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ЖУРИЛО С. С.
ТТшtіон<LІhН~І й унінерситет <<0.-tеСhК<І юрІ1 1 L~Ічна ака.[е\ІЇЯ>>,
старший виклашІ'І кафсі]ри шmіJІьного процесу,

Kd.H.-[11.-[HT

юр~І;L~ІЧН~ІХ наук

ТРИВАЛІСТЬ КОНТАКТУ ДИТИНИ З ІНОЗЕМНИМИ
УСИ110ВJ110ВЛЧЛМИ ЯК ВЛЖJІИВЛ І ШР~:ДУМОВЛ
ДЛЯ ПОЗИТИВНОГО РІШЕННЯ СУДУ
ВиріІІІСНН}І

шпань 11ро

у<:инон.ІСНН}І

ІІОІ<JІа;шє

на <:yiLiLiн Jначну

Ні,Т(ІІОІІі,:ш.ІІ>ІІі<:ТІ> ІІ((НО \Іati6yTIII>()f"O іLИТИІІИ, }ll<<l у<:ИІІОШІІОСТІ>С}І, 11(0
ІІОН'І-І33НО, :юкрсма, :1 \t!Op3.1hHИ\HI аСІІСКТа\Н1 іІаНОП) Ш1Т3ННІ-І, :1 tШ

рЇІІІСННИ\11 ;ю.Іі ;шн1ю1. Факп1'ІНО, ус~1НОІLІСННІ-І юпини іно3смними
громадяпюли с ..Jnосторонні:'л <<дoronopш.t>>, який :\tac па меті утворешш
нових сімейних ві;:шосин. О.zrнією стороною виступає .zrержава, яка за

.zrопо:могою спеціа.1ьної пpoue..JYlПI нюtаrається створити для дитини,
шо вияnи.1ася піJ її патропато:и, найбі1ьш сприят.1иві y~tonи _;тя Ті жит

тя і розnитку, а, отже, .аитипа і .аержаnа ~tюоть о .ана коnі інтереси у справі
11ро усинон.-ІСНН}І; інІІІою стороною є ІІОl\РУЖЖ}І чи окрсмиtі і1оІ'О ч;Існ,
11~0 )'СИНОІLІИЕ NПИНу.

Крім :мора.1ьних аспектів, процес усиновлення повинен ві.аповіJати

й інши:м чинни:\t по.1оження:м сі:\tейного законо.zrавства, узго.zrжуватися
з ни:ми і с:к..1а.zrати є.zrину правову сферу, що :\юже :мати місuе під час

ncix осіб,
й обов'язки шо.ао усипоn.11ованої .аитшш .

.aonoro

розr.1яду :шбезпечити права

cy-

які :иають шипачені праnа

.ЛоНОJІі Ч<lСТО на І ІраКТИІІі ІШЮ1КаЄ ІІИТаНН}І 11р0 ТС, <.:КіJІhКИ ра3іН 110-

ІШНСН ІІрИЇ3іLИТИ Н УкраЇну іН(ВС\11НИі1 IJI0\113iLИI01H, }ІІ<Иtі 6ажаt: у<.:ИНО
ІШП1 J(l1TИ ну. .Законо;щн<:тном кі~І ькість ІІрИЇ3.іLі н не нстанон~Існо. О,т(нак,
як прашшо, інозе:v~ні гро:v~а.аяни приїздять в Україну .авічі. У перший
приїз.а вони з.аійснюють <(пі.абір>> і знайомляться з .аитиною, подають

.аокумепти до су.а): LJ;pyrий раз кап.аи.аати
безпосере.апьо па

cy.aone

n

усшюn.11овачі приїз.аять

засідання. Це пов'язано з тим, що

3 мшленту

593

«ІІі;rGору•> лити ни
С11рани

j

J(O су,т(ОНОІ'О :шсі,т(анни може І Іройти не о;rин міс!-ІІ(h.

усинонленни ро3І'..:ІИіrаютnс!-І н рамках 3аІ'алnних ІІрОІІесушІn

них стро кін, нстанонлених

ll ПК

України.

