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КОРОТКИЙ ПОСІБНИК ДЕРЖАВИ УКРАЇНА З МІЖНАРОДНОГО 

ВИКРАДЕННЯ ДИТИНИ 

-  присвячений всім українкам–матерям, які живуть за кордоном - 

Якщо ви помилково одружилися з дурним іноземцем та народили спільну дитину, 

визнайте свою помилку та виправить її рішуче. Ми надамо вам допомогу з метою 

повністю захистити ваше материнство. Ми раді вітати вас знову на вашій 

улюбленій батьківщині – Україні. І ми зробимо все, щоб завадити рідному батьку 

дитини-іноземцю або тримати його від вас подалі. 

Якщо ви нам не вірите, подивиться додатки: по-перше, прочитайте Гаазьку 

конвенцію з міжнародного викрадення дитини, а потім те, що наші суди та органи 

влади майстерно зробили з неї (найостанніше у справах Сабіни Мертенс та Еміля 

Юнга, та, будь ласка, змінить їх такі непатріотичні прізвища). За тривалі 70 років 

радянського режиму ми стали майстрами у перекрученні та спотворенні закону,  в 

чому будь-яка мафіозна дер жава може нам позаздрити. 

1. Якщо ви незадоволені вашим нудним та болючим життям за кордоном, зробить 

вигляд, що ви не надовго їдете навідати ваших родичів в красивій та успішній 

Україні. Особливо має сенс обманювати батьків німецьких-фашистів, щодо 

справжньої мети вашої подорожі. 

Не повертайтеся з України. Ми ніколи не поцікавимся, чи були ваші мотиви 

для приховування та утримування дитини егоїстичними чи божевільними. За 

умовчанням, ми припускаємо з вашого боку найблагородніші та чесні мотиви. 

Погані мотиви – завжди у батьків-іноземців, і це без всякого (!) обговорення. 

Таким чином, ми з вами згоден: втрата такого батька, звичайно, не зашкодить 

добробуту вашої дитини. 

2. Ми захистимо вас від будь-якого глибокого дізнання, допиту або судового 

переслідування – будь то іноземні органи влади (за запитом вашого чоловіка) 

або наші, введени в оману законослухняними елементами апарату (які, на 

жаль, не були знищені повністю). 

3. Якщо ваш чоловік насмілиться з’явитися в Україні та заявить про свої 

батьківські права, повірте, він відчує в якій науці ми на другому місці після  

самої матінки - Росії: ми його втягнемо, а потім виснажимо міріадами 

бюрократичних процедур, обмежень, вивертів.  Подолання їх буде коштувати 
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вашому чоловіку років його життя. Ми поховаємо його під монументальними 

купами документів справи (більшість з яких, за іронією долі, повинні бути 

представлені йому) й виснажимо фізично, розумово та фінансово 

нескінченними затримками й відстроченнями.  

Якщо через два роки він ще не здасться, наші  високо професійні судді, на 

кшталт радянських, з Апеляційного та Касаційного судів, доб’ють його 

остаточно. Їм особливо не подобається (його ігнорують) міжнародне право, 

вони завжди знайдуть (взагалі невідомі) адміністративні норми, згідно з якими 

права матері переважають над правами батька (навіть якщо це кричуще 

протистоїть принципу рівності нашого власного Сімейного кодексу, але не 

звертайте занадто уваги…). Ці суди є неперевершені в запереченні 

незаперечного і приховуванні найочевиднішого, наприклад,  статусу 

іноземного мешканця вашої дитини та виключної компетенції іноземних судів у 

винесенні остаточного рішення стосовно опіки.  

Якщо цього не достатньо, брешіть як можна більше в судовому засіданні – про 

алкоголізм вашого чоловіка, насильство, перелюбство, педофілію тощо. 

Користуйтесь своєю фантазією, мов автор історій жахів, не турбуйтесь, наші 

лояльні судді ніколи не вимагатимуть у вас доказів! І наша Служба у справах 

дітей з задоволенням прийме вашу версію як єдину офіційну та надійну. Вони 

взагалі ненавидять батьків-іноземців, і вони (по праву) не мають ні 

найменшого наміру вислухати цих набридливих чужинців, перш ніж видати 

свої одностайні звіти та рекомендації на користь матерів.  

В будь-якому критичному випадку, ви безумовно можете довіритися 

радянській солідарності жінок нашого апарату, а чоловіки-службовці завжди 

готові наслідувати їх приклад (тому що знають про ефективність покарань за 

непослух). 

4. В якості особливої до вас люб’язності, ми прямо або побічно закриємо вашому 

чоловіку доступ до вашої дитини (хоча через цей нестерпний міжнародний 

закон його батьківські права не можуть бути відкинутими офіційно, навіть 

якщо ми хотіли би це зробити з патріотичною пристрастю). Всякий раз, коли 

він буде звертатися щодо здійснення своїх батьківських прав, ми відповімо 

йому (правдиво), що в нас немає компетентності на це проти вашої волі. Ми 

навчимо його, що підпис України на цій неприродній Гаазькій конвенції – це 
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просто прикраса, а весь цей юридичний театр навколо неї, є частиною 

рідкісної вистави Україні для зовнішнього світу. 

І якщо ваш чоловік коли-небудь спробує вирішити свою проблему силоміць (як 

будь-який гордий батько-українець зробив би на його місці), ми затримаємо 

його. Але не хвилюйтеся: ми випустимо його вчасно, так щоб він зміг 

продовжувати заробляти аліменти для вас. Ви повинні спробувати витягти з 

нього чотиризначні щомісячні виплати (у євро, а не у гривнях) в обмін на 

обіцянку побачень з дитиною раз на десять років (що не виконується). В будь-

якому випадку, у вас буде достатньо часу, щоб повністю відштовхнути дитину 

від нього. Скажіть дитині, що він скажений пияка (цілком ймовірно у 

середньостатистичному українському середовищі), або навіть помер. Завадьте 

дитині вивчити мову вашого чоловіка (саме це ми сподіваємось ви зробите в 

будь-якому випадку…). Наші державні органи влади не видадуть інформацію, 

так що ви зможете зберегти таємницю від вашої дитини. 

Хіба ми не досконала мафіозна держава і досить ефективний спонсор 

міжнародного викрадення дітей (яке неприємне слово для нашої поважної служби 

з репатріації дітей)? 

Ви добре знаєте, що: 

A. Наші послуги є для вас абсолютно безкоштовними. Весь тягар буде 

покладений на вашого чоловіка. 

B. Дурний Європейський Союз, звідки ми «реімпортуємо» більшість наших 

втрачених синів та дочок без згоди їх батьків, ніколи не буде занадто 

скаржитись або карати нас, відмовивши у щедрих субсидіях, які допомагають 

нам вижити. Ми будемо посміхатися Заходу, обіцяти реформи нашої юридичної 

системи (хоча вона працює так надійно) і нічого не робити. 

Щиро ваша, 

Славна держава Україна 

PS. Не забудьте: разом ми сильніші! ;-)) 

 


