
ПРАВА ДИТИНИ 
В ЦИВІЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ 

 
Цивільний кодекс України 

 
Стаття 25. Цивільна правоздатність фізичної особи 
 
1. Здатність мати цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність) мають усі 

фізичні особи. 
2. Цивільна правоздатність фізичної особи виникає у момент її народження. 
У випадках, встановлених законом, охороняються інтереси зачатої, але ще не 

народженої дитини. 
3. У випадках, встановлених законом, здатність мати окремі цивільні права та 

обов'язки може пов'язуватися з досягненням фізичною особою відповідного віку. 
4. Цивільна правоздатність фізичної особи припиняється у момент її смерті. 

 
Стаття 30. Цивільна дієздатність фізичної особи 
 
1. Цивільну дієздатність має фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій та 

може керувати ними. 
Цивільною дієздатністю фізичної особи є її здатність своїми діями набувати для себе 

цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати 
для себе цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх 
невиконання. 

2. Обсяг цивільної дієздатності фізичної особи встановлюється цим Кодексом і може 
бути обмежений виключно у випадках і в порядку, встановлених законом. 

 
 

ПРАВА МАЛОЛІТНЬОЇ ДИТИНИ (до 14 років) 
 

Стаття 31. Часткова цивільна дієздатність фізичної особи, яка не досягла 
чотирнадцяти років 

 
1. Фізична особа, яка не досягла чотирнадцяти років (малолітня особа), має право: 
1) самостійно вчиняти дрібні побутові правочини. 
Правочин вважається дрібним побутовим, якщо він задовольняє побутові потреби 

особи, відповідає її фізичному, духовному чи соціальному розвитку та стосується 
предмета, який має невисоку вартість; 

2) здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної, творчої 
діяльності, що охороняються законом. 

2. Малолітня особа не несе відповідальності за завдану нею шкоду. 
 
Стаття 1178. Відшкодування шкоди, завданої малолітньою особою 
 
1. Шкода, завдана малолітньою особою (яка не досягла чотирнадцяти років), 

відшкодовується її батьками (усиновлювачами) або опікуном чи іншою фізичною особою, 
яка на правових підставах здійснює виховання малолітньої особи, - якщо вони не 
доведуть, що шкода не є наслідком несумлінного здійснення або ухилення ними від 
здійснення виховання та нагляду за малолітньою особою. 

2. Якщо малолітня особа завдала шкоди під час перебування під наглядом 
навчального закладу, закладу охорони здоров'я чи іншого закладу, що зобов'язаний 
здійснювати нагляд за нею, а також під наглядом особи, яка здійснює нагляд за 



малолітньою особою на підставі договору, ці заклади та особа зобов'язані відшкодувати 
шкоду, якщо вони не доведуть, що шкоди було завдано не з їхньої вини. 

3. Якщо малолітня особа перебувала в закладі, який за законом здійснює щодо неї 
функції опікуна, цей заклад зобов'язаний відшкодувати шкоду, завдану нею, якщо не 
доведе, що шкоди було завдано не з його вини. 

4. Якщо малолітня особа завдала шкоди як з вини батьків (усиновлювачів) або 
опікуна, так і з вини закладів або особи, що зобов'язані здійснювати нагляд за нею, батьки 
(усиновлювачі), опікун, такі заклади та особа зобов'язані відшкодувати шкоду у частці, 
яка визначена за домовленістю між ними або за рішенням суду. 

5. Обов'язок осіб, визначених частиною першою цієї статті, відшкодувати шкоду, 
завдану малолітньою особою, не припиняється у разі досягнення нею повноліття. Після 
досягнення повноліття особа може бути зобов'язана судом частково або в повному обсязі 
відшкодувати шкоду, завдану нею у віці до чотирнадцяти років життю або здоров'ю 
потерпілого, якщо вона має достатні для цього кошти, а особи, які визначені частиною 
першою цієї статті, є неплатоспроможними або померли. 

 
Стаття 1181. Відшкодування шкоди, завданої кількома малолітніми особами 
 
1. Шкода, завдана спільними діями кількох малолітніх осіб, відшкодовується їхніми 

батьками (усиновлювачами), опікунами в частці, яка визначається за домовленістю між 
ними або за рішенням суду. 

2. Якщо в момент завдання шкоди кількома малолітніми особами одна з них 
перебувала в закладі, який за законом здійснює щодо неї функції опікуна, цей заклад 
відшкодовує завдану шкоду у частці, яка визначається за рішенням суду. 

 
 

ПРАВА НЕПОВНОЛІТНЬОЇ ДИТИНИ (14 – 18 років) 
 
Стаття 32. Неповна цивільна дієздатність фізичної особи у віці від 

чотирнадцяти до вісімнадцяти років 
 
1. Крім правочинів, передбачених статтею 31 цього Кодексу, фізична особа у віці від 

чотирнадцяти до вісімнадцяти років (неповнолітня особа) має право: 
1) самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами; 
2) самостійно здійснювати права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, 

що охороняються законом; 
3) бути учасником (засновником) юридичних осіб, якщо це не заборонено законом 

або установчими документами юридичної особи; 
4) самостійно укладати договір банківського вкладу (рахунку) та розпоряджатися 

вкладом, внесеним нею на своє ім'я (грошовими коштами на рахунку). 
2. Неповнолітня особа вчиняє інші правочини за згодою батьків (усиновлювачів) або 

піклувальників. 
На вчинення неповнолітньою особою правочину щодо транспортних засобів або 

нерухомого майна повинна бути письмова нотаріально посвідчена згода батьків 
(усиновлювачів) або піклувальника і дозвіл органу опіки та піклування. 

