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Усиновлення іноземцем дитини розглянуто 
як соціальне явище, що передбачає прийняття 
в сім’ю дитини-сироти і дитини, позбавленої 
батьківського піклування, на правах дочки чи 
сина, спрямоване на забезпечення пріоритету 
сімейного виховання дитини. В Україні закрі-
плено пріоритет національного усиновлення. 
Усиновлення іноземцем дитини є правовим 

явищем. Визначено, що усиновлення іноземцем 
дитини є юридичним станом, що породжує 
між усиновлювачем-іноземцем та усиновленою 
дитиною правовідносини усиновлення, за яки-
ми усиновлювач-іноземець та усиновлена ди-
тина набувають сімейних прав та обов’язків, 
визначених національним та міжнародним за-
конодавством, що застосовується до цих право-
відносин. 
Встановлено, що за законодавством Фін-

ляндії, Угорщини, Словенії, Німеччини метою 
усиновлення є виникнення сімейних правовід-
носин, аналогічних батьківським правовідно-
синам, тобто правовідносинам споріднення. 
Законодавство Франції, Болгарії розрізняє два 
види усиновлення. У Франції, Болгарії повне уси-
новлення тягне за собою сімейні правовідноси-
ни, які подібні батьківським правовідносинам, 
а за простим усиновленням у Франції чи непо-
вним усиновленням в Болгарії таких правовід-
носин в цілому не виникає, відносини з простого 
чи неповного усиновлення існують паралельно з 
відносинами споріднення і їх можна визначити 
як субсидіарні щодо батьківських правовідносин.
Ключові слова: усиновлення, іноземець, 

міжнародне усиновлення, міждержавне усинов-
лення, юридичний стан, сімейне виховання.

Постановка проблеми
Питання усиновлення іноземцем дити-

ни, яка є громадянином України, на сьогодні 
є актуальним, зважаючи на те, що проблема 
влаштування дітей-сиріт та дітей, позбав-
лених батьківського піклування, в Україні 
не вирішена дотепер. На кінець 2019 року 
в Україні було 69,2 тисяч дітей-сиріт та ді-
тей, позбавлених батьківського піклування 
[1, с. 72]. У Соціальному звіті Міністерства со-
ціальної політики України за 2019 рік зазна-
чається, що в Україні щороку набуває статусу 
дитини-сироти, дитини, позбавленої батьків-
ського піклування 10 тисяч дітей. Протягом 
2019 року було усиновлено 1 797 дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклуван-
ня, з них: громадянами України – 1 419 дітей, 
іноземцями – 378 дітей. Державна політика 
щодо надання переваги вихованню дитини 
в сім’ях громадян України закріпила пере-
вагу національного усиновлення над міждер-
жавним. Національне усиновлення в Україні 
майже в 4 рази переважає над міждержавним 
[2, с. 29-30]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Правове регулювання усиновлення іно-

земцем дитини-громадянина України до-
сліджувалося в роботах таких правників, як: 
К. І. Березовська [3], О. О. Грабовська [4], 
С. С. Журило [5]. Реалізація міжнародно-пра-
вових норм у сфері міждержавного усинов-
лення дітей досліджувалася Ю. В. Деркачен-
ко [6]. Проте сутність усиновлення іноземцем 
дитини за законодавством України та інозем-
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них країн, зокрема країн Європейського Со-
юзу, досліджувалася фрагментарно в контек-
сті визначення умов та порядку здійснення 
усиновлення дитини іноземцем. 

Метою цієї статті є визначення поняття та 
сутності усиновлення іноземцем дитини за за-
конодавством України та країн Європейсько-
го Союзу. 

