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До ______________ міськрайонного суду
_________________області
Заявник:

Швидкий Антон Андрійович,
який проживає за адресою: вул. Пирогова, буд. 15,
кв. 89, м. ______________ ______________ обл.,
поштовий індекс _____

Заінтересовані
особи:

Швидка Анна Іванівна,
яка проживає там же
Відділ опіки та піклування
_____________ міськвиконкому
вул. Леніна, буд. 14, м. ______________
______________ обл., поштовий індекс _____

Заява
про надання повної цивільної дієздатності
Я народився 12 травня 1988 року в м. _____________ ____________ області.
Одразу після закінчення загальноосвітньої школи №14 я влаштувався на роботу
продавцем в магазин побутової техніки, який належить ТОВ „Слоут”.
По умовам і характеру роботи я безпосередньо зв’язаний із збереженням,
перевезенням і продажем товарно-матеріальних цінностей.
Для цього мені необхідна повна цивільна дієздатність.
У відповідності з ч. 1, 2 ст. 35 Цивільного кодексу України повна цивільна
дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і працює
за трудовим договором. Надання повної цивільної дієздатності провадиться за рішенням
органу опіки та піклування за заявою заінтересованої особи за письмовою згодою батьків
(усиновлювачів) або піклувальника, а у разі відсутності такої згоди повна цивільна
дієздатність може бути надана за рішенням суду.
Відділ опіки та піклування згоден надати мені повну цивільну дієздатність, а мати ні.
Вона вважає мене занадто молодим для самостійного життя.
Зазначені мною обставини підтверджуються доданими до заяви документами.
На підставі викладеного й у відповідності з ч. 1, 2 ст. 35 ЦК України, керуючись п. 2
ч. 2 ст. 234, ст. 242, ч. 1 ст. 245 ЦПК України
ПРОШУ СУД:
-ухвалити рішення про надання мені повної цивільної дієздатності.
Додатки:
Три копії свідоцтва про народження.
Три копії наказу про прийняття на роботу.
Квитанція про сплату судового збору.
Дві копії квитанції про сплату судового збору.
Квитанція про оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.
Дві копії квитанції про оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду
справи.
7. Дві копії заяви.
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“ ____”__________20____р.
Адвокатське об’єднання “ЗАХИСТ ПРАВА”

_____________Швидкий А.А.
Київ, 2011

