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Брошура містить основні положення порядку розгляду справ у
судах відповідно до Цивільного процесуального кодексу, Кодексу
адміністративного судочинства України та Кодексу України про
адміністративні правопорушення

Для полегшення читання та сприйняття матеріалу, спрощення
пошуку потрібної інформації, що цікавить, брошура викладена у
формі питань та відповідей.

Брошура розрахована насамперед на громадян, які вперше
переступають поріг судів для вирішення власних питань та спорів.
Однак може бути корисною усім, хто цікавиться темою порядку
розгляду справ у судах та прав осіб у судовому процесі.

Здано до набору 07.09.2007, підписано до друку 11.09.2007, папір офсетний, друк офсетний,
наклад 2000 прим., формат 60 х 84 1/16, гарнітура Pragmatika. Видання та друк ПП Олейник.

Автор брошури:
В’ячеслав Свірець – юрист, заступник голови правління

Рівненської обласної громадської організації „Комітет виборців
України”.

Сергій Затинний – адвокат, юрист Рівненської обласної
громадської організації „Комітет виборців України”.

Це видання здійснене за підтримки американського народу
через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).
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= Що розуміється під поняттям адміністративного
правопорушення?
= Що таке адміністративне стягнення?
= Порядок притягнення до адміністративної відповідальності.
= Фіксування адміністративного правопорушення.
= Протокол про адміністративне правопорушення, його зміст.
= Місце розгляду справи про адміністративне правопорушення.
= Підготовка до розгляду справи про адміністративне
правопорушення.
= Порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення.
= Обставини, що підлягають з’ясуванню при розгляді справи про
адміністративне правопорушення.
= Які права має особа що притягається до адміністративної
відповідальності?
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= Які обставини визнаються обтяжуючими та пом’якшуючими вину
порушника?
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= Що таке стан крайньої необхідності?
= Що таке необхідна оборона?
= Чи зобов’язана особа, яка притягається до адміністративної
відповідальності, давати свої пояснення для запису їх у протокол?
= Що таке адміністративне затримання?

ДОДАТКИ:
= Адреси та місце знаходження судів загальної юрисдикції.
= Адреси та місце знаходження адміністративних судів.
= Зразки документів.
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ВСТУП

Значні зміни та вдосконалення українського законодавства, звичайно, є
помітними, і не лише наміри, а й реальні кроки у напрямку забезпечення
функціонування ефективної і справедливої судової системи. Варто згадати і
прийняту в 1996 році Конституцію, новий цивільний, цивільний процесуальний, інші
кодекси, величезну кількість законодавчих актів.

Проте, як показує практика звернень громадян до центрів права Рівненської
обласної громадської організації „Комітет виборців України”, люди в переважній
більшості зовсім не знайомі або досить поверхнево обізнані з своїми правами, які
їм надані законом. Тому, навіть, при виникненні бажання вирішити свої проблеми
або захистити свої інтереси в судах, зазвичай розібратися в судових процедурах
без допомоги кваліфікованих фахівців у цій галузі простому громадянину майже
нереально. Адже для цього проста людина не має відповідних знань, ні навіть
фахової літератури, яка є дорогою для пересічного українця.

Саме для того, щоб допомогти громадянам навчитися захищати та відстоювати
свої права й інтереси в судах, фахівці підготували брошуру, яка містить основні
положення порядку розгляду справ у судах відповідно до Цивільного
процесуального кодексу, Кодексу адміністративного судочинства України та
Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це видання спрямоване на
те, щоб ознайомити людей із основними питаннями порядку розгляду справ у судах
та навчити їх у повній мірі користуватися наданими їм правами.

Брошура розрахована насамперед на громадян, які вперше переступають поріг
судів для вирішення власних питань та спорів. Однак може бути корисною усім, хто
цікавиться темою порядку розгляду справ у судах та прав осіб у судовому процесі.
Для полегшення читання та сприйняття матеріалу, спрощення пошуку потрібної
інформації, що цікавить, брошура викладена у формі питань та відповідей.

Ця брошура є лише орієнтиром, однак звичайно краще при можливості
користувати додатково порадами фахівців у конкретних справах, так як у кожній
справі можуть бути свої особливості. Тому в разі виникнення потреби в ознайомленні
зі своїми правами, можливостями їх відстоювання законним діями, а також
отримання практичної інформаційної та правової допомоги Ви можете звернутись
безпосередньо до центрів права Рівненського Комітету виборців України в містах
Рівному, Дубному та Сарнах за такими адресами:

Адреса центру права РОГО КВУ в Рівному:
вул. Короленка, 6, 1 поверх, каб. 4. Тел.: (0362) 26=39=43.
Адреса центру права РОГО КВУ в Дубному:
вул. Грушевського, 112, 2 поверх. Тел.: (03656) 4=53=87.
Адреса центру права РОГО КВУ в Сарнах:
вул. Суворова, 8. Тел.: (03655) 2=10=34.

Дні прийому громадян – вівторок та четвер з 10:00 до 17:00.

Скорочення:
ЦПК України – Цивільний процесуальний кодекс України;
ЦК України – Цивільний кодекс України;
КАС України – Кодекс адміністративного судочинства України.
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І. ПРАВОВІ КОНСУЛЬТАЦІЇ В ПИТАННЯХ І ВІДПОВІДЯХ,
ЩО СТОСУЮТЬСЯ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА.
Що таке цивільне судочинство?
Цивільне судочинство – це порядок провадження в

цивільних справах або ж встановлений у процесуальному
законі порядок розгляду цивільних справ. Слід зауважити, що
суди розглядають справи не лише, які виникають з цивільних
питань (майнових і особистих немайнових відносин). Так,
статтею 15 ЦПК України передбачено, що суди розглядають у
порядку цивільного судочинства справи про захист порушених,
невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що
виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних,
трудових відносин, а також з інших правовідносин, крім
випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами
іншого судочинства. Тобто, мається на увазі в першу чергу
кримінального, адміністративного та конституційного
судочинства.

Важливо зауважити, що наведені цивільні справи суди
розглядають у порядку позовного, наказного та окремого
провадження.

Хто має право звернутися до суду загальної юрисдикції
в цивільних справах?

Частиною 3 статті 3 ЦПК України встановлено, що кожна
особа має право в порядку, передбаченому цим Кодексом,
звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних
або оспорюваних прав, свобод чи інтересів. При цьому відмова
від права на звернення до суду за захистом є недійсною.

Слід зауважити, що для захисту прав та законних інтересів
дітей, від їх імені, можуть звертатися до суду їхні батьки,
опікуни та піклувальники.

Крім того, правом на звернення до суду на захист інтересів
держави і громадян наділені прокурор, органи держаної влади
й органи місцевого самоврядування, Уповноважений
Верховної Ради України з прав людини, інші особи, коли це
прямо передбачено законом.
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Які особи беруть участь у справі?
У справах позовного провадження особами, які беруть участь у

справі, є сторони (позивач і відповідач), треті особи, представники
сторін та третіх осіб.

У справах наказного та окремого провадження особами, які
беруть участь у справі є, заявники, інші заінтересовані особи, їхні
представники.

Слід зауважити, що у справі також можуть брати участь органи
та особи, яким законом надано право захищати права, свободи
та інтереси інших осіб.

Хто такий позивач?
Позивач – це особа, яка звертається до суду за захистом своїх

порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи
законних інтересів.

Хто такий відповідач?
Відповідач – це особа, яку притягують до відповіді у зв’язку із

заявою позивача про те, що порушуються, не визнаються або
оспорюються права, свободи або законні інтереси.

При цьому відповідач у цивільному процесі розглядається як
пасивна сторона.

Хто такий представник?
Представник – це особа, яка наділена повноваженнями

представляти інтереси довірителя в суді. Як правило, ним виступає
адвокат, юрист чи інша особа, яка володіє відповідними знаннями.
Слід зауважити, що представниками можуть бути й інші особи. При
цьому необов’язково, щоб вони володіли знаннями юриспруденції.

Крім того, права, свободи та інтереси малолітніх осіб (віком до
14 років), а також недієздатних фізичних осіб захищають у суді
відповідно їх батьки, усиновлювачі, опікуни чи інші особи, визначені
законом. Аналогічно вказані особи можуть захищати права,
свободи та законні інтереси неповнолітніх осіб (віком від 14 до 18
років). Однак законні представники можуть доручати ведення
справи в суді іншим особам (наприклад, адвокату, юристу тощо).

Хто може бути представником громадянина в суді?
Статтею 40 ЦПК України передбачено, що представником у суді

може бути адвокат або інша особа, яка досягла вісімнадцяти років,
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має цивільну процесуальну дієздатність і належно засвідчені
повноваження (має довіреність або інший документ) на здійснення
представництва в суді.

Проте, одна й та сама особа не може бути одночасно
представником іншої сторони, третіх осіб, які заявляють самостійні
вимоги щодо предмета спору або беруть участь у справі на другій
стороні.

Слід зауважити, що не можуть бути представником у суді особи,
які діють у цьому процесі як секретар судового засідання,
перекладач, експерт, спеціаліст, свідок.

Судді, слідчі, прокурори не можуть бути представниками в суді,
крім випадків, коли вони діють як представники відповідного
органу, що є стороною або третьою особою в справі, чи як законні
представники.

Якими документами посвідчують повноваження
представників в суді?

Згідно зі статтею 42 ЦПК України повноваження представників
сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, мають бути
посвідчені такими документами:

= довіреністю фізичної особи;
= довіреністю юридичної особи або документами, що

посвідчують службове становище і повноваження її керівника;
= свідоцтвом про народження дитини або рішенням про

призначення опікуном, піклувальником чи охоронцем спадкового
майна.

При цьому, довіреність фізичної особи повинна бути посвідчена
нотаріально або посадовою особою організації, в якій довіритель
працює, навчається, перебуває на службі, стаціонарному лікуванні
чи за рішенням суду, або за місцем його проживання.

Повноваження адвоката як представника можуть також
посвідчуватись ордером, який виданий відповідним адвокатським
об’єднанням, або ж договором.

Важливо зауважити, що фізична особа може надати
повноваження представникові і за усною заявою, яка заноситься
до журналу судового засідання.

Хто може бути свідком?
Відповідно до статті 50 ЦПК України свідком може бути кожна

особа, якій відомі будь=які обставини, що стосуються справи. При
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цьому, свідок зобов’язаний з’явитися до суду у визначений час і
дати правдиві показання про відомі йому обставини.

Однак, не підлягають допиту як свідки:
= недієздатні фізичні особи, а також особи, які перебувають на

обліку чи на лікуванні у психіатричному лікувальному закладі і не
здатні через свої фізичні або психічні вади правильно сприймати
обставини, що мають значення для справи, або давати показання;

= особи, які за законом зобов’язані зберігати в таємниці
відомості, що були довірені їм у зв’язку з їхнім службовим чи
професійним становищем, = про такі відомості;

= священнослужителі = про відомості, одержані ними на сповіді
віруючих;

= професійні судді, народні засідателі та присяжні = про
обставини обговорення у нарадчій кімнаті питань, що виникли під
час ухвалення рішення чи вироку.

Крім того, фізична особа має право відмовитися давати
показання щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів (чоловік,
дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок,
падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи
усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, над якою встановлено
опіку чи піклування, член сім’ї або близький родич цих осіб).

Хто такий експерт?
Статтею 53 ЦПК України передбачено, що експертом є особа,

якій доручено провести дослідження матеріальних об’єктів, явищ
і процесів, що містять інформацію про обставини справи, і дати
висновок з питань, які виникають під час розгляду справи і
стосуються сфери її спеціальних знань.

При цьому, як експерт може залучатися особа, яка відповідає
вимогам, встановленим Законом України „Про судову експертизу”,
і внесена до Державного реєстру атестованих судових експертів.

Експертиза, як правило, призначається ухвалою суду.

Хто може бути спеціалістом?
Згідно зі статтею 54 ЦПК України спеціалістом може бути особа,

яка володіє спеціальними знаннями та навичками застосування
технічних засобів і може надавати консультації під час вчинення
процесуальних дій з питань, що потребують відповідних
спеціальних знань і навичок.

Спеціаліст залучається до участі у цивільному процесі за
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ухвалою суду для надання безпосередньої технічної допомоги
(фотографування, складання схем, планів, креслень, відбору
зразків для проведення експертизи тощо) під час вчинення
процесуальних дій.

Який порядок звернення до суду в цивільній справі?
При наявності спору про право, особа звертається до суду

шляхом подання позовної заяви до суду першої інстанції, де вона
реєструється, оформляється і передається судді в порядку
черговості.

В справах окремого та наказного провадження особа подає в
суд заяву.

Які строки звернення до суду за захистом своїх прав та
законних інтересів встановлено чинним законодавством
України?

На сьогодні чинним законодавством України встановлена
загальна і спеціальна позовна давність, тобто строк, у межах якого
особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого
цивільного права або інтересу.

Відповідно до статті 257 ЦК України загальна позовна давність
встановлюється тривалістю у три роки. Проте, як уже зазначалося,
для окремих видів вимог законом може встановлюватися
спеціальна позовна давність: скорочена або більш тривала
порівняно із загальною позовною давністю. Так, згідно з частиною
2 статті 258 ЦК України позовна давність в один рік застосовується,
зокрема, до вимог:

= про стягнення неустойки (штрафу, пені);
= про спростування недостовірної інформації, поміщеної у

засобах масової інформації;
= про переведення на співвласника прав та обов’язків покупця

у разі порушення переважного права купівлі частки у праві спільної
часткової власності;

= у зв’язку з недоліками проданого товару;
= про розірвання договору дарування;
= у зв’язку з перевезенням вантажу, пошти та про оскарження

дій виконавця заповіту.
Позовна давність у п’ять років застосовується до вимог про

визнання недійсним правочину, вчиненого під впливом насильства
або обману, а в десять років – застосовується до вимог про



ПРАВА ОСОБИ В СУДОВОМУ ПРОЦЕСІ

11

застосування наслідків нікчемного правочину.

Як на сьогодні застосовується судом позовна давність?
Згідно зі статтею 267 ЦК України особа, яка виконала

зобов’язання після спливу позовної давності, не має права
вимагати повернення виконаного, навіть якщо вона у момент
такого виконання не знала про сплив позовної давності. При цьому,
заява про захист цивільного права або інтересу має бути прийнята
судом до розгляду незалежно від спливу позовної давності. Проте
позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони
у спорі, зробленою до винесення ним рішення. Тобто, під час
засідання суду необхідно подати клопотання про застосування
позовної давності.

Які мають права та обов’язки особи, які беруть участь у
справі?

Відповідно до статті 27 ЦПК України особи, які беруть участь у
справі, мають право: знайомитися з матеріалами справи, робити
з них витяги, знімати копії з документів, долучених до справи,
одержувати копії рішень, ухвал, брати участь у судових засіданнях,
подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, задавати
питання іншим особам, які беруть участь у справі, а також свідкам,
експертам, спеціалістам, заявляти клопотання та відводи, давати
усні та письмові пояснення судові, подавати свої доводи,
міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду,
і заперечення проти клопотань,  доводів і міркувань інших осіб,
користуватися правовою допомогою, знайомитися з журналом
судового засідання, знімати з нього копії та подавати письмові
зауваження з приводу його неправильності чи неповноти,
прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними
засобами, робити з нього копії, подавати письмові зауваження з
приводу його неправильності чи неповноти, оскаржувати рішення
і ухвали суду, користуватися іншими процесуальними правами,
встановленими законом.

Крім того, статтею 31 ЦПК України встановлено спеціальні права
для сторін. Так, відповідно до наведеної статті сторони мають рівні
процесуальні права і обов’язки. Позивач має право протягом
усього часу розгляду справи (до виходу суду у нарадчу кімнату)
змінити підставу або предмет позову, збільшити або зменшити
розмір позовних вимог, а також відмовитися від позову на будь=
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якій стадії процесу. Відповідач має право визнати позов повністю
або частково протягом усього часу судового розгляду, пред’явити
зустрічний позов.

Сторони можуть укласти мирову угоду на будь=якій стадії
цивільного процесу.

Кожна із сторін має право вимагати виконання судового
рішення в частині, що стосується цієї сторони.

Заявник та заінтересовані особи у справах окремого
провадження мають права і обов’язки сторін, за винятками,
встановленими у розділі IV Цивільного процесуального кодексу
України.

