
Є ЛУЖС наж;rиІ-ЮЮ iUI$.1 lНСТИТУТУ СlМ'Ї, ОСНОННОЮ МСТОЮ ~І КОП) Є 3аХИСТ 

р(щинноr·о Gлагоrrолучч~r і майноних інтсрссін р(щини. 

Знажаючи на те, rr~o ;шна катсгорі~r crrpaн ні,т~носитr-,с~r .JtO окремою 
провадження, то виникає перш за все необхі;:rність су;:rової констатації 

наявності юриДІРІНого факту, тому важ.тшве значення має встанов.1ення 

переліку ncix обсташш. які ск.,1адають предмет дока зуnалпя. Наяnність 
достатнього, пошюго обсягу фактіn n спраnі с необхідних .JЛЯ неуперед
женого, обГруптоnапого nивесепня праnильного рішення по спраnі. 
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ЯТТП(hКА l. А. 

ІІсщіона.r ьний унівсрситс·r· «01 ~сська IOPИNI'JHa ака1 ~с.\1іН», 
;~OJ(eHT кафеJ~рИ 1\ИВі;ІІ>ІЮН) 11p01Jecy, КаJЩИЩІТ юри;~ИЧІJИХ ІJаук 

НОВАЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ОПІКИ 
Т;І. ІІІКJІУВАІІІІЯ У ФРАІІЦІЇ 

К1аштування дітей-сиріт і дітей, які залишІШися без пік.,1ування 

батьків. с од1шм з оспошшх nикликіn пашого часу. Міжпародпий та 
український ;:rocniд. доюпструють паяnпість різноманітних пауко

них кoнrr,crrrr,iй мож.;rиних ІНЛ$.1Хін шrанrтунанн~r .Jtiтci--i ;шної катсr·орії. 

Законо;шнстно України та Gагатr-,ох єнроrrсйсnких країн н історично\-1У 

аспекті досить 6.1изькі у регу.1юванні правовідносин з опіки та пік.ТІу

вання, як форми влаштування дітей. Це обу:мов.1ено ти:м, шо 1Іжере.1о 

такого регулювання грунтувалося на нор:мах ри:мського права. Разом 

-з тим, з урахуванням політичного, соuіа.1ьпого, економічного розnи
тку рілш:х ;:repжan норми -закоподаnстnа про опіку та пік.,1уnюшя були 

трансформона ні. 

Оснонною структурою 3ахисту ;tитини у Франrrії Е сім"~r. н ~rкiti но на 
HЩ10iLИJrac~r ti rюнинна мати _\-юж.ниністn р(внинатисn. Францу3hr<с 3а
коно.іІавство й більшість фахівців виступають за :макси:ма.1ьно тр:ива.1е 
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11ере6унанн~І ;ннини н кронніі1 <.:іVІ'ї. Нанітn ко.-Іи ниниюн-: 1·остра неоG

хі;(ністn ІІере\1іІІ(еНН~І )LИН1Ю1 Н ІІриtіомну сіVІ'ю чере3 НИЮ1КНеНН~І не-

6е:1ІІеЮ1J(ШІ неї, ннажа~:-:тnс~І3а неоGхі;(не ІІі;tтримунати :ш'и~юклпини :1 
кровними роцичами. 

Опіка та пі:ютування у Франції виступає як інститут охорони прав 

пепоnполітпіх. Охоропа особистих і ~tайпоnих праn пепошюлітпіх яій

сшосться ко~пL1ексом захоціn, шо утворюють іпститут опіки . .Загало:и у 
праnі країп коптипепта.lьІюї Є nро пи опіка призпачасться шоцо пепо

нно.-Іітніх J·tiтei1, икі нтрати;н1 Gатnкін, ~ІКІІ(О Gатnки ІІ(нGан.-Іені Gатnкін

<.:nких І Іран або )·Lit-:3.iШTHOCTi і не VIOЖYTh ІІре.іLСТаН.·І~ІТИ НеІЮННО;ІіТНhОІ'О Н 

майнових та особистих не:v~айнових відносинах, якшо здоров'я, безпе

ка чи :\'Іора.1ьність нее:\'rансипованої неповнолітньої особи знахоцяться 

n небезпеці, або якшо у~юшr П nихоnаппя серйо:шо ско~tпро~tетоnапі, 
якшо па пього пе поширюсться батьківська турбота. Всі пpanoni порми 

про опіку ролtішепі n циnі.1ьпому кодексі Франції [1]. 
У J\PYІ·iti Ію;юнині ХХ ст. інститут 011іки у Франнії набун J(Оситn :1На

чних 3\Іін: н текст ко,т(ексу Gym1 ннесені істотні ІЮІІранки та J(ОІюнне
ння. При цьому значнучастину нop:vt: про опіку~ шо знахоцяться в цан:ий 

