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_____________ області

  

Позивач: _____________________________________, 19_____ р.н.
мешкає м. ___________________
вул._________________,буд.______, кв.____

  

Відповідач: _______________________________________,19____ р.н.
мешкає м. ____________________
вул.__________________,буд.______,кв.____

  

 

    

П О З О В Н А     З А Я В А 
«про розірвання шлюбу»

  

З відповідачем по справі я зареєструвала шлюб _________________*  року у відділі РАГС
 _____________________________________________________ 
_______________________** області, актовий запис № _____.

  

Від цього шлюбу маємо дитину- сина (доньку) _________, __.___.___ року народження,
який мешкає зі мною.

  

Шлюб розриваю з тієї причини, що ми з відповідачем не зійшлись  характером та

 1 / 3



Позовна заява про розірвання шлюбу

поглядами на життя, у звязку з чим між нами виникали  суперечки та сварки. Сімейни
відносини припинені з вересня 2004 року.

  

Шлюб другий***.

  

Майнового спору не маю.

  

На примирення не згодна.

  

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 104,105,110,112 СК України,

  

П Р О Ш У :

  

Розірвати шлюб між мною та відповідачем ___________________________ 
_______________, зареєстрований ______________________ року у відділі  РАГС
________________________________________________ області, актовий  запис
№_______.

  

Витрати, пов’язані з розірванням шлюбу, стягнути з відповідача.

  

Додаток:

  

2 копії позовної заяви****
квітанція про сплату судового збору*****
копія квітанції про сплату судового збору
копія свідоцтва про одруження – 2 екз.
копія свідоцтва про народження дитини – 2 екз.
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«______»_______________рік.                Підпис, П.І.Б

  

* - необходимо указать полную дату заключения брака (например 25  ноября 2000 года).
Посмотреть ее можно в свидетельстве о заключении  брака.
** - нужно указать полное наименование органа, который  зарегистрировал брак
(например: отдел регистрации актов гражданского  состояния Запорожского городского
управления юстиции Запорожской  области). Посмотреть можно в свидетельстве о
заключении брака.
*** - нужно указать какой по счету брак, первый, второй, третий и т.д., но не
обязательно.
****  - 2 копии иска нужны для – 1-я для суда, 2-я для отправки ответчику.  Ответчику
нужно прилагать также копии всех документов, которые приложены  к иску для суда.
***** - расчетный счет на который необходимо внести  судебный сбор нужно узнать в
суде в который Вы будете обращаться либо  же на сайте "Судова влада", выбрав в меню
- суды общей юрисдикции -   искомый суд - судебный сбор. Сумма судебного сбора с
01.01.2012 года  составляет 107 грн. 30 коп.

  

Примечание: в описании причин расторжения брачных отношений нужно  указать
фактические данные, но то, что считаете нужным. (Например –  пьет, изменяет, нашел
другую семью, фактически не проживаем, утратили  друг к другу чувство любви и
уважения, разные взгляды на совместное  проживание и т.д.)
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