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До (назва) суду
адреса:
Позивач: (П.І.Б.),
адреса:_______________________
РНОК ________________________
тел.: _________________________
e-mail: _______________________
Відповідач: (П.І.Б.)
адреса:_________________________
РНОК__________________________
тел.: ___________________________
e-mail: _________________________
ПОЗОВНА ЗАЯВА
про витребування майна з чужого незаконного володіння
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(число, місяць, рік) я придбав пилораму стрічкову в комплекті «(марка,
модель)» у приватного підприємства «(назва)» за _____ грн. Оплату за
зазначену пилораму було здійснено в повному обсязі (число, місяць, рік).
Дану пилораму з часу її придбання я використовував для задоволення
власних потреб у пиломатеріалах.
(число, місяць, рік) (П.І.Б. Відповідача) запропонував мені займатись
підприємницькою діяльністю, пов’язаною з виробництвом пиломатеріалів, за
адресою: (адреса). З цією метою нами було залучено для провадження
спільної підприємницької діяльності приміщення та матеріальні цінності,
належні ПП «(назва)», керівником якого є дружина Відповідача. Своєю
чергою, я передав для обумовлених між нами цілей пилораму стрічкову в
комплекті «(марка, модель)».
У період здійснення діяльності по виробництву пиломатеріалів з (П.І.Б.
Відповідача) я сплачував нерегулярні платежі, пов’язані з користуванням
приміщенням, хоча жодних договорів з цього приводу між мною та гр. (П.І.Б.
Відповідача) не укладалось.
Наприкінці (місяць, рік) я вирішив продати належну мені пилораму
стрічкову в комплексі «(марка, модель)».
Однак, коли я намагався її вивезти з приміщення за адресою: (адреса),
(П.І.Б. Відповідача) створив мені перешкоду і заявив, що пилораму він
залишає собі в якості компенсації заборгованості по орендній платі в сумі
____ грн.
Таким чином, останній незаконно заволодів належною мені
пилорамою.
З (число, місяць, рік) пилорама знаходиться у Відповідача на складі,
який знаходиться в (адреса), і я по цей день не маю до неї доступу.
Звернення до правоохоронних органів були безрезультатні.
Відповідно до частини першої ст. 316 Цивільного кодексу України
(далі ‒ ЦК України) право власності ‒ це право особи на річ (майно), яке вона
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здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших
осіб.
Згідно з частиною першою ст. 317 ЦК України власнику майна
належать права володіння, користування та розпорядження своїм майном.
Положення ст. 319 ЦК України визначають, що власник володіє,
користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Власник має
право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону.
Статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право
володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може
бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є
непорушним.
Дана норма кореспондується до частини першої ст. 321 ЦК України,
якою встановлено, що право власності є непорушним. Ніхто не може бути
протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.
Відповідно до частин першої та другої ст. 328 ЦК України право
власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із
правочинів. Право власності вважається набутим правомірно, якщо інше
прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності не
встановлена судом.
Статтею 387 ЦК України передбачено, що власник має право
витребувати своє майно від особи, яка незаконно, без відповідної правової
підстави заволоділа ним.