час у Ф UK станов.1ять по.1оження публічно-правового характеру. 
Треба вказати, що віцповідно до ФПК (ст. 388) неповнолітньою ви

:шасться фізична особа буць-якої статі, яка ше пе цосягла nіку nісімпац

uяти рокіn. 
Статтею 43 :шкону п" 2016-297 нііL 14 GереJШІ 2016 року ІІLОJ(О :ш

хисту J(iтeti l2J шо статтю Gу.ю J(ОІІОВІІеІю трІ.О\Іа ІІУІІкта\Н1, икі сто

суна;н1сn, ~юкре\tІ<t, 3а<.:тосунаНН}І OKpC\tH1X МеТОіLЇН (реНТІ'еНШІОІі'ІНе 

)LO<.:JІЇJ()KeHH~I КіСТОК, ОІLіНКа Ніку 3 ОІ:І~І;Lу ІІуf>ерТ<ІТНОП) ТЮ3НИТК)' ІІер

НИНЮ1Х і нторинних статсних о3нак) ;r.;Іи нrвначснни ніку іtитини 11ри 

відсутності дійсних документів, шо засвіJчують особу. 13 статті зазна
чено, шо рентгенолоrічний метоц цослідження може бути викорис

таний лише Ja рішеппя суду і за паяшюсті згоци особи. РеJу.1ьтати 

таких цосліджепь, які поnшші бути nказапі n межах похибки, пе мо
жуть бути використані д.1я nизпачеппя nіку са~юстійпо, якшо oco
Ga Е НеІЮННО.-ІіТНhОЮ. Сумнін ІЮНИНеН ІІрИНОСИП1 КОрИСТІ-> JІЮЛ1Ні. 

С.-ІііL 3Нернути уна1·у на ТС, 11~0 :ШІ'а.-10\11 у HiJ(IIOHiiLHOCTi ;ю НОНОІ'О 3аКО
НУ 2016-297, який спрямований на зміцнення і вцоскона.1ення закону 
N2 2007-293 від 5 березня 2007 року 131 шо;ю рефор"и захисту дітей, 
зазна.1и реформування основні три напрямки охорони цитинства у 

Франції : покрашеппя паuіопальпого та :иісцеnого упраn.lіІІІІЯ :шхис
ту цитипстnа, безпечпий шлях цитшш n сфері :шхисту дітей, а також 
а,Т(<ІІІТ<ІІlі}І статусу 1Іриі1О\ІНОЇ .іШТИНИ Н j[OHI'OCTpOKOHЇti ІІерСІІСКТИНЇ [4j. 
Законо\І 2016-297 (ст. І) Gу;ю етнорено НаІ(Їона;Іnну pa_iLY 3 3ахисту :tі
тей (CNPE) у Французькій республіці. 

Ві;шовіцно цо статті 17 Наказу N2 2015-1288 від 15 жовтня 2015 року 
rsl, з 1 січня 2016 року набула чинності ст. 388-1-1 ФUК, яка :v~істить 
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нор VІУ, ні іlІJОнілно J(O $.1 кої не 110 ннш1ітн hOI'O у нсіх актах 1 (И ніл hHO І'О жит
ПІ, :ш НИНИТКОМ НИІІаJ(КlН, КШІИ :ШКОНОМ НИVІаІ'аЄТhС~І НеІІОННШІl'І'НhО\1У 

лі$.ІТИ самостійно, ІІре;(станл$.Іt-: :шконний а,т(міністратор. 

На сьогодні у Франuії закон розрізняє акти розпорядження і адмі

ністративних дій над майном неповнолітнього. Акти адміністративних 

(упраn.1іпських) дій пе стапомять пеnипраnдапого ризику .J"lя спадши

пи і пе з1tішоють її природу. Одип або інший з батькіn або обидnа з 

батькіn 1южуть nикопуnати ад11іпістратиnпі дії бе3 необхідпості отри
мати ;(о3ні.ІІ орІ'ану 011іки суллі. З 1 січн~І 2016 року, Gатhко й v1ат11 мо
жутh никонунати неі акти ро:1110р~щженюІ v1ai~нov1 нeІIOHHt)J]iTHhOI'O (ст. 

388-1-1 ФЦК). ДозвL1 опікунського суду необхідно, о;:rнак: в разі роз
біжностей між батьками, для цілого ря;:rу актів вибуття, встановлених 

JЗКОІІОМ. 

Серед актіn положення, шо nимагас ;:ro3noлy органу опіки cy;:r;:ri: 
отримапня кредиту nід імені пепошюлітпього, ni;:rмona nід праnа або пе

рухомосп тоІІ(О. 

