Справа № 2/525/2001 р.
РІШЕННЯ
Ім’ям України
20 грудня 2001 року, С. міський суд Київської області в складі головуючого:
судді П.С.П.
при секретарі: В.Т.Ф.
за участю: прогкурора О,А.С.
адвоката Плюсніна М.В.
розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом Р. до
А., зацікавлена особа: відділ освіти С. Міського виконавчого комітету, про
позбавлення батьківським прав,
У С Т А Н О В И В:
Позивач звернулася до суду з позовною заявою про позбавлення батьтківських
прав відповідача посилаючись на те, що у 199Х році шлюб з відповідачем розірвали,
двоє дітей: дочки Н. 199Х р. народження, і Катерина, 199Х р. народження, знаходяться
на її утриманні і їх вихованням займається позивач.
Відповідач з вересня місяця 199Х ніякої матеріальної допомоги не надає, умисно
ухиляється від сплати аліментів на утримання дітей, їх вихованням не цікавиться.
Заборгованіст по сплаті аліментів складає 4 807 грн. 60 коп.. Відповідач 21.10.199Х
року був засуджений за ст. 102 КК Укураїни з відстрочкою виконання вироку, двічі
притягувався до адміністративної відповідальності по ст. 178 КупАП.
Крім того, 04.10.200Х на підставі ст. 7 КПК України Р. районним судом м. К.
Відносно А. Була закрита кримінальна справа.
Відповідач своєю поведінкою негативно впливає на виховання дітей і їх здоров’я.
Просить позбавити відповідача батьківських прав.
В судовому засіданні позивач підтримала позов.
Відповідач в судове засідання безпричинно не з’явився, про день, час і місце
розгляду справи був належним чином повідомлений.
Представник зацікавленої особи – відділу освіти С. міськвиконкому позов
підтримала, вважає доцільним позбавлення відповідача батьківських прав.
Прокурор також вважає доцільним позбавити відповідача батьківських прав щодо
неповнолітніх дітей.
Суд вислухавши сторони, представника зацікавленої особи, прокурора, свідків,
вважає, що позов підлягає задоволенню.
Свідки К., З. Підтвердили негативну поведінку і невимконання відповідачем
своїх батьківських обов’язків відносно сім’ї і дітей.
Сторони 04.09.199Хр. шлюб розірвали і відповідач умисно ухилявся від сплати
аліментів на дітей, їх вихованням не займається і не цікавиться. Двічі притягувався до
кримінальної відповідальності, негативно характеризується, двічі притягувався до
адміністративної відповідальності по ст. 178 КупАП.

Перейти на сайт: Адвокат Плюснин

Опікунська Рада С. міськвиконкому дала згоду на позбавлення батьківських прав
відповідача і вважає це доцільним. Так, відно до висновку відділу освіти, позбавлення
батьківських прав відповідача є доцільним (а.с. 13-14).
Позивач працює, має достатній заробіток і може сама утримувати дітей.
Відповідно до ст. 70 КпШС України, батьки, або один із них можуть бути
позбавлені батьківських прав якщо буде встановлено, що вони ухиляються від
виконання своїх обов’язків по вихованню дітей, шкідливо впливають на дітей своєю
поведінкою.
Суд вважає, що є всі підстави для позбавлення батьківських прав.
Керуючись ст. 70 КпШС України, ст.ст. 15, 15-1, 30, 62, 80, 202, 203,209 ЦПК
України, суд –
В И Р І Ш И В:
Позов задовольнити.
Позбавити А. Батьківських прав відносно неповнолітніх Р.Н. та Р.К.
Рішення суду може бути оскаржено до апеляційного суду Київської області через
С. міський суд на протязі одного місяця з наступного дня після проголошення.
Головуючий:

суддя (підпис)

