дження дитини аліменти не можуть
бути стягнуті.
Рішення про стягнення аліментів
підлягають негайному виконанню,
тобто одержувачу не потрібно чека
ти, поки сплине термін для апеля
ційного оскарження або буде розг
лянута апеляція — першу виплату він
може отримати вже цього місяця.
Після вступу рішення в законну силу,
Вам необхідно отримати в суді копію
рішення суду і виконавчий лист (у
випадку примусового виконання рі
шення суду через виконавчу служ
бу).
Для цього потрібно написати зая
ву про видачу копії рішення суду і
виконавчого листа — зразки таких
заяв як правило є на дошках об'яв у
всіх судах. Дуже важливо одразу пе
ревірити, що виконавчий лист запо
внений повністю і приведена в ньо
му інформація вірна. Зокрема, потрі
бно перевірити дані стягувача та бо
ржника. Прізвище, імена та по бать
кові, місця проживання, місця пере
бування, ідентифікаційні номери —
загалом, всю інформацію, яка до
зволить ідентифікувати обидві сто
рони. Дуже важливо, щоб було яко
мога більше відомо про боржника.

Потрібно перевірити, що інші дані
внесені до виконавчого листа вірно(дані про те ким виданий доку
мент, дата винесення рішення, його
номер, дата вступу в силу).
При подачі позовної заяви про
встановлення батьківства та стягнен
ня аліментів на неповнолітню дитину
судовий збір не сплачується.
Таким чином, Вам потрібно пода
ти до суду одну позовну заяву про
встановлення батьківства та стягнен
ня аліментів.
Якщо Ви не зможете самостійно
скласти таку заяву або не схочете
приймати участь у процедурі судо
вих розглядів - Ви можете зверну
тись до фахівців для представництв
Ваших інтересів. Представництво ін
тересів краще здійснювати за місцем
знаходженням (юристи Вашої місце
вості), складення документів право
вого характеру (позови, скарги, ін.)
та консультації (куди подавати, як
подавати, що робити пошарово) мо
жна зробити в Інтернет- режимі.
М. Ч
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Відділ систематизації законодавства,
правової роботи та правової освіти
управління реєстрації нормативноправових актів, правової роботи та
правової освіти
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За відсутності спільної заяви жін
ки та чоловіка, які не перебувають у
шлюбі між собою, чи особистої заяви
чоловіка, який не перебуває у шлюбі
з матір'ю дитини, але вважає себе
батьком дитини, батьківство щодо
дитини, яка народилася, може бути
визнане за рішенням суду.
Відповідно до п. З ст. 128 СК
України позов про визнання батьків
ства може бути пред'явлений: ма
тір'ю дитини; опікуном дитини; пік
лувальником дитини; особою, яка
утримує та виховує дитину; самою
дитиною, якщо вона досягла повно
ліття; особою, яка вважає себе бать
ком дитини.
Справи про визнання батьківства
суд розглядає у позовному прова

дженні. У таких справах позови осіб,
зазначених у ч. З ст. 128 СК, прийма
ються до судового розгляду, якщо:
дитина народжена матір'ю, яка не
перебуває у шлюбі, немає спільної
заяви батьків, заяви батька або рі
шення суду і запис про батька дити
ни в Книзі реєстрації народжень
учинено за прізвищем матері, а ім'я
та по батькові дитини записано за
вказівкою матері (ч. 1 ст. 135 СК);
На відміну від попереднього за
конодавства, яке встановлювало фо
рмальні підстави для підтвердження
походження дитини від конкретного
чоловіка, ст. 128 СК України закріп
лює положення, відповідно до якого
підставою для визнання батьківства
є будь-які відомості, що засвідчують
походження дитини від певної осо
би, зібрані відповідно до вимог ЦК
України.
Таким чином, походження дити
ни встановлюється судом з ураху
ванням усіх обставин. До того ж мо
жуть застосовуватися будь-які засоби
доказування, передбачені цивільним
процесуальним законодавством: по
яснення сторін та третіх осіб, пока
зання свідків, письмові докази, ре
чові докази, висновок експерта. В

основу рішення суду не можуть бути
покладені лише докази, отримані з
порушенням закону, які не мають
юридичної сили.
Як докази для встановлення ба
тьківства в суді можуть бути дослі
джені листи, телеграми відповідача,
в яких він повідомляє про можли
вість народження чи народження
його дитини певною жінкою; заява
відповідача за місцем роботи про
надання йому відпустки у зв'язку з
народженням дитини; показання
свідків про виявлення відповідачем
турботи про дитину та її матір, об
рання імені дитини тощо.
Очевидно, що при підготовці
справ про встановлення батьківства
до судового розгляду і під час їхньо
го розгляду суд вправі з урахуванням
думки сторін і обставин справи при
значити експертизу. Висновок екс
пертизи у справі про народження
дитини, в тому числі експертизи,
проведеної методом генної дактило
скопії, повинен бути оцінений судом
у сукупності з іншими доказами у
справі.
Аліменти будуть стягнуті з моме
нту встановлення батьківства. За по
передній період з моменту наро-