В який строк має вручатися повістка зацікавленим особам?
Відповідно до частини 4 статті 74 ЦПК України судова повістка

про виклик повинна бути вручена з таким розрахунком, щоб особи,
які викликаються, мали достатньо часу для явки в суд і підготовки
до участі в судовому розгляді справи, але не пізніш ніж за сім днів
до судового засідання, а судова повістка – повідомлення –
завчасно.

В разі ж порушення зазначених строків вручення повістки, особа
має право заявляти клопотання суду про перенесення слухання
справи у зв’язку з ненаданням достатнього часу для підготовки до
участі в розгляді справи.

Які передбачені законодавством витрати має здійснити
громадянин, пов’язані із розглядом справи у суді?

За подання позову чи заяви в суд громадянин сплачує судовий
збір (державне мито) та витрати на інформаційно=технічне
забезпечення розгляду цивільної справи в суді.

В яких розмірах встановлюються ставки судового збору /
державного мита?

Ставки судового збору (державного мита) із заяв і скарг, що
подаються до суду, та за видачу судом копій документів
встановлюються в таких розмірах:

а) із позовних заяв – 1 відсоток ціни позову, але не менше 3
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 100
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

б) із позовних заяв про розірвання шлюбу – 0,5
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян; із позовних заяв
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про розірвання повторного шлюбу – 1 неоподатковуваний мінімум
доходів громадян; у разі поділу майна при розірванні шлюбу мито
визначається відповідно до ціни позову;

в) із позовних заяв про розірвання шлюбу з особами, визнаними
у встановленому порядку безвісно відсутніми чи недієздатними
внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами,
засудженими до позбавлення волі на строк не менше трьох років
– 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

г) із позовних заяв про зміну або розірвання договору найму
житлових приміщень, про продовження строку прийняття
спадщини, про скасування арешту на майно та з інших позовних
заяв немайнового характеру (або таких, що не підлягають оцінці)
– 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

д) із заяв у справах окремого провадження – 0,5
неоподатковуваного неоподатковуваного мінімуму доходів
громадян;

е) із позовних заяв з переддоговірних спорів – 0,5
неоподатковуваного неоподатковуваного мінімуму доходів
громадян;

є) із позовних заяв про розгляд питань захисту честі та гідності:
= із позовних заяв немайнового характеру – 1

неоподатковуваний мінімум доходів громадян;
= із позовних заяв про відшкодування моральної (немайнової)

шкоди з ціною позову до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян – 1 відсоток ціни позову, але не менше1
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

= із позовних заяв про відшкодування моральної (немайнової)
шкоди з ціною позову від 100 до 10 000 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян – 5 відсотків ціни позову;

= із позовних заяв про відшкодування моральної (немайнової)
шкоди з ціною позову понад 10 000 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян – 10 відсотків ціни позову;

ж) із апеляційних скарг на рішення судів і скарг на рішення, що
набрали законної сили – з 50 відсотків ставки, що підлягає сплаті
при поданні позовної заяви, іншої заяви й скарги, а з майнових
спорів = ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми;

з) за повторну видачу копії судового рішення, вироку, ухвали та
іншої постанови суду – 0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів
громадян за кожний аркуш копії

и) із позовних заяв щодо захисту прав громадян на земельну



ПРАВА ОСОБИ В СУДОВОМУ ПРОЦЕСІ

14

частку (пай) і майновий пай – 0,1 відсотка ціни позову.
На сьогодні неоподатковуваний мінімум доходів громадян

встановлений у розмірі 17 гривень.

Хто звільняється від сплати судового збору (державного
мита)?

Від сплати державного мита звільняються:
= позивачі – робітники та службовці – за позовами про стягнення

заробітної плати й за іншими вимогами, що випливають з трудових
правовідносин; члени колективних сільськогосподарських
підприємств, працівники фермерських господарств – за позовами
до колективних сільськогосподарських підприємств, селянських
(фермерських) господарств про оплату праці та за іншими
вимогами, пов’язаними з трудовою діяльністю;

= позивачі – за позовами, що випливають з авторського права,
а також з права на відкриття, винахід, винаходи, корисні моделі,
промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем, сорти
рослин та раціоналізаторські пропозиції;

= громадяни – з апеляційних скарг і скарг на рішення, що
набрали законної сили, у справах про розірвання шлюбу;

= позивачі = за позовами про відшкодування збитків, заподіяних
каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також смертю
годувальника;

= позивачі – за позовами про стягнення аліментів;
= сторони – із спорів, пов’язаних з відшкодуванням збитків,

заподіяних громадянинові незаконним засудженням, незаконним
притягненням до кримінальної відповідальності, незаконним
застосуванням такого заходу, як взяття під варту, або незаконним
накладенням адміністративного стягнення у вигляді арешту чи
виправних робіт, а також пов’язаних з виплатою грошової
компенсації, поверненням майна або відшкодуванням його
вартості громадянам, реабілітованим відповідно до Закону України
„Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні”;

= позивачі – за позовами про відшкодування матеріальних
збитків, завданих злочином;

= громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи;

= громадяни, віднесені до категорії 3 та 4 постраждалих
внаслідок  Чорнобильської катастрофи, = які постійно проживають
до відселення  чи самостійного переселення або постійно



ПРАВА ОСОБИ В СУДОВОМУ ПРОЦЕСІ

15

працюють на території зон  відчуження;
= інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів (партизанів),

які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у
встановленому порядку особи;

= інваліди I та II груп.

В яких розмірах встановлюються витрати з інформаційно'
технічного забезпечення судових процесів, пов’язаних з
розглядом цивільних справ?

Враховуючи категорії справ, встановлюються такі витрати з
інформаційно=технічного забезпечення судових процесів,
пов’язаних з розглядом цивільних справ:

1) справа позовного провадження з розгляду спору майнового
характеру – 30 гривень;

2) справа з розгляду позовної заяви:
= про розірвання шлюбу – 7,5 гривень;
= про розірвання шлюбу з особою, визнаною у встановленому

порядку безвісно відсутньою або недієздатною внаслідок душевної
хвороби чи недоумства, або з особою, засудженою до позбавлення
волі на строк не менше ніж три роки – 3 гривні;

= що випливають із сімейних правовідносин – 7,5 гривень;
= про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим

ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи – 1,5 гривень;
= немайнового характеру про захист честі, гідності та ділової

репутації – 15 гривень;
= немайнового характеру (або такої, що не підлягає оцінці), в

тому числі про зміну або розірвання договору найму житлового
приміщення, про продовження строку прийняття спадщини, про
скасування арешту на майно тощо – 7,5 гривень;

= про захист права громадянина на земельну частку (пай) і
майновий пай – 1,5 гривень;

= з переддоговірного спору – 7,5 гривень.
3) справа окремого провадження – 7,5 гривень;
4) справа наказного провадження – 15 гривень;
5) справа про визнання та виконання рішення іноземного суду

в Україні – 15 гривень.
За апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції, касаційну

скаргу на рішення суду першої інстанції після перегляду його в
апеляційному порядку, касаційну скаргу на рішення апеляційного
суду, скаргу у зв’язку з винятковими обставинами та заяву про
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перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами у цивільних
справах витрати оплачуються в розмірі, передбаченому за позовну
заяву, заяву, клопотання до суду першої інстанції.

По яких категоріях справ не підлягають оплаті витрати на
інформаційно'технічне забезпечення?

Відповідно до частини 4 статті 81 ЦПК України не підлягають
оплаті витрати на інформаційно=технічне забезпечення у справах
про:

= обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання
фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності
фізичної особи;

= надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;
= надання особі психіатричної допомоги в примусовому

порядку;
= обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу;
= відшкодування шкоди, завданої особі незаконними

рішеннями, діями або бездіяльністю органів дізнання, досудового
слідства, прокуратури або суду.

ОСОБЛИВОСТІ НАКАЗНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У
ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ
Що таке судовий наказ?
Судовий наказ є особливою формою судового рішення про

стягнення з боржника грошових коштів або витребування майна
за заявою особи, які належить право такої вимоги.

За яких вимог може бути виданий судовий наказ?
Відповідно до статті 96 ЦПК України судовий наказ може бути

видано, якщо:
= заявлено вимогу, яка ґрунтується на правочині, вчиненому у

письмовій формі;
= заявлено вимогу про стягнення нарахованої, але не виплаченої

працівникові суми заробітної плати;
= заявлено вимогу про компенсацію витрат на проведення

розшуку відповідача, боржника, дитини або транспортних засобів
боржника.

Проте, судовий наказ може бути видано і в інших випадках,
встановлених законом.
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Що потрібно зробити, аби суд видав судовий наказ?
Для того, щоб суд видав судовий наказ, необхідно звернутися

до нього із заявою про видачу судового наказу. При цьому, така
заява подається до суду першої інстанції за загальними правилами
підсудності встановленої ЦПК України.

У який строк потрібно звернутися до суду із заявою про
видачу судового наказу?

ЦПК України не передбачає строків звернення до суду із заявою
про видачу судового наказу.

Яка форма та зміст заяви про видачу судового наказу?
Відповідно до статті 98 ЦПК України заява про видачу судового

наказу подається в суд у письмовій формі. В ній повинно бути
зазначено:

= найменування суду, в який подається заява;
= ім’я (найменування) заявника та боржника, а також ім’я

(найменування) представника заявника, якщо заява подається
представником, їхнє місце проживання або місцезнаходження;

= вимоги заявника і обставини, на яких вони ґрунтуються;
=  вартість майна у разі його витребування;
= перелік документів, що додаються до заяви.
Заява підписується заявником або його представником і

подається до суду з її копіями та копіями доданих до неї документів
відповідно до кількості боржників. Зразок заяви додається.

В який строк має бути видано судовий наказ по суті
заявлених вимог?

Згідно зі статтею 102 ЦПК України у разі прийняття судом заяви
стягувача про видачу судового наказу суд у триденний строк видає
наказ по суті заявлених вимог. При цьому, видача судового наказу
проводиться без судового засідання і виклику стягувача та
боржника для заслуховування їх пояснень.

Який порядок оскарження судового наказу?
Частиною другою статті 104 ЦПК України передбачено, що в

разі заперечення проти вимог стягувача боржник має право
протягом десяти днів з дня отримання судового наказу подати
заяву про його скасування.

При цьому, відповідно до статті 106 ЦПК України заява боржника
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про скасування судового наказу, що подана в установлений строк,
розглядається судом протягом п’яти днів з дня її надходження без
судового розгляду і виклику сторін, про що постановляється
ухвала, якою скасовується судовий наказ.

Що робити у разі, якщо суд скасував судовий наказ?
В разі скасування судом судового наказу за заявою боржника,

стягувач має право звернутися до суду із позовною заявою для
розгляду заявлених ним вимог у позовному провадженні. Така
позовна заява подається з додержанням загальних правил щодо
пред’явлення позову.

ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
Що таке позовне провадження?
Позовне провадження – це провадження, пов’язане з

розглядом суперечки про матеріальне право.

У якому випадку потрібно звертатися до суду із позовною
заявою?

До суду необхідно звертатися із позовною заявою, коли
порушено права, свободи або законні інтереси і між сторонами
виникає суперечка про матеріальне право (наприклад, право
власності на квартиру, право на заробітну плату тощо).

Яка форма та зміст позовної заяви? Які мають бути додані
до неї документи?

Відповідно до статті 119 ЦПК України позовна заява подається
в письмовій формі і повинна містити:

= найменування суду, до якого подається заява;
= ім’я (найменування) позивача і відповідача, а також ім’я

представника позивача, якщо позовна заява подається
представником, їх місце проживання або місцезнаходження,
поштовий індекс, номер засобів зв’язку, якщо такий відомий;

= зміст позовних вимог;
= ціну позову щодо вимог майнового характеру;
= виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги;
= зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину,

наявність підстав для звільнення від доказування та перелік
документів, що додаються до заяви.

Позовна заява підписується позивачем або його
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представником із зазначенням дати її подання.
До позовної заяви додаються документи, що підтверджують

сплату судового збору та оплату витрат на інформаційно=технічне
забезпечення розгляду справи.

При цьому, згідно зі статтею 120 ЦПК України позивач повинен
додати до позовної заяви її копії та копії всіх документів, що
додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб.

Проте зазначені правила щодо подання копій документів не
поширюються на позови, що виникають з трудових правовідносин,
а також про відшкодування шкоди, завданої внаслідок злочину чи
каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної
особи, незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів
дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду.

Що таке зустрічний позов?
Зустрічний позов є одним із засобів захисту відповідача проти

позовних вимог. При цьому він має форму звичайної позовної
заяви.

Яка форма і зміст зустрічного позову? Коли він може бути
пред’явлений?

Згідно зі статтею 123 ЦПК України відповідач має право до або
під час попереднього судового засідання пред’явити зустрічний
позов. При цьому, зустрічний позов приймається до спільного
розгляду з первісним позовом, якщо обидва позови
взаємопов’язані і спільний їх розгляд є доцільним, зокрема, коли
вони виникають з одних правовідносин, або коли вимоги за
позовами можуть зараховуватися, або коли задоволення
зустрічного позову може виключити повністю чи частково
задоволення первісного позову.

Вимоги за зустрічним позовом ухвалою суду об’єднуються в
одне провадження з первісним позовом.

Зустрічна позовна заява, яка подається з додержанням
загальних правил пред’явлення позову, повинна відповідати
вимогам звичайно позовної заяви.

Як розглядається позовна заява у суді?
Позовна заява, зареєстрована в суді, передається судді в

порядку черговості. Після цього суддя, встановивши, що не має
підстав для залишення позовної заяви без руху та підстав для її
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повернення, відкриває провадження у справі. Питання про
відкриття провадження у справі або про відмову у відкритті
провадження у справі суддя вирішує не пізніше десяти днів з дня
надходження позовної заяви до суду або закінчення строку,
встановленого для усунення недоліків.

Потім судом проводиться попереднє судове засідання для
з’ясування можливості врегулювання спору до судового розгляду
або забезпечення правильного та швидкого вирішення справи.

Наступним етапом є судовий розгляд, який являє собою
безперервний процес з розгляду позову (справи) по суті. Тобто,
заслуховуються пояснення сторін по справі, інших осіб, їх
представників, досліджуються докази тощо.

Завершується розгляд позовної заяви судовими дебатами, що
виражаються в остаточних промовах осію, які беруть участь у
справі. Після цього суд видаляється в нарадчу кімнату для
прийняття рішення за результатами розгляду позову.
Повернувшись з нарадчої кімнати, суд проголошує своє рішення.

В який строк судом має бути проведено попереднє судове
засідання?

Відповідно до статті 129 ЦПК України попереднє судове
засідання повинно бути призначено і проведено протягом одного
місяця з дня відкриття провадження у справі.

Ухвалою суду призначено цивільну справу до
попереднього розгляду. Який порядок подання та
витребування доказів?

Згідно зі статтею 131 ЦПК України сторони зобов’язані подати
свої докази чи повідомити про них суд до або під час попереднього
судового засідання у справі, а докази подані з порушенням вище
згаданих вимог, не приймаються, якщо сторона не доведе, що
докази подано несвоєчасно з поважних причин.

У випадках, коли щодо отримання доказів у сторін та інших осіб,
які беруть участь у справі, є складнощі, суд за їх клопотанням
зобов’язаний витребувати такі докази. Для цього необхідно
зацікавленій особі подати заяву про витребування доказів у
порядку, встановленому статтею 137 ЦПК України, в якій має бути
зазначено, який доказ вимагається, підстави, за яких особа
вважає, що доказ знаходиться в іншої особи, обставини, які можуть
підтвердити цей доказ.



ПРАВА ОСОБИ В СУДОВОМУ ПРОЦЕСІ

21

При цьому, за клопотанням сторони суд інформує в судовому
засіданні про виконання його вимог щодо витребування доказів.

Ухвалою суду призначено цивільну справу до
попереднього розгляду. Який порядок залучення свідків?

Відповідно до статті 136 ЦПК України особа, яка бажає
викликати в суд свідків, на попередньому засіданні має подати суду
заяву про виклик свідків, в якій зазначають його прізвище, ім’я,
місце проживання (перебування) або місце роботи, обставини, які
він може підтвердити.

