IL
AW
U
.U
A

До (назва) суду
адреса:
Позивач: (П.І.Б.),
адреса:_______________________
РНОК ________________________
тел.: _________________________
e-mail: _______________________
Відповідач: (П.І.Б.)
адреса:_________________________
РНОК ____________________
тел.: ___________________________
e-mail: _________________________
ПОЗОВНА ЗАЯВА
про оспорювання батьківства та виключення відомостей про батька з
актового запису про народження дитини
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З (місяць, рік) я перебував у фактичних шлюбних відносинах з
Відповідачкою. Стосунки між нами були напруженими і, після чергової
сварки, (число, місяць, рік), розірвавши стосунки зі мною і забравши всі свої
речі, вона залишила мене і поїхала до своїх батьків (адреса), з того часу я її
більше не бачив і не чув.
За два дні до Нового року брат Відповідачки по телефону повідомив,
що вона чекає від мене дитину. При зустрічі Відповідачка підтвердила, що
вагітна від мене.
(Число, місяць, рік) я уклав шлюб з (П.І.Б. Відповідача), який був
зареєстрований (місце реєстрації) за актовим записом № ___.
(Число, місяць, рік) (П.І.Б. Відповідача) народила сина (дочку) (ім’я
дитини), батьком якого (якої) був записаний я, про що відділом державної
реєстрації актів цивільного стану (назва) (число, місяць, рік) вчинений
актовий запис № _____.
Подружнє життя з Відповідачкою не склалося. Дізнавшись (число,
місяць, рік), що я отримав тяжкі травми внаслідок ДТП, прикутий до ліжка,
потребую операцій і тривалого лікування, (П.І.Б. Відповідача) звернулася до
суду з позовом про розірвання зі мною шлюбу і стягнення аліментів на
неповнолітнього (ю) сина (дочку).
Заочним рішенням (назва суду) від (число, місяць, рік) шлюб між нами
розірваний. Заочним рішенням (назва суду) від (число, місяць, рік) стягнуто з
мене аліменти на утримання (П.І.Б. дитини, рік народження).
З діагнозом: (назва діагнозу) я тривалий час перебував на лікуванні,
переніс декілька операцій. Спочатку МСЕК мені була встановлена ___ група
інвалідності, потім, при наступних переоглядах ‒ ___ група інвалідності. За
станом здоров’я я не працюю, продовжую лікування в умовах стаціонару по
три рази на рік, потребую ще однієї операції на обох ногах.
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Незважаючи на складнощі матеріального характеру та незадовільний
стан здоров’я, я намагався побачити дитину, приїжджав (адреса) до
Відповідачки, але остання перешкоджала моїм зустрічам з сином (дочкою), а
згодом заявила, що я не являюсь його (її) батьком. Також по телефону вона
повідомила мені, що це не моя дитина та щоб я більше не приїжджав.
Проаналізувавши факти, я почав сумніватися у своєму батьківстві та
дійшов висновку, що не є батьком дитини (П.І.Б. дитини, рік народження).
Зачаття дитини, що народилася (число, місяць, рік), мало відбуватися у
той час, коли я з Відповідачкою не мав жодних стосунків, не проживав з нею
та не підтримував фактичних шлюбних відносин.