Піс.1я ознайш.пення з інформацією про дітей, які :можуть бути уси
нов.lені, кандидатам в усинов.1ювачі, які в:ияви.1и намір особ:исто по
лшйомитись з дитиrюю, видасться папраnлешrя до с.1ужби у справах
дітей

Ja

місцем прожиnашrя (перебуnашrя) ;:rитшш ,д.,1я організації зна

йомства з нею.
Строк ;(іЇ наІІрашІснюІ станонитn

робочих ;rнін ні.Іt ;шти ющачі.

10

У рюі ІІ(ПреGи строк лії наІІраНJІСНН!-І може Gути ІІ(Щонжсниtі ор1·аном,

10 робочих днів [ 1].

ЯКИЙ його ви;:rав, але не бLlЬШ ЯК на

Вважаємо, шо зазначений термін є не;:rостатнім ,д.,1я знайомства та
палагодження коптакту між капди;:rатом

n

усипоnлоnачі та дитиною.

6 місяціn, протягом яко
n усипоnлоnачі буде систематично ni;:rniдynaти дитину n ди

То11у пеобхі;:rно ветапоnити термін, шшри:к.тrад
го кандидат

пІчому 3аК.ІІа,J(і, чи. нан1шки. ;tитина
ус~ІНОН_ІІЮНачі,

Gy;Le ні,Іtні;tунати сім'ю кан;tи;шта н
aGo )l03НШІИТИ НСТрИНаJІС ІІJJОЖИНаНЮІ ,JUПИНИ Н ІІі Й сіv1Ї.

3окрема, нормІт про строки знайомства канди.іІатів в усиновлюва
чі з усиновлюваним містяться в законодавстві ряду іноземних держав.

Напри:к.1ад, ЦК Франції встановлює термін знайомства усиновлюва
ного з родипою майбутніх усипоnлюnачіn пе менше 6 місяців. Така nи
мага за копу nипраnдапа, адже nи:к.тrючас мажлиnість усипоn.1еппя дітей
«ІН1ІШ;tковими•> .ІІющ,ми, ;tоІюмш·ас G.1ижче ІІОJІІайомитиоІ усиІюшІю

шtчам і усинов.ІЮІШІІИМ. Закон ІІJЮ 11рава ;tітсй У1·орщини ІІсре}tGачас
ІІіели отриманни :н·о,т(и на усинонлснни мож;Іиністn 11сре;rачі J(Итини н
сім'ю майGутнhого усинон;Іюнача, а рі111енни ІІfЮ усинон;Іенн!-І нино
ситnси не рані111е, ніж черс3 1 VІісицh
чу

[2,

с.

102-103],

3 ;rни ІІсре,т(ачі юпини усиношІюна

шо допомагає встановити, чи буде усиновлення від

повідати інтересам ;:rитини.

На підтnерджеrшя вищесказаного, паnедемо рішення Березівського
районного

суду

30.10.2015.

яким

Одеської

об.1асті

nстаноnлено,

шо

по

спраnі

гро11адяrш

Америки 1lжонс А. і ,!l,жонс Б. 3НерН)СІИС!-І
нон;Іенн!-І

стулентки

Бсре3інсhкою

N2 494/1328/15-u
Сполучених

nід

Штатіn

J(O сую' 3 3<НІною 11ро уси

ниІІ(ОІ'О

ІІрофесійноІ'О

учи.ІИІІ(а

Одеського наuіонального по.1ітехнічного університету Іваненко К. А.
У

xo;:ri

попереднього су;:rового засідання заявники вимопr своєї за

яnи пі;:rтримали, nислоnи.1и про епос бажапня усипоnити ;:rитину й ство

рити JЛЯ пеї

nci

необхідні умоnи сі11ейпого життя та просили розгля

нути справу без їх участі у зn'яJку з пеможлшістю приїхати у паступне

CYilOHC

3аС1іШНН!-І.

