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Питання позбавлення батьківських прав, відновлення в 
правах і вилучення дитини без позбавлення батьківських 
прав регулюються статтями 164, 169 і 170 Сімей-
ного кодексу України. З цими нормами пропонуємо оз-
найомитися більш детально, а зараз коротко про головне.

Увага!
Стаття 164 говорить, що громадяни,

які є хронічними алкоголіками або
наркоманами, можуть бути позбавлені 

батьківських прав.

На жаль, служби опіки та піклування найчастіше зовсім не 
цікавляться тим, якими батьками є саме ці, конкретні люди, 
що живуть з наркозалежністю, чи люблять вони свою дити-
ну, чи добре про неї піклуються. Подібні служби довгі роки 
звикли працювати по-старому, коли всіх без винятку лю-
дей, що живуть з наркозалежністю, вважали злочинцями. 
Тому ваш діагноз є підставою для початку дій проти вас.

Важливо знати!

Позбавлення батьківських прав — це крайній за-
хід, і повинні бути дуже серйозні підстави для 
його застосування, а саме:
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 Якщо батьки залишили новонародженого в по-

 логовому будинку і не цікавляться ним (не відві-
дують, не довідуються про його стан) шість місяців 
без поважних причин.

 Якщо батьки не виконують своїх батьківських 
обов’язків, простіше кажучи — не вчать, не ліку-
ють, не годують, не купують необхідний одяг, іграш-
ки, книжки.

 Якщо батьки жорстоко поводяться з дитиною 
— б’ють, принижують.

 Якщо батьки експлуатують дитину, примушують 
тяжко працювати фізично, жебракувати, красти, за-
йматися проституцією.

 Якщо батьками було скоєно злочин проти свого 
сина чи дочки. Зараз дуже багато випадків, коли 
мати після пологів десь у безлюдному місці намага-
ється вбити новонародженого. Злочином вважають-
ся й офіційно зафіксовані побої, і невиконання бать-
ківських обов’язків, наприклад, коли морять голодом.

 Один з найважливіших пунктів для людей, 
що живуть з наркозалежністю: якщо батьки 
є «хронічними алкоголіками або наркома-
нами». Тобто, в правильному тлумаченні, — якщо 
наркотична залежність батьків створює не-
безпеку для дитини, то може бути застосо-
ваний такий крайній захід, як позбавлення 
батьківських прав або вилучення дитини з 
сім’ї без позбавлення батьківських прав.
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На жаль, часто відбувається так, що служби у справах 
дітей перетворюють дітей людей, що живуть з наркоза-
лежністю, на сиріт при живих батьках, хоча вони могли б 
цілком виховуватися і зростати з мамою і татом, якщо 
батьки перебувають на програмі замісної терапії, соціалі-
зовані, працевлаштовані.

Увага! Для багатьох жінок, що живуть з нарко-
залежністю, стати пацієнткою ЗПТ — це можли-
вість вийти із зони ризику втратити дітей, адже 
таким чином вони можуть підтвердити, що усві-
домлюють проблему, перебувають на лікуванні 
під контролем лікарів, можуть надати свідчення 
від лікаря або соцпрацівника про прихильність 
до лікування, відповідну поведінку тощо.

Однак дуже багато людей, які приймають рішення (чино-
вники й судді), нічого не знають про наркозалежність і ду-
мають, що замісна терапія — це «там, де наркоманам дурь 
видають». Вони ставлять знак рівності «препарат ЗПТ = 
наркотик», і довідка від нарколога про те, що ця жінка або 
подружня пара добровільно приймають лікування від нарко-
залежності, обертається проти них. Тому довідку про ЗПТ 
треба доповнити експертним висновком спеціаліста про 
суть і завдання замісної терапії.
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Пам’ятайте! Не є підставою для позбавлення бать-
ківських прав:

 Тривале відрядження, поїздка за кордон. Проте вар-
то взяти до уваги постанову КЦС ВС від 26 квітня 
2022 року у справі № 520/8264/19. В ній суд дійшов 
висновку, що поведінка особи, яка свідомо змінює 
країну проживання, не бере участі у вихованні дити-
ни, свідчить про її ухилення від виконання батьків-
ських обов’язків і відповідно до ст. 164 СК України 
може бути підставою для позбавлення батьківських 
прав. Однак це можливо лише за умови винної пове-
дінки батьків, тобто свідомого нехтування ними сво-
їми обов’язками. 

 Якщо в разі розлучення другий з батьків заважає 
спілкуватися з дитиною.

