
До __ районного суду м.__________
адреса:_______________________

Позивач: Особа_1, проживаю за
адресою:____________________,
тел.:_________________

Відповідач: Особа_2, проживає за
адресою:___________________,
тел:__________________

Позовна заява

про розірвання шлюбу

Я, Особа_1, та відповідач, Особа_2, 28 вересня 2005 року
зареєстрували законний шлюб, про що відділом РАЦС ____________
МУЮ в ____________ області зроблено відповідний актовий запис №

479 та видано свідоцтво про шлюб серії __ №_________.

У кожного із нас це перший шлюб. Від шлюбу ми маємо
неповнолітню дитину – доньку Особу_3, «__»_______року народження.
Подружні відносини між нами припинені з грудня 2008 року. Основна
причина розпаду сім'ї це різниця характерів, відсутність між мною та
Особою_2 взаєморозуміння і довір'я.

Зважаючи на те, що добровільність шлюбу - одна з основних його
засад. Шлюб - це сімейний союз, при цьому слово "сімейний" засвідчує,
що шлюб створює сім'ю, а слово "союз", підкреслює договірну природу
шлюбу, яка зумовлює його добровільний характер. Шлюб ґрунтується
на вільній згоді жінки та чоловіка. Шлюб припиняється внаслідок його

розірвання. Розірвання шлюбу засвідчує стійкий розлад подружніх
стосунків. Позов про розірвання шлюбу може бути пред'явлений одним
із подружжя.

Для поваги до права дружини або чоловіка на пред'явлення вимоги
про розірвання шлюбу потрібен прояв другим з подружжя власної
гідності, поваги до себе.

Я як позивач скористалася даним правом та звертаюся до суду з
цим позовом і наполягаю на розірванні шлюбу.

Збереження шлюбу можливе на паритетних засадах, на почуттях
взаємної любові та поваги, взаємодопомоги та підтримки, тобто на тому,
що є моральною основою шлюбу, а я, Особа_1, та мій чоловік Особа_2
не маємо наміру зберегти шлюб.

Вважаю, що причини, які спонукають мене наполягати на розірванні
шлюбу, є обґрунтованими і подальше спільне життя нас із відповідачем
як подружжя та збереження шлюбу суперечитиме нашим інтересам.



На підставі ст. ст. 110,112 Сімейного кодексу України, керуючись
ст. ст. 3, 118, 119 ЦПК України, -

ПРОШУ:

Шлюб, зареєстрований 28 вересня 2005 року відділом РАЦС
____________ МУЮ, актовий запис № 479 між Особою_1 та
Особою_2 розірвати.

Додатки:

1. Свідоцтво про шлюб.

2. Копія свідоцтва про народження дитини.

3. Квитанція про сплату державного мита.

4. Копія позовної заяви.

Дата Підпис