У ниІШ}(Ках, ко.Іи у хtщі GyJ(h-$.ІKoІ·o СУJ\ОНОІ'О ро:1І'"І~І.І~У. інтереси не

повнолітнього вступають у конф.1ікт з його законними представни

ками, судця у справах опіки відповідно до статті 383 ФUК пр:изначає 
спеціального управите.1я (адміністратора) .іІЛЯ представлення неповно

лішього (ст. 388-2). Законом н' 2016-297 від 14 березня 2016 року щодо 
"Захисту ;:rітей ст. 388-2 було допоnпепо пупктом такого "Змісту: <{У рам
ках ІІроце)~ури освіltн,ої J~OJJOMOП1, СІІеціат,ний 3}\МіІІістратор, икиі~ 

ІІІJИJІшчапt,с~І віюювіщю ;to частини 11ершої цісї статті, Іювинсн Gути 
нс:шлсжним ні;r філ1чної aGo юри;rичної осоGи, $.!Ка ІІtJСl(Станл$.Іt: нсІю

нно;ІпНhОІ'О, $.!КН( О така t:>>. 
Cy;r;rи уСІІранах ОІІіки та ІІрtжурор :щійснюютh 3аІ'аJІhниі1 наІ'JЩJ(. 

Пере;:rбачається, що законні управите.1і, опікуни та інші опікунські ор

гани повинні відпові;:rати своїм функuіям і надавати суд;:rі та прокурору 

nсю пеобхі;:rпу іпфор11аuію. У nипа;:rку пеnикопаппя nідпоnі;:rпих nимог 

шодо цих оргапіn суддя може прийняти nідпоnідпе рішення J nстапоn
лешІЯ:\1 штрафіn у nідпоnі;:rпості до фраІщуJького закоподаnстnа. 

О11іка нстанон;rюt-:ТhС$.1 толі, ко;rи Gатhко і мати Іюмер.ІІИ aGo ІнвGан
JІсні Jіtііkненн~І Gатhкінсhких 11ран (ст. 390 ФІ\К). Крім ТОІ'О, нона може 
встановлюватись відносно дитини, походження якої не встанов.1ено. 
Разом з тим, в кодексі зазна~шється, що це не поштнно впливати на 

конкретні закони, шо регулюють службу соuіа.1ьпої ;:rопомоги д.тш ;:rітей. 

Відпоnі;:rпо ;:ro поnої ре;:rакції ст. 392 Ф ЦК, якшо дитипа прихо;:rить, 
шоб бути nизпапою О.JІІИМ J його батькіn після відкриття опіки, судця 
ОІІіюІ може на 11роханни Gатhка, ниріІІІити 3аv1інити 3аконну а;tміні

страrrІю ОІІІКИ. 

Без шко;:rи д-,1я положень статті 392, опіка закінчується емансипаці
єю неповнолітнього або за віком. Вона також закінчується в разі смерті 

особи (ст. 393 ФUК). 
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Ст.ст. 395, 396 ФІ \К ІІсрс;tGачакпь ІШ\ЮП1 l\O осоGи 011ікуна та і1оІ'О 
;tіи;ІІ:.НОСТі. У СТ. 397 3а3НаЧСНО, 11(0 саме Сі\1Сtіна ра;ш ІІриіі\ШЄ ріІІІСНН}І 

11ро 3Н}ІТПІ іі :шVІіну ОІІікунін, асу;( ОІІіку~:-:тьси саVІою сі\1сtіною ра;юю. 

Суддя може, якщо він вважає за необхі;:ше, вжити забезпечува .. 1ьних за
хо.J:ів в інтересах неповно .. 1ітнього. 

Bi.J:пont:шo ..:::ro ст. 398 ФПК паnіть якщо с за поnідальний опікун. опі
ка nстаноn .. 1юсться па сі:иейпій раді. Сімейна pa,::ra с:к.1а,::rасться 3 при
пай:ипі чотирьох члепіn, n то~tу числі опікупа і наглядового опікуна, а.1е 
не суіІЛі (ч. 2 ст. 399 ФІ \К). Ч;Існа VІ и ci\1cti ної рал1 можутn Gути Gатnки 
та ро.іtичі Gатnка та \Штсрі нсІюнншІітньої і1 Gу;Lь-ика JІЮ.іtина. ІІLО І Іро

живає у Франuії або за кордоно:v~ і прояв .. 1яє інтерес ,::ro ,::rитини. 
Сі:\'rейна рада функuіонує пі,::r головування:v~ судці по справах опіки. 