 Якщо один з батьків психічно хворий.

Позов про позбавлення батьківських прав має 
право подати:

 один з батьків;

 інші члени родини;

 опікун, піклувальник;

 органи опіки;

 прокурор, школа чи інший навчальний заклад;

 лікувальний заклад;

 сама дитина після досягнення 14 років. 
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Військова агресія
на території України внесла свої

корективи до процедури позбавлення 
батьківських прав

Так, Постановою від 15 квітня 2022 р. № 447 «Про внесення 
змін до Порядку провадження органами опіки та піклуван-
ня діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини» Кабінет 
Міністрів України вніс зміни до п. 79-2 Порядку проваджен-
ня органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із 
захистом прав дитини.

Відтепер під час дії на території України надзвичайного або 
воєнного стану статус дитини, позбавленої батьківського 
піклування, надається, зокрема, дітям, батьки яких не ви-
конують своїх обов’язків з виховання та утримання дитини 
з причин, які неможливо з’ясувати у зв’язку з перебуванням 
батьків на території, де ведуться або велися активні бойові 
дії, чи на окупованій території, що підтверджується актом, 
складеним службою у справах дітей за формою згідно з 
додатком 11.

Після припинення або скасування надзвичайного або воєн-
ного стану статус дитини повинен бути підтвердженим чи 
спростованим за процедурами та на підставі документів, 
передбачених законодавством.

Увага! Позбавлення батьківських прав — це край-
ній захід. Просто так, відразу, батьківських прав 
не позбавляють. Спочатку можуть обмежитися вилучен-
ням дитини з сім’ї без позбавлення батьківських прав. Це 
відбувається теж тільки через суд. У цьому випадку дитину 
передають іншому з батьків, бабі, дідові, іншим родичам, 
або органам опіки та піклування.
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Позбавлення батьківських прав
або вилучення дітей з сім’ї без позбавлен-

ня прав відбувається через суд.

Підготовка до засідання

 Всі документи, які надає позивач (родич або соціаль-
на служба), повинні, безперечно, свідчити про те, що 
батьки не тільки не виконують своїх обов’язків зараз, 
але й про те, що вони невиправні — їхня поведінка не 
зміниться в майбутньому.

 Згідно із законом про соціальні послуги, сім’я лю-
дей,  що живуть з наркозалежністю, може 
бути визнана сім’єю, що знаходиться в склад-
них життєвих обставинах. У такому випадку 
служби надають можливість батькам виправитися 
протягом певного терміну — поліпшити житлові умо-
ви, влаштуватися на роботу, навести порядок у квар-
тирі, зробити ремонт, купити дитині необхідні речі, і 
тільки в разі, якщо нічого не змінилося, запускається 
процес позбавлення батьківських прав.

Після позбавлення
батьківських прав

 Коли рішення суду про позбавлення батьківських 
прав вступає в силу, припиняються сімейні відноси-
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ни. Однак діти залишаються спадкоємцями першої 
черги після батьків, позбавлених батьківських прав.

 Після позбавлення батьківських прав батьки не ма-
ють права:

 спілкуватися з дітьми;

 дозволяти/забороняти виїзд в іншу країну;

 не мають пільг на дітей;

 не мають права на допомогу й аліменти в старо-
сті;

 не мають права на усиновлення та опікунство 
щодо інших дітей.

Однак! Батьки,
позбавлені батьківських прав, повинні 

платити аліменти на дитину. Їх буде отри-
мувати другий з батьків або опікун.

Якщо родичів нема або вони не можуть/не хочуть опіку-
ватись дитиною, дитину передають органам опіки і далі її 
чекає дитячий будинок або усиновлення. Згідно із законом, 
спілкуватися з дітьми можна тільки за рішенням суду — 
треба подати заяву до суду з проханням про побачення.
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Якщо ви людина, що живе з наркозалежністю,
і є загроза позбавлення батьківських прав:

 Зберіть різноманітні довідки та документи, які дово-
дять, що ви соціалізовані, законослухняні й не може-
те заподіяти дитині шкоди (характеристика з місця 
роботи, з місця проживання).

 Якщо ви пацієнт ЗПТ, візьміть довідку від нарколога 
про те, що ви добровільно проходите лікування, не 
порушуєте правил, є стабільним пацієнтом. Не зава-
дить також експертний висновок фахівця нарколога 
з роз’ясненням суті замісної терапії.

