U

.U

A

IL
AW
U
.U
A

До (назва) суду
адреса:
Позивач: (П.І.Б. неповнолітньої дитини),
адреса:_______________________
РНОК ________________________
тел.: _________________________
Законний представник позивача: (П.І.Б.)
адреса:_________________________
РНОК _________________________
тел.: ___________________________
e-mail: ____________________
Відповідач: (П.І.Б.)
адреса:_________________________
РНОК _________________________
тел.: ___________________________
e-mail: _________________________
Третя особа: (П.І.Б.)
адреса:_________________________
Код ЄДРПОУ ___________________
тел.____________________________
e-mail: _________________________
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ПОЗОВНА ЗАЯВА
про визнання договору позики недійсним
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(число, місяць, рік) померла (П.І.Б. ОСОБА_1), після її смерті
відкрилась спадщина.
Спадкоємцями 1/2 частини майна (П.І.Б. ОСОБА_1) є її чоловік (П.І.Б.)
та іншої 1/2 частини майна, відповідно до ст. 1266 Цивільного кодексу
України (далі ‒ ЦК України), є онук ‒ Позивач (П.І.Б. дитини, рік
народження), який успадкував за правом представлення на ту частину майна,
яка належала б за законом його батькові (П.І.Б. ОСОБА_2) ‒ сину (П.І.Б.
ОСОБА_1), який помер (число, місяць, рік).
(число, місяць, рік), у межах шестимісячного строку з дня відкриття
спадщини, Відповідач подав до (назва) державної нотаріальної контори
розписку від (число, місяць, рік) в якості вимоги за борговими
зобов’язаннями на суму (розмір) доларів США, яка складена відповідно до
ст. 1047 ЦК України.
Також дана розписка була подана ним до (назва суду), згідно з якою
було стягнуто з (П.І.Б. дитини, рік народження) на користь Відповідача
кошти в сумі (розмір) грн в рахунок повернення боргу (П.І.Б. ОСОБИ_1), яка
померла (число, місяць, рік), за договором позики від (число, місяць, рік).
З договором позики від (число, місяць, рік) я (П.І.Б. законного
представника позивача) (П.І.Б. дитини, рік народження) не згодна, тому що
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(П.І.Б. ОСОБА_1) через місяць після смерті її єдиного сина (П.І.Б. ОСОБА_2)
не могла брати в борг таку суму коштів для власних потреб.
Щодо такої позики мені нічого не відомо, на покупку нерухомості
кошти не витрачались, бізнес-проектів не було, коштів в неї було достатньо.
Потреб у позиках не виникало.
Крім цього, з огляду на почерк написання самої розписки від (число,
місяць, рік) (П.І.Б. ОСОБА_1), яка померла (число, місяць, рік), її підпису я,
(П.І.Б. законного представника позивача), не впізнаю і чітко можу заявити,
що почерк і підпис (П.І.Б. ОСОБА_1) не належить. Це може підтвердити її
рідна сестра ‒ (П.І.Б. ОСОБИ) та її батько ‒ (П.І.Б. ОСОБИ), також я можу
надати зразок підпису (П.І.Б. ОСОБА_1).
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 203, 215, 218 Цивільного
кодексу України, ст. ст. 4, 19, 23, 174, 175, 177, 184 Цивільного
процесуального кодексу України, ‒

