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асистен 1 кафе1 ~ри І(иніл ьнш·о 11рана 

ОСОБИСТЕ НЕМАЙНОВЕ ПРАВО ДИТИНИ 
К~ СПІЛКУВАННЯ З РОДИЧАМИ ТА ЧЛЕК~МИ СІМ'Ї 

ПРИ УСИНОВЛЕННІ 

Нш1сжнс кожній ;штині особистс нс.vнtйнонс 11рано на СІІJ.ІІКУІШНН}І 

:J JЮJ(Ичами та Ч.ІІснами сім'ї набувас особ.ІиІюІ·о :>містовною ІІшювнс

НЮІ у ниІІа,т~ку й усинонлсннн. І. Г. Кщюлh ннажає, 1110 11fJ<:lHO юпини на 
СІІілкунаннн VІіститh насту11Ні ІІраномочності: а) на JюстН·іні чи ІІсріо

ДИЧІІі ко1пакти ;:rитипи з батьками чи іІІтими близькими роДІРІа ми, б) 

вимагати виконання обов'язку спілкування від батьків та інших роди

чіn. n) зnерпешrя nорганопіки і піклуnання чи суд за захистом праnа 

на спіТІкуnашІя [1, с. 16]. Однак, чишшм законодавстnом дитина не 
Jаnжди наділена усі11а ;:rаними праnомочностями. Праnо дитини на 

LІІі.ІІІ<)'ІШННИ ІІр~ІМО 33KpiІJ;JIOЄThL}I у СТ. ]53 CJ< УкраЇНИ, ЯііLНО j }І КОЮ 

мати, батhко та ;~ити на VІаютh ІІ]ШfЮ на бсjJJсрсІн KOJ(HC <.:ІІіJІ куІШНН}І v1іж 

собою, крім випа;:rків, коли таке право обмежене законом. І3ідпові;:rно 

до чинного законодавства, усинов.1ювачі набувають правового статусу 

батьків ;:rитини, а зна~шть і відпові;:rні права спіТІкування. Здійснюється 

дане праnо шляхо11 бе.зперешко;:rних зустрічей, спільного проnе;:rеппя 

часу, спільних "Занять, nільного обміну думка1ш, :шаrшями, паnичками, 

.ІІИСТуНаННИ, ТС.ІІСфОННИХ ]1031\fOH TOJI~O. У ,Т(аНО\-1У KИJJi1)LI<Y )ti1TI1H3 на;Lі

.ІІСНа актикниVІ особистим нсмайною1v1 ІІ]ХШО\-1 кі,Іtносно СІІі.Ікуканн}І 3 
батьками, тобто її праву протистоїть обов'язок батьків, і дит:ина може 

вимагати його виконання. Л. Е. Чічерова в:исловлює ;:rумку, що право 

батьків на спілкування зі своєю д:итиною є складовою частиною права 

на nихоnашrя дітей [2, с. 2]. На пашу думку, це пе :юnсі:м так, з огляду на 
спіnnідношепня по пять: nиховання з;:rійсшосться не лише за допомогою 
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СІІі.-ІкунанюІ, а СІІі.-ІкунанюІ не оGон\І3КОІЮ ~щііkнкн-: нихонанюІ. Са\1е 

тоVІу VІ и ннажаt-:\10, ІІ(О ;шні І І рана тісно ІІон'~І3ані у ра\1ках фактичних сі

меі1 но-роіLИ нних особистих неVІаtіноних І Іран ;LИП1Ю1 І Іри уси нон.-Іенні, 

однак все ж є окре:\tИ:\fИ, са:\tостійни:\tИ правами дитини. 

Також СК України перецба~шє можJІивість спі..1кування цитини з ін

ШІНПІ роцича~ш та ч.1епа~ш сі~t'ї. Так. ст. 257 СК України падас праnо 
бабі. ,::ri.ay, пра бабі. праді,::rу спі.1куnатися 3 опука:\ш та праnпуками. Як 
по:иітпо 3 фор:\tу.lІоnаппя статті, прашнt спі.1куnюшя па,::rіляються пере

рахонані р(щичі, а не іtитина. 1\е (Нначаt-:, 1110 нони VІожутh :ніііснюнати 
)·щне сноє 11рано СІІі.-Ікунанн~І aGo не :1;(ііkнюнати 3а н.;шсним Gажанн~Ім, 
а дитина не може вимагати ві.апові,::rної реа .. 1ізації. 

3гі.ано зі ст. 259 СК України брати та сестри :\'Іають право на спі..lку
nаппя. Зміст статті nказус па те, шо кожен з братіn і сестер паді1епий 

праnшл спілкуnаппя 3 іпши:юr, а значить :\юже nи:~лагати нійспеппя 

,::rапого пра nа та/або усунепня перешкод у реалізації uього праnа. Крім 
то1п, J(ШІ Іюси;Існн~І І'арантіі1ІІрана Gратін і сестер на СІІіJІкунанн~І нста

нон~Існо о6он\І30К ociG, :1 }ІІ01VІИ ІІрОЖИНаКПh НСІІОННО~Іітні Gрати та се

СТрИ, сприяти їх спі.1куванню. С .. 1ід нагадати також, шо ві,::rповідно до ч. 
1 ст. 18 СК України кожен учасник сімейних правові,::rносин, який досяг 
14 років, має право на безпосере,::rнє звернення .ао су.ау за захистом сво
го праnа або інтересу. 

