ПРАВО

Позовна Заява
Курс для тих, хто хоче розвиватись

Почати курс

Мета
01

Навчитися визначати спеціалізацію

02

Навчитися визначати підсудність

03

Складаємо Позовну Заяву

04

Уникаємо типових помилок

ПОЗОВНА ЗАЯВА
Позовна́ зая́ва — документ, який пред'являється позивачем до суду в установленій процесуальним законом формі та
містить вимогу про примусовий захист порушеного права чи інтересу. В залежності від предмету позову та суб'єктного
складу сторін спірних правовідносин, позовна заява подається у порядку цивільного, господарського, адміністративного
або кримінального судочинства. Кожен з видів судочинства регулюється окремим процесуальним законом (кодексом) та
має свої, відмінні від інших, вимоги щодо форми, змісту та порядку подання позовної заяви.
В рамках цього невеличкого курсу ми розглянево позовні заяви в порядку ЦИВІЛЬНОГО, КРИМІНАЛЬНОГО ТА
АДМІНІСТРАТИВНИХ судочинств. Трошки теорії та багато практики, і ми, Юридична компанія - Лєгал, впевнені, що
кожен зможе захистити власні права, свободи та інтереси шляхом подання конструктивної та логічно обгрунтованої
заяви.
Розберемося детальніше.

Крок 1 - Обираємо спеціалізацію.
Суспільні відносини виникають у різноманітних сферах суспільного життя, які, відповідно до законодавства,
підпадають під різні предметні юрисдикції.
Цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини),
включаючи земельні, сімейні та житлові. Тобто, в порядку цивільного судочинства будуть розглядатися
саме справи, що виникають з таких порушених чи оспорюваних правовідносин.

Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і
громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою
України від кримінально-протиправних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання
кримінальним правопорушенням. Іншими словами, в порядку кримінального судочинства будуть
розглядатися справи, пов'язані зі здійсненням кримінального правопорушення (проступку та злочину).

Господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв’язку зі здійсненням господарської
діяльності, та інші справи у визначених законом випадках, зокрема: справи у спорах, що виникають при
укладанні, зміні, розірванні і виконанні правочинів у господарській діяльності; банкрутства та інших.

Юрисдикція адміністративних судів поширюється на справи у публічно-правових спорах, зокрема: спорах
фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень; спорах з
приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби; спорах,
що виникають з приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання нечинними
адміністративних договорів; та ін.

Справи по адміністративні правопорушення розглядаються адміністративними судами, але у виключних
випадках й районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними судами.

Крок 2 - Обираємо Суд
Коли спеціалізація визначена, залишилося чітко зрозуміти в який саме суд за територіальною юрисдикцією буде
подаватися позовна заява. Алгоритм дій наступний!

1. Заходимо на офіційний веб-портал парламенту України - https://zakon.rada.gov.ua/laws

2. Відкриваємо необхідний процесуальний кодекс

3. Відкриваємо структуру, зміст документа та шукаємо параграф - Териториальна юрисдикція. В
Цивільно процесуальному кодексі - це глава 2, параграф 3.

4. Аналізуємо статті та розбираємосі до якої категорії справ належить власно ваша, та відповідно
до цього, розуміємо який суд відповідно до територіальної юрисдикції буде вершити правосуддя
шляхом розв'язання існуючого спору.

Розберемося на прикладах
Всі наведені ситуації випадкові. Персонажі вигадані.
СПРАВА 1: ЦИВІЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО
Семенчук Катерина Іванівна має намір розірвати шлюб зі своїм чоловіком Семенчуком Петром
Володимировичем. Вони перестали розуміти один одного, досудове врегулювання спору шляхом
переговорів ніякого результату не дало.
Спільних дітей, як і сумісного майна, вони не мають, а тому нічого ділити й встановлювати місце
проживання дітей вони не будуть. За таких обставин шлюб можна було б розірвати і шляхом подання
відповідної заяви до РАЦу, проте Петро категорично не хоче розлучатися, а тому добровільної згоди на це
не дає.
В такому випадку справа буде розглядатися в порядку, звичайно ж, цивільного судочинства за загальним
правилом територіальної юрисдикції, тобто відповідно до ч.1 ст.27 ЦПКУ:
"Позови до фізичної особи пред’являються в суд за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її проживання або
перебування, якщо інше не передбачено законом."