3. Неповнолітня особа може розпоряджатися грошовими коштами, що внесені 
повністю або частково іншими особами у фінансову установу на її ім'я, за згодою органу 
опіки та піклування та батьків (усиновлювачів) або піклувальника. 

4. Згода на вчинення неповнолітньою особою правочину має бути одержана від 
батьків (усиновлювачів) або піклувальника та органу опіки та піклування відповідно до 
закону. 



5. За наявності достатніх підстав суд за заявою батьків (усиновлювачів), 
піклувальника, органу опіки та піклування може обмежити право неповнолітньої особи 
самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією чи іншими доходами або 
позбавити її цього права. 

Суд скасовує своє рішення про обмеження або позбавлення цього права, якщо 
відпали обставини, які були підставою для його прийняття. 

6. Порядок обмеження цивільної дієздатності неповнолітньої особи встановлюється 
Цивільним процесуальним кодексом України. 

 
Стаття 33. Цивільна відповідальність неповнолітньої особи 
 
1. Неповнолітня особа особисто несе відповідальність за порушення договору, 

укладеного нею самостійно відповідно до закону. 
2. Неповнолітня особа особисто несе відповідальність за порушення договору, 

укладеного за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальника. Якщо у неповнолітньої 
особи недостатньо майна для відшкодування збитків, додаткову відповідальність несуть її 
батьки (усиновлювачі) або піклувальник. 

3. Неповнолітня особа несе відповідальність за шкоду, завдану нею іншій особі, 
відповідно до статті 1179 цього Кодексу. 

 
Стаття 34. Повна цивільна дієздатність 
 
1. Повну цивільну дієздатність має фізична особа, яка досягла вісімнадцяти років 

(повноліття). 
2. У разі реєстрації шлюбу фізичної особи, яка не досягла повноліття, вона набуває 

повної цивільної дієздатності з моменту реєстрації шлюбу. 
У разі припинення шлюбу до досягнення фізичною особою повноліття набута нею 

повна цивільна дієздатність зберігається. 
У разі визнання шлюбу недійсним з підстав, не пов'язаних з протиправною 

поведінкою неповнолітньої особи, набута нею повна цивільна дієздатність зберігається. 
 
Стаття 35. Надання повної цивільної дієздатності 
 
1. Повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла 

шістнадцяти років і працює за трудовим договором, а також неповнолітній особі, яка 
записана матір'ю або батьком дитини. 

2. Надання повної цивільної дієздатності провадиться за рішенням органу опіки та 
піклування за заявою заінтересованої особи за письмовою згодою батьків (усиновлювачів) 
або піклувальника, а у разі відсутності такої згоди повна цивільна дієздатність може бути 
надана за рішенням суду. 

3. Повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла 
шістнадцяти років і яка бажає займатися підприємницькою діяльністю. 

За наявності письмової згоди на це батьків (усиновлювачів), піклувальника або 
органу опіки та піклування така особа може бути зареєстрована як підприємець. У цьому 
разі фізична особа набуває повної цивільної дієздатності з моменту державної реєстрації її 
як підприємця. 

4. Повна цивільна дієздатність, надана фізичній особі, поширюється на усі цивільні 
права та обов'язки. 

 5. У разі припинення трудового договору, припинення фізичною особою 
підприємницької діяльності надана їй повна цивільна дієздатність зберігається. 

 
 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran5519#n5519


Стаття 1179. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою 
 
1. Неповнолітня особа (у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років) відповідає за 

завдану нею шкоду самостійно на загальних підставах. 
2. У разі відсутності у неповнолітньої особи майна, достатнього для відшкодування 

завданої нею шкоди, ця шкода відшкодовується в частці, якої не вистачає, або в повному 
обсязі її батьками (усиновлювачами) або піклувальником, якщо вони не доведуть, що 
шкоди було завдано не з їхньої вини. Якщо неповнолітня особа перебувала у закладі, який 
за законом здійснює щодо неї функції піклувальника, цей заклад зобов'язаний 
відшкодувати шкоду в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі, якщо він не доведе, 
що шкоди було завдано не з його вини. 

3. Обов'язок батьків (усиновлювачів), піклувальника, закладу, який за законом 
здійснює щодо неповнолітньої особи функції піклувальника, відшкодувати шкоду 
припиняється після досягнення особою, яка завдала шкоди, повноліття або коли вона до 
досягнення повноліття стане власником майна, достатнього для відшкодування шкоди. 

 
Стаття 1180. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою після 

набуття нею повної цивільної дієздатності 
 
1. Шкода, завдана неповнолітньою особою після набуття нею повної цивільної 

дієздатності, відшкодовується цією особою самостійно на загальних підставах. 
2. У разі відсутності у неповнолітньої особи, яка набула повної цивільної дієздатності, 

майна, достатнього для відшкодування завданої нею шкоди, ця шкода відшкодовується в 
частці, якої не вистачає, або в повному обсязі її батьками (усиновлювачами) або 
піклувальником, якщо вони дали згоду на набуття нею повної цивільної дієздатності і не 
доведуть, що шкоди було завдано не з їхньої вини. Обов'язок цих осіб відшкодувати 
шкоду припиняється з досягненням особою, яка завдала шкоди, повноліття. 

 
Стаття 1182. Відшкодування шкоди, завданої кількома неповнолітніми особами 
 
1. Шкода, завдана спільними діями кількох неповнолітніх осіб, відшкодовується ними 

у частці, яка визначається за домовленістю між ними або за рішенням суду. 
2. Якщо в момент завдання шкоди кількома неповнолітніми особами одна з них 

перебувала в закладі, який за законом здійснює щодо неї функції піклувальника, цей 
заклад відшкодовує завдану шкоду у частці, яка визначається за рішенням суду. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