Протягом якого строку має бути розглянута цивільна
справа в суді?

Статтею 157 ЦПК України передбачено, що суд розглядає
справи протягом розумного строку, але не більше двох місяців з
дня відкриття провадження у справі, а справи про поновлення на
роботі, про стягнення аліментів – одного місяця.

У виняткових випадках за клопотанням сторони, з урахуванням
особливостей розгляду справи, суд ухвалою може подовжити
розгляд справи, але не більш як на один місяць.

Відповідач по справі вдруге не з’являється у судове
засідання. Чи може суд вирішити справу без його участі?

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 169 ЦПК України в разі
неявки у судове засідання однієї із сторін або будь=кого з інших
осіб, які беруть участь у справі, про яких нема відомостей, що їм
вручені судові повістки, суд відкладає розгляд справи.

Проте, згідно з частиною 4 зазначеної статті, якщо суд не має
відомостей про причину неявки відповідача, повідомленого
належним чином, або про причину неявки буде визнано
неповажною, суд вирішує справу на підставі наявних у ній даних
чи доказів. Тобто, відповідно до частини 1 статті 224 ЦПК України
суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі
доказів, якщо позивач не заперечує проти такого вирішення
справи.

Коли рішення суду по цивільній справі набирає законної
сили?

Відповідно до частини 1 статті 223 ЦПК України рішення суду
набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про
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апеляційне оскарження, якщо заяву про апеляційне оскарження
не було подано. Якщо було подано заяву про апеляційне
оскарження, але апеляційна скарга не була подана у
двадцятиденний строк, рішення суду набирає законної сили після
закінчення цього строку. У разі подання апеляційної скарги
рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після
розгляду справи апеляційним судом.

Аналогічно набирає законної сили й заочне рішення, винесене
судом за результатами розгляду цивільної справи.

У який строк можна отримати рішення суду у цивільній
справі? Що для цього потрібно зробити?

Цивільно=процесуальний закон не передбачає строк, у який
можна отримати судове рішення. Однак його копію можна
отримати після повного оформлення суддею тексту документа.

Для того, щоб отримати судове рішення, необхідно написати в
суд заяву про отримання судового рішення. В ній зазначається, як
правило, повна назва суду, його адреса, прізвище, ім’я та по
батькові громадянина, який брав участь у справі та просить копію
рішення, номер справи, сторони, суть спору та дату прийняття
рішення.

АПЕЛЯЦІЙНЕ ТА КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
Як оскаржити рішення суду у цивільній справі?
Якщо особа незадоволена рішенням суду першої інстанції і

вбачає, що рішення прийнято із порушенням норм матеріального
та процесуального права, то вона має право оскаржити вказане
рішення в апеляційному порядку.

Які строки та порядок апеляційного оскарження?
Статтею 294 ЦПК України передбачено, що після проголошення

судом першої інстанції рішення, яке суперечить чинному
законодавству (тобто прийнятого із порушенням норм
матеріального та процесуального права), зацікавленій особі
необхідно подати суду першої інстанції заяву про апеляційне
оскарження. Дана заява подається протягом десяти днів з дня
проголошення вище згаданого рішення. Апеляційна скарга на
рішення суду подається протягом двадцяти днів після подання
заяви про апеляційне оскарження.
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Заяву про апеляційне оскарження ухвали суду першої інстанції
може бути подано протягом п’яти днів з дня проголошення ухвали.
Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом десяти днів
після подання заяви про апеляційне оскарження.

Заява про апеляційне оскарження чи апеляційна скарга, подані
після закінчення строків, встановлених цією статтею, залишаються
без розгляду, якщо апеляційний суд за заявою особи, яка їх подала,
не знайде підстав для поновлення строку, про що постановляється
ухвала.

Що має бути зазначено в заяві про апеляційне
оскарження?

У заяві про апеляційне оскарження мають бути зазначені:
найменування суду, до якого подається заява; ім’я (найменування)
особи, яка подає заяву, її місце проживання або місцезнаходження
та рішення або ухвала, що оскаржуються.

Що має бути зазначено в апеляційній скарзі?
В апеляційній скарзі мають бути зазначені: найменування суду,

до якого подається скарга; ім’я (найменування) особи, яка подає
скаргу, її місце проживання або місцезнаходження; ім’я
(найменування) осіб, які беруть участь у справі, їх місце
проживання або місцезнаходження; дата подання заяви про
апеляційне оскарження; в чому полягає незаконність і (або)
необґрунтованість рішення або ухвали (неповнота встановлення
обставин, які мають значення для справи, та (або) неправильність
встановлення обставин, які мають значення для справи, внаслідок
необґрунтованої відмови у прийнятті доказів, неправильного їх
дослідження чи оцінки, неподання доказів з поважних причин та
(або) неправильне визначення відповідно до встановлених судом
обставин правовідносин); нові обставини, які підлягають
встановленню, докази, які підлягають дослідженню чи оцінці,
обґрунтування поважності причин неподання доказів у суд першої
інстанції, заперечення проти доказів, використаних судом першої
інстанції; клопотання особи, яка подала скаргу та перелік
документів та інших матеріалів, що додаються.

Апеляційна скарга може бути подана без попереднього подання
заяви про апеляційне оскарження, якщо скарга подається у строк,
встановлений для подання заяви про апеляційне оскарження.

До заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги
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додаються копії заяви, скарги та доданих письмових матеріалів
відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі.

Важливо зауважити, що згідно із ст. 296 ЦПК України заява про
апеляційне оскарження та апеляційна скарга подаються
апеляційному суду через суд першої інстанції, який ухвалив
оскаржуване судове рішення.

Як розглядається апеляційна скарга в апеляційному суді?
Справа розглядається апеляційним судом за правилами,

встановленими для розгляду справи судом першої інстанції, з
винятками і доповненнями, встановленими ЦПК України. Так,
зокрема, справа за апеляційною скаргою розглядається колегією
суддів в кількості не менше трьох суддів.

Розгляд справи розпочинається з доповіді судді=доповідача про
зміст рішення (ухвали), яке оскаржено, доводи апеляційної скарги,
межі, в яких повинні здійснюватися перевірка рішення (ухвали),
встановлюватися обставини і досліджуватися докази.

Після доповіді судді=доповідача пояснення дає особа, яка
подала апеляційну скаргу. Якщо апеляційні скарги подали обидві
сторони, = першим дає пояснення позивач. Далі дають пояснення
інші особи, які беруть участь у справі.

Закінчивши з’ясування обставин і перевірку їх доказами,
апеляційний суд надає особам, які беруть участь у справі,
можливість виступити у судових дебатах у такій самій
послідовності, в якій вони давали пояснення.

На початку судового засідання суд може оголосити про час,
який відводиться для судових дебатів. Кожній особі, яка бере
участь у розгляді справи в апеляційному суді, надається однаковий
проміжок часу для виступу.

Після закінчення дебатів суд виходить до нарадчої кімнати, після
повернення з якої проголошує рішення.

В який строк після закінчення апеляційного провадження
справа направляється із суду апеляційної інстанції в суд
першої інстанції?

Згідно зі статтею 332 ЦПК України після закінчення апеляційного
провадження цивільна справа у семиденний строк направляється
до суду першої інстанції, який її розглянув.
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Що таке касаційне оскарження рішення суду в цивільній
справі?

Касаційне оскарження рішення суду в цивільній справі – це
перегляд рішень судів першої та другої інстанції на дотримання
вимог норм матеріального та процесуального права Верховним
Судом України. Тобто, суд касаційної інстанції перевіряє, чи є
законними прийнятті вказані рішення судів.

У якому суді розглядається касаційна скарга?
Касаційна скарга розглядається у Верховному Суді України.

Які строки та порядок касаційного оскарження?
Відповідно до статті 323 ЦПК України касаційна скарга може

бути подана протягом двох місяців з дня набрання законної сили
рішенням (ухвалою) апеляційного суду.

У разі пропущення строку, встановленого частиною першою цієї
статті, з причин, визнаних поважними, суддя касаційної інстанції
за заявою особи, яка подала скаргу, може поновити цей строк.

Статтею 326 ЦПК України передбачено, що касаційна скарга
подається у письмовій формі у якій повинно бути зазначено:
найменування суду, до якого подається скарга; ім’я
(найменування) особи, яка подає скаргу, її місце проживання або
місцезнаходження; ім’я (найменування) осіб, які беруть участь у
справі, їх місце проживання або місцезнаходження; рішення
(ухвала), що оскаржується; в чому полягає неправильне
застосування судом норм матеріального права чи порушення норм
процесуального права; клопотання особи, яка подає скаргу та
перелік письмових матеріалів, що додаються до скарги.

При цьому, касаційна скарга подається безпосередньо до суду
касаційної інстанції, де вона реєструється і передається в порядку
черговості судді=доповідачу, який перевіряє її відповідність
вимогам, встановленим положеннями ЦПК України.

Як розглядається касаційна скарга в касаційному суді?
Відповідно до статті 333 ЦПК України у касаційному порядку

справа розглядається колегією у складі п’яти суддів без
повідомлення осіб, які беруть участь у справі. У разі необхідності
особи, які брали участь у справі, можуть бути викликані для надання
пояснень у справі.

Головуючий відкриває судове засідання і оголошує, яка справа,
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за чиєю скаргою та на рішення, ухвалу якого суду розглядається.
Суддя=доповідач доповідає в необхідному обсязі зміст

оскаржуваного рішення суду та доводи касаційної скарги.
Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, дають свої

пояснення, першою дає пояснення сторона, яка подала касаційну
скаргу. Якщо рішення оскаржили обидві сторони, першим дає
пояснення позивач. Суд може обмежити тривалість пояснень,
встановивши для всіх осіб, які беруть участь у справі, рівний
проміжок часу, про що оголошується на початку судового
засідання.

У своїх поясненнях сторони та інші особи, які беруть участь у
справі, можуть наводити тільки ті доводи, які стосуються підстав
касаційного розгляду справи.

Вислухавши пояснення осіб, які беруть участь у справі, суд
виходить до нарадчої кімнати.

Чи може суд переглянути своє рішення в цивільній справі?
Суд може переглянути своє рішення в цивільній справі у зв’язку

з нововиявленими обставинами.
Згідно з частиною 2 статті 361 ЦПК України підставами для

перегляду рішення, ухвали суду чи судового наказу у зв’язку з
нововиявленими обставинами є:

1) істотні для справи обставини, що не були і не могли бути
відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи;

2) встановлені вироком суду, що набрав законної сили, завідомо
неправдиві показання свідка, завідомо неправильний висновок
експерта, завідомо неправильний переклад, фальшивість
документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення
незаконного або необґрунтованого рішення;

3) скасування судового рішення, яке стало підставою для
ухвалення рішення чи постановлення ухвали, що підлягають
перегляду;

4) встановлена Конституційним Судом України
неконституційність закону, іншого правового акта чи їх окремого
положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо
рішення суду ще не виконане.

Для перегляду рішення суду у зв’язку з нововиявленими
обставинами подається відповідна заява. У ній зазначаються:
найменування суду, якому адресується заява; ім’я (найменування)
особи, яка подає заяву, місце її проживання чи місцезнаходження;
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інші особи, які брали участь у справі; дата ухвалення чи
постановлення і зміст рішення, ухвали чи судового наказу, про
перегляд яких подано заяву; нововиявлені обставини, якими
обґрунтовується вимога про перегляд рішення, ухвали чи судового
наказу, і дата їх відкриття або встановлення; посилання на докази,
що підтверджують наявність нововиявлених обставин.

Як відбувається розгляд заяви про перегляд рішення суду
у зв’язку з нововиявленими обставинами?

Згідно зі статтею 365 ЦПК України заява про перегляд рішення,
ухвали суду чи судового наказу у зв’язку з нововиявленими
обставинами розглядається у судовому засіданні. Заявник та інші
особи, які беруть участь у справі, повідомляються про час і місце
засідання. Неявка цих осіб не є перешкодою для розгляду заяви.

Розглянувши заяву, суд своєю ухвалою або задовольняє заяву
і скасовує рішення, ухвалу суду чи судовий наказ у зв’язку з
нововиявленими обставинами або відмовляє у її задоволенні у разі
необґрунтованості заяви.

В разі скасування рішення, ухвали суду або судового наказу
справа розглядається судом за правилами, встановленими ЦПК
України.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ У ЦИВІЛЬНИХ
СПРАВАХ.
Який орган здійснює виконання судових рішень?
Виконання судових рішень здійснює Державна виконавча

служба та її територіальні підрозділи.

Що потрібно зробити для виконання судового рішення?
Для примусового виконання судових рішень, необхідно

звернутися до Державної виконавчої служби із письмовою заявою.
В такій заяві, як правило, зазначають назву територіального
підрозділу Державної виконавчої служби, її адресу, прізвище, ім’я
та по батькові громадянина, який приймав участь у справі та
просить виконати рішення, номер справи, дату прийняття рішення
та його резулятивну частину. Обов’язково вказується про набрання
судовим рішенням законної сили.

До вказаної заяви додається оригінал виконавчого листа.



ПРАВА ОСОБИ В СУДОВОМУ ПРОЦЕСІ

28

По який категоріях цивільних справ допускається негайне
виконання судового рішення?

Відповідно до статті 367 ЦПК України суд допускає негайне
виконання рішень у справах про:

= стягнення аліментів – у межах суми платежу за один місяць;
= присудження працівникові виплати заробітної плати, але не

більш ніж за один місяць;
= відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим

ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, – у межах суми
стягнення за один місяць;

= поновлення на роботі незаконно звільненого або
переведеного на іншу роботу працівника;

= відібрання дитини і повернення її тому, з ким вона проживала;
= розкриття банком інформації, яка містить банківську

таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.

Який порядок виконання судового рішення?
Згідно зі статтею 24 Закону України „Про виконавче

провадження” після отримання всіх необхідних документів (заяви
стягувача та оригіналу виконавчого листа) державний виконавець
зобов’язаний прийняти до виконання виконавчий документ і
відкрити виконавче провадження, якщо не закінчився строк
пред’явлення виконавчого документа до виконання і цей документ
відповідає вимогам, передбаченим чинним законодавством, та
пред’явлений до виконання до органу державної виконавчої
служби за належним місцем виконання рішення.

При цьому, державний виконавець у 3=денний строк з дня
надходження до нього виконавчого документа виносить постанову
про відкриття виконавчого провадження. Слід зауважити, що в цій
постанові державний виконавець встановлює строк для
добровільного виконання рішення, який не може перевищувати
семи днів, а рішень про примусове виселення – п’ятнадцяти днів,
та попереджає боржника про примусове виконання рішення після
закінчення встановленого строку зі стягненням з нього
виконавчого збору і витрат, пов’язаних з провадженням виконавчих
дій.

Така постанова про відкриття виконавчого провадження може
бути оскаржена сторонами начальнику відповідного органу
державної виконавчої служби або до відповідного суду у 10=денний
строк.
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Які строки здійснення виконавчого провадження?
Статтею 25 Закону України „Про виконавче провадження”

встановлено, що державний виконавець зобов’язаний провести
виконавчі дії по виконанню рішення протягом шести місяців з дня
винесення постанови про відкриття виконавчого провадження, а
по виконанню рішення немайнового характеру – у двомісячний
строк. При цьому, строки здійснення виконавчого провадження не
поширюються на час відкладення провадження виконавчих дій або
зупинення виконавчого провадження та на період реалізації
арештованого майна боржника.

ІІ. ПРАВОВІ КОНСУЛЬТАЦІЇ В ПИТАННЯХ І ВІДПОВІДЯХ,
ЩО СТОСУЮТЬСЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО

СУДОЧИНСТВА.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО
СУДОЧИНСТВА.
Яке завдання адміністративного судочинства?
Відповідно до частини 1 статті 2 КАС України завданням

адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів
фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно=
правових відносин від порушень з боку органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових
осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських
функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання
делегованих повноважень.

Які суди розглядають справи в порядку адміністративного
судочинства?

Справи в порядку адміністративного судочинства розглядають
адміністративні суди.