Припустимо, що Семенчуки проживають у м. Києві, де обидва і зареєстровані. Проте, Катерина зареєстрована в студентському гуртожитку
у Голосіївському районі, а Петро в невеличкій квартирі з батьками, де подружжя і проживало, в Оболонському районі. В даному випадку,
позовна заява буде пред'являтися ДО Семенчука Петра Володимировича, так як він буде відповідачем. Таким чином, справу буде
розглядати Оболонський районний суд міста Києва.

СПРАВА 2: ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС
Товариство з обмеженою відповідальністю "Енергозбуд" та іноземне господарське товариство
"AlkBuilding" ще в 2018 році уклали договір про постачання електричної енергії.
Проте, з квітня 2021 року "AlkBuilding" регулярно порушувало власні зобов'язання за відповідним
договором шляхом несвоєчасної плати за встановлені послуги, а з вересня 2021 і зовсім перестало
оплачувати постачання електричної енергії.
Так, ТОВ "Енергозбуд" має намір поновити свої порушені права шляхом подання позовної заяви до суду.
Відповідно, ТОВ буде користуватися ч.10 ст.29 ГПКУ, що передбачає виключне правило
територіальної юрисдикції:
"Позови до відповідача, який не має в Україні місцезнаходження чи місця проживання, можуть пред’являтися за місцезнаходженням його
майна"

Припустимо, що «AlkBuilding» є товариством-резидентом Німеччини та жодних філій, представництв на території України немає. Проте,
компанія має активи, певний пакет акцій в АТ «Патріот», що займається будівництвом. Так, враховуючи те, що «Патріот» знаходиться за
адресою: м. Львів, вулиця Петра-Дорошенко 31. Позовна заява буде пред’являтися до Господарського суду Львівської області.

СПРАВА 3: АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО
Фізична особа-підприємець Колодійчук Максим Олегович отримав податкове повідомлення-рішення від 19 липня
2021 року № 15239/1812, яке на його думку, є абсолютно незаконним, адже жодної заборгованості по сплатам податків
в нього немає. Всі необхідні платежі він здійснював вчасно, розрахункові квитанції, які є в нього на руках це
підтверджують.
Так, ФОП Колодійчук має намір звернутися до суду з адміністративним позовом.
Звертаємося до ч.1 ст.25 КАС України, яке встановлює альтернативне правило територіальної юрисдикції:
"Адміністративні справи з приводу оскарження індивідуальних актів, а також дій чи бездіяльності суб’єктів владних
повноважень, які прийняті (вчинені, допущені) стосовно конкретної фізичної чи юридичної особи (їх об’єднань),
вирішуються за вибором позивача адміністративним судом за зареєстрованим у встановленому законом порядку
місцем проживання (перебування, знаходження) цієї особи-позивача або адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача, крім
випадків, визначених цим Кодексом"

Припустимо, що ФОП зареєстрований за адресою м. Одеса, проспект Адміральський 25, а податкове повідомлення-рішення йому винесло
Головне управління ДПС в Одеській області. Відповідно, і Колодійчук, і Головне управління ДПС мають своє місцезнаходження в Одесі,
що робить альтернативне правило територіальної підсудності не таким альтернативним. Справу буде розглядати Одеський окружний
адміністративний суд.

Крок 3 - Визначаємо предмет позову
Перш ніж почати писати позовну заяву треба чітко розуміти ЧОГО САМЕ ви прагнете від суду, ЧОГО просите, а саме яким шляхом СУД
ПОВИНЕН захистити та відновити Ваші права, свободи та інтереси.
Давайте згадаємо вищевказані кейси.

