_________________________________________________
(найменування суду та адреса суду)

Позивач:

_________________________________________________
(П.І.Б)

Проживає за адресою: ______________________________
(місце проживання та поштовий індекс)

Номер засобу зв’язку: ______________________________
Відповідач:

__________________________________________________
(П.І.Б)

Проживає за адресою: ______________________________
(місце проживання та поштовий індекс)

Номер засобу зв’язку: ______________________________
ПОЗОВНА ЗАЯВА
про розірвання шлюбу
«__»_______20__ р. між мною та Відповідачем укладений шлюб, який був зареєстрований
(дата укладення шлюбу)

у відділі реєстрації актів цивільного стану _____________________________________________,
(найменування відділу)

актовий запис № _______ від «__» ________ 20__р. (копія свідоцтва про шлюб додається).
Від шлюбу ми маємо дочку (сина) ______________, «__» ________ 20__року народження
(П.І.Б. дитини)

(копія свідоцтва про народження додається).
Сумісне життя у нас з відповідачем не склалося через відсутність взаєморозуміння між
нами, розходження поглядів на сімейні відносини та сімейні обов'язки. Між нами постійно
виникали сварки, що призвели до припинення шлюбних відносини. Фактично шлюбні
відносини у нас з відповідачем припинені «__»________20__ р. З цього часу ми з відповідачем
проживаємо окремо та не ведемо спільного господарства.
За таких умов відновлення сімейних стосунків між нами є абсолютно неможливим. Наш
шлюб на теперішній час є формальним.
Після розірвання шлюбу прошу залишити прізвище - _______________ або змінити
_________ (вказати дівоче прізвище).
У нас з відповідачем відсутнє спільне сумісне майно.
На підставі викладеного, керуючись ч. 2 ст. 104, ч. 3 ст. 105, ч. 1 ст. 110, ст. 112, 114 СК
України, ст. ст. 3, 15, ч. 1 ст. 88, ст.109, ст. ст. 118, 119, 120 ЦПК України, ПРОШУ:
1. Розірвати шлюб між мною ____________, «__» ______ 19__ року народження та
(П.І.Б)

____________,«___» ______ 19__ року народження, зареєстрований «__»_____20__ р. у відділі
(П.І.Б)

реєстрації актів цивільного стану _________________, за актовий запис № ___.
(найменування відділу)

2. Після розірвання шлюбу залишити прізвище - ________________ або змінити _______
(вказати дівоче прізвище).
Додатки:
1.
2.
3.
4.
5.

Оригінал квитанція про сплату судового збору.
Копія паспорту.
Копія свідоцтва про реєстрацію шлюбу.
Копія свідоцтва про народження дитини.
Копія позовної заяви з додатками для відповідача.

«____» ____________ 20___р.

______________/ П.І.Б/
(підпис)

