
Позбавлення батьківських прав

Недобросовісне виконання батьківських обов’язків, жорстоке ставлення до дитини, насильство та
інші подібні дії можуть бути причиною позбавлення батьківських прав. Позбавлення батьківських
прав - в першу чергу це вид правової відповідальності за невиконання батьками своїх батьківських
обов’язків та за порушення прав своєї дитини.

Які існують підстави для позбавлення батьківських прав?

ü Залишення дитини в пологовому будинку або в іншому закладі охорони здоров’я без поважних
причин протягом 6 місяців;

ü Ухилення від виконання своїх обов’язків щодо виховання дитини (у тому числі щодо забезпечення
здобуття нею повної загальної освіти);

ü Жорстоке поводження з дитиною;

ü Хронічний алкоголізм чи наркотична залежність (підтверджена відповідними документами);

ü Примушування дитини до жебракування, бродяжництва або інша експлуатація;

ü Засудження за вчинення умисного кримінального злочину щодо дитини.

Важливо! Випадки вчинення батьками злочину з необережності чи невиконання батьківських
обов’язків внаслідок душевної хвороби, недоумства, тривалого відрядження не можуть слугувати
підставами для позбавлення батьківських прав.

Для позбавлення батьківських прав необхідно вчинити наступні дії:

1. Встановити факт, що батьки свідомо порушують права дитини або навмисно ухиляються від
лікування (алкоголізм або наркоманія);

2. Звернутися до органу опіки та піклування, отримати висновок;
3. Звернутися до суду з позовною заявою.

Хто може звернутися з заявою про позбавлення батьківських прав?

Ø Один із батьків, опікун чи піклувальник;
Ø Заклад охорони здоров’я, навчальний або дитячий заклад, в якому перебуває дитина;
Ø Органи опіки та піклування;
Ø Прокурор;
Ø Дитина, яка досягла 14 років.

Судовий збір.

За подання заяви немайнового характеру особою сплачується судовий збір у розмірі 0,4 прожиткового
мінімуму для працездатних осіб (станом на 01.06.2020 року - 840,80 грн)

Які документи потрібні для подання заяви до суду? 

Разом із заявою подається пакет документів:

1. свідоцтво про народження дитини;
2. свідоцтво, що підтверджує укладення шлюбу (його розірвання);
3. акт обстеження побутових та житлових умов за адресою проживання дитини;
4. висновок органу опіки та піклування про обґрунтованість подачі позову в суд;
5. відомості з органів поліції про факти жорстокого поводження з неповнолітнім або іншим членом

сім’ї;
6. довідка з наркологічного лікувального закладу про наявність у відповідача захворювань на

алкоголізм, наркоманію;



7. пояснення, свідчення, аудіо-, фото-, відеофайли та інші докази, доводять необхідність позбавлення
батьківських прав;

8. квитанція про сплату судового збору.

Така позовна заява подається до місцевого суду за місцем реєстрації/проживання того з батьків, якого
хочуть позбавити прав.

 

Для отримання більш детальної інформації та юридичної допомогою звертайтеся до:

Роздільнянського місцевого центру з надання БВПД за адресою: м. Роздільна, вул. Незалежності, 2.
Тел.: (04853) 50 366; (04853) 50 443

Великомихайлівського бюро правової допомоги за адресою: смт. Велика Михайлівка, вул. Пушкіна, 2-
б. Тел.: (04859) 40 300;

Захарівського бюро правової допомоги за адресою: смт. Захарівка, вул. 1-го Травня, 49. Тел.: (04860)
94 430;

Іванівського бюро правової допомоги за адресою: смт. Іванівка, вул. Центральна, 93. Тел.: (04854) 2 00
55

Єдиний номер системи безоплатної правової допомоги 0800 213 103. Знайти відповідь на юридичне
запитання можна також у правничій вікіпедії WikiLegalAidhttps://wiki.legalaid.gov.ua/.
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