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Висновок: 

Прийняттю не підлягає з підстав, 

що створюють дискримінаційне становище для певних категорій осіб 

 

 

Опис законопроекту.  

Автори законопроекту пропонують узгодити норми сімейного законодавства у сфері аліментних 

правовідносин шляхом уніфікації підходів у визначенні часу, з якого присуджуються аліменти та 

змінюється їх розмір. Законопроектом планується забезпечити належний захист прав та інтересів 

усіх учасників аліментних правовідносин, а також належне виконання батьками обов’язку 

утримувати дитину. Ще одним із завдань законопроекту автори виділяють  усунення неоднакового 

застосування судами норм Сімейного кодексу України при вирішенні справ за позовами про зміну 

розміру аліментів, а саме в частині визначення часу, з якого має бути зменшено або збільшено їх 

розмір. 

Основні положення законопроєкту. 

Проектом Закону пропонується внести зміни до частини першої статті 192 Сімейного кодексу 

України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, №№ 21-22, ст. 135) та законодавчо 

врегулювати визначення часу, з якого за рішенням суду зменшується або збільшується розмір 

аліментів:  

«Розмір аліментів зменшується або збільшується за рішенням суду від дня 

пред’явлення позову.» 

 

 



 

 

 

Наявність або відсутність положень проекту нормативно-правового акта, які не відповідають 

принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

Незважаючи на те, що метою законопроекту є, як зазначають його автори, захист як платника, так і 

одержувача аліментів у випадку виникнення підстав для зміни їх розміру (погіршення чи 

покращення матеріального становища, втрата роботи тощо), положення зазначеного законопроекту 

мають дискримінаційний характер стосовно жінок, які в переважній більшості звертаються до суду 

для отримання аліментів. 

Так, у випадках, якщо зменшення розміру аліментів відбуватиметься від дня пред’явлення позову, а 

не набрання законної сили судовим рішенням про зменшення розміру аліментів, жінки будуть 

позбавленні визначеності у тому, яку суму коштів, виплачених платником аліментів, вони можуть 

витрачати. Адже якщо справа щодо зменшення розміру аліментів розглядається протягом тривалого 

часу, сплата аліментів протягом цього часу все ж відбувається. У випадку ж, якщо суд прийме 

рішення про зменшення розміру аліментів, жінці потрібно буде повернути усі надміру сплачені 

кошти, які були виплачені як аліменти за період часу від пред’явлення позову до набрання судовим 

рішенням про зменшення розміру аліментів законної сили.      

На додаток, ч.2 ст. 197 Сімейного кодексу України передбачає, що у випадках, якщо у платника 

аліментів існує заборгованість по їх виплаті, за його позовом суд може повністю або частково 

звільнити такого платника аліментів від сплати заборгованості за аліментами, якщо вона виникла у 

зв'язку з його тяжкою хворобою або іншою обставиною, що має істотне значення. Платник аліментів 

може вдаватися до зловживань своїми правами, зокрема, аргументовувати несплату аліментів та 

заборгованості за ними у зв’язку з тим, що в судовому розгляді перебуває справа про зменшення 

розміру аліментів, що, на його переконання, є «іншою обставиною, що має істотне значення». Це 

може мати наслідком призупинення виконавчого провадження зі стягнення аліментів, а отже до 

неотримання аліментів взагалі, допоки не буде остаточного рішення суду про збільшення/зменшення 

розміру аліментів. 

Відповідність Конституції України. 

  Відповідно до ст. 51, 52 Конституції України на батьків покладається  обов’язок утримувати своїх 

неповнолітніх дітей і непрацездатних повнолітніх дітей, які потребують матеріальної допомоги, 

незалежно від того чи перебувають вони у шлюбі чи ні (у випадку народження дитини під час 

фактичних шлюбних відносин), чи визнаний шлюб недійсним, чи позбавлені вони батьківських прав, 

чи дитина від них відібрана тимчасово без позбавлення батьківських прав. Способи виконання 

батьками обов’язку утримувати дитину визначаються за домовленістю між ними, або за рішенням 

суду. 

Відповідність європейським стандартам щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок 

і чоловіків. 

Важливий вплив у регулюванні аліментних зобов'язань відіграють міжнародні конвенції, а саме: 

Конвенція про стягнення аліментів за кордоном від 20 червня 1956  року, Конвенція про визнання і 

виконання рішень стосовно зобов'язань про утримання від 2 жовтня 1973 року, Конвенція про  

 



 
 

 

міжнародне стягнення аліментів на дітей та інші форми сімейного утримання від 23 листопада 2007 

року, яка була ратифікована 11 січня 2013 року. Конвенцією від 23 листопада 2007 року встановлені 

адміністративні способи стягнення аліментів. 

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 27 Конвенції ООН про права дитини від 20 листопада 1989 pоку, яка 

ратифікована постановою ВРУ № 789-ХІІ від 27 лютого 1991 pоку та набула чинності для України 27 

вересня 1991 pоку, держава визнає право кожної дитини на рівень життя, необхідний для фізичного, 

розумового, духовного, морального і соціального розвитку дитини. Батьки або інші особи, які 

виховують дитину, несуть основну відповідальність за забезпечення в межах своїх здібностей і 

фінансових можливостей умов життя, необхідних для розвитку дитини. 

    

 Висновок за результатами експертизи: 

       

Положення даного законопроекту створюють дискримінаційне становище для жінок, які є 

одержувачками аліментів. З метою забезпечення повною мірою інтересів дитини, а також уникнення 

невизначеності щодо розміру аліментів, який має стягуватися у період з дня пред’явлення позову про 

збільшення/зменшення розміру аліментів і до набрання законної сили рішення про 

збільшення/зменшення розміру аліментів, є необхідним визначити день набрання рішенням про 

збільшення/зменшення розміру аліментів законної сили як момент, з якого зменшується або 

збільшується розмір аліментів. 

 

 

 

 