Праnо па спі1куnаш1я також регу.1юсться і па :\tіжпаро.апому ріnні, 
але -~і СІЮЇ\Н1 осоG.ІиІюспІми. НаІІрик..:І<С:L, у Конвеннії 11ро контакт J ,:Lі

тІ,VН1 lЗJ ВЖИВаСТІ>С~І ТСрVІіІІ «КОІІТаКТ•>. ІІі)( ~ІКИ\11 VHICTI>C~I ІІа ува·1і ІІере

GунаННН ;ннини ІІJЮНІІ'О\tІ оGмсжсноІ'О ІІсріtщу ра:юм :1 Gaтnю.t\tH1, а та
кож 3 іНІІІИ\tН1 осоGа\tІИ, ІІІ О \tlaiOTh Сі\tІеі1ні 3Н\І3Ю1 :1 іН1Н1НОЮ і :1 ~І КИ МИ 

нона3а3ничаіі не 11рожинає, чи 3устріч 33юначениVІи осоGаVІи, GуіІh-нке 

спі1кування чи нацання інформації таким особам про дитину або .анти

ні про таких осіб [4, с. 41]. 
Пра nо усипоnлепої цитшш па спі.1куnаш1я зі сnої~ш роцича~пr та 

члепа:ии сі~t'ї пабуnас інших nідтівкіn при апа .. 1ізі його кріJь прилtу 
копuепuії nіцкритого усшюn .. 1еппя, яке пере.абачас :ио:ж.1Ішість під
три\1ки 3Н\І3кін усинон.;Іеної l([1тини 3і сноt-:ю Gішю1·ічною сі\1'єю чи 

окре\Н1\1 и ро;шча VІ и. О. О. Татарі НІ~сна нка3ує на :шІ·а;ІhНУ снітону тен

ценuію розширення права лпини на спі1кування з кровноспоріцне

ною сім'єю r 5, с. 761. ІЗ Англії, ЯКЩО суцом встановлено, шо спі.lкуван
ня усиновленої .аитини з її кровними родичами приносить їй користь, 

cy,::r :иоже nивести наказ про коптакти паnіть проти бажапня ycипon
.llonaчin [5, с. 77]. У паукоnій .1ітературі з питань усипоnлеппя nce час
ТlІІІе 3УСТрІЧаЮТhСИ ІІр01103ИІ(іЇ :ШІІрОНа)(ЖеНН~І НІ.іLКрИТОІ'О lll.iLXO.iLY j(O 
УСИНОН~ІеНН~І, НаІІрИК..:ІЩ(, ІІрано УСИНОН~ІеНОЇ j(ИТИНИ :1устрічап1Сh 3і 

свої:v~и батька:v~и, позбав .. lеНИ:\'ІИ батьківських прав, право спіlкува
тися зі свої:v~и батька:v~и та ро.аича:\'ш за винятко:v~ випа,::rків, ко.11І це 

суперечить найвищи:v~ інтереса:v~ .аитини. Вітчизняне законодавство 

477 



ма~:-: окрсм1 rю;rожснни, н~о уjr'о;rжуютnси j концсrrrr1єю нщкритоr'о 

у<.:инон;rснни. Так, ло них ні,тtнос~rтhси rrитанни <.:rrілкунанн~r 3і сr-юїмr1 

рілниvrи Gpaтavrи та сестрами, а також на;щнни rrpaнa ро,Jtичам ;rитинr1 

зі сторони о;:rного з батьків, який помер чи в:изнан:ий недієз;:rатним, 

зберегти з дитиною правовий зв'язок при її усинов.1енні вітчимом чи 

мачухою (ст. 232 СК України). Однак. у деяких інших країпах nідкри
тість усипоnлеппя пабуnас значно бL1ьш nиразпих форм. Напри:кла;:r, 

n Англії, якшо продоnження коптакту з ро;:rичами ;:rитшш nідпоnідас її 
1нтсрс<.:ам, усиношrюнач vroжc укJrасти в аr·снтстноv1 УІ'ОJ\У rrpo контак
ти :1 р(ЩИЧШ\1И лити ни чи рі;tними Gратаv1и та сестрами. ~rкі rrрожr1на

ють окремо. У цьому контексті пі;:r ро;:rичами розуміють і батьків ди

тини, котрі ролля;:rаються з метою отримання від них матеріального 

утримапня ;:r"1я ;:rитипи, а.1е пе n якості батьків, шо наділепі правами і 
обоn'яJками по nідпошешво ;:ro пеї. При цьому бажанню дитини спіТІ
кушпися зі сnої1ш ро;:rичами, якщо ue пе суперечить П інтересам, теж 
rrprщi.1r~rєтnc~r нс"rика унаr·а lб, с. SSj. 

Оrr.інки науконцін 3 цnor·o ІІрино,І~урі:1ні. Harrpи КJш;r. Н. С. Ш еретне на 

переконана, шо роз;:rвоєність прав і обов'язків усиновленої ;:rитини між 

її колишньою сім'єю та сім'єю усиновлювачів не ві;:rповідає інтересам 

юпини [7, с. 136]. Дане питання тісно пов'язане з проблематикою та
смпиці усипомепня та реа.1ізацісю пра nа па інформацію про cnoc по
ходження. Вnажасмо, що праnо усипомепаї дитини па спLткуnаппя з 
rо.І~ича_v1и та ч.Іrснами сім'ї poJJJOBCIOJ\ЖYCІ'J,or rrc .rишс rra усиношrюва
чrв та Ч"lCJJIB ЇХІJІ,оЇсrм'ї, а"ІС Й ТаКОЖ Jla l'СJІСТИЧІІИХІХЩИЧШ )LИП1JІИ, ЩО 
нка:1ує на органічний 3н'и:юк Jti-tнoгo rrpaнa :~ rrраном ;tитини Jнати сноt: 

llOXOilЖCHHИ. 
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