
Позови, що випливають

з обов’язку членів сім’ї

по утриманню (ч.2)



Позови щодо участі батьків 

у додаткових витратах на 

дитину

Особливі обставини:

розвиток здібностей дитини

хвороба дитини

каліцтво дитини



необхідністю розвитку дитини за наявності в 
неї здібностей, талантів, у зв'язку з її 
хронічною хворобою, лікуванням, каліцтвом 
тощо. Понесення таких витрат має довести 
особа, що заявляє відповідні вимоги. Ці 
витрати є додатковими, на відміну від коштів, 
які отримуються одним з батьків як аліменти.

вартість поїздки та відпочинку на морі, 
придбаних медикаментів першої необхідності і 
харчування не є особливими обставинами, які 
потребують додаткових витрат з боку іншого з 
батьків.

Постанова ВС від 17.01.2019 року 
у справі № 720/1119/17



Умови призначення аліментів 

на повнолітню дитину

18 
років

23 
роки

• Дитина є непрацездатною

• Дитина потребує допомоги

• Батьки можуть надати

матеріальну допомогу

• Дитина навчається

• Дитина потребує допомоги

• Батьки можуть надати

матеріальну допомогу



Обов'язок батьків утримувати повнолітніх
дочку, сина, які продовжують навчатися після
досягнення повноліття (незалежно від форми
навчання), виникає за обов'язкової сукупності
таких юридичних фактів: 1) досягнення
дочкою, сином віку, який перевищує 18, але є
меншим 23 років; 2) продовження ними
навчання; 3) існування потреби у зв'язку з цим
у матеріальній допомозі; 4) наявність у батьків
можливості надавати таку допомогу (батьки
самі мають бути працездатними та мати такий
заробіток, який дозволив би їм утримувати
себе та свою повнолітню дитину).

Постанова ВС від 21.11.2018 року у 
справі № 583/664/17



Аліменти стягнуто судом саме на час
навчання, тривалість якого може
змінюватися (зокрема у випадку
відрахування з ВНЗ чи інших підстав) та
буде контролюватися в межах процедури
виконавчого провадження, а встановлений
судом період стягнення аліментів до 23-
річчя дитини, є преклюзивним та має на
меті захист прав відповідача у випадку
продовження навчання дитини після
досягнення нею вказаного віку.

Постанова ВС від 08.02.2018 року 
у справі № 205/1302/16-ц



За змістом статті 199 СК України
законодавцем визначено обов'язок батьків
утримувати повнолітніх дітей, які продовжують
навчатись, тобто на весь період навчання,
який охоплює період від вступу до закінчення
чи відрахування з навчання.

Таким чином, висновок суду першої інстанції, з
яким погодився апеляційний суд, щодо
звільнення відповідача від обов'язку
сплачувати аліменти під час перебування
ОСОБА_5. на канікулах є таким, що не
відповідає нормам матеріального права,

Постанова ВС від 23.01.2019 року у 
справі № 346/103/17



Постанова ВС у справі № 766/47/16-ц 

від 28 лютого 2018 року

Середня заробітна плата відповідача складає 5 041

грн 76 коп., доведені витрати становлять 2 860 грн 44

коп., прожитковий мінімум для працездатних осіб

установлено з 1 січня 2016 року у розмірі 1 378

гривень. Таким чином, Верховний Суд доходить

висновку, що ОСОБА_4 має змогу сплачувати аліменти

на дружину у розмірі 1/8 частини від усіх видів

заробітку, оскільки після сплати вказаних витрат, дохід

відповідача залишатиметься вищим від прожиткового

мінімуму.

Середня 

заробітна 

плата

Доведені 

витрати

Прожитко-

вий мінімум

Може

Не може



Доводи заявника про те, що ОСОБА_4 не
має права на подання позову, оскільки їхня
дочка проживає окремо від батьків,
відхилені Верховним Судом, оскільки
судами першої та апеляційної інстанції
встановлено, що мати та дочка
зареєстровані за однією адресою, а
проживання дочки за іншою адресою
зумовлено навчанням на денній формі у
вищому навчальному закладі та має
тимчасовий характер.

