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Шанц 
на аба ро ну 
дзi ця ча га 

лё су
Яго дае праз iн фар ма цый на-асвет нiц кую дзей насць 

па пра ва вых пы тан нях — з удзе лам спе цы я лiс таў 

юры дыч най га лi ны — прад стаў нiц тва Дзi ця ча га 

фон ду ААН (ЮНI СЭФ) у Бе ла ру сi. Ра бо та вя дзец ца 

пры пад трым цы ўра да Вя лi ка бры та нii i па дзе ле на 

на не каль кi кi рун каў, мэ та якiх — да па маг чы лю дзям 

за ха ваць ста сун кi з сям' ёй i за ко нам.

З 29 лi пе ня i да кан ца гэ та га го да па се ра дах i пят нi цах 

у Telegram ад бы ва ец ца ан лайн-кан суль та ван не дзя цей i 

баць коў, якое да па ма гае вы свет лiць ба за выя пы тан нi i 

акрэс лiць пэў ныя тон ка сцi праб ле мы, перш чым брац ца 

вы ра шаць яе дэ та лё ва.

У лi пе нi ад бы ло ся не каль кi тэ ма тыч ных вэ бi на раў з 

уде лам прад стаў нi коў рэс пуб лi кан скай ка ле гii ад ва ка таў. 

Пы тан нi, якiя ўзды ма лi ся на гэ тых ме ра пры ем ствах, ака-

за лi ся на столь кi за па тра ба ва ныя i вы клi ка лi та кую цi ка-

васць, што ўво сень ЮНI СЕФ збi ра ец ца за пус цiць яшчэ 

ад ну част ку пра ек та з удзе лам ад ва ка таў. Гэ та бу дуць 

iн тэр нэт-лек цыi ў за пi се на дак лад ныя тэ мы, якiя пас ля 

мож на бу дзе вы ка рыс тоў ваць у на ву чаль ным пра цэ се i 

ў iн фар ма цый на-пра фi лак тыч най ра бо це. Та кiя на ме ры 

агу чыў Дзмiт рый ШЫ ЛIН, стар шы ка ар ды на тар па пы-

тан нях ахо вы дзя цiн ства Дзi ця ча га фон ду ААН (ЮНI-

СЭФ) у Бе ла ру сi:

— Мяр ку ец ца зла дзiць так са ма iн тэр нэт-трэ нiн гi i жы-

выя су стрэ чы, ка лi да зво лiць эпi дэ мi я ла гiч ная сi ту а цыя, 

для на стаў нi каў i вуч няў ста рэй шых кла саў, вы клад чы каў i 

сту дэн таў ВНУ. Ужо iс нуе да мо ва з ВНУ краіны, што та кiя 

асвет нiц кiя ме ра пры ем ствы ад бу дуц ца са сту дэн та мi-псi-

хо ла га мi i сту дэн та мi-юрыс та мi.

Ся род школь нi каў i сту дэн таў ВНУ i ся рэд нiх спе цы яль-

 ных уста ноў аб' яў ле ны кон курс на най леп шае эсэ на 

тэ му ад наў лен ча га пра ва суд дзя. Су мес на з Мi нiс тэр ствам

юс ты цыi пра во дзiц ца кон курс «Пра ва на дзя цiн ства», 

у рамках яко га дзе цi i пад лет кi да сы ла юць свае ма люн кi, 

вi дэа ро лi кi i кам п'ю тар ныя анi ма цыi са сва iм ба чан нем 

улас ных пра воў.

— Ра бо ты пры хо дзяць вель мi роз ныя. Дзе цi ўзды ма юць 

не толь кi тэ мы сям'i i мi ру — тут так са ма праб ле мы iн ва-

лiд нас цi, адзi но ты, п'ян ства, су iцы ду, — акрэс лiў Дзмiт рый 

Шы лiн. — Пас ля пад вя дзен ня вы нi каў мы хо чам рас паў-

сю дзiць гэ тую iн фар ма цыю, маг чы ма, з удзе лам са мiх 

аў та раў i iх баць коў, па рэ гi ё нах Бе ла ру сi.

ЮНI СЕФ ла дзiць так са ма ак тыў ную iн фар ма цый ную 

кам па нiю па раз вiц цi ад наў лен ча га пра ва суд дзя. У пры-

ват нас цi, ство ра на не каль кi анi ма цый ных вi дэа ро лi каў, дзе 

рас каз ва ец ца, што дзе цi, якiя зна хо дзяц ца ў кан флiк це з

за ко нам, ма юць шанц на нар маль нае дзя цiн ства i ба раць бу 

су праць стыг ма ты за цыi.

