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ПРАВОВА ПРИРОДА ЗГОДИ БАТЬКІВ НА ВЧИНЕННЯ 

НЕПОВНОЛІТНІМИ ОСОБАМИ ПРАВОЧИНІВ 

При~слнуюч~<н.:n ;ю Коннснції ООН 11ро 11рана J(І1ТІ1НІ1(Коннснціи 

ООН про права дитини ратифікована Постановою Верховної Ради 

N2 787-12 від 27.02.1991 року.- Сд:ин:ий державний реєстр нор:матив

но-правових актів N2 7910/1999.), Україна як .іІержава -учасниця зазна
ченої Копnепції прого .. 1осила, що діти маютьпраnопа особливе пі:rоту
шшпя і допомог)~ Беручи до ynarи, що, як зазначено n ..Цек.т:rараuії праn 
лити ни, «NПИна кн;н:_ІJі;юк її фі:н1чної і р(вумоної нс3ріJюсті ІютрсGуЕ 

<.:ІІСІ(іаJІnної охорони і ttік..tунаНН}І, нключаючи на.Ісжниtі І Іраноний 3а

хист як до, так і піс.1я народженнЯ>>(.Цекларація прав дитини, прийнятій 

Генера.1ьною Асамблеєю 20 лrстопада 1959 року І /Допоміжні матері
али. Семінар організований Верховним Су;::юм України 20-23 травня 
1998 року. - С 61 ).Вітчизняна наука цивіТІьного права в остюші роки 
не при.Jіляла достатньої уваги проблемам захисту майнових прав та ін
тсрссін МШІШІіТНіХ і HCJJOHHO.,ІiTHiX осі6. Ві;LЛ:ІК, наЙGі.ІІhІІІОЇ І'ОС'І110П1 ІІ,С 

ІІИТаНН}І наGу_ІJО і:1 HIIJIOHa}[ЖCHIOJM Н УкраЇні у 1992 році І ІрИКаТНОЇ фор

МИ ШІаСНОСТі, суG\:КТОІ\1 }JКОЇ :ШКОІІ BИJJI3C ТаКОЖ MaЖ)JJiTHiX і HCJJOBIJO
.ІJiTHiX ОСіб. 

Пop~JLOK рСГ)СІюнанн~ майноних ні,тtносин -1а участю малолітніх інс

пошюлітніх осіб будусться з урахуванням того, шо реалізація їхніх май

нових прав з.Jійснюється: самостійними .Jіями самих малолітніх і не
пошюлітпіх осіб; діями неповнолітніх осіб. які nчшrяються з дозnо.1у 

їхніх батькіn (усипоnлювачіn) або піклуn<Llьrшка, чи сю.пнпr батьками 
(усиношпоnачами) або пік.1увальrшком. 

В ІЩ1Иl[Ичні~і JІітсратурі ро3І';Jи;шєтnси І Іранона 11риро;ш 31·о;ш Gатn

кін на нчинснни НСІІОННОЛітніми осоGами ІІраночинін. Л. r Ку3НСІ(ОНа 
і Я. М. Шевченко прийшли 110 висновку, що така зго.Jа є правочином, 
Б ЯКОМУ ВИражаЄТЬСЯ ВОЛЯ батьків ЧИ ОДНОГО З НИХ (Кузнецова JI. [, 
Шевченко Я. Н. Граж.;:rанско-правовое по.1ожение несовершеннолет

них. - М.: Юри.J. лит .. 1968. - С. 29). Не викликас сумніву, що зго
да батькіn с юридичним факто11. так як з rш11 закон поn'язус настан

Н}І юриіtичних нас;Іі;tкін (:юкрсма, :1а ні;tсутності такої 3І'О;Lи 11раночІ1н 

може Gути ни3нани~і нс;tі~kниVІ). Рюом 3 тиv1, у 3І'tмі Gатnкін нес ж на ж
ко знайти необхідні ознаки, характерні .J.,lя правочину. Як відомо, пра

вочин- ue дія, яка спеuіа.1ьно спрямована на досягнення конкретного 
правового результату. Хоча, як справе.LІЛиво зазначають автор:и, зro.Ja 

батькіn мас ту ж спрямованість, що й правочин, який укладасться не

пошюліпrі1ш особами, а.1е дії непошюлітніх і батьків, які дають зго.Jу 
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на НЧИНСНН}І ІІраНОЧИНу, НІ ІраНОНОМУ pC3)CihЛJ.Ti Н<.:С Ж НС 3GiІ"3IO'I'hC}I, та 

ti у ІІрИНІІИІІі НС МОЖУТh :1GіІ·ан1С}І, ЯКІІІО, НаІІрИК.·Іаl(, НСІІОННОJІіТН}І 0<.:0-