Постанова ВС від 21.11.2018 року у 
справі № 583/664/17



 Мінімальний гарантований розмір 
аліментів не застосовується при 
стягненні аліментів на повнолітнього 
сину та дочку.



у випадках, коли дитина потребує матеріальної

допомоги у зв'язку з навчанням до досягнення

нею двадцяти трьох років, правила статті 185

СК України не застосовуються, зазначені

правовідносини регулюються статтею 199 цього

Кодексу.

Постанова ВС України від 24.02.2016 
року у справі № 6-1296цс15



2.8.2.Позови, що 

випливають з обов’язку 

дітей по утриманню 

батьків

Презентація 8



Умови виплати аліментів:
 обов’язок виплачувати аліменти батькам може

бути покладено лише на повнолітніх дітей

 потреба матеріальної допомоги полягає в тому, що
батьки не мають можливості забезпечити своє
гідне існування у зв’язку із відсутністю пенсій чи
їх низького розміру, а також у зв’язку із відсутністю
у них інших джерел існування

 непрацездатними особи, які досягли
встановленого статтею 26 цього Закону пенсійного
віку, або особи з інвалідністю, у тому числі діти з
інвалідністю, а також особи, які мають право на
пенсію у зв’язку з втратою годувальника
відповідно до закону (ст. 1 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування»)

 відсутні обставини для звільнення дітей від
обов'язку утримувати своїх батьків



Ч. 1 ст.204 СК

Може бути 
звільнена

• мати, батько ухилялися 

від виконання своїх 

батьківських обов'язків.

Звільняється

• мати, батько не 
сплачували аліменти на 
утримання дитини, що 
призвело до виникнення 
заборгованості, сукупний 
розмір якої перевищує 
суму відповідних 
платежів за три роки, і 
така заборгованість є 
непогашеною на момент 
прийняття судом рішення 
про визначення розміру 
аліментів на батьків.

Зміни 
2018 
року



Позов про стягнення аліментів може 

бути пред’явлений:

до одного з дітей

до кількох з дітей

до всіх дітей разом

У випадку пред’явлення позову до одного з дітей,

суд за власною ініціативою має право притягнути до

участі у справі інших дітей, незалежно від того

пред’явлено до них позов чи ні в якості третіх осіб



2.9.2.Позови, що 

випливають з обов’язку 

подружжя по утриманню

Презентація 9



Загальні правила щодо взаємного 

утримання подружжя

• вважається той із подружжя, який досяг
пенсійного віку, встановленого законом,
або є інвалідом I, II чи III групи

Непрацездатність 
одного з подружжя

• якщо заробітна плата, пенсія, доходи від 
використання його майна, інші доходи не 
забезпечують йому прожиткового 
мінімуму, встановленого законом (ч.4 
ст.75 СК)

Потреба у 
матеріальній 

допомозі 
(нужденність)

• рівень доходів того з подружжя, який 
повинен надавати утримання, 
знаходження на його утриманні інших осіб 
(неповнолітніх дітей, батьків, інших 
родичів тощо)

Здатність другого 
з подружжя надати 

матеріальну 
допомогу



Постанова ВС у справі № 766/47/16-ц 

від 28 лютого 2018 року

Середня заробітна плата відповідача складає 5 041

грн 76 коп., доведені витрати становлять 2 860 грн 44

коп., прожитковий мінімум для працездатних осіб

установлено з 1 січня 2016 року у розмірі 1 378

гривень. Таким чином, Верховний Суд доходить

висновку, що ОСОБА_4 має змогу сплачувати аліменти

на дружину у розмірі 1/8 частини від усіх видів

заробітку, оскільки після сплати вказаних витрат, дохід

відповідача залишатиметься вищим від прожиткового

мінімуму.

Середня 

заробітна 

плата

Доведені 

витрати

Прожитко-

вий мінімум

Може

Не може


