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До (назва) суду
адреса:
Позивач: (П.І.Б.),
адреса:_______________________
РНОК ________________________
тел.: _________________________
e-mail: _______________________
Відповідач 1: (П.І.Б.)
адреса:_________________________
РНОК ________________________
тел.: ___________________________
e-mail: _________________________
Відповідач 2: (П.І.Б.)
адреса:_________________________
РНОК ________________________
тел.: ___________________________
e-mail: _________________________
Ціна позову:

AW

U

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про стягнення незадоволених вимог кредитора спадкодавця із
спадкоємців
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Рішенням __________ районного суду __________ області від (число,
місяць, рік) року з (П.І.Б. померлого) на мою користь було стягнуто аліменти
на утримання сина (П.І.Б.) у розмірі __ частини всіх видів його заробітку
щомісячно.
Внаслідок нерегулярної сплати (П.І.Б.) аліментів утворилась
заборгованість. Рішенням __________ районного суду _______ області від
(число, місяць, рік) з (П.І.Б.) на мою користь стягнуто неустойку у розмірі
___ за прострочення сплати аліментів, проте (число, місяць, рік) (П.І.Б.)
помер, що підтверджується свідоцтвом про смерть № ____ від ______, не
сплативши заборгованість. Після його смерті Відповідачі (П.І.Б. 1) та
(П.І.Б. 2), як спадкоємці першої черги за законом, в рівних долях прийняли
спадщину. Нотаріусом, при оформленні спадщини, було доведено до відома
(П.І.Б. 1) та (П.І.Б. 2) про існування кредитора (П.І.Б. Позивача) та боргу
спадкодавця (П.І.Б.) в сумі (сума) грн та про пред’явлену нею вимогу до
спадкоємців про стягнення вищезазначеного боргу. Проте, Відповідачі в
добровільному порядку відмовляються задовольнити мої вимоги, як
кредитора.
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Згідно з Довідкою № ___ від (число, місяць, рік), виданою відділом ДВС
________ районного управління юстиції _______ області, розмір
заборгованості (П.І.Б.) по сплаті аліментів на утримання моєї дитини станом
на (число, місяць, рік) становить (сума) грн.
(число, місяць, рік) мною надано нотаріусу вимогу до спадкоємців про
стягнення боргу.
Відповідно до ст. 1218 Цивільного кодексу України до складу спадщини
входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент
відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.
Статтею 1282 цього Кодексу передбачено, що спадкоємці зобов’язані
задовольнити вимоги кредитора повністю, але в межах вартості майна,
одержаного у спадщину. Кожен із спадкоємців зобов’язаний задовольнити
вимоги кредитора особисто, у розмірі, який відповідає його частці у
спадщині.
Рішенням ___________ районного суду ________області від (число,
місяць, рік) за (П.І.Б. 1) та (П.І.Б. 2), в рівних долях, визнано право власності
на квартиру (адреса).
Згідно з висновком про вартість майна від (число, місяць, рік) ринкова
вартість житлової квартири, що знаходиться в (адреса) ___________ району
________ області, становить (_______) грн.