Яка система адміністративних судів?
Система адміністративних судів в Україні складається з:
= окружних адміністративних судів та місцевих загальних судів

як адміністративних судів;
= апеляційних адміністративних судів;
= Вищого адміністративного суду України (до його складу
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входять судові палати з розгляду справ за зверненнями фізичних
осіб, з розгляду справ за зверненнями юридичних осіб, з розгляду
справ, пов’язаних зі спорами щодо проходження державної
служби та з розгляду справ, що виникають з податкових відносин);

= Верховного Суду України, в складі якого є судова палата в
адміністративних справах.

Як адміністративні суди поєднані з іншими місцевими
судами?

Місцеві суди загальної юрисдикції відповідно до КАС України
виконують функції місцевих загальних судів як адміністративних
судів.

Які спори розглядають адміністративні суди?
Адміністративні суди розглядають публічно=правові спори, у

яких хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган
місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або
інший суб’єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі
законодавства, в тому числі на виконання делегованих
повноважень.

Статтею 17 КАС України встановлено, що компетенція
адміністративних судів поширюється на:

= спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних
повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно=
правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи
бездіяльності;

= спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її
проходження, звільнення з публічної служби;

= спори між суб’єктами владних повноважень з приводу
реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі
делегованих повноважень, а також спори, які виникають з приводу
укладання та виконання адміністративних договорів;

= спори за зверненням суб’єкта владних повноважень у
випадках, встановлених законом;

= спори щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом
чи процесом референдуму.

Важливо зауважити, що компетенція адміністративних судів не
поширюється на публічно=правові справи:

= що віднесені до юрисдикції Конституційного Суду України;
= що належить вирішувати в порядку кримінального
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судочинства;
= про накладення адміністративних стягнень;
= щодо відносин, які відповідно до закону, статуту (положення)

об’єднання громадян віднесені до його внутрішньої діяльності або
виключної компетенції.

До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь=які
рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень, крім
випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності
Конституцією чи законами України встановлено інший порядок
судового провадження.

Що перевіряють адміністративні суди у справах щодо
оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних
повноважень?

Згідно з частиною 3 статті 2 КАС України у справах щодо
оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних
повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені)
вони:

= на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені
Конституцією та законами України;

= з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження
надано;

= обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають
значення для прийняття рішення (вчинення дії);

= безсторонньо (неупереджено);
= добросовісно;
= розсудливо;
= з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи

несправедливій дискримінації;
= пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між

будь=якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів
особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія);

= з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття
рішення;

= своєчасно, тобто протягом розумного строку.
Встановлення судом недотримання суб’єктом владних

повноважень хоча б однієї вимоги з числа перерахованих є підставою
для визнання відповідної дії, рішення або бездіяльності
протиправною.
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Які справи підсудні місцевим загальним судам як
адміністративним судам та окружним адміністративним
судам ?

Статтею 18 КАС України встановлено, що місцевим загальним
судам як адміністративним судам підсудні:

= адміністративні справи, у яких однією зі сторін є орган чи
посадова особа місцевого самоврядування, посадова чи службова
особа органу місцевого самоврядування, крім тих, які підсудні
окружним адміністративним судам;

= усі адміністративні справи з приводу рішень, дій чи
бездіяльності суб’єктів владних повноважень у справах про
притягнення до адміністративної відповідальності.

Окружним адміністративним судам підсудні адміністративні
справи, у яких однією зі сторін є орган державної влади, інший
державний орган, орган влади Автономної Республіки  Крим, їх
посадова чи службова особа, крім справ з приводу їхніх рішень,
дій чи бездіяльності у справах про адміністративні проступки.

При цьому, справи щодо оскарження дій або бездіяльності
посадових чи службових осіб місцевих органів виконавчої влади
розглядаються і вирішуються місцевим загальним судом як
адміністративним судом або окружним адміністративним судом
за вибором позивача.

Який строк звернення до адміністративного суду та які
наслідки пропущення строків звернення до
адміністративного суду?

Частиною 2 статті 99 КАС України передбачено, що для
звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та
інтересів особи встановлюється річний строк, який, якщо не
встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або
повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи
інтересів.

Для захисту прав, свобод та інтересів особи цим Кодексом та
іншими законами можуть встановлюватися інші строки для
звернення до адміністративного суду, які, якщо не встановлено
інше, обчислюються з дня, коли особа дізналася або повинна була
дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Відповідно до ст. 100 КАС України пропущення строку звернення
до адміністративного суду є підставою для відмови у задоволенні
адміністративного позову за умови, якщо на цьому наполягає одна
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із сторін.
Однак, якщо суд визнає причину пропущення строку звернення

до суду поважною, адміністративна справа розглядається і
вирішується в порядку, встановленому КАС України.

ПРОВАДЖЕННЯ В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ.
Хто має право звернутися до адміністративного суду, яка

форма і зміст адміністративного позову? Які вимоги до
позовної заяви встановлено КАС України?

Статтею 104 КАС України передбачено, що до
адміністративного суду має право звернутися з адміністративним
позовом особа, яка вважає, що порушено її права, свободи чи
інтереси у сфері публічно=правових відносин. Крім того, суб’єкт
владних повноважень має право звернутися до адміністративного
суду у випадках, встановлених законом.

Адміністративний позов подається до адміністративного суду
у формі письмової позовної заяви особисто позивачем або його
представником.

У позовній заяві має бути зазначено:
= найменування адміністративного суду, до якого подається

позовна заява;
= ім’я (найменування) позивача, поштова адреса, а також номер

засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;
= ім’я (найменування) відповідача, посада і місце служби

посадової чи службової особи, поштова адреса, а також номер
засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі відомі;

= зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач
обґрунтовує свої вимоги;

= у разі необхідності – клопотання про звільнення від сплати
судового збору; про звільнення від оплати правової допомоги і
забезпечення надання правової допомоги, якщо відповідний орган
відмовив особі у забезпеченні правової допомоги; про
призначення судової експертизи; про витребування доказів; про
виклик свідків тощо;

= перелік документів та інших матеріалів, що додаються.
До позовної заяви додаються її копії та копії всіх документів,

що приєднуються до неї, відповідно до кількості відповідачів,
документ про сплату судового збору, крім випадків, коли його не
належить сплачувати.
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Які вимоги може містити адміністративний позов?
Частиною 3 статті 105 КАС України встановлено, що

адміністративний позов може містити вимоги про:
= скасування або визнання нечинним рішення відповідача =

суб’єкта владних повноважень повністю чи окремих його
положень;

= зобов’язання відповідача = суб’єкта владних повноважень
прийняти рішення або вчинити певні дії;

= зобов’язання відповідача = суб’єкта владних повноважень
утриматися від вчинення певних дій;

= стягнення з відповідача = суб’єкта владних повноважень коштів
на відшкодування шкоди, завданої його незаконним рішенням,
дією або бездіяльністю;

= виконання зупиненої чи невчиненої дії;
= встановлення наявності чи відсутності компетенції

(повноважень) суб’єкта владних повноважень.
Проте позовна заява може містити, крім вказаних вимог, й інші

вимоги на захист прав, свобод чи інтересів у сфері публічно=
правових відносин.

Який порядок сплати і розміри судового збору за подання
адміністративного позову?

Пунктом 3 Прикінцевих та перехідних положень КАС України
передбачено, що до набрання чинності законом, який регулює
порядок сплати і розміри судового збору, судовий збір при
зверненні до адміністративного суду сплачується у порядку,
встановленому законодавством для державного мита. На сьогодні
до такого законодавства в Україні відноситься Декрет Кабінету
Міністрів України „Про державне мито”.

Так, розмір судового збору в справах немайнового характеру
визначається відповідно до підпункту „б” пункту 1 статті 3 Декрету
Кабінету Міністрів України „Про державне мито” і на сьогодні
складає 3 гривні 40 копійок, а розмір судового збору щодо
майнових вимог про стягнення грошових коштів становить один
відсоток від розміру таких вимог, але не більше 1700 гривень.

Як розглядається в суді адміністративна справа?
Адміністративний позов, зареєстрований в суді, передається

судді в порядку черговості. Після цього суддя, встановивши, що
не має підстав для залишення позову без руху та підстав для його
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повернення, відкриває провадження у справі. Питання про
відкриття провадження у справі суддя вирішує не пізніше
наступного дня після надходження позову до адміністративного
суду або закінчення строку, встановленого для усунення недоліків.

Потім судом проводиться попереднє судове засідання для
з’ясування можливості врегулювання спору до судового розгляду
або забезпечення правильного та швидкого вирішення справи.

Наступним етапом є судовий розгляд, який являє собою
безперервний процес з розгляду позову (справи) по суті. Тобто,
заслуховуються пояснення сторін по справі, інших осіб, їх
представників, досліджуються докази тощо.

Завершується розгляд позовної заяви судовими дебатами, що
виражаються в остаточних промовах осі, які беруть участь у справі.
Після цього суд видаляється в нарадчу кімнату для прийняття
рішення за результатами розгляду позову. Повернувшись з
нарадчої кімнати, суд проголошує своє рішення.

В який строк має розглядатися адміністративна справа в
суді?

Статтею 122 КАС України передбачено, що адміністративна
справа має бути розглянута і вирішена протягом розумного строку,
але не більше двох місяців з дня відкриття провадження у справі,
якщо інше не встановлено КАС України.

В яких випадках суд відкладає розгляд справи?
Відповідно до статті 128 КАС України суд відкладає розгляд

справи в разі:
= неприбуття у судове засідання сторони (сторін) або будь=кого

з інших осіб, які беруть участь у справі, про яких немає відомостей,
що їм вручені повістки;

= неприбуття в судове засідання позивача, належним чином
повідомленого про дату, час і місце судового розгляду, якщо від
нього не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності;

= неприбуття в судове засідання відповідача, який не є суб’єктом
владних повноважень, належним чином повідомленого про дату,
час і місце судового розгляду, якщо від нього не надійшло заяви
про розгляд справи за його відсутності;

= якщо суд визнав обов’язковою особисту участь особи, яка
бере участь у справі, у судовому розгляді, а вона не прибула.

Однак, у разі неприбуття відповідача = суб’єкта владних



ПРАВА ОСОБИ В СУДОВОМУ ПРОЦЕСІ

36

повноважень, належним чином повідомленого про дату, час і місце
судового розгляду, без поважних причин або без повідомлення ним
про причини неприбуття розгляд справи не відкладається і справу
може бути вирішено на підставі наявних у ній доказів.

Які мають права та обов’язки особи, які беруть участь у
справі?

Особи, які беруть участь у справі, зобов’язані добросовісно
користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно
виконувати процесуальні обов’язки.

Відповідно до частини 3 статті 49 КАС України особи, які беруть
участь у справі, мають право:

= знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі
судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх
інтересів;

= знайомитися з матеріалами справи;
= заявляти клопотання і відводи;
= давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення;
= подавати докази, брати участь у дослідженні доказів;
= висловлювати свою думку з питань, які виникають під час

розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть
участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам;

= подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань
інших осіб;

= знайомитися з технічним записом та журналом судового
засідання і подавати письмові зауваження до них;

= робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів
справи, одержувати копії судових рішень;

= оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх
інтересів.

Крім зазначених прав та обов’язків, позивач має право змінити
підставу або предмет адміністративного позову, збільшити або
зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від
адміністративного позову в будь=який час до закінчення судового
розгляду. Позивач має право відмовитися від адміністративного
позову й у суді апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення
відповідно апеляційного чи касаційного розгляду. Відповідач же
має право визнати адміністративний позов повністю або частково,
подати заперечення проти адміністративного позову. При цьому,
сторони можуть досягнути примирення на будь=якій стадії
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адміністративного процесу, що є підставою для закриття
провадження в адміністративній справі.

Однак, суд не приймає відмови позивача від адміністративного
позову, визнання адміністративного позову відповідачем і не
визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або
порушують чиїсь права, свободи чи інтереси.

Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок
додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів
і витяги з них.

Слід зауважити, що особи, які беруть участь у справі, мають рівні
процесуальні права і обов’язки.

Хто є сторонами в адміністративному процесі?
Згідно зі статтею 50 КАС України сторонами в

адміністративному процесі є позивач та відповідач.
Позивачем в адміністративній справі можуть бути громадяни

України, іноземці чи особи без громадянства, підприємства,
установи, організації (юридичні особи), суб’єкти владних
повноважень.

Відповідачем в адміністративній справі є суб’єкт владних
повноважень, якщо інше не встановлено КАС України.

Хто є суб’єктом владних повноважень?
Статтею 3 КАС України встановлено, що суб’єктом владних

повноважень є орган державної влади, орган місцевого
самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб’єкт
при здійсненні ним владних управлінських функцій на основі
законодавства, в тому числі на виконання делегованих
повноважень.

Як повідомляються учасники справи про розгляд справи у
суді?

Учасники справи про розгляд справи у суді повідомляються
повістками. Однак, якщо КАС України передбачено скорочені
строки розгляду адміністративної справи, допускається судовий
виклик осіб, які беруть участь у справі телеграмою, електронною
поштою (якщо вона є), телефоном тощо.

В який строк вручається повістка?
Частиною 3 статті 35 КАС України передбачено, що повістка
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повинна бути вручена не пізніш ніж за сім днів до судового
засідання, крім випадку, коли повістка вручається безпосередньо
в суді. Повістка у справах, для яких встановлено скорочені строки
розгляду, має бути вручена у строк, достатній для прибуття до суду.

Які документи підтверджують повноваження
представників?

Відповідно до статті 58 КАС України повноваження
представників, які беруть участь в адміністративному процесі на
основі договору, на здійснення представництва в суді повинні бути
підтверджені довіреністю чи усною заявою довірителя із
занесенням її до журналу судового засідання. Оригінали
довіреностей або засвідчені підписом судді копії з них
приєднуються судом до справи.

При цьому, довіреність фізичної особи на ведення справи в
адміністративному суді посвідчується нотаріально або посадовою
особою підприємства, установи, організації, в якій довіритель
працює, навчається, перебуває на службі, стаціонарному лікуванні,
чи за рішенням суду або за місцем його проживання (перебування).

Коли набирає законної сили рішення суду по
адміністративній справі?

Згідно зі статтею 254 КАС України постанова або ухвала суду
першої інстанції, якщо інше не встановлене КАС України, набирає
законної сили після закінчення строку подання заяви про
апеляційне оскарження, встановленого наведеним Кодексом,
якщо таку заяву не було подано.

Якщо було подано заяву про апеляційне оскарження, але
апеляційна скарга не була подана у строк, встановлений КАС
України, постанова або ухвала суду першої інстанції набирає
законної сили після закінчення цього строку.

Проте, у разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо
його не скасовано, набирає законної сили після закінчення
апеляційного розгляду справи.

В разі поновлення строку апеляційного оскарження, то
вважається, що постанова чи ухвала суду не набрала законної
сили.

Постанова або ухвала суду апеляційної чи касаційної інстанції
за наслідками перегляду, постанова Верховного Суду України
набирають законної сили з моменту проголошення.
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АПЕЛЯЦІЙНЕ ТА КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ.
Хто має право на апеляційне оскарження?
Відповідно до статті 185 КАС України Сторони та інші особи, які

беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі,
якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи
обов’язки, мають право оскаржити в апеляційному порядку
постанови суду першої інстанції повністю або частково.

Які порядок і строки апеляційного оскарження?
Статтею 186 КАС України встановлено, що про апеляційне

оскарження рішення суду першої інстанції спочатку подається заява.
Обґрунтування мотивів оскарження і вимоги до суду апеляційної
інстанції викладаються в апеляційній скарзі.

Заява про апеляційне оскарження та апеляційна скарга подаються
до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої
інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення. Копія
апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до
суду апеляційної інстанції.

При цьому, заява про апеляційне оскарження постанови суду
першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її
проголошення, а в разі складення постанови у повному обсязі
відповідно до статті 160 КАС України – з дня складення в повному
обсязі. Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції
подається протягом двадцяти днів після подання заяви про
апеляційне оскарження.

Заява про апеляційне скарження ухвали суду першої інстанції
подається протягом п’яти днів з дня проголошення ухвали. Якщо
ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк
подання заяви про апеляційне оскарження обчислюється з дня
отримання нею копії ухвали. Апеляційна скарга на ухвалу суду першої
інстанції подається протягом десяти днів після подання заяви про
апеляційне оскарження.

Проте апеляційна скарга може бути подана без попереднього
подання заяви про апеляційне оскарження, якщо скарга подається у
строк, встановлений для подання заяви про апеляційне оскарження.

