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ПОЗОВНА ЗАЯВА 

Про розірвання шлюбу 

 

Шлюб між мною, ПІБ_________________, ____________ р.н. та ПІБ 

_____________________, _____________ р.н.  був зареєстрований 

_______________ року, про що складений відповідний актовий запис № ___  

_________________ районним у місті ________________ відділом державної 

реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління 

юстиції у ________________ області, що підтверджується Свідоцтвом про 

шлюб серії I- КИ №____ (Додаток 1). 

Спільне життя з відповідачем не склалося, тому що у нас різні погляди 

на сімейне життя та обов'язки, відсутнє взаєморозуміння та повага один до 

одного. На підставі чого в сім’ї відбувалися сварки, які поступово призвели 

до того, що ми стали зовсім чужими людьми.  

Можливості зберегти сім’ю немає. 

Подружні відносини між нами припинилися з ______________ року. З 

цього часу спільне господарство не ведеться, спору про спільне майно немає. 

Спільних дітей не маємо. 

За таких обставин вважаю, що подальше спільне життя та збереження 

шлюбу суперечить моїм інтересам,спільних дітей та майна не маємо.  

Прошу не надавати строку для примирення. 

Статтею 24 СК України передбачено, що шлюб грунтується на вільній 

згоді жінки та чоловіка. Примушування жінки та чоловіка до шлюбу не 

допускається. 
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Загальна декларація з прав людини у ч.2 ст.16 містить положення, за 

яким шлюб може укладатись тільки при вільній і повній згоді сторін, що 

одружуються, а за ст.23 Міжнародного пакту про громадянські і політичні 

права, жоден шлюб не може бути укладений без вільної і цілковитої згоди 

тих, що одружуються. 

За аналогією можна зробити висновок, що й подальше існування сім'ї 

як добровільного союзу у разі відсутності добровільної згоди чоловіка чи 

жінки на такий союз - сім'ю - шлюб, не може мати місце. 

Згідно ст. 3 СК України, сім'ю складають особи, які спільно 

проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. 

Шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у державному 

органі реєстрації актів цивільного стану (ст. 21 СК України). 

У відповідності до ч. 2 ст. 104 та ч. 3 ст. 105 СК України, шлюб 

припиняється внаслідок його розірвання за позовом одного з подружжя на 

підставі рішення суду, відповідно до статті 110 цього Кодексу. 

Частинами 1 ст. 110 СК України визначено, що позов про розірвання 

шлюбу може бути пред'явлений одним із подружжя. 

 

Щодо вживання заходів для досудового врегулювання спору: 

У відповідності до вимог п. 6 ч. 3 ст. 175 ЦПК України, позовна заява 

повинна містити відомості про вжиття заходів досудового врегулювання 

спору, якщо такі проводилися, в тому числі, якщо законом визначений 

обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору. 

Заходи досудового врегулювання спору законодавством не передбачені.  

Також, додатково повідомляю суду, що з цього ж самого предмету та 

з цим самим підстав мною не подавалися позовні заяви до суду. 

 

Щодо розміру судового збору: 

Зокрема, Закон № 3674-VI визначає правові засади справляння судового 

збору, платників, об'єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, 

звільнення від сплати та повернення судового збору (преамбула Закону). 

За статтями 1, 2 цього Закону судовий збір справляється на всій 

території України за подання заяв, скарг до суду, за видачу судами 

документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень, передбачених 

цим Законом, і включається до складу судових витрат. Платниками цього 

платежу є: громадяни України, іноземці, особи без громадянства, 

підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі 

іноземні) та фізичні особи-підприємці, які звертаються до суду чи стосовно 

яких ухвалене судове рішення, передбачене цим Законом. 

Згідно ст. 4 ЗУ «Про судовий збір», за подання фізичною особою суду 

позовної заяви  при розірванні шлюбу, розмір судового збору 0,4 розміру 

прожиткового мінімуму на одну працездатну особу 1.3.1 0.4 станом на 01 

січня календарного року. 
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