СПРАВА 1: ЦИВІЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО
Семенчук Катерина Іванівна має намір припинити шлюбні відносини зі своїм чоловіком
Семенчуком Петром Володимировичем. Вони перестали розуміти один одного, досудове
врегулювання спору шляхом переговорів ніякого результату не дало. ФОРМУЛЮЄМО
ПРЕДМЕТ ПОЗОВУ.
Пам’ятаємо, що дітей в них немає, майно ділити не планують. Відповідно, головна мета, суть
позовних вимог – розірвати шлюб.

Позовна заява про розірвання браку
Исковое заявление о разрыве брака
Позовна заява про скасування свідоцтва про реєстрацію шлюбу
1. Розірвання браку - неправильне формулювання, тому що в українській мові брак - це наявність прихованого дефекту
2. Позовна заява складається виключно на ДЕРЖАВНІЙ, українській мові.
3. Подібне формулювання також не є вірним, тому що Цивільний кодекс, так само як і ЦПК України не передбачають можливості скасувати
свідоцтво про реєстрацію шлюбу. Це відбувається автоматично після розірвання шлюбу чи визнання його недійсним або нікчемним.
Позовна заява про розірвання шлюбу

Якби подружжя мало дітей чи планувало провести поділ майна, правильними варіанти формулювання предмету позову також були:
-

Позовна заява про розірвання шлюбу та встановлення місце проживання дітей
Позовна заява про розірвання шлюбу та стягнення аліментів
Позовна заява про розірвання шлюбу та поділ майна

СПРАВА 2: ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС
Товариство з обмеженою відповідальністю "Енергозбуд" та
іноземне господарське товариство "AlkBuilding" ще в 2018 році
уклали договір про постачання електричної енергії. Проте, з квітня
2021 року "AlkBuilding" регулярно порушувало власні зобов'язання
за відповідним договором шляхом несвоєчасної плати за послуги, а
з вересня 2021 і зовсім перестало оплачувати постачання
електричної енергії.
Так, ТОВ "Енергозбуд" має намір поновити свої порушені права
шляхом подання позовної заяви до суду.
Давайте визначмо головну мету судового розв’язання спору. В чому
перш за все зацікавлене ТОВ «Енергозбуд? ФОРМУЛЮЄМО
ПРЕДМЕТ ПОЗОВУ.

Позовна заява про анулювання договору
Позовна заява про конфіскацію майна за порушення договірного зобов'язання
1. Договір не може бути анулюваний. В судовому порядку він може буде визнаний нікчемним чи недійсним.
2. Конфіскація майна - санкція за вчинення суворого правопорушення, яке встановлюється виключно рішенням суду та на визначених
законом підставах. Порушення зобов'язання за договором не відноситься до таких.
Позовна заява про стягнення заборгованості за спожиту електричну енергію в сумі 742925,12 грн.

Так, відповідаючи на поставлене в фабулі запитання, ТОВ «Енергозбуд» перш за все зацікавлене в відновлені своїх порушених прав. Тобто
в отриманні невиплаченої суми за постачання електричної енергії, тобто заборгованості. Як правило, в договорі чітко прописуються умови
розірвання таких угод, і порушення зобов’язання з боку однієї зі сторін є вагомою підставою для припинення договірних відносин. Тобто
рішення суду для цього не є обов’язковим, а от зобов’язати виплатити належне ТОВ «Енергозбуд» в негайному порядку може тільки суд.

СПРАВА 3: АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО
Фізична особа-підприємець Колодійчук Максим Олегович отримав податкове повідомленнярішення від 19 липня 2021 року № 15239/1812, яке на його думку, є абсолютно незаконним,
адже жодної заборгованості по сплатам податків в нього немає. Всі необхідні платежі він
здійснював вчасно, розрахункові квитанції, які є в нього на руках це підтверджують.
Знову ставимо собі запитання. Чого саме прагне добитися Колодійчук Максим?
ФОРМУЛЮЄМО ПРЕДМЕТ ПОЗОВУ.