Слід зауважити, що заява про апеляційне оскарження чи
апеляційна скарга, подані після закінчення наведених строків,
залишаються без розгляду, якщо суд апеляційної інстанції за заявою
особи, яка їх подала, не знайде підстав для поновлення строку, про
що постановляється ухвала.
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Які вимоги до заяви про апеляційне оскарження та до
апеляційної скарги?

Згідно зі статтею 187 КАС України заява про апеляційне
оскарження та апеляційна скарга подаються в письмовій формі.

У заяві про апеляційне оскарження постанови чи ухвали
зазначаються: найменування адміністративного суду апеляційної
інстанції, до якого подається заява; ім’я (найменування), поштова
адреса особи, яка подає заяву,  а також номер засобу зв’язку,
адреса електронної пошти, якщо такі є та постанова або ухвала,
що оскаржується.

В апеляційній скарзі зазначаються:
= найменування адміністративного суду апеляційної інстанції,

до якого подається скарга;
= ім’я (найменування), поштова адреса особи, яка подає

апеляційну скаргу, а також номер засобу зв’язку, адреса
електронної пошти, якщо такі є;

= дата подання заяви про апеляційне оскарження;
= вимоги особи, яка подає апеляційну скаргу, до суду

апеляційної інстанції;
= обґрунтування вимог особи, яка подала апеляційну скаргу, із

зазначенням того, у чому полягає неправильність чи неповнота
дослідження доказів і встановлення обставин у справі та (або)
застосування норм права;

= у разі необхідності – клопотання особи, яка подає апеляційну
скаргу, про витребування нових доказів, про виклик свідків тощо;

= перелік матеріалів, які додаються.
Важливо зауважити, що в апеляційній скарзі зазначається, чи

особа бажає взяти участь у судовому засіданні суду апеляційної
інстанції, чи просить суд розглянути справу за її відсутності.

До заяви про апеляційне оскарження та до апеляційної скарги
додаються їхні копії відповідно до кількості осіб, які беруть участь
у справі. До апеляційної скарги додається документ про сплату
судового збору, а також копії доданих до неї письмових матеріалів
відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі.

Як розглядається апеляційна скарга в апеляційному суді?
Відповідно до статті 196 КАС України апеляційний розгляд

здійснюється колегією суддів у складі трьох суддів за правилами
розгляду справи судом першої інстанції з урахуванням
особливостей, встановлених цією главою.
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Після відкриття судового засідання і вирішення клопотань осіб,
які беруть участь у справі, суддя=доповідач доповідає в
необхідному обсязі зміст судового рішення, що оскаржується,
апеляційної скарги та заперечень на неї.

Для надання пояснень, а також у судових дебатах першій
надається слово особі, що подала апеляційну скаргу. Якщо
апеляційні скарги подали обидві сторони, першим дає пояснення
позивач. За ними дають пояснення і виступають у дебатах особи,
які приєдналися до апеляційної скарги, а потім = інші особи, які
беруть участь у справі.

Неприбуття у судове засідання сторін або інших осіб, які беруть
участь у справі, належним чином повідомлених про дату, час і місце
апеляційного розгляду, не перешкоджає судовому розгляду
справи. Якщо суд апеляційної інстанції визнав обов’язковою участь
у судовому засіданні осіб  які беруть участь у справі, а вони не
прибули, суд апеляційної інстанції може відкласти апеляційний
розгляд справи.

Після закінчення апеляційного розгляду справи колегія суддів
виходить до нарадчої кімнати для ухвалення судового рішення.

Слід зауважити, що суд апеляційної інстанції може розглянути
справу в порядку письмового провадження, якщо всі особи, які
беруть участь у справі, заявили клопотання про вирішення справи
за їхньої відсутності.

В який строк повертається адміністративна справа до суду
першої інстанції після закінчення апеляційного провадження?

Статтею 209 КАС України передбачено, що після закінчення
апеляційного провадження справа не пізніш як у семиденний строк
направляється до адміністративного суду першої інстанції, який її
розглянув.

Хто має право на касаційне оскарження?
Відповідно до статті 211 КАС України сторони та інші особи, які

беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі,
якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та
обов’язки, мають право оскаржити в касаційному порядку судові
рішення суду першої інстанції після їх  перегляду в апеляційному
порядку, а також судові рішення суду апеляційної інстанції повністю
або частково.
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Які порядок і строки касаційного оскарження?
Статтею 212 КАС України передбачено, що касаційна скарга

подається безпосередньо до адміністративного суду касаційної
інстанції.

Судом касаційної інстанції є Вищий адміністративний суд України,
що знаходиться в місті Києві.

Касаційна скарга на судові рішення подається протягом одного
місяця після набрання законної сили судовим рішенням суду
апеляційної інстанції, крім випадків, передбачених КАС України, а в разі
складення постанови в повному обсязі відповідно до статті 160 КАС
України – з дня складення постанови в повному обсязі.

Касаційна скарга, подана після закінчення вказаного строку,
залишається без розгляду, якщо суд касаційної інстанції за заявою
особи, яка подала касаційну скаргу, не знайде підстав для поновлення
строку, про що постановляється ухвала.

Які вимоги до касаційної скарги?
Згідно зі статтею 213 КАС України касаційна скарга подається в

письмовій формі.
У касаційній скарзі зазначаються:
= найменування адміністративного суду касаційної інстанції;
= ім’я (найменування), поштова адреса особи, яка подає касаційну

скаргу, та осіб, які беруть участь у справі, а також їх номери засобу
зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;

= судові рішення, що оскаржуються;
= обґрунтування вимог особи, що подає касаційну скаргу, із

зазначенням того, у чому полягає порушення норм матеріального чи
процесуального права;

= вимоги особи, що подає касаційну скаргу, до суду касаційної
інстанції;

= у разі необхідності – клопотання особи, що подає касаційну скаргу;
= перелік матеріалів, які додаються.
Касаційна скарга може містити клопотання особи про розгляд

справи за її участю. За відсутності такого клопотання вважається, що
особа не бажає взяти участь у судовому засіданні суду касаційної
інстанції.

До касаційної скарги додаються документ про сплату судового
збору, а також копії касаційної скарги відповідно до кількості осіб, які
беруть участь у справі, та копії оскаржуваних рішень судів першої та
апеляційної інстанцій.
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В який строк повертається адміністративна справа до суду
першої інстанції після закінчення касаційного провадження?

Відповідно до ст. 234 КАС України після закінчення касаційного
провадження адміністративна справа не пізніш як у семиденний
строк направляється до адміністративного суду першої інстанції,
якщо інше не випливає із судового рішення суду касаційної
інстанції.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ В
АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ.
Який орган здійснює виконання рішень адміністративних

судів?
Виконання судових рішень в адміністративних справах здійснює

Державна виконавча служба та її територіальні підрозділи.

Що потрібно зробити для виконання рішення в
адміністративній справі?

Для примусового виконання судових рішень, необхідно
звернутися до Державної виконавчої служби із письмовою заявою.
В такій заяві, як правило зазначають назву територіального
підрозділу Державної виконавчої служби, її адресу, прізвище, ім’я
та по батькові громадянина, який приймав участь у справі та
просить виконати рішення, номер справи, дату прийняття рішення
та його резулятивну частину. Обов’язково вказується про набрання
судовим рішенням законної сили.

До вказаної заяви додається оригінал виконавчого листа.

На підставі якого документа відбувається примусове
виконання рішення суду в адміністративній справі?

Згідно з частиною 1 статті 258 КАС України за кожним судовим
рішенням, яке набрало законної сили або яке належить виконати
негайно, за заявою осіб, на користь яких воно ухвалено, видається
один виконавчий лист. Якщо судове рішення ухвалено на користь
кількох позивачів чи проти кількох відповідачів, суд має право
видати кілька виконавчих листів, точно зазначивши, яку частину
судового рішення треба виконати за кожним виконавчим листом.

Тобто, примусове виконання рішення суду в адміністративній
справі відбувається на підставі виконавчого листа, який видається
безпосередньо в суді.
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Чи здійснює суд контроль за виконанням судових рішень
в адміністративних справах суб’єктом владних повноважень?

Відповідно до статті 267 КАС України суд, який ухвалив судове
рішення в адміністративній справі, має право зобов’язати суб’єкта
владних повноважень, не на користь якого ухвалене судове
рішення, подати у встановлений судом строк звіт про виконання
судового рішення. При цьому, за наслідками розгляду звіту або у
разі його ненадходження у встановлений строк суд може
постановити окрему ухвалу.

Які постанови суду підлягають негайному виконанню?
Стаття 256 КАС України встановлює, що негайно виконуються

постанови суду про:
= присудження виплати пенсій, інших періодичних платежів з

Державного бюджету України або позабюджетних державних
фондів – у межах суми стягнення за один місяць;

= присудження виплати заробітної плати, іншого грошового
утримання у відносинах публічної служби – у межах суми стягнення
за один місяць;

= поновлення на посаді у відносинах публічної служби;
= припинення повноважень посадової особи у разі порушення

нею вимог щодо несумісності;
= уточнення списку виборців;
= обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання;
= усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання.

ІІІ. ПРАВОВІ КОНСУЛЬТАЦІЇ В ПИТАННЯХ І
ВІДПОВІДЯХ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПРОВАДЖЕННЯ В

СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ.

Що таке адміністративне правопорушення?
Відповідно до ст. 9 Кодексу України про адміністративні

правопорушення, адміністративним правопорушенням
(проступком) визнається протиправна, винна (умисна або
необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський
порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений
порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну
відповідальність.

Адміністративна відповідальність за правопорушення,
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передбачені цим Кодексом, настає, якщо ці порушення за своїм
характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної
відповідальності.

Отже, якщо людина не вчинила протиправного проступку, який
посягає на громадський порядок, чиюсь власність, на права і
свободи інших громадян, порядок управління до адміністративної
відповідальності вона не може бути притягнена і відповідно до неї
не може бути застосовано адміністративне стягнення.

Які адміністративні стягнення можуть застосовуватися у
разі адміністративних правопорушень?

За вчинення адміністративних правопорушень можуть
застосовуватись такі адміністративні стягнення:

 1) попередження;
 2) штраф;
 3) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення

або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення;
 4) конфіскація: предмета, який став знаряддям вчинення або

безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення;
грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного
правопорушення;

 5) позбавлення спеціального права, наданого даному
громадянинові (права керування транспортними засобами, права
полювання);

 6) виправні роботи;
 7) адміністративний арешт.
Законами України може бути встановлено й інші, крім

зазначених у цій статті, види адміністративних стягнень.
Законами України може бути передбачено адміністративне

видворення за межі України іноземців і осіб без громадянства за
вчинення адміністративних правопорушень, які грубо порушують
правопорядок.

Порядок притягнення до адміністративної
відповідальності.

Фіксування адміністративного правопорушення.
Про вчинення адміністративного правопорушення складається

протокол уповноваженими на те посадовою особою або
представником громадської організації чи органу громадської
самодіяльності.
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Протокол не складається у випадках, коли відповідно до закону
штраф накладається і стягується, а попередження фіксується на
місці вчинення правопорушення.

Відповідно до ст. 258 КУпАП України протоколи не складаються,
коли штраф накладається і стягується, а попередження
оформлюється на місці вчинення правопорушення. Накладення
штрафу на місці можливе за умови, якщо правопорушник не
оспорює стягнення що на нього накладається.

Так, протокол не складається, а штраф стягується на місці за
вчинення таких правопорушень:

= ст. 70 КУпАП = самовільне сінокосіння і пасіння худоби,
самовільне збирання дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід.
Штраф від одного до трьох неоподаткованих мінімумів доходів
громадян (17 – 51 грн.);

= ст. 73 КУпАП = засмічення лісів відходами = тягне за
собою накладення штрафу на громадян від одного до трьох
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб
= від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

= ст. 77 КУпАП – порушення вимог пожежної безпеки в
лісах = тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного
до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на
посадових осіб = від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян;

= ч. 1 ст. 85 КУпАП = порушення правил полювання
(полювання без належного на те дозволу, в заборонених місцях, у
заборонений час, забороненими знаряддями або способами, на
заборонених для добування тварин, допускання собак у мисливські
угіддя без нагляду, полювання з порушенням установленого для
певної території (регіону, мисливського господарства, обходу
тощо) порядку здійснення полювання), яке не мало наслідком
добування, знищення або поранення тварин, а також
транспортування або перенесення добутих тварин чи їх частин без
відмітки цього факту в дозволі на їх добування = тягне за собою
попередження або накладення штрафу на громадян від двох до
двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

= ч. 3 ст. КУпАП – порушення правил рибальства = тягне
за собою попередження або накладення штрафу на громадян від
двох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і
попередження або накладення штрафу на посадових осіб = від
десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів
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громадян.
= ст. 153 КУпАП = знищення або пошкодження зелених

насаджень, окремих дерев, чагарників, газонів, квітників та
інших об’єктів озеленення в населених пунктах, невжиття
заходів для їх охорони, а також самовільне перенесення в інші
місця під час забудови окремих ділянок, зайнятих об’єктами
озеленення, = тягнуть за собою накладення штрафу на громадян
від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
і на  посадових осіб = від трьох до семи неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.

= ст. 107 КУпАП = порушення правил щодо карантину
тварин, інших ветеринарноLсанітарних вимог, передбачених
Законом України “Про ветеринарну медицину”, іншими актами
законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування
з питань боротьби з епізоотіями, = тягне за собою накладення
штрафу на громадян від 0,5 до одного неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян, на посадових осіб = у розмірі від трьох
до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Посадовими особами органів державної ветеринарної медицини
штраф може стягуватися на місці з громадян до 0,5
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, і з посадових осіб
= до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

= ч. 3, ст. 109 КУпАП України = викидання сміття та інших
предметів з вікон і дверей вагонів поїздів, прохід по
залізничних коліях у невстановлених місцях = тягнуть за собою
попередження або накладення штрафу від 0,5 до одного
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

= ст. 110 КУпАП = пошкодження внутрішнього обладнання
пасажирських вагонів, стекол локомотивів і вагонів = тягне за
собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян. Куріння у вагонах (у тому числі в
тамбурах) приміських поїздів, у невстановлених для куріння
місцях у поїздах місцевого і дальнього сполучення, а також у
метрополітенах = тягне за собою попередження або накладення
штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян;

= ст. 115 КУпАП = пошкодження внутрішнього обладнання
суден = тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Куріння у
невстановлених місцях на суднах = тягне за собою попередження



ПРАВА ОСОБИ В СУДОВОМУ ПРОЦЕСІ

48

або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.

= ст. 134 КУпАП = провезення ручної кладі понад
установлені норми на залізничному, морському і річковому
транспорті = тягне за собою накладення штрафу від 0,5 до одного
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Неоплачене
провезення багажу в електротранспорті і автобусах міського,
приміського, міжміського сполучення, а також у маршрутних
таксі  = тягне за собою накладення штрафу від 0,1 до 0,5
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

= ст. 135 КУпАП = безквитковий проїзд пасажира, а так
само провезення без квитка дитини віком від семи до
шістнадцяти років: у поїздах приміського, місцевого або
дальнього сполучення = тягне за собою накладення штрафу в
десятикратному розмірі від вартості проїзду; в міському транспорті
= тягне за собою накладення штрафу в двадцятикратному розмірі
від вартості проїзду. В автобусі приміського або
внутрірайонного сполучення = тягне за собою накладення штрафу
в десятикратному розмірі від вартості проїзду. В автобусі
міжміського і міжнародного сполучення та у міжміському
електротранспорті = тягне за собою накладення штрафу в
десятикратному розмірі від вартості проїзду;

Протоколи не складаються, а штраф стягується на місці тільки
у тому випадку, якщо розмір штрафу не перевищує трьох
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 грн.), та якщо
особа не оспорює допущене нею порушення.

При стягненні штрафу на місці вчинення адміністративного
правопорушення порушникові обов’язково повинна
видаватись квитанція встановленого зразка, яка є
документом суворої фінансової звітності. У разі несплати
штрафу на місці вчинення адміністративного правопорушення
провадження в справі, а потім виконання постанови здійснюється
в порядку, передбаченому Кодексом України про адміністративні
правопорушення, а саме, складається протокол та передається
на розгляд уповноваженої особи чи органу.

