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Позовна заява 
про розірвання шлюбу 

 
____________________________ та ____________________________ 

перебувають у шлюбі з __.__.____ рорку. Шлюб зареєстровано 
_________________________________________________________________________, 
про що в книзі реєстрації актів про одруження __.__.____ року зроблено відповідний 
актовий запис за №____. 

У шлюбі в подружжя народився(ась) _______________________, __.__.____ р.н. 
Протягом останніх декількох років стосунки з чоловіком розладились, зникло 

взаєморозуміння і взаємоповага, стали частими сварки. Вже тривалий час кожен з 
подружжя живе окремим життям та своїми інтересами. Фактично сім’я припинила 
своє існування. 

На даний час, Позивач та Відповідач проживають окремо, сімейного життя не 
ведуть, шлюбних стосунків не підтримують. 

Відповідно до п. 3 ст. 105 Сімейного Кодексу України, шлюб припиняється 
внаслідок його розірвання за позовом одного з подружжя на підставі рішення суду. 

Примирення та збереження шлюбу між сторонами неможливе з підстав 
викладених вище. Крім того, перебування у шлюбі суперечить інтересам дітей та 
інтересам Позивача розвиватися фізично, розумово, морально, духовно та у 
соціальному відношенні здоровим і нормальним шляхом в умовах свободи та 
гідності. 

Відповідно до ч. 2 п. 3 Постанови пленуму Верховного Суду України від за № 
11 «Про практику застосування судами законодавства  при  розгляді  справ про право 
на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна 
подружжя», вирішуючи питання щодо відкриття провадження у справі за заявою про 
розірвання шлюбу, суди мають враховувати, що воно проводиться органами РАЦС 
лише у випадках, передбачених статтями 106, 107 СК України. При цьому питання 
про розірвання шлюбу вирішується незалежно від наявності між подружжям 
майнового спору. 



 

Відповідно до ст. 109 Цивільного процесуального кодексу України, позови до 
фізичної особи пред'являються в суд за зареєстрованим у встановленому законом 
порядку місцем ї ї проживання або за зареєстрованим у встановленому законом 
порядку місцем її перебування. 

Розірвання шлюбу судом відбувається за позовом одного з подружжя 
відповідно до ст. 110 СК. 

У відповідності з п.6 ч.3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що заходи 
досудового врегулювання спору не проводилися. 

У відповідності із п.10 ч.3 ст.175 ЦПК України підтверджую, що мною не 
подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим 
предметом та з тих самих підстав. 

Згідно із п.9 ч.3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що понесені мною витрати 
становлять ______ грн (оплата судового збору) та ____ грн – комісія за послуги банку, 
що підтверджується квитанцією. 

На підставі викладеного, керуючись ч. 3 ст. 105, ст. 110 Сімейного кодексу 
України, ст.ст. 27, 175, 177 ЦПК України, - 

 
ПРОШУ: 

 
Розірвати шлюб, укладений між _____________________ (зареєстрована в       

_____________________, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 
_______________) та ________________ (зареєстрований в _________________, 
реєстраційний номер облікової картки платника податків: ________________), 
зареєстрований __________________________________________________________ 
про що в книзі реєстрації актів про одруження __.__.____ року зроблено відповідний 
актовий запис за №___. 

 
 
Додатки: 

• оригінал свідоцтва про шлюб; 
• копія свідоцтва про народження дитини; 
• копія паспорта _____________________; 
• копія паспорта _____________________; 
• квитанція про сплату судового збору; 
• копія позову з додатками для Відповідача. 

 
 
__. __. ____ р.   _______   (підпис)                          _____________ (ПІБ)  
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