Викладення основного матеріалу
Згідно з ч. 1 ст. 207 Сімейного кодексу 

України від 10 січня 2002 р. № 2947-III уси-
новленням є прийняття усиновлювачем у 
свою сім’ю особи на правах дочки чи сина, що 
здійснене на підставі рішення суду, крім ви-
падку, передбаченого ст. 282 СК України [7]. 
Центральною ідеєю інституту усиновлен-

ня є надання дітям, які не мають батьків або за 
тими чи іншими життєвими обставинами є по-
збавленими можливості жити у батьків, всього 
того позитивного, що може дати і фактично 
дає сім’я в розумінні морального, виховного і 
фізичного впливу на формування особистос-
ті людини. Але усиновлення є недопустимим, 
якщо навіть за наявності всіх вищевказаних 
умов йде урозріз з інтересами дитини або ж по-
рушує суспільні інтереси [8, с. 388].
В юридичній літературі усиновлення ди-

тини іноземцем визначається як міждержав-
не чи міжнародне усиновлення. Міжнародне 
усиновлення характеризується тим, що, як і 
при міждержавному усиновленні, суб’єкти 
правовідносин, тобто усиновлювач та усинов-
лена дитина, є громадянами різних держав 
або особами без громадянства. Відмінною 
особливістю міжнародного усиновлення є 
те, що дитина, яка усиновлюється, не змінює 
країни проживання і правовідносини регу-
люються виключно нормами внутрішньодер-
жавного права, в тому числі через національ-
но-правові механізми захисту прав дитини, 
яку усиновляють, та дитина не втрачає по-
стійний правовий зв’язок із своєю державою, 
тоді як при міждержавному усиновленні ди-
тина в більшості випадків втрачає громадян-
ство держави-походження [6, c. 27-28]. 
Визначення сутності усиновлення інозем-

цем дитини-громадянина України має відбу-
ватися з урахуванням сутності національного 
усиновлення. Усиновлення іноземцем дити-

ни є соціальним явищем, що передбачає при-
йняття в сім’ю дитини-сироти і дитини, по-
збавленої батьківського піклування, на пра-
вах дочки чи сина. Незважаючи на пріоритет 
національного усиновлення, усиновлення 
іноземцями дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, спрямовано на за-
безпечення пріоритету сімейного виховання 
дитини.
Усиновлення досліджується цивілістами 

вже тривалий час. Так, Є. В. Васьковський 
зазначав, що крім кровного, або природно-
го, споріднення існує ще штучне, що розпо-
діляється на два види: цивільне й духовне. 
Під першим розуміють зв’язок, що виникає 
внаслідок усиновлення однієї особи іншою. 
Духовним спорідненням називається зв’язок, 
що, за церковними законами, поєднує дити-
ну із хресним батьком і хресною матір’ю [9]. 
Близькою до цього погляду є точка зору 

М. В. Антокольської, яка визначає усиновлен-
ня як різновид соціального батьківства або 
материнства [10, с. 290]. 
О. О. Свіжа серед форм влаштування ді-

тей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування, виокремлює назване батьківство 
– юридичне заміщення батьківства, при яко-
му відносини між батьками та дітьми прирів-
нюються до кровноспоріднених (включає два 
підвиди: усиновлення та фактичне вихован-
ня) [11, с. 865-866]. Необхідно зазначити, що 
розгляд усиновлення як такого, що за своїми 
правовими наслідками дорівнюється законом 
до кровного споріднення, був розповсюдже-
ний в юридичній літературі радянського пе-
ріоду [12, с. 264]. Такий підхід підтримано і в 
сучасній юридичній літературі [13, с. 21].
На думку Л. М. Зілковської, відносини 

усиновлення є схожими з відносинами спо-
ріднення, але не є тотожними з ними, оскіль-
ки вони є різними за своєю правовою приро-
дою [14, c. 31]. У той же час Л. В. Красицька 
не погоджується з тим, що відносини з уси-
новлення ідентичні батьківським правовідно-
синам, зазначаючи, що усиновлення тягне за 
собою виникнення правовідносин, подібних 
до батьківських, проте своєрідних; права уси-
новлювачів і права батьків не є повністю іден-
тичними [15, c. 63].
Отже, за своєю правовою природою від-

носини з усиновлення іноземцем дитини є 
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відносинами, які є схожими з відносинами 
споріднення, оскільки усиновлена дитина 
приймається в сім’ю усиновлювача-інозем-
ця на правах дочки чи сина, проте є такими, 
що повністю не співпадають з ними, оскіль-
ки за рішенням суду правовий зв’язок може 
бути збережено між усиновленою дитиною 
та її родичами за кровним походженням, на-
приклад, бабою, дідом дитини з боку того з 
батьків, хто помер або визнаний недієздат-
ним, рідними братами, сестрами усиновленої 
дитини.
Розглядаючи сутність усиновлення інозем-