Протокол про адміністративне правопорушення, його
зміст.

Для того, щоб притягнути особу до адміністративної
відповідальності за вчинення нею адміністративного
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правопорушення складається протокол уповноваженою на те
посадовою особою або представником громадської організації чи
органу громадської самодіяльності, якими є члени громадських
формувань з охорони громадського порядку і державного кордону,
громадські інспектори Українського товариства охорони пам’яток
історії та культури.

У протоколі про адміністративне правопорушення
зазначаються:

= дата і місце його складення, посада, прізвище, ім’я, по
батькові особи, яка склала протокол;

= відомості про особу порушника;
= місце, час вчинення і суть адміністративного

правопорушення; нормативний акт, який передбачає
відповідальність за дане правопорушення;

= прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є;
= пояснення порушника;
= інші відомості, необхідні для вирішення справи.
Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це

також зазначається в протоколі.
Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка

вчинила адміністративне правопорушення. При наявності свідків і
потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами.

У разі відмови особи, яка вчинила правопорушення, від
підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, яка
вчинила правопорушення, має право подати пояснення і
зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а
також викласти мотиви свого відмовлення від його підписання.

При складенні протоколу порушникові роз’яснюються його
права і обов’язки, передбачені статтею 268 Кодексу про
адміністративні правопорушення, про що робиться відмітка у
протоколі.

Зважаючи на це, для того щоб притягнути особу до
відповідальності, правопорушення має бути належно зафіксоване
у протоколі. Покази свідків також мають бути належним чином
запротокольовані особою яка уповноважена складати протокол
про адміністративне правопорушення.

Протокол надсилається органові чи посадовій особі, які
уповноважені розглядати справу про адміністративне
правопорушення.
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Місце розгляду справи про адміністративне
правопорушення.

Справа про адміністративне правопорушення розглядається за
місцем його вчинення.

Справи про адміністративні правопорушення на транспорті
можуть також розглядатися за місцем обліку транспортних засобів
або за місцем проживання порушників.

Справи про адміністративні правопорушення, передбачені
статтями 177 (придбання самогону та інших міцних спиртних
напоїв домашнього вироблення) і 178 (розпивання спиртних напоїв
у громадських місцях і поява в громадських місцях у п’яному
вигляді) Кодексу про адміністративні правопорушення,
розглядаються за місцем їх вчинення або за місцем проживання
порушника.

Адміністративними комісіями справи про адміністративні
правопорушення розглядаються за місцем проживання
порушника.

Підготовка до розгляду справи про адміністративне
правопорушення.

Орган (посадова особа) при підготовці до розгляду справи про
адміністративне правопорушення вирішує такі питання:

1) чи належить до його компетенції розгляд даної справи;
2) чи правильно складено протокол та інші матеріали справи

про адміністративне правопорушення;
3) чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про

час і місце її розгляду;
4) чи витребувано необхідні додаткові матеріали;
5) чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка

притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого,
їх законних представників і адвоката.

Порядок розгляду справи про адміністративне
правопорушення.

Розгляд справи розпочинається з оголошення складу
колегіального органу або представлення посадової особи, яка
розглядає дану справу.

Головуючий на засіданні колегіального органу або посадова
особа, що розглядає справу, оголошує, яка справа підлягає
розгляду, хто притягається до адміністративної відповідальності,
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роз’яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, їх права і
обов’язки. Після цього оголошується протокол про
адміністративне правопорушення. На засіданні заслуховуються
особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази
і вирішуються клопотання. У разі участі в розгляді справи
прокурора заслуховується його висновок.

Обставини, що підлягають з’ясуванню при розгляді справи
про адміністративне правопорушення.

Орган (посадова особа) при розгляді справи про
адміністративне правопорушення зобов’язаний з’ясувати:

1. чи було вчинено адміністративне правопорушення;
2. чи винна дана особа в його вчиненні;
3. чи підлягає вона адміністративній відповідальності;
4. чи є обставини, що пом’якшують і обтяжують

відповідальність;
5. чи заподіяно майнову шкоду;
6. чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне

правопорушення на розгляд громадської організації, трудового
колективу;

7. з’ясувати інші обставини, що мають значення для
правильного вирішення справи.

Які права має особа, що притягається до адміністративної
відповідальності.

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності,
має право:

= знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення,
подавати докази, заявляти клопотання;

= особисто прийняти участь у розгляді справи;
= при розгляді справи користуватися юридичною

допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за
законом має право на надання правової допомоги особисто чи за
дорученням юридичної особи;

= виступати рідною мовою і користуватися послугами
перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження;

= оскаржити постанову по справі.
Справа про адміністративне правопорушення має розглядатися

в присутності особи, яка притягається до адміністративної
відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути
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розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її
сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не
надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

На даний час, положення частини першої статті 268, за яким
обмежується право на вільний вибір особою, що притягається до
адміністративної відповідальності, як захисника своїх прав, крім
адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право
на надання правової допомоги особисто чи за дорученням
юридичної особи втратили чинність як такі, що є
неконституційними на підставі Рішення Конституційного Суду.
Отже, будь=яка особа може вільно реалізувати право вільно
обирати захисника своїх прав, надане ст. 59 Конституції України.
Тож, на даний час немає вимоги про те, що особа яка виступає
захисником в суді повинна обов’язково бути адвокатом.

Зміст постанови по справі про адміністративне
правопорушення.

Розглянувши справу про адміністративне правопорушення,
орган (посадова особа) виносить постанову по справі. Постанова
виконавчого органу сільської, селищної, міської ради по справі про
адміністративне правопорушення приймається у формі рішення.

Постанова повинна містити:
= найменування органу (посадової особи), який виніс постанову,

дату розгляду справи;
= відомості про особу, щодо якої розглядається справа;
= викладення обставин, установлених при розгляді справи;
= зазначення нормативного акта, який передбачає

відповідальність за дане адміністративне правопорушення;
= прийняте по справі рішення.
Якщо при вирішенні питання про накладення стягнення за

адміністративне правопорушення органами (посадовими
особами), одночасно вирішується питання про відшкодування
винним майнової шкоди, то в постанові по справі зазначаються
розмір шкоди, що підлягає стягненню, порядок і строк її
відшкодування.

Постанова по справі повинна містити вирішення питання про
вилучені речі і документи, а також вказівку про порядок і строк її
оскарження.

Постанова колегіального органу приймається простою
більшістю голосів членів колегіального органу, присутніх на
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засіданні.
Постанова по справі про адміністративне правопорушення

підписується посадовою особою, яка розглянула справу, а
постанова колегіального органу = головуючим на засіданні і
секретарем цього органу.

У випадках, передбачених законодавством України, про захід
стягнення робиться відповідний запис на протоколі про
адміністративне правопорушення або постанова оформляється
іншим установленим способом.

Види постанов по справі про адміністративне
правопорушення.

По справі про адміністративне правопорушення, орган
(посадова особа) виносить одну з таких постанов:

1) про накладення адміністративного стягнення;
2) про застосування заходів впливу, передбачених статтею 24=

1 цього Кодексу, а такими є заходи впливу що застосовуються до
неповнолітніх. Це зобов’язання публічно або в іншій формі
попросити вибачення у потерпілого, застереження, догана або
сувора догана, передача неповнолітнього під нагляд батькам або
особам, які їх замінюють, чи під нагляд педагогічному або
трудовому колективу за їх згодою, а також окремим громадянам
на їх прохання;

3) про закриття справи.
Постанова про закриття справи виноситься при оголошенні

усного зауваження, передачі матеріалів на розгляд громадської
організації чи трудового колективу або передачі їх прокурору,
органу досудового слідства чи дізнання, а також при наявності
обставин, передбачених статтею 247 Кодексу про адміністративні
правопорушення.

Обставини, що виключають провадження в справі про
адміністративне правопорушення (ст. 247 Кодексу про
адміністративні правопорушення).

Провадження в справі про адміністративне правопорушення не
може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю за таких
обставин:

1) відсутність події і складу адміністративного правопорушення;
2) недосягнення особою на момент вчинення адміністративного

правопорушення шістнадцятирічного віку;
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3) неосудність особи, яка вчинила протиправну дію чи
бездіяльність;

4) вчинення дії особою в стані крайньої необхідності або
необхідної оборони;

5) видання акта амністії, якщо він усуває застосування
адміністративного стягнення;

6) скасування акта, який встановлює адміністративну
відповідальність;

7) закінчення на момент розгляду справи про адміністративне
правопорушення строків, передбачених статтею 38 цього Кодексу,
а саме двох місяців з дня вчинення правопорушення, а при
триваючому правопорушення – двох місяців з дня його виявлення;

8) наявність по тому самому факту щодо особи, яка
притягається до адміністративної відповідальності, постанови
компетентного органу (посадової особи) про накладення
адміністративного стягнення, або нескасованої постанови про
закриття справи про адміністративне правопорушення, а також
порушення по даному факту кримінальної справи;

9) смерть особи, щодо якої було розпочато провадження в
справі.

Оголошення постанови по справі про адміністративне
правопорушення і вручення копії постанови.

Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду
справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або
висилається особі, щодо якої її винесено.

Копія постанови в той же строк вручається або висилається
потерпілому на його прохання.

Копія постанови вручається під розписку. В разі, якщо копія
постанови висилається, про це робиться відповідна відмітка у
справі.

По справах про порушення митних правил копія постанови
вручається особам, щодо яких її винесено, в порядку,
встановленому Митним кодексом України.

По справах про адміністративне правопорушення, передбачені
статтями 174 (стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи
пневматичної зброї в населених пунктах і в не відведених для цього
місцях або з порушенням установленого порядку) і 191 (порушення
громадянами правил зберігання, носіння бо перевезення
вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів)
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цього Кодексу, щодо особи, якій вогнепальну зброю, а також бойові
припаси ввірено в зв’язку з виконанням службових обов’язків або
передано в тимчасове користування підприємством, установою,
організацією, суд надсилає копію постанови, крім того,
відповідному підприємству, установі або організації для відома і
органу внутрішніх справ для розгляду питання про заборону цій
особі користуватися вогнепальною зброєю.

Порядок оскарження постанови про накладення
адміністративного стягнення.

Якщо справа про адміністративне правопорушення
розглядалася посадовими особами органу внутрішніх справ, які
винесли постанову про накладення на громадянина
адміністративного стягнення, то оскаржити її можна до
вищестоящого органу (вищестоящій посадовій особі) або в
районному (міському) суді п. 3. ч. 1, ст.288 КУпАП).

Скаргу на постанову по справі про адміністративне
правопорушення може бути подано протягом десяти днів з дня
винесення постанови. В разі пропуску зазначеного строку з
поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено
постанову, може бути поновлено органом (посадовою особою),
уповноваженим розглядати скаргу (3.ст.289 КУпАП). Подання у
встановлений строк скарги зупиняє виконання постанови про
накладення адміністративного стягнення до розгляду скарги.

Також у разі незгоди з постановою про накладення
адміністративного стягнення громадянин може звернутись до
прокуратури з проханням опротестувати зазначену постанову.
Відповідно до ст. 290, 291 КУпАП постанова по справі про
адміністративне правопорушення може бути опротестована
прокурором. Принесення прокурором протесту зупиняє виконання
постанови до розгляду протесту.

У випадку, коли справу про адміністративне правопорушення
розглядає суд, його постанова про накладення адміністративного
стягнення є остаточною і оскарженню в порядку провадження в
справах про адміністративні правопорушення не підлягає, крім
випадків, передбачених законами України.

Таким випадком є розгляд справи про адміністративне
правопорушення без повідомлення особи яка притягається до
адміністративної відповідальності.

В цьому випадку судом порушуються вимоги ст.268 Кодексу
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України про адміністративні правопорушення, відповідно до якої
справа про адміністративне правопорушення має розглядатися у
присутності особи, що притягається до адміністративної
відповідальності. Тому на орган, що має розглядати справу,
покладено обов’язок у процесі її підготовки до розгляду
повідомити особі, яка звинувачується у вчиненні адміністративного
правопорушення, про час і місце розгляду даної справи.

Тож у особи, яка була притягнена до адміністративної
відповідальності „заочно”, є вибір = або звернутися з клопотанням
до прокуратури, яка може винести протест на постанову про
притягнення до адміністративної відповідальності, або подати
скаргу голові Апеляційного суду, обов’язково вказавши, що
місцевий суд порушив його право, гарантоване ст.268 Кодексу
України про адміністративні правопорушення, а саме: бути
присутнім під час слухання справи, давати пояснення, заявляти
клопотання, подавати докази, скористатись юридичною
допомогою.

Які обставини визнаються обтяжуючими та
пом’якшуючими вину порушника.

Обставинами, що обтяжують відповідальність за
адміністративне правопорушення, визнаються:

1) продовження протиправної поведінки, незважаючи на вимогу
уповноважених на те осіб припинити її;

2) повторне протягом року вчинення однорідного
правопорушення, за яке особу вже було піддано
адміністративному стягненню; вчинення правопорушення особою,
яка раніше вчинила злочин;

3) втягнення неповнолітнього в правопорушення;
4) вчинення правопорушення групою осіб;
5) вчинення правопорушення в умовах стихійного лиха або за

інших надзвичайних обставин;
6) вчинення правопорушення в стані сп’яніння.
Обставинами, що пом’якшують відповідальність визнаються:
1) щире розкаяння винного;
2) відвернення винним шкідливих наслідків правопорушення,

добровільне відшкодування збитків або усунення заподіяної
шкоди;

3) вчинення правопорушення під впливом сильного душевного
хвилювання або при збігу тяжких особистих чи сімейних обставин;
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4) вчинення правопорушення неповнолітнім;
5) вчинення правопорушення вагітною жінкою або жінкою, яка

має дитину віком до одного року.
Законами України може бути передбачено й інші обставини, що

пом’якшують відповідальність за адміністративне
правопорушення. Орган (посадова особа), який вирішує справу
про адміністративне правопорушення, може визнати
пом’якшуючими і обставини, не зазначені в законі. Такою
обставиною, наприклад, може бути важкий майновий стан
порушника.

Що таке стан крайньої необхідності.
Не є адміністративним правопорушенням дія, яка хоч і

передбачена Кодексом про адміністративні правопорушення або
іншими законами, що встановлюють відповідальність за
адміністративні правопорушення, але вчинена в стані крайньої
необхідності, тобто для усунення небезпеки, яка загрожує
державному або громадському порядку, власності, правам і
свободам громадян, установленому порядку управління, якщо ця
небезпека за даних обставин не могла бути усунута іншими
засобами і якщо заподіяна шкода є менш значною, ніж відвернена
шкода.

Стаття 247 КУпАП передбачає ряд обставин, за наявності яких
провадження у адміністративній справі не може бути розпочате, а
розпочате підлягає закриттю. Однією з таких обставин є вчинення
дії особою в стані крайньої необхідності або необхідної оборони.

Що таке необхідна оборона.
Не є адміністративним правопорушенням дія, яка хоч і

передбачена цим Кодексом або іншими законами, що
встановлюють відповідальність за адміністративні правопорушення,
але вчинена в стані необхідної оборони, тобто при захисті
державного або громадського порядку, власності, прав і свобод
громадян, установленого порядку управління від протиправного
посягання шляхом заподіяння посягаючому шкоди, якщо при цьому
не було допущено перевищення меж необхідної оборони.

Перевищенням меж необхідної оборони визнається явна
невідповідність захисту характерові і суспільній шкідливості
посягання.
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Чи зобов’язана особа, яка притягається до
адміністративної відповідальності давати свої пояснення для
запису їх у протокол.

Давати пояснення як усні, так і письмові з занесенням до
протоколу про адміністративне правопорушення – це право, але
аж ніяк не обов’язок громадянина. Тим більше, що у відповідності
до ст.63 Конституції України особа не несе відповідальності за
відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї
чи близьких родичів, коло яких визначено законодавством.

Якщо ж працівник міліції чи інша особа, яка за законом
уповноважена складати протокол про адміністративне
правопорушення вимагає пояснення з приводу вчиненого
правопорушення, резонною відповіддю може бути, наприклад
така: „Я не зобов’язаний давати вам пояснення і щось доводити.
Якщо Ви мене в чомусь звинувачуєте, прошу надати безперечні
докази моєї вини або відмовиться від звинувачення. Більше нічого
без свого адвоката (чи захисника) я не скажу”.