Адміністративний позов про поворот індивідуального рішення
Адміністративний позов про стягнення моральної компенсації за вчинення незаконних дій
1. В українському законодавстві не передбачено повороту індивідуального рішення. Можливий поворот судового рішення і то, виключно на
підставах, передбачених законодавством.
2. Моральна компенсація стягується у порядку цивільного судочинства.
Адміністративний позов про визнання протиправним та скасування рішення Головного управління ДПС в Одеській області.

Головна мета – скасування протиправного рішення, яке, на думку Колодійчука є безпідставним та незаконним, адже жодної заборгованості
зі сплати податків в нього немає. Так, Користуючись Кодексом Адміністративного судочинства України – КАС, Максим Олегович буде
подавати адміністративний позов саме про визнання протиправним та скасування рішення.

Правильно сформульований предмет позову - вже залог успіху.

Крок 4 - Структура Позовної Заяви. Вступна Частина
Кожна Позовна Заява умовно складається з 4 частин:
1. Вступна
2. Описова
3. Мотивувальна
4. Прохальна

Найменування суду. Повні
реквізити сторін

Стислий виклад обставин. Опис
ситуації, спору, проблеми.

Чим мотивуєте свої позовні вимоги?
Виклад нормативно-правової
аргументації, посилання на норми
матеріального та процесуального права.

Чого саме Ви хочете? Розкриваєте
позовні вимоги

Вступна частина. У вступній частині позовної заяви у правому верхньому куті аркушу зазначаються найменування суду, до якого
подається заява; ім’я (найменування) позивача і відповідача, а також ім’я представника позивача, якщо позовна заява подається
представником, їх місце проживання (перебування) або місцезнаходження, поштовий індекс, номери засобів зв’язку, якщо такі відомі;
ціна позову, якщо позовні вимоги містять матеріальні вимоги.
Далі зазначаються прізвище, ім’я, по батькові ім’я позивача і відповідача (відносно юридичних осіб – їх найменування), а також ім’я
представника позивача, якщо позовна заява подається представником. Якщо у справі братимуть участь треті особи, слід також зазначити їх
дані.
Обов’язково зазначається місце проживання (перебування) вказаних осіб або їх місцезнаходження, поштовий індекс, номери засобів зв’язку,
якщо такі відомі. Такі вимоги до позовної заяви створені для перевірки судом правильності визначення підсудності справи, для направлення
позивачеві передбаченої процесуальним законодавством кореспонденції, а номери засобів зв’язку можуть бути потрібні для здійснення
термінових викликів чи повідомлень.
Завершується написання вступної частини зазначенням ціни позову, якщо позовні вимоги містять матеріальні вимоги, зокрема, позивач
просить стягнути суму боргу або просить визнати недійсним договір купівлі-продажу будинку.

Розглянемо на прикладі.
Вступна частина перед Вами містить декілька вагомих помилок.

1
2

1. Не вказано місце розташування суду. Ця вимога не
встановлюється процесуальним законодавством, проте інколи
судді вказують на відсутність адреси суду в шапці позовної заяви.
2. І у позивача, і у відповідача не зазначаються паспортні дані,
РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки Платника
Податків). Як правило, суди вимагають наявність цих даних, до
того ж, паспортні дані оформлюються наступним чином:
"Паспорт: №00000245, виданий органом 5113 27.09.2019 р." - для
паспортів нових зразків.
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"Паспорт: серія КЕ №6758989, виданий МВ ГУВС України в
________ області" - для паспортів старих зразків.
3. Якщо відомий тільки номер телефону чи виключно електрона
пошта, в позовні заяві обов'язково вказується:
"Інші засоби зв'язку відсутні"

Таким чином, Ви можете побачити суттєву різницю теоретичних вимог до позовної заяви та практичної необхідності.

Тепер давайте подивимося як написати правильну вступну частину, уникаючи тих моментів, за які суддя може повернути позовну
заяву для виправлення, зазначивши строк для усунення недоліків.