цем дитини як форми влаштування дітей-сиріт 
і дітей, позбавлених батьківського піклування, 
необхідно зауважити, що в СК України відно-
сини з усиновлення іноземцем дитини врегу-
льовано окремим Розділом VI «Особливості 
усиновлення дітей громадянами України, які 
проживають за її межами, та іноземцями». Вба-
чається, що правові норми, які регулюють ці 
відносини, мають бути розміщені в гл. 18 «Уси-
новлення», враховуючи, що ч. 1 ст. 69 Закону 
України від 23 червня 2005 р. № 2709-IV «Про 
міжнародне приватне право» передбачено, що 
усиновлення та його скасування регулюють-
ся особистим законом дитини та особистим 
законом усиновлювача. Якщо усиновлювач 
– подружжя, яке не має спільного особистого 
закону, то застосовується право, що визначає 
правові наслідки шлюбу [16]. 
О. В. Мельник зазначає, що усиновлення 

вміщує в себе безліч різнорідних аспектів: це 
і правовий інститут, і законодавчий інститут, 
і форма влаштування дітей, і засіб реалізації 
прав тощо. Така комплексна природа дає 
змогу говорити про усиновлення як про ці-
лісне правове явище [17, с. 92]. 
Дійсно, усиновлення іноземцем дитини є 

правовим явищем, яке за своєю характерис-
тикою як тривалого в часі юридичного факту 
є юридичним станом, що породжує між уси-
новлювачем-іноземцем та усиновленою дити-
ною правовідносини усиновлення, за якими 
усиновлювач-іноземець та усиновлена дити-
на набувають сімейних прав та обов’язків, 
визначених національним та міжнародним 
законодавством, що застосовується до цих 
правовідносин. 
Усиновлення дітей іноземцями відомо 

більшості правових систем світу. У мусуль-

манських країнах усиновлення взагалі забо-
ронено, що базується на положенні Корану 
(33:4–5): не створив Аллах для людини двох 
сердець усередині і не зробив ваших годо-
ванців вашими дітьми. Возведіть їх до їхніх 
батьків, це є більш справедливим у Аллаха, а 
якщо не знаєте їх батьків, то це ваші брати 
у вірі і ваші близькі. Туніс це єдина мусуль-
манська держава в якій функціонує інститут 
усиновлення [18, с. 26]. 
Згідно з ч. 2 ст. 121 Кодексу Республі-

ки Білорусь про шлюб та сім’ю від 09 липня 
1999 р. № 278-3 міжнародне усиновлення на 
території Республіки Білорусь здійснюється 
за заявою осіб (особи), які бажають усиновити 
дитину, обласними судами за місцем прожи-
вання (знаходження) дитини, яка усиновлю-
ється, та в місті Мінську – Мінським міським 
судом [19]. 
Відповідно до ст. 19 Закону Грузії від 25 

травня 2012 р. № 6301 «Про усиновлення та 
передачу на виховання» усиновлення інозем-
цем дитини-громадянина Грузії допускається 
у разі, якщо повернення дитини в біологічну 
сім’ю або її усиновлення громадянином Гру-
зії чи (і) особою без громадянства зі статусом 
в Грузії є неможливим [20]. Зазначені поло-
ження законодавства Грузії свідчать про прі-
оритет національного усиновлення. 
Відповідно до ст. 1 Закон Фінляндії від 20 

січня 2012 р. № 22/2012 «Про усиновлення» 
метою усиновлення є сприяння добробуту 
дитини шляхом створення відносин «дитина-
один з батьків» між усиновленим і майбутнім 
усиновлювачем [21]. 
У Франції існує дві форми усиновлення: 

повне усиновлення (adoption pleniere) та про-
сте усиновлення (adoption simple). Цивільний 
кодекс Франції 1804 р. не містить визначен-
ня поняття усиновлення. Батьківські права 
(autorite parentale) відповідно до ЦК Франції 
здійснюються обома батьками в однаковій 
мірі. Повне усиновлення дитини можливе 
тільки за умов: 1) якщо походження дитини 
встановлено у відповідності до закону лише 
по відношенню до цього чоловіка (дружини); 
2) якщо батько (мати), який не є чоловіком 
(дружиною), повністю позбавлений батьків-
ських прав; 3) якщо батько (мати), який не є 
чоловіком (дружиною), помер, і не має роди-
чів по висхідній лінії першого ступеня спорід-
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нення або ці родичі явно не виявляють інтер-
есу до дитини (ст. 345-1 ЦК Франції) [22]. 
У рішенні Європейського суду з прав лю-

