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Виходячи з того, що усиновлення — це юридичний акт, воно, як і будь-який інший
подібний акт, що не досягає поставленої мети, може визнаватися недійсним і
скасовуватися. Звідси підставами припинення усиновлення є визнання усиновлення
недійсним і скасування усиновлення.

  

Право на звернення до суду з позовом про визнання усиновлення недійсним мають
батьки, усиновлювач, опікун, піклувальник, орган опіки та піклування, прокурор, а також
усиновлена дитина, яка досягла чотирнадцяти років.

  

Усиновлення визнається недійсним, якщо воно було проведене без згоди дитини та
батьків, якщо така згода була необхідною; якщо усиновлювач не бажав настання прав та
обов'язків, які виникають у результаті усиновлення (фіктивне усиновлен: ня); якщо воно
було проведене на підставі підроблених документів; у разі відсутності згоди на
усиновлення другого з подружжя, опікуна, піклувальника, закладу охорони здоров'я або
навчального закладу.

  

Якщо одним з подружжя усиновлена дитина другого з подружжя, усиновлення може
бути визнане недійсним за рішенням суду, якщо буде встановлено, що на момент
усиновлення другий із подружжя не мав наміру продовжувати з ним шлюбні відносини.

  

Правові наслідки визнання усиновлення недійсним. Усинов: лення, визнане
недійсним, анулюється з моменту його здійснення, тобто припиняються права та
обов'язки, які виникли раніше і встановлені законом для усиновлювача, його родичів та
усиновленої дитини і відновлюються права та обов'язки між дитиною, її батьками та
іншими родичами за походженням. Дитина, яка не досягла чотирнадцяти років, за
бажанням батьків або інших ро: дичів передається їм, а якщо це неможливо, вона
передається на опікування органові опіки та піклування. Відновлюється прізвище, ім'я та
по батькові дитини, які вона мала до усиновлення. За бажанням дитини вона має право
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надалі іменуватися прізвищем, ім'ям та по батькові, які вона одержала у зв'язку з
усиновленням.

  

Суд може постановити рішення про стягнення аліментів на дитину з особи, яка була її
усиновлювачем, на строк не більш як два роки, якщо дитина не має батьків або батьки не
мають змоги її утримувати, за умови, що усиновлювач може надавати матеріальну
допомогу.

  

Порядок поновлення актового запису про народження у разі визнання
усиновлення недійсним. 
Після набрання чинності рішен: ням суду про визнання усиновлення недійсним суд у
місячний строк зобов'язаний надіслати копію рішення до державного органу РАЦС за
місцем реєстрації народження дитини, який вносить відповідні зміни до актового запису
про народження дитини.
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