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ПРАВО НА ІМ'Я ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ 

 

Право на ім’я в Україні є невід’ємним та невідчужуваним, належить до 

особистих немайнових прав і потребує встановлення чітких, логічних та 

виважених критеріїв правового регулювання [1]. 

У теорії цивільного права проблематика права особи на ім’я завжди 

привертала увагу багатьох вчених-цивілістів. Зокрема, вона була предметом 

дослідження Р. О. Стефанчука, Й. О. Покровського, М. М. Агаркова,  

В. Л. Суховерхого, З. В. Ромовської, О. П. Сергєєва, Т. А. Фадєєвої,  

Л. О. Красавчикова, М. М. Малеїної, Л. В. Красицької, М. Л. Нохріної,  

С. І. Чорнооченко, Т. В. Дробишевської, О. О. Посикалюка, С. О. Сліпченко, 

Г. О. Андрощука та інших. 

Л. О. Красавчикова визначала, що особисті немайнові права – це права, 

що мають єдину позаекономічну природу, є самостійною цінністю для їх 

носія, мають функціональну властивість нетоварності, належать особистості 

як такій і невіддільні від неї [2]. 

А. Веніамінова пише, що під особистими немайновими правами і 

благами, порушення, позбавлення чи приниження яких може спричинити 
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заподіяння особі моральної шкоди, варто розуміти належні громадянинові 

блага від народження чи права в силу закону, що нерозривно пов’язані з його 

особистістю [3]. 

Об'єктом даного права є ім'я фізичної особи, яке будучи особистим 

немайновим благом (ч. 1 ст. 201 ЦК України), дає можливість фізичній особі 

набувати прав та створювати для себе цивільні обов'язки, а також здійснювати 

ці права та виконувати цивільні обов'язки під своїм іменем (ч. 1 ст. 28 ЦК 

України) [4]. 

Декларація прав дитини, проголошена Генеральною асамблеєю ООН 

20 листопада 1959 р., у третьому принципі визначила, що дитині від дня її 

народження належить право на ім'я [5]. 

У статті 7 Конвенції «Про права дитини» зазначено, що дитина з моменту 

народження має право на ім’я [6]. 

За існуючими в нашій країні законами батьки зобов’язані невідкладно, 

але не пізніше одного місяця від дня народження, зареєструвати народження 

дитини в державному органі реєстрації актів цивільного стану. Реєстрація 

народження дитини супроводжується присвоєнням їй прізвища, імені й по 

батькові та засвідчується свідоцтвом про народження (ст. 144 Сімейного 

кодексу України) [7]. 

Відповідно до статті 146 Сімейного кодексу України, ім'я дитини 

визначається за згодою батьків. Ім'я дитини, народженої жінкою, яка не 

перебуває у шлюбі, у разі відсутності добровільного визнання батьківства 

визначається матір'ю дитини. Дитині може бути дано не більше двох імен, 

якщо інше не випливає із звичаю національної меншини, до якої належать 

мати і (або) батько. Спір між батьками щодо імені дитини може вирішуватися 

органом опіки та піклування або судом [7]. 

В розумінні законодавства України ім’я особи, яка є громадянином 

України, складається з трьох елементів – прізвища, власного імені та по 

батькові. При здійсненні окремих цивільних прав громадянин може 

використовувати псевдонім (вигадане ім’я) або діяти без зазначення імені. 

Варто зазначити, що Законом України «Про національні меншини» 

закріплюється норма згідно якої, громадяни, у національній традиції яких 

немає звичаю фіксувати по батькові, мають право записувати у свідоцтві про 

народження дитини лише її прізвище та ім’я. Прізвище дитини визначається 

за прізвищем її батьків. Якщо мати, батько мають різні прізвища, то прізвище 

дитини визначається за їхньою згодою. У разі зміни прізвища обома батьками 

прізвище дитини, яка досягла семи років, змінюється за її згодою [8]. 

Право на ім’я включає й право особи на транскрибоване написання свого 

прізвища, імені відповідно до своєї національної традиції (ч. 2 статті 294 

Цивільного кодексу України) [3]. 

Третім складовим елементом імені дитини є по батькові. Традиція 

називати людину по батькові існувала ще з давньоруських часів: в 

документах, які засвідчували походження дитини, завжди була інформація 

про батька. 
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Якщо ім’я батька є подвійним, то по батькові дитини може бути записано 

відповідно до одного з цих імен. Випадки визначення по батькові за двома 

іменами батька не зафіксовано. 

У Сімейному кодексі закріплено право кожної дитини мати «по 

батькові», навіть тоді, коли реальний батько не встановлений. У цьому разі 

«по батькові» може бути вигаданим. 

Отже, право на ім’я – це особисте немайнове право юридичної особи, яке 

є невіддільним від неї та індивідуалізує її. 
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КОНСТРУКЦІЯ МАСОВОГО ПОЗОВУ  

В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

 

Стрімкий розвиток суспільства та економіки породжує нові виклики для 

судової системи захисту суб’єктивного цивільного права. За умов 

перевантаженості національних судів здійснюється пошук механізмів 

спрощення та оптимізації процедури розгляду й вирішення цивільних справ. 

Одним із результатів розвитку цього напряму є конструкція розгляду великої 

кількості спорів, що характеризуються однотипністю. 

До вітчизняних науковців, які досліджували окреслену проблематика, 

належать: Т. В. Степаненко, Ю. Ю. Рябченко, В. А. Миколаєць та ін.  