У пологовому будинку

Останнім часом ми все частіше дізнаємося про випадки, 
коли процес позбавлення батьківських прав починається 
вже в пологовому будинку. Тому, майбутні мами, що живуть 
з наркозалежністю, зверніть увагу на таке:

 Ще збираючись до пологового будинку, подбайте про 
необхідні довідки, характеристики, особливо, якщо в 
минулому були судимості, залучення за невиконання 
батьківських прав тощо.

 Не потрібно приховувати від лікарів той факт, що ви 
— пацієнтка ЗПТ. Акушеру та анестезіологу потрібно 
знати, який препарат і в якому дозуванні ви прийма-
єте, наприклад, для того, щоб розрахувати дозу нар-
козу в разі кесаревого розтину (якщо ви ВІЛ+).
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 Не підписуйте ніяких паперів, попередньо не ознайо-
мившись з їх змістом. Є випадки, коли недобросовісні 
лікарі, скориставшись післяпологовим станом жінки, 
давали підписувати відмову від дитини.

 При найменшій підозрі, що вас хочуть виписати, а 
дитину — ні, негайно телефонуйте на Гарячу лі-
нію з питань ЗПТ та наркозалежності 
за телефоном 0 800 507 727. Вам дадуть 
консультацію і допоможуть.

 Важливо показати персоналу пологового будинку, 
що ви не самотні — вас відвідує чоловік, батьки або 
інші родичі, які цікавляться вашим станом, дитиною 
тощо.

 Якщо вас виписали, а дитина залишилася в лікуваль-
ному закладі, відвідуйте її якомога частіше і обов’яз-
ково фіксуйте це — фотографуйтеся з нею разом, 
збирайте будь-які докази того, що ви проявляли ін-
терес і турботу. 

Відновлення батьківських прав
(регулює стаття 169 Сімейного кодексу).

 Таке відновлення неможливе тільки у двох випадках: 
якщо дитина вже усиновлена і якщо дитині вже ви-
повнилося 18 років.

 Навіть якщо суд вам відмовить, через рік ви маєте 
повне право звернутися ще раз.
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Пам’ятайте!

 Представника спільноти залежних людей будуть 
«розглядати через збільшувальне скло», тому що 
завдання суду — з’ясувати, чи змінився спосіб жит-
тя батьків. Важливо збирати всі документи, які до-
водять що ви — законослухняний член суспільства, 
який має хронічне захворювання і добровільно отри-
мує від нього лікування.

 Якщо ви маєте намір добиватися повернення дитини 
в сім’ю, треба домогтися права її відвідувати і вчасно 
платити аліменти.

 Також важливою є допомога юриста.

 Якщо батьківських прав позбавлений тільки один з 
батьків, суд запитає думку другого з батьків, а також 
дізнається думку дитини.
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Додаток: буква закону 

Тут наведені цитати з найважливіших 
законодавчих документів, про які йшлося 
в тексті брошури.

Сімейний кодекс України

Стаття 3.
Сім’я

2. Сім’ю складають особи, які спільно проживають, 
пов’язані спільним побутом, мають взаємні права 
та обов’язки.

 Подружжя вважається сім’єю і тоді, коли дружина 
та чоловік у зв’язку з навчанням, роботою, лікуван-
ням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з 
інших поважних причин не проживають спільно.

 Дитина належить до сім’ї своїх батьків і тоді, коли 
спільно з ними не проживає.

3. Права члена сім’ї має одинока особа.

Стаття 164.
Підстави позбавлення батьківських прав

1. Мати, батько можуть бути позбавлені судом бать-
ківських прав, якщо вона, він:
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1)  не забрали дитину з пологового будинку або з ін-
шого закладу охорони здоров’я без поважної при-
чини і протягом шести місяців не виявляли щодо 
неї батьківського піклування;

2) ухиляються від виконання своїх обов’язків щодо 
виховання дитини та/або забезпечення здобуття 
нею повної загальної середньої освіти;

3) жорстоко поводяться з дитиною;

4) є хронічними алкоголіками або наркоманами;

5) вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, 
примушують її до жебракування та бродяжництва;

6) засуджені за вчинення умисного кримінального 
правопорушення щодо дитини.

2. Мати, батько можуть бути позбавлені батьківських 
прав з підстав, встановлених пунктами 2, 4 і 5 ча-
стини першої цієї статті, лише у разі досягнення 
ними повноліття.

3. Мати, батько можуть бути позбавлені батьківських 
прав щодо усіх своїх дітей або когось із них.