— Мы хо чам рас ка заць лю дзям пра пе ра ва гi ад наў лен-

ча га пра ва суд дзя i ме ды я цыi. Па спра ба ваць даць дзе цям, 

якiя ўжо ма юць кан флiкт з за ко нам, шанц вы пра вiць сi ту а-

 цыю, каб яны не атры ма лi па ка ран ня ў iза ля цыi ў за кры -

тай уста но ве, — па дзя лiў ся прад стаў нiк ЮНI СЕФ. — Гэ та 

ра бо та з юры дыч най су пол кай (суд дзя мi, пра ку ро ра мi,

такімі) i з ты мi пра фе сi я на ла мi, што кан так ту юць з такімі 

дзець мi: вы клад чы ка мi са цы яль на-пе да га гiч ных цэнт раў, 

прад стаў нi ка мi ка мi сiй па спра вах не паў на лет нiх i iн шы мi 

спе цы я лiс та мi.

У каст рыч нi ку ў Мiн ску ад бу дзец ца вя лi кая кан фе-

рэн цыя па ад наў лен чым пра ва суд дзi, дзе спе цы я лiс ты 

рас ка жуць пра пэў ныя вы нi кi вя лi кай пра цы. «Ся мей ная 

га зе та» так са ма да лу чы ла ся да ра бо ты ЮНI СЕФ, каб на 

сва iх ста рон ках рас каз ваць чы та чам пра пы тан нi, якiя 

ўзнi ма юц ца на вэ бi на рах, пры вес цi па ра ды i тлу ма чэн нi 

спе цы я лiс таў, даць маг чы масць са мiм пад лет кам рас ка-

заць, як змя нiў ся iх лёс.

Iры на СI ДА РОК.

Па ме ры алi мен таў i тэр мi ны 

iх спаг нан ня, маг чы масць не 

пла цiць гро шы на ма ло га або 

змен шыць су му, на ступ ствы 

ўхi лен ня ад вы плат i ака лiч нас цi 

зма ган ня з не сум лен ны мi 

алi мент шчы ка мi... Гэ тыя i мно гiя 

iн шыя пы тан нi аб мер ка ва лi 

прак ты ку ю чыя ад ва ка ты 

Мiн скай аб лас ной юры дыч най 

кан суль та цыi № 1 На тал ля 

МЕН ЧА i Жан на КI СЯ ЛЁ ВА 

на ад ным з апош нiх ве бi на раў, 

ар га нi за ва ных Дзi ця чым 

фон дам ААН (ЮНI СЭФ) 

у Бе ла ру сi су мес на 

з рэс пуб лi кан скай ка ле гi яй 

ад ва ка таў.

Пла цiць 
да паў на лец ця i пас ля

Аба вя зак баць коў — утрым лi ваць 

не паў на лет нiх ма лых, а так са ма паў-

на лет нiх, але не дзея здоль ных дзя-

цей, якiя ма юць па трэ бу ў да па мо зе. 

Праб ле мы ўтры ман ня, як пра вi ла, уз-

нi каць пад час раз во ду, ка лi су жэн-

цы пе ра ста юць жыць ра зам i вес цi 

агуль ную гас па дар ку.

Час цей за ўсё сi ту а цыя з вы пла-

та мi вы ра ша ец ца доб ра ах вот на. 

До сыць час та па мiж баць ка мi за-

клю ча юц ца па гад нен нi аб вы пла це 

алi мен таў. Ка лi яго ня ма, алi мен ты 

мо гуць спа га няц ца згод на са шлюб-

ным да га во рам або па гад нен нем аб 

дзе цях. Ад нак ка лi баць кi ўхi ля юц ца 

ад свай го аба вяз ку па ўтры ман нi, 

алi мен ты спа га ня юц ца ў су до вым 

па рад ку.

— Не дзея здоль ныя паў на лет нiя 

дзе цi ма юць пра ва на ўтры ман не 

баць коў не за леж на ад ча су i пры-

чы ны на ды хо ду ў iх iн ва лiд нас цi i 

да мо ман ту, па куль гэ тая не дзея-

здоль насць за хоў ва ец ца. Асо ба-

мi, якiя ма юць па трэ бу ў да па мо зе, 

пры зна юц ца не дзея здоль ныя, якiя 

не ма юць да стат ко вых срод каў для 

iс на ван ня, — аба зна чы ла Жа на Кi ся-

лё ва. — Факт атры ман ня са цы яль най 

да па мо гi не азна чае, што паў на лет нi 

не пра ца здоль ны не мае пра ва на алi-

мен ты. Яму па вiн на ха паць гро шай 

на пры стой нае жыц цё.

