач проти позбавлення батьківських прав заперечував, обставини, які б свідчили про те, що 

він не забезпечував належного виховання дитини, не виявляв щодо неї батьківського піклування, 

ухилявся від виконання своїх обов`язків щодо виховання; жорстоко поводився з дитиною, є хронічним 

алкоголіком або наркоманом, вдавався до будь-яких видів експлуатації, примушував її до 

жебракування та бродяжництва, засуджений за вчинення умисного злочину щодо дитини, судами не 

встановлені, отже підстав для позбавлення батьківських прав як крайнього заходу сімейно-

правового характеру, який застосовується до батьків, немає. 

Подання батьком позову про виключення з актового запису про народження відомостей про батька 

сам по собі також не свідчить про наявність підстав для позбавлення його батьківських прав. До 

того ж, сам батько стверджував, що він, розуміючи помилковість своїх дій, пов`язаних з поданням 

цього позову, подав заяву про відмову від нього. 

Доводи касаційної скарги про те, що суди безпідставно не врахували висновок органу опіки та 

піклування про доцільність позбавлення батьківських прав відповідача не є підставою для скасування 

законного й справедливого рішення суду, оскільки відповідно до частини шостої статті 19 СК 

України суди, надаючи оцінку цьому висновку, правомірно не погодились з ним, вказуючи, що цей 

висновок є недостатньо обґрунтованим»  

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_705/ed_2020_11_03/pravo1/T022947.html?pravo=1#705
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Постанова Верховного Суду від 15 січня 2021 року 

Справа №569/1757/19 
Суть справи: 

Жінка звернулася до суду із позовною заявою про позбавлення батьківських прав та стягнення 

аліментів з чоловіка.  

В обґрунтування позовних вимог посилається на те, що чоловік з червня 2012 року та по даний час 

ухиляється від виконання своїх обов`язків з виховання двох дітей, свідомо не спілкується з ними та 

не бачить їх, не цікавиться їх розвитком, фізичним та психічним здоров`ям та не виявляє жодного 

інтересу до їх внутрішнього світу. 

Просила суд позбавити  батьківських прав та стягнути з відповідача на її користь аліменти на 

утримання дітей в розмірі 50 % прожиткового мінімуму на кожну дитину відповідного віку 

щомісячно і до досягнення дітьми повноліття. 

Короткий зміст рішень суду першої та апеляційної інстанції 

Заочним рішенням Рівненського міського суду Рівненської області від 08 травня 2019 року позов 

задоволено. Задовольняючи позов суд першої інстанції виходив з того, що відповідач ухиляється від 

виконання своїх батьківських обов`язків щодо виховання дітей, що є підставою для позбавлення його 

батьківських прав. 

Постановою Рівненського апеляційного суду від 16 січня 2020 року апеляційну скаргу 

батька  задоволено частково. Заочне рішення Рівненського міського суду Рівненської області від 08 

травня 2019 року в частині позбавлення батьківських прав скасовано та ухвалено в цій частині нове 

рішення про відмову у задоволенні позову.  

Попереджено батька про необхідність належного виконання обов`язків по вихованню і утриманню 

дітей та покладено на орган опіки та піклування в особі Рівненської міської ради контроль за 

виконанням батьківських обов`язків відповідачем. 

Постанова мотивована тим, що ухвалюючи рішення про позбавлення відповідача батьківських прав, 

місцевий суд не врахував, що позбавлення батьківських прав є крайнім заходом, необхідність 

застосування якого за обставин цієї справи не доведено; належних та допустимих доказів винної 

поведінки та ухилення батька від виконання своїх батьківських обов`язків, які б були законною 

підставою для позбавлення його батьківських прав відносно синів позивачем не надано. 

Позивачка, мати дітей, оскаржила рішення апеляційного суду.  

Позиція Верховного Суду 

Вивчивши матеріали цивільної справи, зміст оскаржуваного судового рішення, обговоривши доводи 

касаційної скарги, Верховний Суд дійшов висновку про залишення касаційної скарги без 

задоволення. 

Проаналізувавши статті 3, 9, 19 Конвенції про права дитини від 20 листопада 1989 року, 

ратифікованої Верховною Радою України 27 лютого 1991 року, рішення ЄСПЛ у справі «Хант проти 

України» від 07 грудня 2006 року, справі «Мамчур проти України» від 16 липня 2015 року, справі 

«Савіни проти України» від 18 грудня 2008 року, Сімейного кодексу України Верховний Суд 

зазначив: 

https://reyestr.court.gov.ua/Review/94362747


 

«…ухилення батьків від виконання своїх обов`язків має місце, коли вони не піклуються про фізичний і 

духовний розвиток дитини, її навчання, підготовку до самостійного життя, зокрема: не 

забезпечують необхідного харчування, медичного догляду, лікування дитини, що негативно впливає 

на її фізичний розвиток як складову виховання; не спілкуються з дитиною в обсязі, необхідному для її 

нормального самоусвідомлення; не надають дитині доступу до культурних та інших духовних 

цінностей; не сприяють засвоєнню нею загальновизнаних норм моралі; не виявляють інтересу до її 

внутрішнього світу; не створюють умов для отримання нею освіти. Зазначені фактори, як кожен 

окремо, так і в сукупності, можна розцінювати як ухилення від виховання дитини лише за умови 

винної поведінки батьків, свідомого нехтування ними своїми обов`язками. 

Зважаючи на те, що позбавлення батьківських прав є крайнім заходом, суд може у виняткових 

випадках, при доведеності винної поведінки когось із батьків або їх обох з урахуванням її характеру, 

особи батька і матері, а також інших конкретних обставин справи, відмовити в позові про 

позбавлення цих прав, попередивши відповідача про необхідність змінити ставлення до виховання 

дитини (дітей) і поклавши на органи опіки та піклування контроль за виконанням ним батьківських 

обов`язків…. 

….Враховуючи наведене, апеляційний суд на підставі належним чином оцінених доказів, дійшов 

правильного висновку про відмову у задоволенні позову з тих підстав, що позбавлення відповідача 

батьківських прав є передчасним, апеляційним судом враховано і ставлення відповідача до виниклої 

ситуації, і його бажання змінитися, займатися вихованням дітей. При цьому, апеляційний суд 

дійшов правильного висновку про необхідність попередити відповідача про зміну ставлення до 

виховання дітей, з урахуванням того, що він заперечує проти позбавлення його батьківських прав, 

має бажання спілкуватися з дітьми та виховувати їх. 

Верховний Суд погоджується з висновками суду апеляційної інстанції про відсутність достатніх 

причин для позбавлення відповідача батьківських прав як і гострої соціальної необхідності у цьому, 

тому такий захід впливу не є необхідним у демократичному суспільстві і суд апеляційної інстанції 

діяв у межах своєї дискреції. 

Позбавлення батьківських прав є крайнім заходом, який слід розглядати як виключний і надзвичайний 

спосіб впливу на недобросовісних батьків». 
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