4. Під час ухвалення рішення про позбавлення бать-
ківських прав суд бере до уваги інформацію про 
здійснення соціального супроводу сім’ї (особи) у 
разі здійснення такого супроводу.

5. Якщо суд при розгляді справи про позбавлення 
батьківських прав виявить у діях батьків або одно-
го з них ознаки кримінального правопорушення, 
він письмово повідомляє про це орган досудово-
го розслідування, який в порядку, передбаченому 
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Кримінальним процесуальним кодексом України, 
розпочинає досудове розслідування.

6. Рішення суду про позбавлення батьківських прав 
після набрання ним законної сили суд надсилає 
органу державної реєстрації актів цивільного ста-
ну за місцем реєстрації народження дитини.

Стаття 166.
Правові наслідки позбавлення

батьківських прав

1. Особа, позбавлена батьківських прав:

1) втрачає особисті немайнові права щодо дитини та 
звільняється від обов’язків щодо її виховання;

2) перестає бути законним представником дитини;

3) втрачає права на пільги та державну допомогу, що 
надаються сім’ям з дітьми;

4) не може бути усиновлювачем, опікуном та піклу-
вальником;

5) не може одержати в майбутньому тих майнових 
прав, пов’язаних із батьківством, які вона могла б 
мати у разі своєї непрацездатності (право на утри-
мання від дитини, право на пенсію та відшкоду-
вання шкоди у разі втрати годувальника, право на 
спадкування);

6) втрачає інші права, засновані на спорідненості з 
дитиною.
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2. Особа, позбавлена батьківських прав, не звільня-
ється від обов’язку щодо утримання дитини.

3. При задоволенні позову щодо позбавлення бать-
ківських прав суд одночасно приймає рішення про 
стягнення аліментів на дитину. У разі якщо мати, 
батько або інші законні представники дитини від-
мовляються отримувати аліменти від особи, поз-
бавленої батьківських прав, суд приймає рішення 
про перерахування аліментів на особистий раху-
нок дитини у відділенні Державного ощадного 
банку України та зобов’язує матір, батька або інших 
законних представників дитини відкрити зазначе-
ний особистий рахунок у місячний строк з дня на-
брання законної сили рішенням суду.

Стаття 167.
Влаштування дитини, батьки якої

позбавлені батьківських прав

1. Якщо дитина проживала з тим із батьків, хто поз-
бавлений батьківських прав, суд вирішує питання 
про можливість їхнього подальшого проживання в 
одному житловому приміщенні.

2. Суд може постановити рішення про виселення 
того з батьків, хто позбавлений батьківських прав, 
з житлового приміщення, у якому він проживає з 
дитиною, якщо буде встановлено, що він має інше 
житло, у яке може поселитися, або постановити рі-
шення про примусовий поділ житла чи його при-
мусовий обмін.
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3. Дитина за бажанням другого з батьків може бути 
передана йому.

4. Якщо дитина не може бути передана другому з 
батьків, переважне право перед іншими особами 
на передання їм дитини мають, за їхньою заявою, 
баба та дід, повнолітні брати та сестри, інші родичі 
дитини, мачуха, вітчим.

5. Якщо дитина не може бути передана бабі, дідові, 
повнолітнім братам та сестрам, іншим родичам, 
мачусі, вітчиму, вона передається на опікування 
органу опіки та піклування.

6. Дитина, яка була передана родичам, мачусі, вітчи-
му, органові опіки та піклування, зберігає право 
на проживання у житловому приміщенні, в якому 
вона проживала, і може у будь-який час повернути-
ся до нього.

7. Порядок відібрання і передання дитини встанов-
люється законом.

Стаття 168.
Побачення з дитиною матері,

батька, які позбавлені батьківських прав

1. Мати, батько, позбавлені батьківських прав, мають 
право на звернення до суду із заявою про надання 
їм права на побачення з дитиною.

 Суд може дозволити разові, періодичні побачення з 
дитиною, якщо це не завдасть шкоди її життю, здо-
ров’ю та моральному вихованню, за умови присут-
ності іншої особи.
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Стаття 169.
Поновлення батьківських прав

1. Мати, батько, позбавлені батьківських прав, мають 
право на звернення до суду з позовом про понов-
лення батьківських прав.

2. Поновлення батьківських прав неможливе, якщо 
дитина була усиновлена і усиновлення не скасова-
не або не визнане недійсним судом.

3. Поновлення батьківських прав неможливе, якщо 
на час розгляду справи судом дитина досягла по-
вноліття.

