Позивач повинен додати до позовної
заяви її копії та копії всіх документів, що
додаються до неї, відповідно до кількості
відповідачів і третіх осіб.
Кожна особа має право звернутися до
суду за захистом своїх порушених, невизнаних
або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що
виникають із цивільних, житлових, земельних,
сімейних, трудових відносин.
Вважаєте Ваші права або інтереси
порушеними?
1.Складаємо позовну заяву.
Позовна заява повинна містити:
1) найменування суду, до якого подається
заява;
2) ім'я (найменування) позивача і
відповідача, а також ім'я представника
позивача, якщо позовна заява подається
представником,
їх
місце
проживання
(перебування) або місцезнаходження, поштовий
індекс, номери засобів зв'язку, якщо такі відомі;
3) зміст позовних вимог;
4) ціну позову щодо вимог майнового
характеру;
5) виклад обставин, якими позивач
обґрунтовує свої вимоги;
6) зазначення доказів, що підтверджують
кожну обставину, наявність підстав для
звільнення від доказування;
7) перелік документів, що додаються до
заяви.
Позовна заява підписується позивачем або
його представником із зазначенням дати її
подання.
До позовної заяви додається документ, що
підтверджує сплату судового збору.

2.Подаємо позовну заяву до відповідного
суду.
Усі справи, що підлягають вирішенню в
порядку
цивільного
судочинства,
розглядаються районними, районними у містах,
міськими та міськрайонними судами.
Позови до фізичної особи пред'являються
в суд за зареєстрованим у встановленому
законом порядку місцем її проживання або за
зареєстрованим у встановленому законом
порядку місцем її перебування.
Позови
до
юридичних
осіб
пред'являються
в
суд
за
їхнім
місцезнаходженням.
Позови про стягнення аліментів, оплату
додаткових витрат на дитину, індексацію
аліментів, зміну способу їх стягнення, про
визнання батьківства відповідача, позови, що
виникають з трудових правовідносин, можуть
пред'являтися також за зареєстрованим місцем
проживання чи перебування позивача.
Позови про розірвання шлюбу можуть
пред'являтися за зареєстрованим місцем
проживання чи перебування позивача також у
разі, якщо на його утриманні є малолітні або
неповнолітні діти або якщо він не може за
станом здоров'я чи з інших поважних причин
виїхати до місця проживання відповідача.
3.Чекаємо
відкриття
судом
провадження по справі.
Питання про відкриття провадження у
справі або про відмову у відкритті провадження
у справі суддя вирішує не пізніше трьох днів з

дня надходження заяви до суду або закінчення
строку, встановленого для усунення недоліків,
та не пізніше наступного дня після отримання
судом у порядку, передбаченому частиною
третьою цієї статті, інформації про місце
проживання (перебування) фізичної особи.
Після відкриття провадження у справі суд
невідкладно надсилає особам, які беруть участь
у справі, копії ухвали про відкриття
провадження у справі.
4.Отримуємо виклик до суду.
Судові виклики здійснюються судовими
повістками про виклик.
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 пізніше ніж за три дні до
судового засідання.
Судова повістка про виклик у суд повинна
містити найменування та адресу суду,
зазначення місця, дня і часу явки за викликом.
5.Розгляд справи у судовому засіданні.
З’являємося
у
призначене
судове
засідання та висловлюємо свою правову
позицію (чим або ким саме порушені Ваші
права та обов’язки, яким чином порушені Ваші
права та обов’язки).
Подаємо
докази.
Кожна
сторона
зобов'язана довести ті обставини, на які вона
посилається як на підставу своїх вимог і
заперечень.
Доказами є будь-які фактичні дані, на
підставі яких суд встановлює наявність або
відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і
заперечення сторін, та інших обставин, які мають
значення для вирішення справи.

6.Отримуємо рішення суду.
Відповідно до статті 129 Конституції
України суд ухвалює рішення іменем України.
Судове рішення є обов’язковим до виконання.
Суди ухвалюють рішення іменем України
негайно після закінчення судового розгляду.
Копії повного рішення суду видаються
особам, які брали участь у справі, негайно після
проголошення такого рішення. У разі
проголошення тільки вступної та резолютивної
частин судового рішення, особам, які брали
участь у справі і були присутні у судовому
засіданні, негайно після його проголошення
видаються копії судового рішення із викладом
вступної та резолютивної частин.

ПАМ’ЯТАЙТЕ:

Кожна особа має право на судовий
захист.
Відмова від права на звернення до
суду за захистом є недійсною.
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