
Не трэба забываць аб бацьках! 

 

Сучаснае грамадства ўжо не здзівіць абавязкам бацькоў фінансава 

забяспечваць сваіх непаўналетніх дзяцей. Куды радзей сустракаецца 

сітуацыя, калі дарослыя дзеці, згодна рашэнню суда, абавязваюцца 

выплачваць аліменты на ўтрыманне сваіх непрацаздольных і якія адчуваюць 

патрэбу ў матэрыяльнай дапамозе бацькаў. Згодна арт.100 Кодэкса 

Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям'і дзеці абавязаны клапаціцца аб бацьках і 

аказваць ім дапамогу. Утрыманне непрацаздольных, якія адчуваюць патрэбу 

ў дапамозе бацькоў з'яўляецца абавязкам іх дарослых працаздольных дзяцей. 

Падобная сітуацыя адбылася на тэрыторыі Ашмянскага раѐна. 

Састарэлая жанчына 1938 г.р. знаходзілася ў аддзяленні 

кругласутачнага знаходжання грамадзян (ТЦСОН) у в. Жупраны Ашмянскага 

раѐна. Перад ТЦСОН у яе ўзнікла запазычанасць, бо кошт знаходжання ў 

аддзяленні складала больш за 500 беларускіх рублѐў, а пенсія ў яе была каля 

300 беларускіх рублѐў. Трое дарослых дзяцей матэрыяльнай дапамогі ѐй не 

аказвалі. У сувязі з прызначанымі абставінамі яна звярнулася з заявай аб 

спагнанні аліментаў са сваіх працаздольных дзяцей. 

Рашэннем суда Ашмянскага раѐна з дарослых дзяцей I., М. і Т. на 

карысць непрацаздольнай маці, якая адчувае патрэбу ў дапамозе, спагнаны 

аліменты ў памеры трох базавых велічынь штомесяц, з кожнага. Аднак 

рашэнне суда выконвала толькi толькі дачка Т., а два сына И. і I. яе прыкладу 

не рушылi і дадзены абавязак праігнаравалі, падумаўшы, што ўсѐ абыдзецца і 

негатыўныя для іх наступства не наступяць. Не абышлося.  

Праз некаторы час I. і М., якія неаднаразова папярэджваліся аб 

крымінальнай адказнасці за ўхіленне ад выплаты аліментаў, спроб 

працаўладкавацца і пагасіць запазычанасць не зрабілі і аказаліся на лаве 

падсудных.  

Судом Ашмянскага раѐна I. і М. асуджаны па ч.1 арт.175 

Крымінальнага кодэксу Рэспублікі Беларусь. I. прызначана пакаранне ў 

выглядзе грамадскіх работ тэрмінам на 120 гадзін, а М. – арышт тэрмінам на 

1 месяц. 

Вельмі шкада, што некаторыя бацькі і дзеці забываюцца, што ў іх ѐсць 

блізкія людзі якія адчуваюць патрэбу ў падтрымцы і дзяржава ў асобе 

кампетэнтных органаў павінна ім аб гэтым нагадваць. 
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