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Щоб повернути своїх дітей, 
змініть постанову про опіку 
особою, яка не є одним з 
батьків, або про опіку 
неповнолітньої дитини 

 Ця галузь права є абсолютно новою і все ще розвивається. Округ, у 
який потрібно подати заявку, може мати власну практику. Перш ніж 
звертатися до суду, проконсультуйтеся з місцевим юристом, який 
знається на сімейному праві. 

Чи слід мені читати цей документ?  

Ви повинні прочитати його, якщо будь-що з наведеного нижче правда:  

 Ви є одним з батьків, який втратив опіку над своєю дитиною у справі 

про опіку особою, яка не є одним з батьків, розглянутій у штаті 

Вашингтон.  

Або  

 Ви є одним з батьків, який програв справу про опіку неповнолітньої 

дитини, розглянуту в штаті Вашингтон. Ваші діти тепер мають опікуна. 

Кому не варто це читати?  

Це вас не стосується, якщо: 

 Немає постанови суду, внесеної до суду, а є лише запропонована 

постанова 

 Постанова про опіку особою, яка не є одним з батьків, є лише 

тимчасовою, а не остаточною постановою 

 Ви втратили опіку у справі про судову опіку (держава віддала ваших 

дітей під опіку) 

 Ви втратили опіку на користь іншого з батьків 

 Суд позбавив вас батьківських прав (припинив ваші батьківські права)  
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Про що я дізнаюся? 

Чому тепер може бути простіше це зробити, що зараз будуть шукати суди, і як 

попросити суд, який видав постанову про опіку особою, яка не є одним з 

батьків, або про опіку неповнолітньої дитини, змінити це рішення та 

повернути вам дитину. 

Що змінилося?  

До липня 2019 року ви мали обмежені можливості повернути вашу дитину від 

опікуна, який отримав остаточну постанову про опіку. Ви повинні були 

довести суду, що положення дитини або опікуна змінилося. Ви також повинні 

були довести, що повернення вам дитини буде в найкращих інтересах дитини. 

Суд не брав до уваги те, чи змінилося ваше власне положення.  

1 липня 2019 року Апеляційний суд Вашингтона у справі про опіку In Re 

Custody of S.M. and A.M. визнав цей критерій неконституційним. Суд 

постановив, що у батьків повинна бути можливість продемонструвати 

зміни свого положення. Він також постановив, що вам більше не потрібно 

доводити, що повернення дитини до вас відповідає її найкращим 

інтересам.  

 Вам також доведеться показати, що повернення дитини під вашу 
опіку не зашкодить її зростанню та розвитку.  

Я чув, що цього року закон про опіку особою, яка не є одним 

з батьків, змінили на опіку. Чи означає це, що постанова про 

опіку особою, яка не є одним з батьків, більше не діє, і я 

можу просто повернути своїх дітей? 

Не зовсім. Ця постанова про опіку особою, яка не є одним з батьків, все ще діє. 

Вам все одно доведеться дещо представити суду, щоб повернути своїх дітей. 

Все пояснено в наступному розділі.  

На початку цього року бабуся моєї дитини отримала над нею 

опіку. Я тоді був/була у поганому місці. Зараз моє становище 

набагато краще. Що я можу зробити, щоб повернути своїх 

дітей? 

Ви можете подати клопотання про припинення або зміну постанови про опіку 

https://www.courts.wa.gov/opinions/pdf/782088.pdf
https://www.courts.wa.gov/opinions/pdf/782088.pdf
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неповнолітньої дитини чи про опіку особою, яка не є одним з батьків, щоб 

попросити суд повернути вам вашу дитину. Ви можете надати суду докази та 

декларації, які підтверджують зміни вашого становища.  

Ви можете скористатися нашим пакетом Інструкції щодо подачі заяви про 

припинення дії опікунства чи опіки особою, яка не є одним з батьків, щоб 

повернути ваших дітей. Ви можете отримати його на сайті 

WashingtonLawHelp.org.   

Отримати юридичну допомогу 

 Подайте заявку онлайн за допомогою CLEAR*Online – 
nwjustice.org/apply-online  

 Виникла юридична проблема в окрузі Кінг (окрім виселення або 
звернення стягнення на заставлене майно)? Зателефонуйте за номером 
2-1-1 (або за безкоштовним номером 1-877-211-9274) у будні з 8:00 до 
18:00. Вас з’єднають з особою, що надає правову допомогу. 

 Виникла юридична проблема за межами округу Кінг (окрім 
виселення або звернення стягнення на заставлене майно)? 
Зателефонуйте на гарячу лінію CLEAR за номером 1-888-201-1014 у 
будні з 9:15 до 12:15 або подайте онлайн заявку на сайті 
nwjustice.org/apply-online.  

 Зіткнулися з виселенням? Зателефонуйте за номером 1-855-657-8387. 

 Маєте питання щодо звернення стягнення на заставлене майно? 
Зателефонуйте за номером 1-800-606-4819. 

 Пенсіонери (віком від 60 років), що мають юридичні проблеми за 
межами округу Кінг, також можуть зателефонувати до служби CLEAR*Sr 
за номером 1-888-387-7111. 

 Глухі люди або люди з вадами слуху чи мови можуть зателефонувати 
за будь-яким з цих номерів, використовуючи службу ретрансляції за 
вашим вибором. 

Служба CLEAR та 2-1-1 забезпечать перекладачів. 

Ця публікація надає загальну інформацію про ваші права та обов’язки. Вона не  замінює 
конкретних юридичних консультацій.  

© Northwest Justice Project 2022 1-888-201-1014. 

(Дозвіл на копіювання та розповсюдження надається мережі Alliance for Equal Justice і 
фізичним особам лише для використання в некомерційних цілях.) 
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