Її рішення щптй:\'rаються шляхом го.1осування ~пенів. Опікун або опі
кун-спостерігач пе прий~tюоть участі n голосуnаппі. Рішення сімейлої 
ра.аи с пе.аійсІІИ~1 у ра 3і nстапоn..1еппя шахрайства, об~tюІу або при упу
ІІLснні су'І"І'єних<l>ОІНІаJІnностсі1 (ч. І ст. 402 ФНК). 

Особистс 11рано ниGрати 011ікуна, 3 р(щичін aGo сторонніх ociG. на
.1ежить .. 1ише тому з батьків, хто по:v~ер останні:\'І, якщо він .J:O дня 
своєї С:\'Іерті здійснював законне управ .. 1іння або опікунство. Це пра
во :v~оже бут:и з,::rійснено л:ише у формі заповіту або спеціальної заяв:и 

у присутпості нотаріуса. Опікун, призпачепий 6атько~1 чи матір'ю пе 

юбоn'я3юшй приймати опіку (ст. 403 ФПК). 
5ІКІІ(О ОІІіКа JаJІИІІІаСТІ>СИ 1\аІ<аНТНОІО, ОІІікунсІ,КИіі CYiL ІІОІН1НСІІ 

·шсрІІУТИС}І iLO IНiLIIOI\1-:LIIOI"O ,:LсржаІ\1101"0 ОрПlІІУ ,:["1}1 СОІLІа;ІІ>ІІОЇ J(О-

110\ЮІ'И ,:LіПІ\1. В ІІІ,О\1У 1\ИІНСLІ<у, ІІаІ'.:Іи,:юна ра;ш ІІС \ІНС ІІі р(НИІІИ, ІІЇ 

ОІІікуна-СІІОСТСріПl'Іа(СТ. 411). 
Пронс;tсниtі аншІі3 ;(осні;Lу 3аконо;шнчоп) рсІ'УJІюнанН}І інституту 

опіки та пік..1ування у Франuії ..:::rає пі.J:стави д.1я висновку про ~юж..lи

вість запозичення позитивних напраuювань в означеній сфері д.1я за

стосування n україпсько~tу праnоnо:иу просторі. Цікаnі:и ,;тя апаліJу 
слі..:::r розг .. 1я.аати інститут сі:иейної ради. 

Спистс використаних (};ж:ере.·z 

l. Code civil [Е.1ектронннй ресурс]. - Режи:v1 ,J.остуну : https:/ jw\"''"".legil'шпce. 
goнY.fr/ afticl1Codc .do'?cidTcxtc-LEG ІТЕХТООООО6070721 

2. LOI n' 1016- 297 d u 14 mars 20 lбrelaІive alu pro1ec1ionde l'enl'unl [Е.1ектронннй 
ресурс]. - Рсжи~r ;:юступу ; 11ttps;j j'\Y\Y'i'!'.lcgitf<Іпcc .gouY.fr/afiic11 TcxtcArticlc. 
do;jsessionid-2F563493CA7 АВ3121С 5A40CDB38M25B.tpdilu lOv _ З'?сі,Пех 
tc-J О RFTEXTOOOOЗ 22052 34&idArticlc-LE G IAR ТІ ОО ОО 3220 5892&datc Тех 
te=20160316 

З. Loi п" 2007-308 dн5 шars 2007 portant rйtOrшc dc la protcctionjнridiqпc dcs 
majeuг І Електронний ресурс 1. Режн\,r ,lостуrту: llttps:j /V."\YW.legif'rnпce .goнv. 
fr/aftich Tcxtc .do;jscssionid -980 F 21 С Е70В3 354 71D4 5!5E90D7 2Е2 Е4. tpdila І О 
" 3 ?cidTexte = J О І{ РТ ЕХТОООООО430707 &date Texte=2007030X 

605 



4. Protectioп de l'eпt""aпt: les rюпYelles dispositioпs issпes de la loi п··2о 16 297 dп14 
шars 2016relative а la pro1ec1ion de l'eпfant [Е.1ектронний ресурс].- Режим 

л:остутту Пttp:/ joпed.goпY.f'гjsysterп/tiles/pпblicatioп/20 160315 rюtedactп 
loipe.p,tf 

5. Ordonnancc n' 2015- 1288 dп 15 octobrc 2015 portant si.шplitication ct 
шodernisatioп dtt {\roit de la faшille [Електронний ресурс]. - Режи.\·1 достуну : 
https:j jw\v·v.·.lcgif'пшcc.goпv.tf/ at1ic11 TcxtcArticlc .do ;jscssionid -2F 56349 ЗСА 7 А 
В3 12 1С 5A40CDВ38AA25B.tpdi1a 10v _ J?cidTexte-JORFTEXTOOOOЗ 131 9729& 
idArticlc-LEG IAR ТIOOOOJIJ223 З 8&datc Tcxtc -20151 О 1 б 

606 