дини від 15 березня 2012 р. у справі «Gas and 
Dubois v. France» вказано, що рішення про 
повне усиновлення створює правовідносини 
«один з батьків-дитина», які замінюють пер-
вісне споріднення (якщо таке було). Дитина 
приймає прізвище усиновлювача. Видається 
нове свідоцтво про народження, а усинов-
лення є безповоротним. Рішення про просте 
усиновлення, на відміну від повного усинов-
лення, не розриває зв’язку між дитиною та її 
рідною сім’єю, але створює додаткові право-
відносини «один з батьків-дитина». На прак-
тиці більшість випадків повного усиновлення 
є міжнародними усиновленнями, тоді як пе-
реважна більшість рішень про просте усинов-
лення, прийнятих в рамках сім’ї, стосуються 
осіб, які досягли повноліття, і часто пов’язані 
зі спадкуванням [23]. 
Відповідно до ст. 4:119 Цивільного кодек-

су Угорщини 2013 р. усиновленням вважа-
ється встановлення сімейних відносин між 
усиновлювачем, його родичами та в інтер-
есах усиновленої дитини, що дозволить їй ви-
ховуватися в сім’ї, але усиновленими можуть 
бути лише неповнолітні особи. Стаття 4:129 
ЦК Угорщини визначає міжнародне усинов-
лення, коли дитина переїжджає на постійне 
проживання в іншу країну внаслідок усинов-
лення, незалежно від громадянства усинов-
лювача та незалежно від того, чи змінюється 
громадянство дитини. За винятком випадків, 
коли дитина усиновлюється родичем або од-
ним з подружжя, дитина може бути усиновле-
на на міжнародному рівні, якщо визнається 
такою, що підходить для усиновлення, або, у 
випадку передачі на виховання до прийом-
ної сім’ї, за умови, що після передачі на ви-
ховання до прийомної сім’ї, якщо має право 
на усиновлення, не була усиновлена в Угор-
щині, тому що вжиті заходи для усиновлення 
дитини не увінчалися успіхом [24].
Стаття 7 Закону Республіки Словенія 

«Про шлюб та сімейні відносини» 1977 р. ви-
значає усиновлення як особливу форму за-
хисту дітей, що створює відносини між уси-
новлювачами та усиновленою дитиною як 
між батьками та дитиною. Частина 1 ст. 140 
Закону Республіки Словенія «Про шлюб та сі-

мейні відносини» передбачає, що у винятко-
вих випадках усиновлювачем може бути іно-
земний громадянин, якщо центр соціального 
захисту не може знайти усиновлювача для 
дитини, яка усиновлюється, серед громадян 
Республіки Словенія [25]. 
Сімейний кодекс Республіки Болгарії від 

01 жовтня 2009 р. вирізняє дві форми уси-
новлення: повне (full adoption) та неповне 
(incomplete). Відповідно до ст. 101 СК Рес-
публіки Болгарії, у разі повного усиновлен-
ня між усиновленою дитиною та її нащад-
ками – з одного боку, та усиновлювачем та 
його родичами – з іншого, виникають права 
та обов’язки такі, як між родичами за похо-
дженням, а права і обов’язки між усиновле-
ною дитиною та її нащадками з родичами за 
походженням перериваються. У випадку не-
повного усиновлення, права та обов’язки ви-
никають як між родичами за походженням 
лише між усиновленою дитиною та її нащад-
ками – з одного боку, та усиновлювачем – з 
іншого, права та обов’язки між усиновленою 
дитиною та її нащадками з їх родичами за по-
ходженням зберігаються (ст. 102 СК Респу-
бліки Болгарії) [26]. 
У § 1741 (1) Німецького цивільного укла-

дення від 18 серпня 1896 р. визначається, що 
усиновлення є можливим, якщо воно служить 
благу дитини і очікується, що між усиновлю-
вачем і дитиною виникнуть такі ж відносини, 
як між батьками і дитиною [27]. 