()а НЧИН}ІЄ ІІраНОЧИН, СІ1р}1\Н)Н3НИtі на ІІрИ;tf>аНН}І І<ОНКрСТНОП) VІаііН3 у 

в .. 1асність, то J:ії батьків не можуть бути спрямовані на J:осягнення тако
го ж резу.:Jьтату. Крім того, батьки, які J:ають згоду неповно .. 1ітній особі 
па nчипеппя праnочипу. залишаються поза суб'сктпи~t складо~t праnо

nідносип, які nшшк.:Jи па оспоnі уго.аи ( Вебере Я. Р. Праnосубьектность 
граЖJап n соnетско:и граЖJапско~t и семейпо:и праnе.- Рига: .Зинатпе, 
1976. С.І46).Вн3Ж3ЄТhОІ, 1110 t-: ІІііtстани ні;(нссп1 3І'(НУ Gатnкін не Ж) 
ІІраНОЧИНlН, а J(O юр~ЩИЧНИХ НЧИНІ<lН, }IKl хар3І<ТСрИ3УЮТhС}І }ІК І Ірано

Мірні .аії суб'єктів uиві:Jьних ві.аносин, :\'Іетою яких є виникнення, з:v~і

на або припинення uивіТІьних прав та обов'язків, що виникають на 

пі.аставі ВИ:\'ІОГ закону (Бабаскін А. Ю. Пі.астави виникнення, з:\'Ііни 

та припинення uиnі:JЬІІИХ праnоnі.апосип І І Пиnільпе праnо України: 

Ака.аемічпий курс: Пі.аруч.: У .anox томах. Т.l: .Загальна частина. І За 
331: рс,т(. Я. М. Шснчснко.- К.: Ін К)рс. 2003.- С.225). С11рана н тоVІу, 

IILO, НЧИН}ІЮЧИ 1Ір3НОЧИН, НСІІОННШІіТН}І ocoGa :ціііснкн-: СНОЮ .іLісщат

НіСТЬ, а о.а:ин із батьків або пік.:Jувальник, .ааюч:и згоду на вчинення та

кого правоч:ину, бере участь у формуванні во .. 1і неповнолітньої особи, 
контро.:Jює, як неповно.:Jітня особа з.аійснює свою дієзцатність (ІЗебере 

Я. Р. Праnосубьектность граЖJаІІ n соnетеком граЖJюІском и се~tейпом 
праnе.- Рига: .Зипатпе, 1976.- С. 144). Праnомірпі .аії батькіn. таким 
ЧИ 110\11, ІІС \!а ЮТІ> 113 МСТІ ,:LO<.:}II'IICIIII}I 1<011 KflCTIIOI'O І Іра ВОВО 1'0 flC:JYJIIiTaтy, 

а :ш <.:Іюсю ІІриро,т(ою с сукуІІІІістю І<ОІІтро.Іююч их ,:tiii :1 Gоку GатІ,ків )(JІ}І 

-шІІоGЇІ'аІІІІИ \ІОЖ_;Н1ВИХ ІІСПІП11\ІІИХ ІІаС.:Іі,:tків li,JI}I ІІСІІОІІІІОJІЇ'ІїІІ,ОЇ ОСОGИ 

і третіх ociG, нкі Gcpyтn у•шстn у 11раночині. В тоі-і же •ше ні ;(іЇ (1110 ха

рактерно іLІІ}І юри;шчних нчинкін) \ШЮТh юрrщичнс :1начснн}1 і нк.;Іюча

ються як сююстійний юриzшчний факт в юри.J:ичний ск.:Jац, який необ

хідний д.:Jя виникнення правові.J:носин ~tіж неповно .. 1ітньою особою і й 
контрагептом за праnочшюм. 

Цікаnо ntг:шачити, що n дореnо .. 1юuійпій uиnілістиці згоца опікупіn 
па nчипеппя непошю .. 1ітпі:ии особами праnочипіn (поря.а з іпши:ии nи
ІІаJ(І<а\1И нтруч3НН}І Оіtнієї осоGи 11ри нчинснні 11раночину інІІІОЮ осо

Gою, ІІ(Оt-: юриіtично нсоGхі;tним іLІН ниникнснюІІІр3ночину)ролJІЩ(а

.:Jась як особливий ви.J:, який отримав назву юридичної співучасті. 

