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Дізнатися адреси центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 

/ бюро правової допомоги

Найближчий місцевий центр  
з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги / бюро правової допомоги

Встановлення факту 
НАЛЕЖНОСТІ 
ОСОБІ  
ПРАВО ВСТА
НОВ ЛЮЮЧИХ 
ДОКУМЕНТІВ

До заяви додаються:

  докази,  
що підтверджують  
викладені в заяві 

обставини

довідка про те,  
що організація, 

 яка видала документ,  
не має можливості внести 

до нього відповідні 
виправлення

ЯКІ ЗАЯВИ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ 
СУДОВОМУ РОЗГЛЯДУ? 

Не підлягають судовому розгляду в окремому 
провадженні заяви про встановлення факту належ
ності особі таких документів: 

 вирок  
або рішення суду

паспорт військовий 
квиток

квитка про 
членство  

в об’єднанні 
громадян

посвідчення  
до ордена  
чи медалі

свідоцтва, що 
видають органи 

державної 
реєстрації актів 

цивільного стану

Зазначені питання вирі шуються органом, який видає 
документ.
Не підлягає встановленню належність доку мен тів, 
якщо:

 виправлення в таких документах належним 
чином не застережені (тобто на яких не проставлено 
підпис уповноваженої особи і печатку підприємства, 
установи, організації, яка видала документ);

 реквізити нечітко виражені внаслідок тривалого 
використання, неналежного зберігання тощо.

Зазначене є підставою для вирішення питання про 
встановлення факту, про який йдеться в документі 
(наприклад, факту реєстрації народження).

 Рішення суду про встановлення факту, 
який підлягає реєстрації в органах дер
жавної реєстра ції актів цивільного 

стану або нотаріальному посвід ченню, не 
замінює собою документів, що видаються цими 
органами, а є тільки під ста вою для одержання 
зазначених документів.

НОРМАТИВНА БАЗА

 Цивільний процесуальний кодекс України 
 постанова Пленуму Верховного суду України від 

31 березня 1995 року № 5 «Про судову практику 
в справах про встановлення фактів, що мають 
юридичне значення»

 Закон України «Про судовий збір»



 Встановлення факту належності право_
встановлюючих до ку ментів особі, прізвище, 
ім’я, по бать кові, місце і час наро  джен ня якої, 

що зазначені в документі, не збігаються з ім’ям, по 
батькові, прізвищем, місцем і часом народження 
цієї особи, зазначеним у свідоцтві про народження 
або в паспорті, у тому числі факту належності 
правовстановлюючого докумен та, в якому допущені 
помилки у прізвищі, імені, по батькові або замість 
імені чи по батькові зазначені ініціали, здійснюється  
в судовому порядку.

 < не співпадає >

cвідоцтво 
про 
народження 
або паспорт

< прізвище >
< ім’я >

< по бать кові >
< місце народження >

< час народження >

пра во
вс тано в
лю ю чий  

документ

Суд може встановлювати також факти належ ності 
особі документів, які не відносяться до таких, що 
посвідчують особу, наприклад:

довідка про 
поранення чи 
перебування 

у госпі талі 
у зв’язку з 

пораненням

повідомлення 
військових частин, 
військових комі
са ріатів та інших 

органів військового 
управ ління про 

загибель чи 
зникнення безвісти в 
зв’язку з обставинами 

воєнного часу

трудова 
книжка, 
інший 

документ 
про 

трудовий 
стаж

заповіт страхове 
свідоцтво 

(поліс)

ощадна 
книжка

довідка 
про реа бі

літацію

!   У цих справах суд встановлює 
  належність особі
 правовстановлюючих документів, а не 

тотожність прізвища, імені, по батькові, 
неод наково названих у різних документах, 
не присвоєння чи залишення одного з них.

 

УМОВИ РОЗГЛЯДУ СУДОМ СПРАВИ

Справи про встановлення фактів належності особі 
правовстановлюючих документів розгля даються су
дом, якщо:

1)
згідно із законом  

такий факт  
породжує юри дичні 

наслідки,  
тобто від нього залежить 

виникнення, зміна  
або припинення 

особистих чи майнових 
прав громадян

2)
законодавством  
не передбачено  
іншого порядку  

встановлення такого 
факту

3)
заявник 

не має іншої можливості 
виправити допущені 

в документі, який 
посвідчує такий факт, 

помилки

4)
встановлення такого 

факту 
не пов’язується  

з наступним  
вирішенням спору  

про право
 

Суддя відмовляє у відкритті про вадження у справі, 
якщо із заяви про вста новлення факту, що має юри
дичне зна чення, вбачається спір про право, а якщо 
спір про право буде виявлений під час розгляду 
справи, – залишає заяву без розгляду.

КУДИ ЗВЕРНУТИСЬ?

  Заява  фізичної  особи  про  встанов лен-
ня   факту  належності  особі  правовста-
новлюючих  документів  подається  в 
порядку окре  мого провадження до 
районного, районного у місті, міського 
чи міськра йон ного суду за місцем її про 
живання.

Підсудність справ за заявою громадянина України, 
який проживає за її межами, про вста нов лення факту, 
що має юридичне значення, визначається за його 
кло по танням ухвалою судді Верховного Суду України 
(стаття 257 Цивільного процесуального кодексу  
України).

ХТО МАЄ ПРАВО ЗВЕРНУТИСЯ ДО СУДУ?

Заяву про встановлення факту належності особі пра
во встановлюючого документа можуть подати:

особа – власник 
документа, якій 

необхідно  
довести 

належність їй 
цього документа

спадкоємці 
померлої 

особи – власника 
документа для 
оформлення 

спадкових прав

утриманці 
померлої 

особи  
для 

одержання 
пенсії

прокурор у порядку 
статей 45, 46  
ЦПК України

інші особи,  
які заінтересовані  

у вста  нов ленні факту

Заінтересованими особами у встановленні факту, що 
має юри дичне зна чення, мо жуть виступати військові 
комісаріати, правоохоронні органи, управління 
соціаль ного захисту насе лення, управ ління Пенсійного 
фонду України, територіальна громада, фінансові 
органи, навчальні заклади, страхові фонди тощо.

ВАРТІСТЬ: За подання заяви особа сплачує 
судовий збір у розмірі, передбаченому статтею 4 
Закону Украї ни «Про судовий збір»: 

0,2  
РОЗМІРУ ПРО ЖИТ КОВОГО МІНІМУМУ  

ДЛЯ ПРАЦЕЗДАТНИХ ОСІБ.

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ 

 Заява про встановлення факту належності 
особі правовстановлюючого документа 
повинна відпо відати як загальним правилам 

щодо змісту і форми позовної заяви, встановленим 
статтею 119 Цивільного процесуального кодексу 
України, так і вимогам щодо її змісту, передбаченим 
статтею 258 зазначеного Кодексу, зокрема в заяві 
повинно бути вказано:

 який факт заявник просить встановити та з якою 
метою;

 причини неможливості одержання або від нов   
лення документів, що посвідчують цей факт;

 докази, що підтверджують факт.

 

 