4. Суд перевіряє, наскільки змінилася поведінка осо-
би, позбавленої батьківських прав, та обставини, 
що були підставою для позбавлення батьківських 
прав, і постановляє рішення відповідно до інтере-
сів дитини.

5. При вирішенні справи про поновлення батьків-
ських прав одного з батьків суд бере до уваги дум-
ку другого з батьків, інших осіб, з ким проживає ди-
тина.

6. Рішення суду про поновлення батьківських прав 
після набрання ним законної сили суд надсилає 
органу державної реєстрації актів цивільного ста-
ну за місцем реєстрації народження дитини.

7.  У разі відмови в позові про поновлення батьків-
ських прав повторне звернення із позовом про по-
новлення батьківських прав можливе лише після 
спливу одного року з часу набрання чинності рі-
шенням суду про таку відмову.
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Стаття 170.
Відібрання дитини від батьків

без позбавлення їх батьківських прав

1. Суд може постановити рішення про відібрання ди-
тини від батьків або одного з них, не позбавляю-
чи їх батьківських прав, у випадках, передбачених 
пунктами 2-5 частини першої статті 164 цього Ко-
дексу, а також в інших випадках, якщо залишення 
дитини у них є небезпечним для її життя, здоров’я 
і морального виховання.

 У цьому разі дитина передається другому з батьків, 
бабі, дідові, іншим родичам — за їх бажанням або 
органові опіки та піклування.

 Під час ухвалення рішення про відібрання дити-
ни від батьків або одного з них без позбавлення їх 
батьківських прав суд бере до уваги інформацію 
про здійснення соціального супроводу сім’ї (особи) 
у разі здійснення такого супроводу.

2. У виняткових випадках, при безпосередній загрозі 
для життя або здоров’я дитини, орган опіки та пі-
клування або прокурор мають право постановити 
рішення про негайне відібрання дитини від бать-
ків.

 У цьому разі орган опіки та піклування зобов’яза-
ний негайно повідомити прокурора та у семиден-
ний строк після постановлення рішення звернути-
ся до суду з позовом про позбавлення батьків чи 
одного з них батьківських прав або про відібрання 
дитини від матері, батька без позбавлення їх бать-
ківських прав.
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 З таким позовом до суду має право звернутися про-
курор.

3. Якщо відпадуть причини, які перешкоджали на-
лежному вихованню дитини її батьками, суд за 
заявою батьків може постановити рішення про по-
вернення їм дитини.

4. При задоволенні позову про відібрання дитини 
від матері, батька без позбавлення їх батьківських 
прав суд вирішує питання про стягнення з них алі-
ментів на дитину.

5. Положення частин першої — третьої цієї статті за-
стосовуються до відібрання дитини від інших осіб, 
з якими вона проживає.

Стаття 171.
Врахування думки дитини при вирішенні

питань, що стосуються її життя

1. Дитина має право на те, щоб бути вислуханою бать-
ками, іншими членами сім’ї, посадовими особами 
з питань, що стосуються її особисто, а також питань 
сім’ї.

2. Дитина, яка може висловити свою думку, має бути 
вислухана при вирішенні між батьками, іншими 
особами спору щодо її виховання, місця проживан-
ня, у тому числі при вирішенні спору про позбав-
лення батьківських прав, поновлення батьківських 
прав, а також спору щодо управління її майном.

3. Суд має право постановити рішення всупереч дум-
ці дитини, якщо цього вимагають її інтереси.
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Допомога та підтримка

Ми рекомендуємо звертатися по допомогу до тих, 
хто має досвід у подібних справах, наприклад: 

 До юристів Всеукраїнського об’єднання людей, які 
живуть з наркозалежністю — 063 361 35 70 (в робочі 
дні, з 9:00 до 18:00).

 До параюристок Всеукраїнського об’єднання нарко-
залежних жінок «ВОНА» (тільки для жінок) — 

 097 071 47 28 (з 9:00 до 20:00).

 На Гарячу лінію з питань наркозалеж-
ності та ЗПТ — 0 800 50 77 27.

 0 800 21 31 03 — Безоплатна правова допомога: 
надають юридичні консультації, здійснюють перена-
правлення у свої відділення по всій країні.
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Якщо ви вважаєте, що ваші права порушуються, — 
зверніться за допомогою проекту REAct! Це можна 
зробити в три етапи:

1. Відсканувати QR-код камерою телефона.

2. Описати випадок.

3. Діяти за інструкцією. 

                   Telegram                                Viber
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