Напишемо позовну заяву про розірвання шлюбу вже знайомих нам Семенчуків.
Згадаємо встановлені правила територіальної підсудності й сформований предмет позову.

До Оболонського районного суду м. Києва
вулиця Маршала Тимошенка, 2Є, Київ, Київська обл, 04212
ПОЗИВАЧ: Семенчук Катерина Іванівна
Паспорт: №0006789, виданий органом 5111 від 23.04.2020
РНОКПП: 976387849
що зареєстрована за адресою: м. Київ, Єнісейська 23, кв.19
телефон: +380***********
semenchuk23@gmail.com
ВІДПОВІДАЧ: Семенчук Петро Володимирович
Паспорт: серія: КЕ №7879309, виданий Київським РВ УМВС
в Київській області від 28.12.2008 р.
РНОКПП: 678986639
що зареєстрований за адресою: м. Київ, вулиця Корабельна 78, кв 74.
телефон: +380*********
Інші засоби зв'язку відсутні

Описова Частина
Описова частина. У вказаній частині здійснюється виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги та зазначаються докази,
що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільнення від доказування.
В практичному аспекті описова частина позовної заяви починається із назви документа, який
подається до суду, наприклад, «Позовна заява про визнання недійсним договору». Далі, в чіткій
хронологічній послідовності вказуються обставини, які стали підставою звернення до суду.
При цьому, позивач повинен описати обставини, за яких відбулося порушення його прав,
свобод чи інтересів з посиланням на докази, про які йому відомо і які можуть бути використані
судом для ухвалення законного рішення у справі.
!Позовна зава може складатися як від першої, так і від третьої особи!
Продовжмо написання нашої позовної заяви?

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про розірвання шлюбу
24 квітня 2019 року Семенчук Катерина Іванівна (Далі-Позивач) та Семенчук Петро Володимирович (Далі - Відповідач) уклали шлюб у
Відділі реєстрації актів цивільного стану Київського міського управління юстиції, актовий запис № 647 (Копія свідоцтва про одруження
Серія 1-БП № 028739 від 24.04.2019).
Спільних дітей не мають. Спір з приводу поділа майна відсутній.
Під час спільного проживання, в останній рік між Позивачем та Відповідачем постійно виникали сварки, внаслідок того, що кожний з них
має різні погляди на сімейне, спільне життя та ведення спільного господарства. Також вони втратили почуття взаємної любові та поваги,
взаємодопомоги і підтримки.
Подальше спільне життя і збереження шлюбу стало неможливим. Заходи досудового врегулювання спору не принесли жодних результатів.
Шлюбні відносини фактично припинилися з грудня 2020 року.
Як Ви бачите, в описовій частині головне коротко та стисло викласти обставини справи. Головна мета – донести до суду як, яким
чином, які саме права, свободи та інтереси були порушені, а головне ким.

Мотивувальна Частина
Мотивувальна частина.

У мотивувальній частині позовної заяви
позивач наводить обґрунтування своєї правової позиції, вимог до відповідача.
У цій частині позивач посилається на конкретні фактичні обставини справи та
юридичні факти, які підтверджують його вимоги. При написанні даної частини
позовної заяви у пересічних громадян та у юристів виникає питання: чи
потрібно посилатись на конкретні норми права, які порушені відповідачем?
Саме при написанні мотивувальної частини позовної заяви і проявляється
«юридичний звичай», адже кожний поважаючий себе юрист намагається як
змога змістовно викласти мотивувальну частину пославшись на всі норми
матеріального права, які на його думку порушені відповідачем не забувши при
цьому послатись на норми процесуального права, що визначають зміст та
форму позовної заяви.

