Стягнення аліментів

ПОСИЛЮЄМО ПРАВОВІ
МОЖЛИВОСТІ
ЗАХИЩАЄМО ПРАВА
І СВОБОДИ ЛЮДИНИ
РОЗВИВАЄМО
ГРОМАДИ

Конституція України як основний закон
держави проголошує: «Батьки зобов’язані
утримувати дітей до досягнення ними повноліття».

Аліменти – це грошові зобов’язання між членами
однієї сім’ї, які виплачуються протяжний час. Аліменти не можна подарувати, заповідати або ще
якось передати права на них третім особам.

Аліменти є власністю самої дитини, а не батьків.
Останні лише отримують та використовують їх від
імені дітей.

ЩО ВАРТО ЗНАТИ ПРО АЛІМЕНТИ
•

Право на аліменти дитина має незалежно від
того, чи перебувають її батьки в шлюбі. Тому
всі закони, що стосуються виплати аліментів,
стосуються також і тих батьків, які перебувають у цивільному шлюбі.

•

Аліменти на утримання дітей сплачуються
щомісяця до досягнення дитиною повноліття,
тобто 18 років.

•

При навчанні дитини в навчальному закладі
(вищому або середньому) строк сплати аліментів може бути подовжено за рішенням
суду на весь період навчання (але не довше,
ніж по досягненню дитини 23 років).

•

Сплата аліментів можлива в добровільному
порядку (за домовленістю між батьками дитини) та в примусовому (через суд). Той з батьків, з яким проживає дитина (діти), має право
звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів.

ВИ МОЖЕТЕ ЗВЕРТАТИСЯ ДО
СУДУ ІЗ ЗАЯВОЮ ПРО ВИДАЧУ
НАКАЗУ ПРО СТЯГНЕННЯ
АЛІМЕНТІВ, ЯКЩО:
1) відсутній спір щодо встановлення або оспорювання батьківства / материнства дитини та
відсутня необхідність залучити до справи інших зацікавлених осіб;
2) подано заяву про видачу судового наказу про
стягнення аліментів у розмірі, який визначено
законом, а саме: на одну дитину – 1/4, на дві дитини – 1/3, на три і більше дітей – 1/2 заробітку
(доходу) платника, але не більше 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на
кожну дитину; або ж 50% прожиткового мінімуму для кожної дитини відповідного віку;
3) між сторонами відсутній спір про право.
За подачу заяви про видачу судового наказу сплачується судовий збір у розмірі 0,2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (станом на
01.10.2017 року – 320 грн.)

ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ДО
СУДУ
Після прийняття судом ухвали про відкриття наказного провадження судовий наказ по суті вимог
видається судом у триденний термін. Сам судовий
наказ видається без виклику заявника, боржника та
інших осіб, а також без проведення судового засідання.

У разі відсутності підстав для звернення із заявою
про видачу наказу про стягнення аліментів потрібно
звертатися до суду в позовному провадженні.

НЕОБХІДНО ЗІБРАТИ
НАСТУПНІ ДОКУМЕНТИ:
•

Копії сторінок Вашого паспорту (1, 2, реєстрація) та ідентифікаційного коду – 2 екз.;

•

Копії сторінок паспорту Відповідача (1, 2, реєстрація) та його ідентифікаційного коду (за наявності вказаних документів) – 2 екз.;

•

Копії свідоцтва про шлюб (якщо дитина народжена у шлюбі) – 2 екз.;

•

Копії рішення суду або свідоцтва про розірвання шлюбу (якщо шлюб розірвано) – 2 екз.;

•

Копії свідоцтва про народження дитини – 2 екз.;

•

Копія довідки з ЖЕКу (міськради, сільради) про
проживання дитини разом з Вами (про склад
сім’ї), що підтверджує факт перебування дитини
на Вашому утриманні – 2 екз.;

•

Якщо дитина хворіє: копії довідок про перебування на диспансерному обліку, стаціонарному
лікуванні, квитанцій про покупку медикаментів і
т. д. – 2 екз.;

•

Позовна заява (яку Вам може допомогти скласти юрист) про стягнення аліментів на неповнолітню дитину у двох примірниках.

В суд подаються копії документів, оригінали зали
шаються у Вас. Ви їх обов’язково берете на судові
засідання.

При подачі позовної заяви про стягнення аліментів
на неповнолітню дитину судовий збір не сплачується (п. 3 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий
збір»).

СПОСОБИ СТЯГНЕННЯ
АЛІМЕНТІВ:
Згідно Сімейного Кодексу України, аліменти можуть
стягуватися в такий спосіб:
•

У частці від доходу платника аліментів (наприклад,
1/4, 1/3);

•

У твердій
1500 грн.).

грошовій

сумі

(наприклад,

1000,

Бажано в позовній заяві просити суд стягнути аліменти саме в частині від доходів. Розміри заробітних плат
хоч потроху, але поступово збільшуються, таким чином буде збільшуватися і розмір аліментів. У разі, якщо
платник аліментів не працює, аліменти будуть стягуватися згідно з розміром середньої заробітної плати по
регіону.
При стягненні аліментів на одну дитину, у судовій практиці розмір аліментів переважно становить на одну дитину – 1/4, на двох дітей – 1/3, на трьох і більше – 1/2 всіх
доходів батьків, що оплачує аліменти.
Станом на 01.10.2017 р., відповідно до Закону України «Про Державний бюджет на 2017 рік», розмір мінімальних аліментів для дітей до 6 років становить
713 грн. ( з 1 грудня – 746 грн.), для дітей від 6 до
18 років – 888.50 грн. ( з 1 грудня – 930 грн.)
Згідно Закону України «Про виконавче провадження»
та ст. 128 Кодексу законів про працю, сукупний розмір
відрахувань із заробітної плати не повинен перевищувати 50%.
Згідно зі ст. 191 Сімейного Кодексу України, аліменти
на дитину присуджуються за рішенням суду від дня
пред’явлення позову.
Рішення про стягнення аліментів підлягають негайному виконанню. Одержувачу не потрібно чекати, поки
сплине термін для апеляційного оскарження або буде
розглянута апеляція – першу виплату він може отримати вже цього місяця. Після вступу рішення в законну силу, вам необхідно отримати в суді копію рішення
суду і виконавчий лист (у випадку примусового виконання рішення суду через виконавчу службу).
Для цього потрібно написати заяву про видачу копії рішення суду і виконавчого листа – зразки таких заяв,
як правило, є на дошках об’яв у всіх судах. Ретельно
перевірте дані стягувача та боржника.

На сьогодні спілка об’єднує
24 організації у 14 регіонах України

Мережа правового розвитку – це коаліція громадських
організацій, які розвивають територіальні громади через
надання безоплатної правової допомоги. Офіси Мережі –
це передусім юристи та адвокати, які працюють для
громадського блага у різних куточках України.
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Контакти та графіки роботи всіх офісів Мережі
ldn.org.ua/office/
Цей буклет носить рекомендаційний характер,
і вирішення окремих ситуацій потребує
консультації зі спеціалістом. Інформація є
актуальною на момент виходу буклетів 10.11.2017

Це видання створене та надруковане за підтримки Міжнародного Фонду
«Відродження». Виражені у виданні думки належать авторам і не
обов’язково відображають погляди МФ «Відродження».