Для пра ца здоль ных баць коў што-

ме сяч ны па мер алi мен таў па вi нен 

скла даць не менш за 50 % бюд жэ ту 

пра жы тач на га мi нi му му на ад на го 

ма ло га, 75 % — на два iх i 100 % — 

на тра iх i больш ма лых.

— Тэр мiн вы пла ты алi мен таў аб-

мя жоў ва ец ца паў на лец цем дзi ця цi 

не за леж на ад та го, цi мае яно пас ля 

свай го 18-год дзя да ход, ву чыц ца цi 

пра цуе, — да да ла ад ва кат. — За ко-

нам вы зна ча ны так са ма вi ды да хо-

ду, з яко га па вiн ны вы плач вац ца алi-

мен ты: ту ды ўклю ча юц ца зар пла та, 

пен сiя, сты пен дыя, да па мо га i iн шае. 

Ка лi баць ка атрым лi вае не па ста ян ны 

да ход або мае да ход у на ту раль най 

фор ме, на прык лад, з'яў ля ец ца фер-

ме рам, то па мер вы плат вы зна ча ец-

ца дак лад най су май — пэў най коль-

кас цю ба за вых ве лi чынь.

Не толь кi гро шы, 
але i не ру хо масць

Ка лi баць ка па вi нен вы плач ваць 

алi мен ты, ад нак мае iн шых дзя цей, 

якiя праз вы пла ту алi мен таў аказ ва-

юц ца ў менш вы гад ным фi нан са вым 

ста но вi шчы ў па раў на ннi з ты мi, хто 

атрым лi вае алi мен ты, а так са ма ка лi 

баць ка iн ва лiд I цi II гру пы, суд мо жа 

змен шыць пра ду гле джа ны за ко нам 

па мер алi мен таў цi ўво гу ле вы зва лiць 

яго ад iх упла ты.

Ка лi пас ля раз во ду дзе цi за ста юц ца 

пры кож ным з баць коў, алi мен ты з ад-

на го су жэн ца спа га ня юц ца на ка рысць 

дру го га толь кi ў вы пад ку, ка лi ад но дзi-

ця за бяс пе ча на менш за дру гое.

Па су дзе баць коў мож на пры цяг-

нуць да ўдзе лу ў да дат ко вых рас хо дах, 

якiя вы клi ка ны вы ключ ны мi аб ста вi на-

мi ў жыц цi дзi ця цi.

— Час цей за ўсё гэ та за хвор ван нi, 

звя за ныя з па трэ бай у ля чэн нi, хар ча-

ван нi, на быц цi спе цы яль ных срод каў. 

Суд мо жа спаг наць гро шы як за ўжо 

на бы тыя для дзi ця цi рэ чы, так i ў лiк 

бу ду чых па ку пак, — удак лад нi ла Жа-

на Кi ся лё ва.

Па гад нен нем аб вы пла це алi мен таў 

за мест што ме сяч ных укла дан няў мо жа 

быць так са ма пра ду гле джа на ад на мо-

мант ная гра шо вая вы пла та на бу ду чы-

ню або пе ра да ча пэў най ма ё мас цi.

Ка лi спа чат ку баць ка да па ма гае 

дзi ця цi, а пас ля пе ра стае, то па даць 

на алi мен ты мож на ў лю бы мо мант, 

па куль ма лы не стаў паў на лет нiм.

Фiк тыў ны раз вод 
i «лi па вы» за ро бак

Алi мент шчы кi на ма га юц ца па мен-

шыць вы пла ты сва iм дзе цям са мы мi 

роз ны мi спо са ба мi. На прык лад, ка лi 

су жэн цы раз вод зяц ца ў дру гiм шлю-

бе, пры тым што баць ка ўжо пла цiць 

алi мен ты на дзi ця ад пер ша га, i дру гая 

экс-жон ка так са ма па дае на алi мен-

ты на ма ло га, то та кiм чы нам баць-

 ка часта на ма га ец ца змен шыць вы-

пла ты на пер ша га не паў на лет ня га 

(да 16,5 %). Но вы раз вод, як па каз-

вае прак ты ка, час та з'яў ля ец ца фiк-

тыў ным, — пры тым зда ра ец ца та кое 

на столь кi час та, што ў за ко не гэ тае 

пы тан не ага во ра на спе цы яль на.