Продовжуємо складати заяву.
«…У відповідності до ч.3 ст.105 СК України шлюб припиняється внаслідок його розірвання за позовом одного з подружжя на підставі
рішення суду.
Розірвання шлюбу судом відбувається за позовом одного з подружжя відповідно до ст.110 СК.
Відповідно до п.7. ч.3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної
заяви не здійснювалось.
Відповідно до п.8 ч.3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що у Позивача перебувають оригінали письмових або електронних доказів,
копії яких додано до заяви.
Щодо підсудності:
Відповідно до ст.109 ЦКУ, позови до фізичної особи пред'являються в суд за зареєстрованим у встановленому законом порядку
місцем її проживання або за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її перебування.
Щодо судового збору:
Згідно із п.9 ч.3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що понесені мною витрати становлять: 908,00 грн (оплата судового збору.
У відповідності із п.10 ч.3 ст.175 ЦПК України підтверджую, що мною не подано іншого позову до цього ж відповідача з тим самим
предметом та з тих самих підстав.
Судовий збір сплачений мною в повному обсязі на підставі п.1.3. ч.2 ст.4 Закону України «Про судовий збір».
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110, 112 Сімейного Кодексу України, ст.175 ЦПК України, -…»
Таким чином, тут ми демонструємо знання норм матеріального та процесуального права, що регулюють порушені чи
оспорювані відносини

Прохальна частина
Прохальна частина. У вказаній частині містяться безпосередньо позовні вимоги
та зазначається ціна позову щодо вимог майнового характеру.
Зміст позовних вимог може бути різноманітним: зобов’язання відповідача вчинити певні
дії; утриматися від вчинення певних дій; відшкодування шкоди, завданої незаконними
діями або бездіяльністю відповідача; стягнення аліментів, розірвання шлюбу, визнання
недійсним договору, відшкодування моральної шкоди. Якщо крім вказаних вимог позивач
має до відповідача вимоги матеріального характеру то розмір стягнення чи відшкодування
повинен бути викладений як у цифровому виразі, так і прописом.
Завершується написання позовної заяви зазначенням переліку документів, що додаються
до неї. Позовна заява повинна бути обов’язково підписана позивачем або його
представником із зазначенням дати її підписання.
УВАГА! Прохальна частина повинна дублювати предмет позову, проте розкриваючи його зміст.
Додаймо останню частину до нашої Позовної Заяви!
ПРОШУ:
1. Розірвати шлюб укладений між Семенчук Катериною Іванівною та Семенчук Петром Володимировичем, зареєстрований у Відділі
реєстрації актів цивільного стану Київського міського управління юстиції, актовий запис № 647, свідоцтво про одруження Серія 1-БП №
028739 від 24.04.2019.
2.

Судовий збір покласти на Відповідача.

Додатки:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Копії паспорта Позивача;
Копії паспорта Відповідача;
Копія РНОКПП Позивача;
Копія РНОКПП Відповідача;
Свідоцтво про шлюб;
Квитанції про сплату судового збору № ХХХХХХ від ХХ. ХХ.20ХХр.;
Копія позовної заяви з додатками для Відповідача.

«___»_________20___р.

______________/_____________

УВАГА! В справах про розірвання шлюбу, свідоцтво про реєстрацію подається в ОРИГІНАЛІ!

