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ПОЗОВНА ЗАЯВА 

про розірвання шлюбу 

І. Щодо територіальної підсудності 

 Керуючись положенням ч. 2 ст. 28 Цивільно-процесуального кодексу України (далі – 

ЦПК України) позивач та відповідач домовились про те, що спір буде розглядатись за місцем 

проживання позивача, що входить до територіальної юрисдикції Вінницького міського суду 

Вінницької області. 

ІІ. Фактичні обставини 

Я – _______________ (далі – Позивач), зареєстрував шлюб з _____________ (далі – 

Відповідач) 00 листопада 2000 року у _________ міському відділі державної реєстрації актів 

цивільного стану Головного територіального управління юстиції у _________ області, 

внаслідок чого _________районним відділом державної реєстрації актів цивільного стану 

Головного територіального управління юстиції у___________ області 00 листопада 2000 

року повторно було видано свідоцтво про шлюб серії 1-АМ № 00000 та було зроблено 

відповідний актовий запис за № 000 (Додаток №1).  

Повідомляю суд, що від даного шлюбу у нас з відповідачем немає малолітніх, 

неповнолітніх дітей. Подальше спільне життя та збереження шлюбу між мною та 

відповідачем не можливе. Шлюбні відносини між нами припинено. Спільне господарство не 

ведеться. Стосунки з жінкою розладились, зникло взаєморозуміння і взаємоповага. Вже 

тривалий час кожен з нас живе окремим життям та своїми інтересами. Фактично сім’я 

припинила своє існування. Спору про поділ майна, що є нашою спільною власністю, немає.   

Примирення між нами неможливе, оскільки наше сімейне життя не налагоджується 

вже тривалий час, надання часу для примирення є недоцільним. На підставі викладеного, 

вважаю за необхідне розірвати шлюб між мною та відповідачем. 

ІІІ. Обґрунтування позиції 



 

 

Відповідно до ч. 3 ст. 105 Сімейного Кодексу України (далі – СК України), шлюб 

припиняється внаслідок його розірвання за позовом одного з подружжя на підставі рішення 

суду, також, беручи до уваги вимоги ст. 110 СК України.  

Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Примушування жінки та 

чоловіка до шлюбу не допускається (ст. 24 СК України). Таке положення національного 

законодавства України відповідає ст. 16 Загальної декларації прав людини, прийнятої 

Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року, згідно з якою чоловіки і жінки, які 

досягли повноліття, мають право без будь-яких обмежень за ознакою раси, національності 

або релігії одружуватися і засновувати сім`ю. Вони користуються однаковими правами щодо 

одруження під час шлюбу та під час його розірвання. Позов про розірвання шлюбу може 

бути пред`явлений одним із подружжя (ст. 110 СК України). Оскільки, позивач наполягає на 

розірванні шлюбу, то відповідно відмова в розірванні шлюбу буде примушенням до шлюбу 

та шлюбним відносинам, що є неприпустимим. 

Відповідно до ч. 2 ст. 112 СК України, суд постановляє рішення про розірвання 

шлюбу, якщо буде встановлено, що подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу 

суперечило б інтересам одного з них, що мають істотне значення. 

Особа, яка змінила своє прізвище у зв'язку з реєстрацією шлюбу, має право після 

розірвання шлюбу надалі іменуватися цим прізвищем або відновити своє дошлюбне 

прізвище (ст. 113 СК України). 

Згідно ч. 2 ст. 114 СК України у разі розірвання шлюбу судом, шлюб припиняється у 

день набрання чинності рішенням суду про розірвання шлюбу. 

Документом, що засвідчує факт розірвання шлюбу судом, є рішення суду про 

розірвання шлюбу, яке набрало законної сили (ч. 3 ст. 115 СК України). 

Частиною 1 ст. 15 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) закріплено право 

кожної особи на захист свого цивільного права у випадку його порушення, невизнання або 

оспорювання. 

Право на захист особа здійснює на свій розсуд (ч. 1 ст. 20 ЦК України). 

Кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду 

за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних 

інтересів (ч. 1 ст. 4 ЦПК України). 

Позови про розірвання шлюбу можуть пред’являтися за зареєстрованим місцем 

проживання чи перебування позивача також у разі, якщо на його утриманні є малолітні або 

неповнолітні діти або якщо він не може за станом здоров’я чи з інших поважних причин 

виїхати до місця проживання відповідача. За домовленістю подружжя справа може 

розглядатися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування будь-кого з них (ч. 2 

ст. 28 ЦПК України). 

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

врегулювання спору не проводилися. 

Керуючись п. 8 ч. 3 ст. 175 ЦПК України, повідомляю суд про те, що оригінали 

письмових доказів, копії яких додаються до позовної заяви, наявні у позивача. 

Згідно із п. 9 ч. 3 ст.175 ЦПК України надаю попередній (орієнтовний) розрахунок 

суми судових витрат, які я понесла у зв’язку з розглядом справи: сума судових витрат 

складає 768,40 грн. (сімсот шістдесят вісім гривень сорок копійок): оплата судового збору, 

що підтверджується квитанцією про сплату судового збору (Додаток № 2) 

Відповідно до ст. 141 ЦПК України  стороні на користь якої ухвалено рішення, суд 

присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати. 

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. 

 



 

 

Враховуючи все вищевикладене, на підставі ст. 24, ч. 3 ст. 105, ст. 110, ч. 2 

ст. 112, ст. 113, ч. 2 ст. 114, ч. 3 ст. 115 СК України, ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 20 ЦК України, а 

також керуючись ст, ст. 4, 28, 141, 175 ЦПК України,  – 

ПРОШУ: 

1. Розірвати шлюб між - та -, який зареєстрований 00 листопада 2000 року у - міському 

відділі державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального 

управління юстиції у - області, внаслідок чого було видано свідоцтво про шлюб 

серія 1-АМ № 000000. Актовий запис за № 000. 

2. Судові витрати покласти на -. 

 

Додатки: 

1. Оригінал Свідоцтва про шлюб серія … 

2. Оригінал квитанції про сплату судового збору. 

3. Копія паспорту  

4. Копія РНОКПП  

5. Примірник позовної заяви та копії доданих до неї матеріалів для відповідача.  

 

 

«__» __________________ 2000 року              _______________ ---- 


