Позовна скарга подається ДРУКОВАНО в двох екземплярах
До Єпископського Суду
Київсько- Житомирської дієцезії
Позивач: Ім’я і прізвище, число, місяць, рік і місце народження;
Повна адреса проживання
Парафія
телефон
Відповідач: Ім’я і прізвище, число, місяць, рік і місце народження;
Повна адреса проживання
Парафія
телефон

ПОЗОВНА ЗАЯВА
Прошу Єпископський Cуд прийняти мою заяву і визнати недійсним мій подружній
зв`язок, який був укладений дня (дата) в костелі (церкві)….........………. з (ім`я, прізвище,
чоловіка/дружини).
Цю Тайну Подружжя вважаю недійсною тому що ... (тут вказується причина
недійсності Таїнства)
Нп.: мій чоловік виявився неготовим взяти на себе істотні подружні права та обов’язки.
Моя дружина виявилася наркоманкою.
Мій чоловік був психічно хворий.
Мій чоловік був імпотентом.
Моя дружина виключала нерозривність подружжя.
Мій чоловік не хотів мати дітей
І т.п.

На підтвердження цього позову подаю наступні загальні факти та докази:
1. Опис подій від моменту знайомства до вінчання: Дата, місце й обставини першого
знайомства; тривалість зустрічей; опис конфліктних ситуацій (хто і чому виступав ініціатором
примирення). Чи відносини сторін будувалися на щирості та відкритості, чи не був присутній обман
у Ваших стосунках? З яких родин ви походите; чи є це родини повні /без розлучень/, якої віри, чи
практикують її, чи є в родині особи залежні (алкоголізм, наркоманія i т.д. ) та психiчнi розлади.
Які саме позитивні чи негативні риси характеру, прояви поведінки, уподобання сторони пізнали
один в одному до одруження? Які насправді почуття Ви відчували до іншої сторони? Хто і чому був
ініціатором одруження (напр. почуття любові та бажання створити сім’ю, вагітність, корисливість
щодо фінансових чи майнових цінностей)? Чи були поставлені якісь вимоги щодо майбутнього
подружнього життя, чи були якісь мрії або плани, чи були сумніви?
Вільність у прийнятті рішення щодо цивільної розписки (чи існував моральний або фізичний
тиск, чи примус щодо рішення одружитися); якою була позиція батьків та друзів. Причини, які
спонукали Вас до церковного вінчання, чому саме Ви вирішили вінчатися?
Свідомість у прийнятті рішення щодо вінчання (релігійне виховання сторін; розуміння
подружньої вірності, нерозривності подружнього союзу; відвідування Богослужінь; передшлюбні
науки; розмова зі священиком). Чи вінчання не було для Вас формальністю, гарним обрядом,
традицією, яку потрібно звершити, бо «так роблять усі»?
2. Опис дня та самого обряду вінчання: Час і місце цивільної розписки, а також церковного
вінчання. Самопочуття під час вінчання у храмі, чи не змінилося (напр. після розмови з священиком)
Ваше відношення до шлюбу, до розуміння шлюбної присяги, подружньої чесності, вірності,
нерозривності, народжування та виховування дітей. Опис конфліктних ситуацій у період
приготування до весілля та у сам день вінчання, а також під час «медового місяця»; хто і чому
провокував непорозуміння і виступав ініціатором примирення?

3. Опис подій, які спричинили остаточне цивільне розлучення: тривалість спільного життя;
обставини проживання молодого подружжя; виконування сімейних та батьківських обов’язків;
релігійне життя; відносини між сторонами на комунікативному, емоційному побутовому рівні;
наявність непорозуміння, сварок чи конфліктів; які дії, події чи обставини життя провокували
непорозуміння, сварки або конфлікти? чи були присутні обман, кривда, насильство, приниження,
зловживання алкоголем, наркотиками, азартними чи комп’ютерними іграми; дата цивільного
розлучення; основна або остаточна причина розлучення; аналіз подій, які спровокували причину
розлучення; загальний аналіз причин які не дали сторонам можливості реалізувати у таїнстві
Подружжя (напр. втручання у сімейне життя сторонніх осіб, тощо). Як сторони намагалися зберегти
своє подружжя і хто шукав примирення після розриву спільної подружньої єдності сторін?

На свідків подаю 3- 4 особи: (вказати їхні адреси та контактні телефони).
Дата

Підпис Позивача

Необхідні документи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.


Паспорт та копія 1-ої , 11-ої стор.
Свідоцтво про розірвання державного шлюбу ( копія.)
Свідоцтво про хрещення ( копія).
Свідоцтво про Таїнство Подружжя (оригінал та копія).
Протокол канонічно-душпастирської співбесіди перед звершення таїнства Подружжя.
Інші документи, які можуть служити доказовим матеріалом у судовому процесі (наприклад:
медичні довідки, експертизи, судові рішення, документи з правоохоронних органів і т.д.).
Оплату за процес регулює позивач.
В позовній скарзі обов’язково вказати дівоче прізвище сторони.

Прийомні дні: Житомир - понеділок, середа, з 10.00 год. до 17.00 год.
e-mail: tribunalkzd@gmail.com