Як це виглядає?
Тепер поєднаємо всі частини позовної заяви в одне ціле.
До Оболонського районного суду м. Києва
вулиця Маршала Тимошенка, 2Є, Київ, Київська обл, 04212
ПОЗИВАЧ: Семенчук Катерина Іванівна
Паспорт: №0006789, виданий органом 5111 від 23.04.2020
РНОКПП: 976387849
що зареєстрована за адресою: м. Київ, Єнісейська 23, кв.19
телефон: +380***********
semenchuk23@gmail.com
ВІДПОВІДАЧ: Семенчук Петро Володимирович
Паспорт: серія: КЕ №7879309, виданий Київським РВ УМВС
в Київській області від 28.12.2008 р.
РНОКПП: 678986639
що зареєстрований за адресою: м. Київ, вулиця Корабельна 78, кв 74.
телефон: +380*********
Інші засоби зв'язку відсутні
ПОЗОВНА ЗАЯВА
про розірвання шлюбу
24 квітня 2019 року Семенчук Катерина Іванівна (Далі-Позивач) та Семенчук Петро Володимирович (Далі - Відповідач) уклали шлюб
у Відділі реєстрації актів цивільного стану Київського міського управління юстиції, актовий запис № 647 (Копія свідоцтва про одруження
Серія 1-БП № 028739 від 24.04.2019).
Спільних дітей не мають. Спір з приводу поділа майна відсутній.
Під час спільного проживання, в останній рік між Позивачем та Відповідачем постійно виникали сварки, внаслідок того, що кожний
з них має різні погляди на сімейне, спільне життя та ведення спільного господарства. Також вони втратили почуття взаємної любові та
поваги, взаємодопомоги і підтримки.
Подальше спільне життя і збереження шлюбу стало неможливим. Заходи досудового врегулювання спору не принесли жодних
результатів. Шлюбні відносини фактично припинилися з грудня 2020 року.
У відповідності до ч.3 ст.105 СК України шлюб припиняється внаслідок його розірвання за позовом одного з подружжя на підставі
рішення суду.

Розірвання шлюбу судом відбувається за позовом одного з подружжя відповідно до ст.110 СК.
Відповідно до п.7. ч.3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної
заяви не здійснювалось.
Відповідно до п.8 ч.3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що у Позивача перебувають оригінали письмових або електронних доказів,
копії яких додано до заяви.
Щодо підсудності:
Відповідно до ст.109 ЦКУ, позови до фізичної особи пред'являються в суд за зареєстрованим у встановленому законом порядку
місцем її проживання або за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її перебування.
Щодо судового збору:
Згідно із п.9 ч.3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що понесені мною витрати становлять: 908,00 грн (оплата судового збору.
У відповідності із п.10 ч.3 ст.175 ЦПК України підтверджую, що мною не подано іншого позову до цього ж відповідача з тим самим
предметом та з тих самих підстав.
Судовий збір сплачений мною в повному обсязі на підставі п.1.3. ч.2 ст.4 Закону України «Про судовий збір».
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110, 112 Сімейного Кодексу України, ст.175 ЦПК України, ПРОШУ:
1. Розірвати шлюб укладений між Семенчук Катериною Іванівною та Семенчук Петром Володимировичем, зареєстрований у Відділі
реєстрації актів цивільного стану Київського міського управління юстиції, актовий запис № 647, свідоцтво про одруження Серія 1-БП №
028739 від 24.04.2019.
2. Судовий збір покласти на Відповідача.
Додатки:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Копії паспорта Позивача;
Копії паспорта Відповідача;
Копія РНОКПП Позивача;
Копія РНОКПП Відповідача;
Свідоцтво про шлюб;
Квитанції про сплату судового збору № ХХХХХХ від ХХ. ХХ.20ХХр.;
Копія позовної заяви з додатками для Відповідача.

«___»_________20___р.

______________/_____________

Підсумки:
Підсумовуючи цей курс, можна скласти невеличкий чек-лист по складанню позовної заяви.
1. Визначаємо спеціалізацію.
2. Визначаємо Суд.
3. Складаємо предмет позову
4. Заповнюємо вступну частину - Найменування та адресу суду, ПІБ Позивача + контактні, паспортні дані; ПІБ Відповідача + контактні,
паспортні дані.
5. Складаємо описову частину - виклад основних обставин, короткий зміст ситуації.
6. Обґрунтовуємо мотивувальну частину, посилаючись на норми матеріального та процесуального права. Зазначаємо які саме права
порушені та які гарантії передбачені у такому випадку в законодавстві.
7. Формуємо прохальну частину, прикладаємо додатки та особисто підписуємо Заяву.
8. Подаємо до суду в тій кількості екземплярах, скільки в позовній заяві зазначено сторін, враховуючи суд.
9. Чекаємо!
Сподіваємося, що ця інформація була корисною та стане Вам у нагоді.
Юридична компанія - Лєгал завжди допоможе у складанні позовних заяв різної складності. Звертайтесь!

