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ВИДИ АЛІМЕНТНИХ ЗОБОВ`ЯЗАННЬ ТА ЇХ ВИКОНАННЯ
Запорізька державна інженерна академія, кафедра УСФН
Законом України, про обов’язок батьків утримувати дитину, за рішенням суду
призначаються аліменти. Існують два види аліментів: на дитину та на батьків. В обох
випадках цей обов’язок означає право однієї сторони вимагати отримання матеріальної
допомоги від іншої. Утримання потребують неповнолітні діти, повнолітні діти, які
продовжують навчання та непрацездатні або хворі батьки, діти.
Бат ьки можуть це зробити за домовленістю, в іншому випадку, аліменти сплачуються
за рішенням суду. Окремо виділяють випадок, коли платник аліментів виїжджає за кордон
для постійного проживання в країні, з якою не має договору про правову допомогу, в такому
випадку можуть бути стягнуті аліменти в повному обсязі. Батько або мати, на ім’я якого
виплачуються аліменти, повинен розпоряджуватись ними виключно в інтересах дитини.
В тому разі, якщо дитина знаходиться у навчальному закладі, закладі охорони
здоров’я, тощо – вона має право на отримання аліментів та інших коштів. Це також
стосується і повнолітніх дітей, віком до 23 років, які знаходяться у вищих навчальних
закладах. У тому випадку, якщо дитина не працює, або працює, але цих коштів не вистачає
на оплату навчання або на оплату додаткових витрат, пов’язаних з навчанням, то за
рішенням суду визначається розмір аліментів, потрібних дитині для продовження навчання.
В окремих випадках виділяють заборгованість за аліментами або ухилення від їх
виплати. У першому випадку, заборгованість стягується з платника за рішенням суду або
шляхом відрахувань з заробітної плати до досягнення дитиною повноліття або до 23 років,
якщо вона навчається у вищому навчальному закладі. Заборгованість визначається в
залежності від фактичного заробітку, який платник одержував за час, коли він не сплачував
аліменти, незалежно від того, був отриманий цей заробіток в Україні чи за кордоном.
У другому випадку, ухиляння від сплати аліментів є злочином. Під ухиленням
розуміють будь-які дії, направлені на невиконання рішення суду зі сплати аліментів, такі як:
приховування доходів, зміни місця проживання, місця роботи без повідомлення державного
виконавця про це. Воно може каратись громадськими роботами на строк від 80 до 120 годин;
арештом на строк до трьох місяців або обмеженням волі на строк до двох років. У випадку,
коли особа, яка ухилялась від аліментів була раніше судимою, то покарання, передбачене тієї
ж статтею, зростає від 120 до 240 годин громадських робот; арешт на строк від трьох до
шести місяців, або обмеженням волі на строк від двох до трьох років.
Також існують обов’язки дітей перед непрацездатними батьками по виплаті аліментів,
що зазначені в статті 51 Конституції України та здійснюються добровільно. Відповідно до
статті 202 СК України, у разі позбавлення батьківських прав, обов’язок утримувати матір,
батька не виникає. Якщо батько чи матір ухилялися від виконання своїх батьківських
обов’язків, то за рішенням суду дочка, син можуть бути звільнені від обов’язку по виплаті
аліментів; в окремих випадках суд може присудити аліменти на строк не більш як на три
роки.
Отже, аліменти є важливою частиною майнових відносин між батьками та дітьми.
Матеріальна підтримка, частіше за все, здійснюється добровільно: чи по домовленості
батьків, які розлучилися, чи дітьми, які піклуються про своїх непрацездатних батьків. Але,
існує також зобов’язання виплачувати аліменти за рішенням суду, тобто примусово, а
ухиляння батьками або дітьми від сплати аліментів карається законом.