Якщо посадова особа настоює на дачі письмових пояснень, у
протоколі варто записати: „З протоколом ознайомлений, з
порушенням не згоден, по суті справи дам пояснення під час
розгляду справи про притягнення мене до адміністративної
відповідальності”. При наявності такого запису суду, або іншій
особі яка уповноважена розглядати справу стане зрозуміло, що з
порушенням ви відразу не погодились і маєте намір відстоювати
свою правоту.

Що таке адміністративне затримання, на який час може
бути затримано особу яка вчинила правопорушення, які
органи і посадові особи мають право затримувати громадян?

З метою припинення адміністративних правопорушень, коли
вичерпано інші заходи впливу на правопорушника, для
встановлення особи та складення протоколу про адміністративне
правопорушення у разі неможливості складення його на місці
вчинення правопорушення, допускається адміністративне
затримання особи.

Про адміністративне затримання складається протокол, в якому
зазначаються:

= дата і місце його складення;
= посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка склала

протокол;
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= відомості про особу затриманого;
= час і мотиви затримання.
Протокол підписується посадовою особою, яка його склала, і

затриманим. У разі відмовлення затриманого від підписання
протоколу в ньому робиться запис про це.

Про місце перебування особи, затриманої за вчинення
адміністративного правопорушення, повинні негайно
повідомлятися її родичі, а на її прохання також власник
відповідного підприємства, установи, організації або
уповноважений ним орган. У випадку, якщо посадові особи
відмовляються повідомити родичів, про факт відмови слід
зазначити під час підписання протоколу про адміністративне
затримання.

Адміністративне затримання особи, яка вчинила
адміністративне правопорушення, може тривати не більш як три
години.

Осіб, які порушили прикордонний режим або режим у пунктах
пропуску через державний кордон України, може бути затримано
на строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхідних
випадках для встановлення особи і з’ясування обставин
правопорушення = до трьох діб з повідомлення про це
письмово прокурора протягом двадцяти чотирьох годин з
моменту затримання або на строк до десяти діб з санкції
прокурора, якщо правопорушники не мають документів, що
посвідчують їх особу.

Осіб, які порушили правила обігу наркотичних засобів і
психотропних речовин, може бути затримано на строк до трьох
годин для складання протоколу, а в необхідних випадках для
встановлення особи, проведення медичного огляду, з’ясування
обставин придбання вилучених наркотичних засобів і
психотропних речовин та їх дослідження = до трьох діб з
повідомленням про це письмово прокурора протягом
двадцяти чотирьох годин з моменту затримання або на строк
до десяти діб з санкції прокурора, якщо правопорушники не
мають документів, що посвідчують їх особу.

Осіб, які вчинили дрібне хуліганство, злісну непокору законному
розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського
формування з охорони громадського порядку і державного
кордону, а також військовослужбовця чи образу їх, публічні заклики
до невиконання вимог працівника міліції чи посадової особи
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Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, може
бути затримано до розгляду справи суддею або начальником
(заступником начальника) органу внутрішніх справ. До розгляду
суддею справи може бути затримано також осіб, які незаконно
перетнули або зробили спробу незаконно перетнути державний
кордон України, вчинили злісну непокору законному
розпорядженню або вимозі військовослужбовця чи працівника
Державної прикордонної служби України або члена громадського
формування з охорони громадського порядку і державного
кордону, порушили порядок організації і проведення зборів,
мітингів, вуличних походів і демонстрацій або проявили неповагу
до суду чи торгували з рук у невстановлених місцях. Іноземців та
осіб без громадянства, які порушили правила перебування в
Україні і транзитного проїзду через територію України, може бути
затримано до розгляду справи суддею або посадовою особою
органу Державної прикордонної служби України.

Строк адміністративного затримання обчислюється з моменту
доставлення порушника для складення протоколу, а особи, яка
була в стані сп’яніння, = з часу її витвереження.
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АДРЕСИ ТА МІСЦЯ ЗНАХОДЖЕННЯ СУДІВ ЗАГАЛЬНОЇ
ЮРИСДИКЦІЇ

НАЗВА СУДУ, АДРЕСА ТА МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ
Рівненський міський суд
33000, м. Рівне, вул. Шкільна, 1
Березнівський районний суд
34600, м. Березне, вул. Чорновола, 11а
Володимирецький районний суд
35400, смт. Володимирець, вул. Вишнева, 11
Гощанський районний суд
35400, смт. Гоща, вул. Ковпака, 1
Демидівський районний суд
35200, смт. Демидівка, вул. Миру, 13
Дубровицький районний суд
34100, м. Дубровиця, вул. Воробинська, 22
Зарічненський районний суд
34000, смт. Зарічне, вул. Грушевського, 10
Здолбунівський районний суд
35700, м. Здолбунів, вул. Приходька, 1
Корецький районний суд
34700, м. Корець, вул. Тітова,7
Костопільський районний суд
35000, м. Костопіль, вул. Коперніка, 14а
Млинівський районний суд
35100, смт. Млинів, вул. Ватутіна, 7
Острозький районний суд
35800, м. Острог, вул. Ревкомівська, 10
Радивилівський районний суд
35500, м. Радивилів, вул. І. Франка, 8
Рівненський районний суд
33001, м. Рівне, вул. Петра Могили, 22б
Рокитнівський районний суд
34200, смт. Рокитне, вул. Радянська, 14
Сарненський районний суд
34500, м. Сарни, вул. Залоги, 5
Дубенський міськрайонний
35600, м. Дубно, вул. Д.Галицького, 62
Кузнецовський міський суд
34400, м. Кузнецовськ, м=н Будівельників, 3
Апеляційний суд Рівненської області
33028, м. Рівне, вул. Шкільна, 1
Верховний Суд України
01024, м. Київ, вул. П. Орлика, 4
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АДРЕСИ ТА МІСЦЯ ЗНАХОДЖЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ

НАЗВА СУДУ, АДРЕСА ТА МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ
Рівненський міський суд як адміністративний суд
33000, м. Рівне, вул. Шкільна, 1
Березнівський районний суд як адміністративний суд
34600, м. Березне, вул. Чорновола, 11а
Володимирецький районний суд як адміністративний суд
35400, смт. Володимирець, вул. Вишнева, 11
Гощанський районний суд як адміністративний суд
35400, смт. Гоща, вул. Ковпака, 1
Демидівський районний суд як адміністративний суд
35200, смт. Демидівка, вул. Миру, 13
Дубровицький районний суд як адміністративний суд
34100, м. Дубровиця, вул. Воробинська, 22
Зарічненський районний суд як адміністративний суд
34000, смт. Зарічне, вул. Грушевського, 10
Здолбунівський районний суд як адміністративний суд
35700, м. Здолбунів, вул. Приходька, 1
Корецький районний суд як адміністративний суд
34700, м. Корець, вул. Тітова,7
Костопільський районний суд як адміністративний суд
35000, м. Костопіль, вул. Коперніка, 14а
Млинівський районний суд як адміністративний суд
35100, смт. Млинів, вул. Ватутіна, 7
Острозький районний суд як адміністративний суд
35800, м. Острог, вул. Ревкомівська, 10
Радивилівський районний суд як адміністративний суд
35500, м. Радивилів, вул. І. Франка, 8
Рівненський районний суд як адміністративний суд
33001, м. Рівне, вул. Петра Могили, 22б
Рокитнівський районний суд як адміністративний суд
34200, смт. Рокитне, вул. Радянська, 14
Сарненський районний суд як адміністративний суд
34500, м. Сарни, вул. Залоги, 5
Дубенський міськрайонний суд як адміністративний суд
35600, м. Дубно, вул. Д.Галицького, 62
Кузнецовський міський суд як адміністративний суд
34400, м. Кузнецовськ, м=н Будівельників, 3
Рівненський окружний адміністративний суд
33000, м. Рівне, вул. Дворецька, 128
Львівський апеляційний адміністративний суд
79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2
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Вищий адміністративний суд України 01010, м. Київ, вул.
Московська, 8, корп. 5
Верховний Суд України (судова палата в адміністративних
справах)
01024, м. Київ, вул. П. Орлика, 4
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РІВНЕНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
33000, м. Рівне, вул. Дворецька, 128

ПОЗИВАЧ: ІВАНОВ Іван Іванович,
який проживає за адресою:
33000, м. Рівне, вул. Іванівська, буд. 11, кв. 111
дом. тел. 8 (0362) 11=11=11

ВІДПОВІДАЧ: Головна державна інспекція на
автомобільному
транспорті в особі територіального управління
Головної державної інспекції на автомобільному
транспорті в місті Києві,
01135, м. Київ,
пр=т Перемоги, 57 (10=й поверх)

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ
Про скасування постанови № 028000 від 10.08.2006 року

10.08.2006 року начальник територіального управління головної державної
інспекції на автомобільному транспорті в місті Києві /надалі – суб’єкт владних
повноважень/ виніс постанову № 028000 якою застосував до мене, як підприємця,
фінансову санкцію в сумі 1700 грн. 00 коп. за допущене порушення законодавства
про автомобільний транспорт.

Проте, вказана постанова № 028000 від 10.08.2006 року суб’єкта владних
повноважень підлягає скасуванню враховуючи наступне.

Із спірної постанови вбачається, що вона постановлена відносно суб’єкта
господарювання, тобто підприємця Іванова Івана Івановича. Я ж господарською
діяльністю з перевезення пасажирів автомобільним транспортом на сьогодні не
займаюся і раніше не займався. Оскільки, незареєстрований приватним
підприємцем і не маю на те всіх інших необхідних документів.

Відповідно до абзацу 18 частини 1 статті 1 Закону України „Про автомобільний
транспорт”, автомобільний перевізник – це фізична або юридична особа, яка
здійснює на комерційній основі чи за власний кошт перевезення пасажирів чи (та)
вантажів транспортним засобом.

За порушення автомобільного законодавства стаття 60 вказаного Закону
передбачено відповідальність. Зокрема, за надання послуг з перевезення
пасажирів та вантажів без оформлення документів, перелік яких визначений
статтями 39 та 48 цього Закону – штраф у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян. За своєю природою відповідальність встановлена Законом
України „Про автомобільний транспорт” є господарсько=правовою, оскільки
передбачає адміністративно=господарські санкції. Відповідно до статті 238
Господарського кодексу України, адміністративно=господарські санкції
застосовуються лише до суб’єктів господарювання. Згідно зі статтею 55
Господарського кодексу України суб’єктами господарювання є зокрема, юридичні
особи та громадяни, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані
відповідно до закону як підприємці.

Крім того, відповідно до пункту 26 Порядку здійснення державного контролю
на автомобільному транспорті загального користування, затвердженого
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постановою КМУ від 29.01.2003 року № 143 керівник державного контролю
розглядає справу про порушення законодавства про автомобільний транспорт і за
наявності підстав ухвалює постанову про застосування до суб’єкта підприємницької
діяльності фінансових санкцій. В цьому ж пункті передбачено, що форма постанови
про застосування до суб’єкта підприємницької діяльності фінансових санкцій
встановлена додатком № 7 до вказаного Порядку.

Таким чином, суб’єкт владних повноважень немає повноважень та підстав
застосовувати до мене фінансові санкції та притягати мене до відповідальності за
порушення автомобільного законодавства, оскільки я є фізичною особою, а не
суб’єктом господарювання.

Відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України органи державної влади
та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та
законами України.

На підставі наведеного, керуючись статтею 19 Конституції України, правовими
положеннями Закону України „Про автомобільний транспорт”, статтями 55, 238 ГК
України та статтями 104=106 КАС України, –

П  Р  О  Ш  У :

1. Мій адміністративний позов задовольнити.
2. Постанову Головної державної інспекції на автомобільному транспорті в

особі територіального управління Головної державної інспекції на автомобільному
транспорті в місті Києві № 028000 від 10.08.2006 року про застосування до мене
фінансових санкцій в сумі 1700 грн. 00 коп. – скасувати.

Додатки:
1) копія адміністративного позову;
2) копія постанови начальника територіального управління Головної

державної інспекції на автомобільному транспорті в місті Києві № 028000 від
10.08.2006 року;

3) копія доказу, яка свідчить про відсутність у позивача статусу підприємця;
4) квитанція про сплату судового збору.

„____” ________________ року                                 (підпис)                             І.І. Іванов
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Начальнику відділу
примусового виконання рішень
Державної виконавчої служби
Рівненської області
33000, вул. Соборна, 98
м. Рівне

гр. Петрова Петра Петровича,
яка проживає за адресою:
33000, м. Рівне, вул. Петрова, 1

З  А  Я  В  А
Про відкриття виконавчого провадження

03 квітня 2006 року Рівненський міський суд задовольнив мій адміністративний
позов до управління Пенсійного фонду України в місті Рівне про визнання дій
неправомірними, зобов’язання зарахувати період роботи в пільговий стаж і
призначення пенсії на пільгових умовах. Проте, управління Пенсійного фонду
України в місті Рівне на сьогодні добровільно відмовляється виконати судове
рішення.

На підставі наведеного, керуючись ст. 3, 18, 181 та 201 Закону України „Про
виконавче провадження”, –

П  Р  О  Ш  У :

Відкрити виконавче провадження на підставі виданого Рівненським міським
судом виконавчого листа від 03 квітня 2006 року /рішення по справі набрало
законної сили/

Додатки:
1) оригінал виконавчого листа від 03.04.2006 року;
2) копія постанови Рівненського міського суду від 03.04.2006 року.

„___” ___________________ 200_ року        /підпис/          П.П. Петров
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Рівненський районний суд
Рівненської області
33001, вул. Петра Могили, 22б, м. Рівне

ПОЗИВАЧ:               гр. Надієнко Надія Іванівна,
яка проживає за адресою:
00000, вул. Рівненська, 00, с. Городок,
Рівненський район, Рівненська область

ВІДПОВІДАЧ:        СФГ „Урожай”,
яке знаходиться за адресою:
00000, вул. Урожайна, 0, с. Городок,
Рівненський район, Рівненська область

П  О  З  О  В  Н  А    З  А  Я  В  А
Про стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу,

про відшкодування моральної шкоди завданої неправомірним
звільненням

Я працювала на посаді агронома у СФГ „Урожай”. 04 жовтня 2005 року наказом
№ 4=к була звільнена із займаної посади у зв’язку із скороченням виробництва.
Враховуючи, що в згаданому наказі про моє звільнення не було вказано на підставі
якої статті КЗпП України мене звільнено, відповідно до ст. 49=2 КЗпП України про
наступне вивільнення за два місяці я не була попереджена, з наказом про звільнення
у встановленому порядку не ознайомлена і мені не була вручена трудова книжка я
звернулася до суду з позовною заявою до СФГ „Урожай” про поновлення на роботі
та стягнення заборгованості по заробітній платі.

Судом першої інстанції мій наведений вище позов було незадоволено. Проте,
рішенням Колегії суддів судової палати з цивільних справ апеляційного суду
Рівненської області від 16.11.2006 року рішення Рівненського районного суду було
частково змінено – поновлено мене, Надієнко Надію Іванівну, на посаді агронома в
СФГ „Урожай” з 04.10.2005 року. Оскільки, мною вимог про стягнення середнього
заробітку за час вимушеного прогулу з Відповідача при розгляді вищенаведеного
спору не ставилося і на сьогодні Відповідач добровільно відмовляється
відшкодувати втрачений заробіток, то я змушена черговий раз звертатися до суду
з вимогою стягнути з СФГ „Урожай” на мою користь середній заробіток за час
вимушеного прогулу з 04 жовтня 2005 року по 16.11.2006 року (по день винесення
судом рішення про поновлення мене на посаді).

Крім цього, я вважаю, що Відповідач повинен відшкодувати мені моральну
шкоду, завдану незаконним звільненням. Оскільки, я була позбавлена
конституційного права на працю та можливість отримувати кошти для існування.
Наведене, позбавило мене душевного спокою і негативно вплинуло на морально=
психологічний стан. Тобто саме порушення моїх законних трудових прав
Відповідачем призвело до моральних страждань, втрати нормальних життєвих
зв’язків, нормального сну. Це на сьогодні вимагає у мене додаткових зусиль для
організації свого життя та відновлення морально=психологічного стану.

