
В яких випадках необхідно встановлювати факт родинних
відносин ?

В житті трапляються випадки, коли необхідно підтверджувати кровний зв’язок між людьми.  З
наявністю такого зв’язку наше законодавство пов’язує виникнення, зміну чи припинення прав та
обов’язків. Встановлення родинних відносин необхідне для встановлення факту, який може для особи
мати юридичне значення. Наприклад, у випадках при оформленні пенсії у зв’язку із втратою
годувальника, вступу у спадщини тощо.

          Зверніть увагу! Стосунки чоловіка та дружини не є родинними.

Як встановити факт родинних відносин?

          Встановлення факту родинних відносин здійснюється судом в порядку окремого провадження.
Для цього необхідно звернутися до районного, районного у міст, міського чи міськрайонного суду за
місцем проживання.

Хто може звернутися із заявою до суду?

Законом визначене коло осіб, які можуть звертатися до суду із такою заявою:

-          спадкоємці померлої особи, які мають право на спадщину як за законом, так і за заповітом і для
яких у зв’язку із встановленням факту родинних відносин мають настати певні юридичні наслідки;

-         особи, які мають право на пенсію у зв’язку із втратою годувальника і яким органи пенсійного
фонду відмовили в її призначенні через відсутність доказів, що підтверджують родинні відносини;

-         інші особи, якщо встановлення такого факту тягне виникнення юридичних наслідків для цих
осіб;

-         прокурор – про встановлення факту родинних відносин для осіб, інтереси яких він представляє
за законом.

Також разом із заявниками у справі можуть брати участь і заінтересовані особи з метою захисту своїх
інтересів або інтересів держави. Наприклад, заінтересованими особами, у справах про спадкування
можуть й інші особи, які мають право на спадщину (брати, сестри, онуки, особи, на користь яких
складено заповіт, усиновлені, територіальна громада за відсутності інших спадкоємців за законом і
заповітом).

Вимоги до заяви

У заяві, що подається до суду, повинно бути зазначено:

який факт заявник просить встановити;
мета встановлення такого факту;
 причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт;
докази, що підтверджують факт.

До заяви додаються докази, що підтверджують викладені в заяві обставини, і довідка про
неможливість відновлення втрачених документів.

За подання заяви необхідно сплатити судовий збір (420,40 грн. в 2020 році)

Для отримання більш детальної інформації та юридичної допомогою звертайтеся до:

 

Роздільнянського місцевого центру з надання БВПД за адресою: м. Роздільна,  вул. Незалежності, 2.
Тел.: (04853) 50 366; (04853) 50 443



ü Великомихайлівського бюро правової допомоги за адресою: смт. Велика Михайлівка, вул. Пушкіна,
2-б. Тел.: (04859) 40 300;

ü Захарівського бюро правової допомоги за адресою: смт. Захарівка, вул. 1-го Травня, 49. Тел.: (04860)
94 430;

ü Іванівського бюро правової допомоги за адресою: смт. Іванівка, вул. Центральна, 93. Тел.: (04854) 2
00 55

                          Єдиний номер системи безоплатної правової допомоги 0800 213 103
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начальник відділу
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