
До_______________суду 

Адреса суду:_________________ 
 

Позивач: ПІБ, ______________  р.н.  

адреса реєстрації (вказати поштовий індекс): 

_____________________________________ 

ідентифікаційний номер: ____________ 

м. т. __________________ 

(інші засоби зв’язку) 
 

Відповідач: ПІБ, ______________  р.н.  

адреса реєстрації (вказати поштовий індекс): 

______________________________________ 

ідентифікаційний номер: ____________ 

м. т. __________________ 

(інші засоби зв’язку якщо такі  відомості відомі 

позивачу) 
 

Третя особа ___________ відділ державної реєстрації актів 

цивільного стану Головного територіального 

управління юстиції у _________області 

    адреса: ________________________ 

тел. ______________________(інші засоби зв’язку) 

код ЄДРПОУ ___________ 
 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА 

про оспорювання батьківства   
 

_______ року я уклав шлюб з (ПІБ відповідача), який був розірваний рішенням 

___________ (вказати назву суду) від _______ року (копія рішення суду додається). Від шлюбу 

в нас народився син ________ року народження, який після розірвання шлюбу залишився 

проживати зі мною. З відповідачкою не проживав з 2009 року, і до 2018 року взагалі не 

спілкувався з нею. В неї було своє особисте життя і вона не цікавилася справами спільної 

дитини. 

___________ (ПІБ відповідача) ________ року народила дитину, і при реєстрації 

народження вказала мене батьком, про що було внесено відомості до актового запису про 

народження № ______, складеному _______ року _____________ (вказати ким складено). 

За відомостями відділом державної реєстрації актів цивільного стану  (вказати назву) 

при державній реєстрації народження дитини заявником була мати (ПІБ відповідача) і 

реєстрація проводилася за її усною заявою та на підставі пред’явлених нею документів. 

Але в той же час, відділом реєстрації не було враховано Рішення суду про розірвання 

шлюбу. 

Я не є батьком ПІБ дитини, оскільки не мав ніяких стосунків з його матір’ю, не 

проживав з нею з _______ року, шлюб ми розірвали майже за два роки до народження дитини 

(ПІБ дитини) ________ року народження. Згоди на запис мене батьком дитини я також не 

надавав. 

Я звернувся до ______відділу державної реєстрації актів цивільного стану  (вказати 

повну назву державного органу) про внесення змін до актового запису про народження № ___, 

а саме виключення відомостей про батька дитини (ПІБ позивача), але Висновком № _______ 

від _______ року мені було відмовлено в цьому, оскільки відсутнє рішення суду про 

виключення  відомостей з актового запису про народження (копія Висновку  надається). 

Згідно до ч.1 ст. 136 Сімейного кодексу України особа, яка записана батьком дитини 

відповідно до статей 122, 124, 126 і 127 цього Кодексу, має право оспорити своє батьківство, 

пред'явивши позов про виключення запису про нього як батька з актового запису про 

народження дитини. 



Беручи до уваги зазначені обставини, вважаю, що актовий запис про народження 

дитини, в якому я записаний батьком (ПІБ дитини), не відповідає дійсності. Це і примусило 

мене оспорити батьківство 

Зазначені мною обставини зможуть підтвердити свідки: (вказати не менше двох свідків 

з зазначенням ПІБ та їх місця проживання ) ________________. 
- відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 175 Цивільного процесуального кодексу України, зазначаю та 

підтверджую, що заходів досудового врегулювання спору не проводилося. 

 - відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України оригінали письмових копій які додано до заяви 

знаходяться у мене, за необхідності можу надати суду. 

- відповідно до п. 9 ч. 3 ст. 175 Цивільного процесуального кодексу України, стверджую, що 

ніяких судових витрат окрім сплати судового збору в сумі 768,40 грн. я більше не поніс та не очікую і 

не планую понести в зв’язку із розглядом справи в суді.   

- відповідно до п. 10 ч. 3 ст.175 ЦПК України підтверджую те, що мною не подано іншого 

позову до цього відповідача з тим самим предметом та з  тих самих підстав, що зазначені вище. 

До позовної заяви додаю наступні докази:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Заходів забезпечення позову та доказів до подання цієї позовної заяви не проводилося 

 Виходячи з наведеного та керуючись ст. 136 СК України, ст.ст.174-177 ЦПК України, 
 

ПРОШУ СУД 
 

Виключити відомості про моє батьківство з актового запису № ___ від «__» _______ 

_____ року про народження ________________________, зробленого відділом реєстрації актів 

цивільного стану _____________________________________ (вказати повну назву 

державного органу).  

Зобов’язати відділ реєстрації актів цивільного стану ________________________ 

(вказати повну назву державного органу) внести зміни в актовий запис у книзі записів актів 

громадянського стану про народження _________________________ (ПІП дитини) видати 

нове Свідоцтво про народження на ім’я _____________________ (ПІП дитини). 

Стягнути з Відповідачки на мою користь судові витрати. 

Вирішити питання про призначення судово-імунологічну експертизу на вирішення якої 

поставити наступне питання: Чи є __________________ (ПІП) батьком дитини 

____________________( ПІП дитини) «__» ________ р.н. Проведення експертизи доручити 

_____________________ обласному бюро судово-медичної експертизи (вказати повну назву). 

Викликати до суду свідків: 

- ________________________________________________________________ 

(ПІП, адреса, засоби зв’язку), 

- ________________________________________________________________ 

(ПІП, адреса, засоби зв’язку). 
 

Перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви: 

1. Копія позовної заяви. 

2. Дві копії свідоцтва про народження _________________(ПІП дитини). 

3. Дві копії свідоцтва про укладення шлюбу. 

4. Дві копії свідоцтва про розірвання шлюбу 

5. Дві копії довідки з місця роботи. 

6. Квитанція про сплату судового збору. 
 
 

«__» _________ _____ р.              ____________ (ПІП) 

     (підпис)  


