
Відповідальне батьківство: обмеження за несплату аліментів 

Столична юстиція в рамках реалізації правопросвітницького проекту «Я 

МАЮ ПРАВО!» пропагує відповідальне батьківстов та нагадує батькам про 

вчасну сплату аліментів.  

В Україні з 6 лютого 2018 року почав діяти Закон України № 2234-VIII 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 

захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку 

примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів» від 7 грудня 2017 

року. 

Законом передбачено ряд нових заходів примусового стягнення 

аліментів. Одним із таких заходів є тимчасове обмеження боржника у праві 

керування транспортними засобами, за наявності заборгованості зі сплати 

аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість 

місяців – до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі. 

Внесені відповідні зміни в Закони «Про дорожній рух», «Про 

Національну поліцію», відповідно яких забороняється керувати 

транспортними засобами особам, відносно яких державним виконавцем 

встановлено тимчасові обмеження у праві керування транспортними 

засобами, - тягне за собою позбавлення права керування транспортними 

засобами на строк від трьох до шести місяців. 

У разі виникнення такої заборгованості, виконавець виносить 

вмотивовану постанову і надсилає сторонам для відома не пізніше наступного 

робочого дня з дня їх винесення. Постанови направляються до виконання 

відповідними органами, після закінчення строку для оскарження рішення, 

якщо дії виконавця не були оскаржені. У разі оскарження, постанова, якщо її 

не скасовано, підлягає виконанню відповідними органами після розгляду 

справи відповідним судом. 

При цьому визначається ряд застережень, коли тимчасове обмеження 

боржника у праві керувати транспортними засобами не може бути 

застосовано, зокрема, у разі: 

 якщо встановлення такого обмеження позбавляє боржника основного 

законного джерела засобів для існування; 

 використання боржником транспортного засобу у зв’язку з інвалідністю 

чи перебуванням на утриманні боржника особи з інвалідністю I, II групи, 

визнаної в установленому порядку, або дитини з інвалідністю; 

 проходження боржником строкової військової служби, військової 

служби за призовом осіб офіцерського складу, військової служби за призовом 

під час мобілізації, на особливий період або якщо боржник проходить 

військову службу та виконує бойові завдання військової служби у бойовій 

обстановці чи в районі проведення антитерористичної операції; 

 розстрочення або відстрочення сплати заборгованості за аліментами у 

порядку, встановленому законом. 

Отже, законодавець крок за кроком робить більш ефективним 

законодавство направлено передусім на захист інтересів дітей і осіб, із якими 

дитина проживає. 
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