Висновки
Підсумовуючи розгляд сутності відносин 

з усиновлення іноземцем дитини, необхідно 
зазначити, що усиновлення іноземцем дити-
ни є соціальним явищем, що передбачає при-
йняття в сім’ю дитини-сироти і дитини, по-
збавленої батьківського піклування, на пра-
вах дочки чи сина. Незважаючи на пріоритет 
національного усиновлення, усиновлення 
іноземцями дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, спрямовано на за-
безпечення пріоритету сімейного виховання 
дитини.
Запропоновано правові норми, які регу-

люють відносини з усиновлення іноземцем 
дитини-громадянина України, розмістити 
не окремим Розділом VI «Особливості уси-
новлення дітей громадянами України, які 
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проживають за її межами, та іноземцями», а 
в гл. 18 «Усиновлення», враховуючи, що За-
коном України «Про міжнародне приватне 
право» передбачено, що усиновлення та його 
скасування регулюються особистим законом 
дитини та особистим законом усиновлювача.
Визначено, що усиновлення іноземцем 

дитини є юридичним станом, що породжує 
між усиновлювачем-іноземцем та усиновле-
ною дитиною правовідносини усиновлення, 
за якими усиновлювач-іноземець та усинов-
лена дитина набувають сімейних прав та 
обов’язків, визначених національним та між-
народним законодавством, що застосовується 
до цих правовідносин. 
За законодавством Фінляндії, Угорщини, 

Словенії, Німеччини метою усиновлення є 
виникнення сімейних правовідносин, анало-
гічних батьківським правовідносинам, тобто 
правовідносинам споріднення. Законодав-
ство Франції, Болгарії розрізняє два види 
усиновлення. У Франції, Болгарії повне уси-
новлення тягне за собою сімейні правовідно-
сини, які подібні батьківським правовідно-
синам, а за простим усиновленням у Франції 
чи неповним усиновленням в Болгарії таких 
правовідносин в цілому не виникає, відноси-
ни з простого чи неповного усиновлення іс-
нують паралельно з відносинами споріднен-
ня і їх можна визначити як субсидіарні щодо 
батьківських правовідносин. 
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SUMMARY 
Adoption of a child by a legal alien is considered 

as a social phenomenon that involves the adoption of 
an orphan and a child deprived of parental care as 
a daughter or a son, aimed at ensuring the priority of 
family education of the child. The priority of national 
adoption is enshrined in Ukraine: a child can be ad-
opted by a legal alien, if there is no Ukrainian citizen 
who would like to adopt the child or to take care of the 
child in a family. Adoption of a child by a legal alien 
is an inter-country adoption or Intercountry Adoption.

Adoption of a child by a legal alien is a legal phe-
nomenon. It has been de ned that the adoption of a 
child by a legal alien is a legal status that gives rise to 
adoptive legal relations between a legal alien adopter 
and an adopted child, where the legal alien adopter 
and the adopted child acquire family rights and respon-
sibilities determined by national and international law 
applied to such legal relations.

It has been established that the purpose of adop-
tion, according to the legislation of Finland, Hungary, 
Slovenia, Germany, is the emergence of family legal 
relations similar to the parental legal relations, i.e. the 
legal relations of kinship. The legislation of France and 
Bulgaria distinguishes between two types of adoption. 
Full adoption in France and Bulgaria entails family le-
gal relations that are similar to parental legal relations, 
where simple adoption in France or partial adoption in 
Bulgaria do not entail such legal relations at all. Rela-
tions aroused from simple or partial adoption coexist 
with kinship and can be de ned as subsidiary in regard 
to parental legal relations.

The author has suggested to place the legal norms 
regulating relations on adoption of a child-citizen of 
Ukraine by a legal alien, in Chapter 18 “Adoption”, but 
not in a separate Section VI “Speci c Features of Chil-
dren Adoption by Citizens of Ukraine Living Abroad 
and by Legal Aliens”, taking into account the fact that 
the Law of Ukraine “On Private International Law” 
provides that adoption and its abolition are regulated 
by the personal law of the child and the personal law of 
the adoptive person.

Key words: adoption, a legal alien, Intercountry 
Adoption, inter-country adoption, legal status, family 
education.
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