— За ка на даў ча ўста ноў ле ны па-

мер спаг нан ня алi мен таў, у тым лi ку 

ка лi ма лыя на ро джа ны ў роз ных шлю-

бах, у iх роз ныя ма мы i яны жы вуць у 

роз ных сем' ях. Па мер алi мен таў на 

ад на го ма ло га скла дае 25 % ад за-

роб ку баць кi, на двух — 33, на трох i 

больш — 50 %, — удак лад нi ла Жан на 

Кi ся лё ва. — Тым не менш пры спаг-

нан нi алi мен таў на дру гое дзi ця мож-

на ўзнi маць пы тан не аб змян шэн нi 

вы плат на пер шае. Ад нак да ка заць, 

што раз вод фiк тыў ны, вель мi цяж ка. 

Дру гая сям'я спы няе сваё iс на ван не 

праз суд, бо ў ёй ёсць не паў на лет нi. 

Каб ад мя нiць ра шэн не су да, пер шай 

бы лой жон цы трэ ба да ка заць, што 

раз вод фiк тыў ны i ня ма пад ста вы 

па мян шаць па ме ры вы плат на дзi ця 

ад пер ша га шлю бу. Тут мо гуць да па-

маг чы i свед кi, i фо та здым кi, i на ват 

са мi дзе цi, якiя рас ка жуць, як жы вуць 

ма ма i та та.

Ледзь ве не кож ны дру гi зва рот па 

алi мен тах да ты чыц ца пы тан ня рэ аль-

на га за роб ку бы ло га му жа, бо ў жон кi 

ёсць па да зрэн нi на конт прад' яў лен ня 

алi мент шчы кам «лi па ва га» да хо ду для 

на лi чэн ня мен шай су мы вы плат.

— Ка лi ўзнi кае пы тан не пра за ро бак 

у кан вер це цi па боч ны да ход алi мент-

шчы ка, спаг нан нiк па вi нен да ка заць 

свае па да зрэн нi, каб iнi цы я ваць 

пад атко выя пра вер кi, ад нак не заўж ды 

гэ та да па ма гае вы вес цi да хо ды пла-

цель шчы ка з це ню, — акрэс лi ла На-

тал ля Мен ча.

Тое ж са мае, ка лi алi мент шчык 

пра цуе за мя жой. До каз кла дзец ца на 

пле чы спаг нан нi ка. У Бе ла ру сi пра цуе 

ме ха нiзм, згод на з якiм мож на на кi ра-

ваць за пыт ра бо та даў цу ў iн шай дзяр-

жа ве, каб да ве дац ца пра да ход, ад нак 

са праўд насць яго пра ве рыць так са ма 

цяж ка.

Ка лi алi мент шчык быў на тэр мi-

но вай во iн скай або аль тэр на тыў най 

служ бе, то на ад но дзi ця яму на лi-

чаць 25 %, на двух — 33 %, на трох i 

больш — 50 % ад фак тыч на атры ма-

на га iм да хо ду.

Ка лi баць ка ўхi ля ец ца ад алi мен таў, 

бо ён, маў ляў, «не пра цуе», па ра дак 

спаг нан ня гро шай з яго та кi ж, як i 

з пра цу ю ча га, пад крэс лi ла На тал ля 

Мен ча:

— За па зы ча насць па алi мен тах 

вы зна ча ец ца зы хо дзя чы з за роб ку цi 

iн ша га да хо ду, якi атры маў даў жнiк 

за час, што не ра бiў вы пла ты. I ка лi 

даў жнiк у гэ ты час са праў ды не пра-

ца ваў цi не прад ста вiў да ку мен ты, якiя 

па цвер дзi лi б яго за ро бак, па мер вы-

плат вы зна ча ец ца на ступ ным чы нам. 

На ад но дзi ця — 50 % бюд жэ ту пра жы-

тач на га мi нi му му, на двух — 100 %, на 

трох — 150 %.

Пры ўзнiк нен нi за па зы ча нас цi па 

алi мен тах, па вi не iх пла цель шчы ка 

алi мент шчык вы плач вае спаг нан нi ку 

ня ўстой ку ў па ме ры 0,3 % ад су мы ня-

вы пла ча ных алi мен таў за кож ны дзень 

пра тэр мi ноў кi. Та кiм чы нам пра ду гле-

джа на хоць мi нi маль нае па вы шэн не 

вы плат для та кiх ня доб ра сум лен ных 

пла цель шчы каў.

Iры на СI ДА РОК.

Па алi мен ты — 
не толь кi ў суд
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