Моральні страждання були підсилені й тим, що 16.09.2006 року сталася пожежа,
внаслідок якої було знищено мій власний будинок. Враховуючи, що я не працювала
з вини роботодавця (Відповідача), то не можу на сьогодні забезпечити себе
необхідним.
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Завдану моральну шкоду Відповідачем оцінюю в сумі 500 гривень і вважаю, що
саме така мінімальна сума, яка є достатньою для відновлення мого морально=
психологічного стану.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КЗпП України при винесені рішення про поновлення
на роботі орган, який розглядає трудовий спір, одночасно приймає рішення про
виплату працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу або різниці
в заробітку за час виконання нижче оплачуваної роботи, але не більш як за один
рік. Якщо заява про поновлення на роботі розглядається більше одного року, не з
вини працівника, орган, який розглядає трудовий спір, виносить рішення про
виплату середнього заробітку за весь час вимушеного прогулу.

Частиною першою статті 2371 КЗпП України передбачено, що відшкодування
власником або уповноваженим ним органом моральної шкоди працівнику
провадиться у разі, якщо порушення його законних прав призвели до моральних
страждань, втрати нормальних життєвих зв’язків і вимагають від нього додаткових
зусиль для організації свого життя.

Згідно із ч. 2 ст. 233 КЗпП України у разі порушення законодавства про оплату
праці працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної
йому заробітної плати без обмеження будь=яким строком.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 235 та 237 1 КЗпП України та ст.ст.
119 та 120 ЦПК України, –

П  Р  О  Ш  У :

1. Стягнути з СФГ „Урожай” на мою користь середній заробіток за час
вимушеного прогулу з 04 жовтня 2005 року по 16.11.2006 року.

2. Стягнути з СФГ „Урожай” на мою користь моральну шкоду в сумі 500 грн.
3. Зобов’язати СФГ „Урожай” надати в судове засідання розрахунок

середньої заробітної плати за серпень=вересень 2005 року.

Додатки:
1) копія позовної заяви;
2) копія рішення Колегії суддів судової палати з цивільних справ апеляційного

суду Рівненської області від 16.11.2006 року;
3) копія акту про пожежу від 16.09.2006 року.

„____” ___________________ 200_ року           /підпис/                                       Н.І. Надієнко
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РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
33000, м. Рівне, вул. Шкільна, 1
_____________________________

СТЯГУВАЧ:   Василюк Василь Васильович,
який проживає за адресою:
33000, м. Рівне, вул. Василівська, 1
тел. 23=23=23

БОРЖНИК:    Юр’єв Юрій Юрійович,
який проживає за адресою:
33000, м. Рівне, вул. Юріївська, б. 1, кв. 1
тел. 21=21=21

Ціна вимоги: 5 000 /п’ять тисяч/ грн.

З   А   Я   В   А
Про видачу судового наказу про стягнення боргу

Я, Василюк Василь Васильович, за договором позики від 03 січня 2007 року
передав боржнику 5 тис. грн.. Строк повернення позички 3 серпня 2007 року. Однак,
боржник у встановлений договором строк не розрахувався зі мною.

Відповідно до статтей 1046, 1049 ЦК України позичальник зобов’язаний
повернути позичкодавцеві таку саму суму коштів. На підтвердження укладення
договору позики /ст. 1047 ЦК України/ може бути представлена розписка
позичальника.

Отже, боржник не виконав своїх зобов’язань, не повернув мені 5 тис. грн. за
договором позики.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 1046, 1047 та 1049 ЦК України; ст.ст.
95, 96, 98, 102 ЦПК України, –

П  Р  О  Ш  У  :

Видати мені судовий наказ про стягнення з боржника Юр’єва Юрія Юрійовича
п’яти тисяч гривень 00 коп.

Перелік документів, що додаються до заяви:
1) письмовий договір позики від 03 січня 2007 року;
2) розписка позичальника від 03 січня 2007 року;
3) квитанція про сплату судового збору.

Копії документів для боржника:
1) копія заяви про видачу судового наказу про стягнення боргу;
2) копія письмового договору позики від 03 січня 2007 року;
3) копія розписки позичальника від 03 січня 2007 року.

„____” _________________ 200__ року                    /підпис/                  В.В. Василюк
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Апеляційний суд Рівненської області
33001, м. Рівне, вул. Шкільна, 1

ЧЕРЕЗ: Рівненський міський суд
Рівненської області
ПОЗИВАЧА:   Ігорюка Ігоря Ігоровича,
який проживає за адресою:
33000, м. Рівне, вул. Ігорна, 1/1

По цивільній справі № 2=251/07
за позовом Ігорюка Ігоря Ігоровича
до ТзОВ „Рівне=Велосипед”
про заміну товару неналежної якості
на аналогічний належної якості,
про стягнення неустойки,
про відшкодування моральної шкоди

З А Я В А
Про апеляційне оскарження рішення Рівненського міського суду

Рівненської області від 10 квітня 2007 року в справі № 2L251/2007р.

10 квітня 2007 року Рівненський міський суд Рівненської області за результатами
розгляду цивільної справи № 2=251/07 за позовом Ігорюка Ігоря Ігоровича до ТзОВ
„Рівне=Велосипед” про заміну товару неналежної якості на аналогічний належної
якості, про стягнення неустойки, про відшкодування моральної шкоди виніс
рішення, яким частково задовольнив наведений позов.

На підставі наведеного повідомляю, що мною буде оскаржено згадане рішення
Рівненського міського суду Рівненської області від 10.04.2007 року в справі № 2=
251/07 в апеляційному порядку.

Додатки:
= копії заяви про апеляційне оскарження.

„____” ________________ 200_ року                        /підпис/                     І.І. Ігорюк
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Львівський апеляційний
адміністративний суд
79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2

ЧЕРЕЗ: Рівненський окружний
адміністративний суд
ПОЗИВАЧА: підприємця Миколова Миколу
Миколайовича,
який проживає за адресою:
33000, м. Рівне, вул. Миколаївська, 11/1

По адміністративній справі № 2а=251/07
за позовом підприємця Миколова Миколи
Миколайовича
до начальника територіального управління
Головної державної інспекції
на автомобільному транспорті
в Рівненській області про скасування
постанови № 002334 від 12.04.2007 року

З А Я В А
Про апеляційне оскарження постанови Рівненського окружного

адміністративного суду від 10 травня 2007 року в справі № 2аL251/2007р.

10 травня 2007 року Рівненський окружний адміністративний суд за
результатами розгляду адміністративної справи № 2а=251/07 за позовом
підприємця Миколова Миколи Миколайовича до начальника територіального
управління Головної державної інспекції на автомобільному транспорті в Рівненській
області про скасування постанови № 002334 від 12.04.2007 року виніс постанову,
якою відмовив у задоволені моїх позовних вимог.

На підставі наведеного повідомляю, що мною буде оскаржено наведену поставу
в апеляційному порядку.

Додатки:
= копії заяви про апеляційне оскарження.

„____” ______________ 200_ року                 /підпис/             підприємець  М.М. Миколов
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ЛЬВІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ
СУД
79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2
_________________________________________________________

ЧЕРЕЗ:  Рівненський окружний адміністративний суд
33000, м. Рівне, вул. Яворницького, 59

АПЕЛЯНТ:підприємець Іваневич Іван Іванович,
33000, м. Рівне, вул. Іванська,  буд. 11, кв. 111

Рівненська обласна державна адміністрація
33028, м. Рівне, майдан Просвіти, 1

На постанову Рівненського окружного
адміністративного суду
від 14 червня 2007 року в справі № 2а=14/07
 за адміністративним позовом підприємця
Іваневича Івана Івановича до
Рівненської обласної державної адміністрації
про визнання розпорядження та
додатку до розпорядження нечинними

Заява про апеляційне оскарження
постанови від 14 червня 2007 року
подавалася 16 червня 2007 року

АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА

14 червня 2007 року Рівненський окружний адміністративний суд за
результатами розгляду справи № 2а=14/07 за адміністративним позовом
підприємця Іваневича Івана Івановича до Рівненської обласної державної
адміністрації про визнання розпорядження та додатку до розпорядження
нечинними, виніс постанову, якою в задоволені позовних вимог відмовив.

Однак, Рівненським окружним адміністративним судом вказане рішення
винесено із порушенням норм матеріального та процесуального права.

Слід зауважити, що під час розгляду справи мною заявлялося усне клопотання
/про що занесено запис до протоколу судового засідання/ про зміну предмету
позову – позовна вимога сформульована наступним чином – визнати нечинними
в частині спірне розпорядження та додаток до нього тільки в частині
включення до складу обласного конкурсного комітету з проведення
конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального
користування Василенка Василя Васильовича – директора ПП
„Перевезення”.

Суд першої інстанції при прийнятті рішення від 14 червня 2007 року не звернув
увагу на те, що в додатку до розпорядження голови ОДА від 12 березня 2007 року
№ 232 „Про обласний комітет з проведення конкурсів на перевезення пасажирів
автомобільним транспортом загального користування” безпідставно включено
Василенка В.В. – директора ПП „Перевезення”.

Тобто, додаток „Про склад обласного конкурсного комітету з проведення
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конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального
користування” до розпорядження голови Рівненської обласної державної
адміністрації від 12 березня 2007 року № 232 в частині включення до складу
обласного конкурсного комітету з проведення конкурсів на перевезення
пасажирів автомобільним транспортом загального користування Василенка
Василя Васильовича – директора ПП „Перевезення” грубо суперечить ст.
44 Закону України „Про автомобільний транспорт” і підлягає визнанню
нечинним.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 184 – 187, 189 та 198 КАС України, –

П  Р  О  Ш  У  :

1. Мою апеляційну скаргу задовольнити.
2. Постанову Рівненського окружного адміністративного суду від 14 червня

2007 року в справі № 2а=14/07 за адміністративним позовом підприємця Іваневича
Івана Івановича до Рівненської обласної державної адміністрації про визнання
розпорядження та додатку до розпорядження нечинними скасувати.

3. Прийняти нову постанову якою визнати нечинним додаток „Про склад
обласного конкурсного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів
автомобільним транспортом загального користування” до розпорядження голови
Рівненської обласної державної адміністрації від 12 березня 2007 року № 232 в
частині включення до складу обласного конкурсного комітету з проведення
конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального
користування Василенка Василя Васильовича – директора ПП „Перевезення”.

4. Справу за моєю апеляційної скаргою розглядати і вирішувати без моєї
участі та за наявними документами у справі.

Додатки:
= копія заяви про апеляційне оскарження;
= копія постанови Рівненського окружного адміністративного суду від 14

червня 2007 року;
= квитанція про сплату судового збору.

Підпис                                                          /підпис/                        підприємець І.І. Іваневич

Дата _______________
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Судову палату з цивільних справ
Верховного Суду України
01024, м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 4

СКАРЖНИК:
гр. Мотик Ольга Олегівна,
яка проживає за адресою:
33000, м. Рівне, вул. Мопедна, 11/1

гр. Мотик Сергій Сергійович,
який проживає за адресою:
33000, м. Рівне, вул. Мопедна, 11/1

гр. Мотик Віталій Віталійович,
який проживає за адресою:
Рівненська область, Рівненський район,
с. Мопедівка

на рішення Колегії суддів судової палати у цивільних
справах апеляційного суду Рівненської області від
10.12.2006 року

К А С А Ц І Й Н А   С К А Р Г А

Рішенням Рівненського міського суду від 12.10.2006 року було частково задоволено
мій позов до Відповідача про стягнення аліментів, а саме вирішено стягнути із останнього
на користь сина, аліменти на його утримання, у зв’язку з його навчанням в розмірі 20 %
(1/5 частини) всіх видів заробітної плати /доходу/ щомісячно, починаючи із 26.05.2005
року на період денної форми навчання, але не довше, як до досягнення двадцяти трьох
років сином.

Не погодившись з наведеним вище судовим рішенням я та Відповідач подали
апеляційні скарги до апеляційного суду Рівненської області. За результатами розгляду
яких 10.12.2006 року Колегією суддів судової палати в цивільних справах апеляційного
суду Рівненської області було винесено рішення – мою апеляційну скаргу відхилено, а
апеляційну скаргу Відповідача задоволено частково, рішення Рівненського міського суду
від 12.10.2006 року змінено в частині визначення розміру аліментів, зменшено розмір
аліментів з 1/5 частини до 1/6 частини всіх видів заробітної плати Відповідача.

Проте, рішення апеляційного суду Рівненської області від 10.12.2006 року є
незаконними та підлягає скасуванню, з передачею справи на новий розгляд
виходячи з наступного: судом неправильно з’ясовано обставини, що мають
значення для справи та винесено рішення із порушенням норм процесуального
права.

Судом при прийняті рішення було поверхово вивчено докази, які надавалися мною.
При цьому безпідставно було враховано при винесені рішення те, що на утриманні
Відповідача знаходиться дружина пенсіонерка, значні кошти він витрачає на дорогу
добираючись на роботу, сплачує кредит на придбаний новий автомобіль.

Таким чином, судом другої інстанції не враховано те, що Відповідач має фінансово=
матеріальну можливість оформити кредит на отримання нового автомобіля, а також
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придбати два приватних житлових будинки в районі міста Києва. За таких обставин
наведені факти безпосередньо підтверджують його платоспроможність і можливість
нести витрати по сплаті аліментів в розмірі 30 відсотків на утримання свого повнолітнього
сина, який продовжує навчання. Про згадане вище свідчать письмові документи, які
знаходяться в матеріалах справи – які були надіслані самим Відповідачем /про придбання
ним будинків та автомобіля.

Апеляційним судом безпідставно не враховано того, що син навчається у місті
Чернігові, а я як матір, яка реально утримую і виховую його проживаю у місті Рівне. Тобто
для повноцінного забезпечення навчання синові потрібні додаткові витрати – кошти. Це
й на можливість самостійно прожити у зовсім чужому  йому місті: на плату за гуртожиток,
на харчування, на одяг, на юридичну літературу /яка на сьогодні досить часто міняється
у зв’язку із внесеннями змін у чинне законодавство і коштує досить дорого/. Слід
зазначити, що син має хворобливий стан, як наслідок часто хворіє /дані довідки
знаходяться у матеріалах справи/. При цьому суд звернув увагу на те, що син отримує
стипендію, але ним же не враховано, що стипендія залежить від результативності
навчання і в будь=який момент може бути знята.

Мною як матір’ю витрачається увесь заробіток на утримання та навчання сина. Слід
зазначити, що я працюю державним службовцем і отримую на сьогодні досить мізерну
заробітну плату. Таким чином, я не в змозі самостійно повноцінно забезпечити сину
достойне навчання і проживання.

Відповідно до правових положень чинного Сімейного кодексу України батьки
зобов’язані утримувати своїх дітей. Таким чином мною як матір’ю витрачаються всі кошти
на утримання сина, а батьком на даний момент кошти, які могли б залучатися на всебічний
розвиток дитини витрачаються на приватні будинки під Києвом та нові автомобілі.

Згідно до ст. 213 ЦПК України рішення суду має бути законним та обґрунтованим.
Законним є рішення, яким суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства, вирішив
справу згідно із законом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на основі повно і всебічно
з’ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень,
підтверджених тими доказами, які були дослідженні в судовому засіданні. А підсумовуючи
все зазначене вище, випливає, що апеляційним судом Рівненської області винесено
рішення від 10.12.2006 року без повного і всебічного з’ясування обставин справи, які б
мали бути враховані під час прийняття рішення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 324 – 328, 336, 338 ЦПК України, –

П Р О Ш  У :

1. Скасувати рішення Колегії суддів судової палати в цивільних справах
апеляційного суду Рівненської області від 10.12.2006 року яким було мою апеляційну
скаргу відхилено, а апеляційну скаргу Відповідача задоволено частково, рішення
Рівненського міського суду від 12.10.2006 року змінено в частині визначення розміру
аліментів, зменшено розмір аліментів з 1/5 частини до 1/6 частини всіх видів заробітної
плати Відповідача.

2. Передати справу на новий розгляд до Рівненського міського суду.

Додатки:
1) копія рішення Рівненського міського суду від 12.10.2006 року;
2) копія рішення апеляційного суді Рівненської області від 10.12.2006 року;
3) копія касаційної скарги.

„____” _____________ 200_року      /підпис/                   О.О. Мотик
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ДЛЯ НОТАТОК
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