Зас;ІуХаНІІІИ ІІШІСНеНН!-1 ІІрС;LСТаННИІ<іН 0р1·ану ОІІіКИ та ІІіК.,ІуНаНН!-1

Березівської районної державної а.іІміністрації Одеської області, пі:к.тrу
ва.lьника Березівського вищого професійного училrща О;:rеського на
ціонального політехнічного університету, самої Іваненко К. А., думки
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НЩ10іІЮ1Х 3Ш.:щатс;ІІН,
ІІСрСіІНhОІ"О

СJІуХаННИ

3

}ІКІ,

нрахунаНН}ІVІ

СІІраНИ

учасТІ

НаІЮ;І}ІІ'аЮТh

на

:Ш}ІННИІ<Ш

ІІІіІ

ІІ(НИН1ННО\1)'

час

110-

НИр1ІІІСНН1

СІІраНИ, НИНЧИНІІІИ матсріа;111 СІІраНИ, CYl\ ;Ііі1ІІІОН НИСНОНК)', 11~0 :Ш}ІНа

Пі;:LlЯГаЄ Зa..JOBO.:JeHHIO та ВИНіс Відповіцне рішеННЯ
Оцнак, хочу зауважити, що відповіцно цо

Ja

розг.1яцас спраnи про усипомепня

rJJ.

cm.254 ЦПК

Украіни суд

обоn'язкоnою участю заяшшка

особи, яка порушус питаппя про усипоn.1еппя ,::ппшш .

.Згіцпо п.

2

ст.

ЦПК України суд ро3rляJ:ас nпорядку окремого

234

ІІрОНаJ(ЖСНН}І, Н ТОVІУ ЧИCJill СІІраНИ

А 11ункто\1

6

11р0 )'СИНОН.·ІСНН}І.

І юстанони П;ІснуVІу ВСУ <<Про 3аС'І'осунанН}І нор\1 Ш1-

ві.тІьного проuесуа.:Jьного законоцавства, що регу.:Jюють провадження у

справі ДО судового розг..lЯ..JУ>>

N2 5 від 12.06.2009

р.

r41

визначено, шо з

)1)ахування:v~ особ.:Jивості провацження, поперецнє суцове засіцання не
проводиться у паказпо:~лу та

n окремшлу проnацжеппях.

Таюв.f чшю~t, суддею Бере 3іnського райовпого суцу при nипесеппя
ріІІІснни 11ро усиношІснюІ ІІЩ1УІІІсно ст. ст.

234. 254 І\ ПК та не ;ютри ма
Cy;ty України.

но р(в'иснснn І юстанони П;ІснуVІу Всрхонно1·о

A:Je, ше

бі:Jьш важлше значення в цьо:v~у випацку має те, що заявни

ки- інозе:\'ші ус:инов.:rІювачі, навіть не знайш.:Jи часу приїхат:и на са:\'птй
суцов:ий розгляд про ус:инов.ТІення. У зв'язку з чи:v~, виникають досить

серйо3пі сумпішт шодо їх подальшого па.:Jежпого nихоnаппя усипоn
.:Jепої дитини, прІІJЇ..lеппя їх достатньої уnаги, та захисту гарантоnаних
міжнарОJ(ІІИМ JaKOIIOJ(ai\CTIIOM І Іра в і СВО6(ц,:tіВЧИІІІО1.
Навс,:LСІІ И

ti

І ІрИ К..:І<С:L IILC ра-~ С ІІі іІ ЧИТІ> І ІрО ІІСО6Хі,Т(ІІ іСТ І> ,:LОІ\І'ОСТрОІ<О

НОІ'О, С~1СТСІ\ШТИЧІІОІ'О СІІі~ІКУІШІІШІ маfІ0уТІІіХ усИІІОШІІОВаЧіІІ, ОСО6~ІІ1НО іНО3С\ІІІіН, 3 іННИ НОЮ, }ІІ<У НОНИ ХОЧУТh ІІJН1і1НИТИ Н СНОЮ Сі\ІІ'ю. 1\і
НИ\ЮП1 стноритn ІІсрсю"\юни l\ШІ стнорснюІ \ІІІІНОЇ СІ\І'ї, 3JІапщжсноІ'О
сімейного спі:Jкування, цовеценості, серйозності та зваженості нюtірів
іноземuів-усиновлювачів.
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