Основними ознакюш цій юридичного співучасника є те, що: вони 

носять юрицитший характер і є необхідними ;:шя вчинення правочи

пу; nо1ш не тягпуть ніяких праnоnих паслідкіn .а .. 1я самого юридичного 
співучасника, n особі якого ні па одІІІІ :ио:иепт пе nиникають і не при
ІІ И Н}І IOThC}I І Іраноні НаС~Іі.іLКИ ІІраНОЧИНУ ( НссонсрІІІСННО~ІСТН ИС Н рсс

ІІуGJІИКС Бс;шрусn: ОснокnІ ІІр3нонот ІІО~Іожсни}І, 11раноноtі :шІІІ.ИТhІ 

и ответственности: Науч.-практич. КО:\'І:\'Іентарий к законоцательству 

и иньІ:vt: нор:\'rативньІм актам о несовершеннолетних І Поц общ.ре.а. 
И. О. rрунтова.- Мн.: Тессей, 1999.- С. 39).3 останньою позиuією 
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ІЮІ'Оіtитиси не можна, аюкс Gатnю1 (усиноклюначі) aGo 11іклуксиnник 
несутn ;~о;~аткону Hl.JtiiOKl;LaJІhHlCTh :ш некиконанни нсІнmно;Іпнnою 

осоGою 11ракочину, отже. І Іранононі насJІілки t-: (ч. 2 ст.33 ІІК України). 
Таким чином, юридичний спів)гчасник сам не вчиняє правочин, а 

тL1ьки ;::rає згоду іншій особі на його вчинення . ..дле така згода має важ
лrше значення, оскільки ;:r.,1я шпшкпеппя праnочину потрібна сдпїсть 

no.1i трьох суб'сктіn (са:мої пепошю.1ітньої особи; юридичного співучас
пика та контрагента). При цьому nоля юри;:rичного співучаспика nисту

Ішє ИК ЛО/ЩТКОНа J~O НОJІі іНІІІОЇ ОСОG~І - ;~і~ісНОІ"О КОНТраІ'еНТа. 

Як уже :1юначалосn, н ч. 2 ст. 33 ІО< України ІІерс;rGачена кі;шо

відальність батьків у випадку невиконання неповнолітньою особою 

правочину, на який вони ;:rава.1и зго;:rу. Л.1я того, щоб настала відпові

дальність в цьому випа;:rку, потрібна паяnпість сукуппості юридичних 

фактів: вчипенпя правочину пепошюлітпьою особою; nі;:rсутпість у 

пепошюлітпьої особи майна, ;:rостатнього для відшкощтаппя шко;:rи, 

В тако.v1у киІІа}lКУ :1І'о;ш Gатnкік (усинон.ІІюначін) aGo ІІіклука.,Іnника на
Gукаt-: НОНОІ"О :1Ні:ІЧСНН}І: КОНі:\ ПІІ·не (у КИІІаJ(КУ НеКИКОНі:ІНЮІ ІІраНОЧИНУ 

неповнолітньою особою) покаа;:rення на них до;:rаткової майнової ві;:r

повіда.,1ьності. Чи змінює це правову приро;:rу ло;:rи батьків (усинов

лювачів) або піклува.1ьника на вчинення правочину'? Мабуть, шо ні. 

Така згода не може рол.1я;:rатися як праnочин. Шо ж стосусться nі;:r

повіда.,1ьІюсті батьків (усипов.:поnачів) або піютуnальпика, то при nі;:r

Інко;tуІшІІІІі IIIKO,Ill-1 у :JВ.}IJKY і:> ІІеІ\ИКОІШІІІІ}ІМ ІІСІІОВІІОJІіТІІІ,ОІО осоGою 

:юGов\ІJШІІ,. на }ІКі вка-3аІІі осоGи ,:LшІи :~І·о;Lу, останні також нссул, ;ю

,т~аткоку кі,т~Іюні;~а;Іnністn. 

Ра:юVІ :1 тим, у ч. 4 ст. 32 llK України :1юначсно, 11~0 у рюі :шІІсре

чснни топ_) 3 Gатnкін (усинон.Іюначін), 3 }ІКИVІ 11рожикає неІюкно;Іітни 

особа, правочин може бути здійснений з дозволу органу опіки та пі

клування. У зв'язку з ци:м виникає запитання, хто бу;:rе нести додатко

ву nідпоnі;:rа.,1ьпість у разі, коли пепошюлітпій порушить умови право

чину. А.J:же у ст. 33 ЦК України про ;:rодаткоnу nідповіда~1ьпість органу 
опіки та піклуnапня пічого не сказано. Таким чином, щоб вирішити це 
ІІитаНН}І, наІІрик;Іа,т(можна ;ю1юннити ст. 33 ІІК України частиною 3 
і кик.;ІаСТИ К такіЙ рс;ШІ<І(ЇЇ: <<ЯКІІІО JI"Oll)i на НЧИНСНН}І НСІН)КНО;ІіТНhОЮ 
особою правочину дає орган опіки та піклування, то уразі недостатнос

ті :майна у неповнолітньої особи ;JJIЯ відшкодування збитків, заподіяних 

невиконанням правочину додаткову відпоnі;:rальність несе орган опіки 

та піклуnашІЯ•>. 
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