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НЕСПЛАТА АЛІМЕНТІВ ЯК ВИД ЕКОНОМІЧНОГО 

НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї 

 

Биряк Л. П., Сумський державний університет, Ю-41 

 

Несплата аліментів є однією з найболючіших тем багатьох сімей в 

Україні. Після розлучення батьків діти залишаються проживати з 

одним з них, а інший має сплачувати аліменти, але, нажаль, практика 

засвідчує, що велика кількість батьків ухиляється від своїх обов’язків. 

Саме тому, дослідження цієї теми є актуальним у наш час і заслуговує 

особливого розгляду.  

Батьки або інші особи, що приділяють увагу дитині при її 

вихованні, несуть відповідальність за забезпечення в межах власних 

здібностей і фінансових можливостей умов життя, необхідних для 

повноцінного розвитку дитини. 

Кожна людина повинна приділяти гідну увагу вихованню своїх 

дітей. У Сімейному кодексі України зазначено, що батьки зобов'язані 

утримувати дитину до досягнення нею повноліття, тобто досягнення 

18 років [1]. Обов’язок утримувати дитину є рівною мірою обов’язком 

матері та батька. Навіть якщо один з батьків проживає окремо від 

дитини, то він повинен брати участь у її утриманні у грошовій та 

натуральній формі. За рішенням суду на утримання дитини 

присуджуються аліменти [2]. 

Аліменти вважаються грошові  зобов’язання  між  членами  певної  

сім’ї,  які  виплачуються  певний  час.  Аліменти  не  можна  дарувати,  

заповідати або  ще  якось  передати  їх іншим особам.  Право на  

аліменти має кожна дитина незалежно  від  того,  перебувають  її 

батьки в шлюбі або ні. Саме тому, такі виплати стосуються й тих 

батьків, які перебувають у фактичному шлюбі. 

Аліменти на дитину стягуються на користь одного з батьків, з ким 

проживає дитина, такі гроші є власністю тої особи й повинні 

використовуватися за цільовим призначенням, а саме на утримання 

дитини. 

Відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» кожна 

дитина має право на рівень життя, достатній для її фізичного, 
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інтелектуального, морального, духовного та соціального розвитку [3]. 

Але в більшості випадків, коли сплата аліментів не виконується в 

добровільному порядку, аліменти стягуються примусово. Відповідно 

до цього дитина може бути позбавлена певного невід’ємного права. 

Отже, батьки умисно позбавляють дитину права на гідний рівень 

життя, бо не надають їй належної уваги як у натуральній, так і в 

грошовій формі. 

Якщо умисні дії одного члена сім’ї по відношенню до іншого члена 

сім’ї пов’язані з питаннями економічного спрямування, то у Законі 

України ««Про попередження насильства в сім’ї» визначається термін 

«економічне насильство в сім'ї» – умисне позбавлення одним членом 

сім'ї іншого члена сім'ї житла, їжі, одягу та іншого майна чи коштів, 

на які постраждалий має передбачене законом право, що може 

призвести до його смерті, викликати порушення фізичного чи 

психічного здоров'я людини [4]. 

Таким чином, несплата аліментів – вид економічного насильства в 

сім’ї. Це пояснюється тим, що дитина через несплату одним з членів 

сім’ї аліментів позбавляється певних своїх прав, які передбачені у 

визначенні економічного насильства в сім’ї. Саме тому, батьки не 

розуміючи своїх дій призводять до насильства в сім’ї. 

 

Науковий керівник: Кобзєва Т.А. 
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