ПАМ’ЯТКА

про права учасника справи
на стадії апеляційного провадження

Ніхто не може бути
позбавлений права
на інформацію про дату,
час і місце розгляду своєї
справи або обмежений
у праві отримання в суді
усної або письмової
інформації про результати
розгляду його судової
справи
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Учасники справи мають право:

Особа, яка подала апеляційну
скаргу, має право відкликати її до
постановлення ухвали про відкриття
апеляційного провадження.
Учасники справи мають право
користуватися правничою допомогою.

ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень;
подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо
інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також
свідкам, експертам, спеціалістам;
подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду,
наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв,
клопотань, доводів і міркувань інших осіб;
ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами,
робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу
їх неправильності чи неповноти;
оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках;
користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами.

Учасники справи мають право брати участь у судовому засіданні
у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за умови
наявності у суді відповідної технічної можливості, про яку суд зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі, крім випадків,
коли явка цього учасника справи в судове засідання визнана судом
обов’язковою.

Учасники справи можуть за власний
рахунок додатково замовити та
отримати в суді засвідчені копії
документів і витяги з них.

Учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо
суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або)
обов’язки, у будь-який час до початку апеляційного розгляду мають
право приєднатися до апеляційної скарги, підтримавши її вимоги.

Позивач може відмовитися від позову,
а сторони – примиритися
у будь-який час до закінчення
апеляційного провадження.

Учасники справи мають право подати до суду апеляційної інстанції відзив на апеляційну скаргу в письмовій формі протягом строку,
встановленого судом апеляційної інстанції в ухвалі про відкриття
апеляційного провадження.

Особа, яка подала апеляційну скаргу, має
право доповнити чи змінити її протягом
строку на апеляційне оскарження,
обґрунтувавши необхідність таких
змін чи доповнень.

До закінчення апеляційного провадження особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відмовитися від неї повністю або частково, а інша сторона має право визнати апеляційну скаргу обґрунтованою в повному обсязі чи в певній частині.

ПАМ’ЯТКА

про обов’язки учасника справи
на стадії апеляційного провадження

виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу;
сприяти своєчасному, всебічному, повному та об’єктивному
встановленню всіх обставин справи;
з’являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх
явка визнана судом обов’язковою;
подавати наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази;
надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які
ставляться судом, а також учасниками справи в судовому
засіданні;
виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки;
виконувати інші процесуальні обов’язки, визначені законом
або судом.
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Учасники справи зобов’язані:

Особи, присутні в залі судового засідання, повинні встати, коли
входить і виходить суд. Рішення суду особи, присутні в залі, заслуховують стоячи. Учасники судового процесу, інші особи, присутні
в залі судового засідання, звертаються до суду та один
до одного, дають пояснення, показання, висновки, консультації
тощо стоячи. Відступ від цих вимог допускається з дозволу головуючого.

Учасники справи зобов’язані
добросовісно користуватися
належними їм процесуальними
правами і неухильно виконувати
процесуальні обов’язки.

Учасники судового процесу, а також інші особи, присутні в залі судового засідання, зобов’язані беззаперечно виконувати розпорядження головуючого, додержуватися в судовому засіданні встановленого порядку та утримуватися від будь-яких дій, що свідчать
про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил.

Учасники справи передають
документи та інші матеріали
головуючому через судового
розпорядника

Учасники судового процесу зобов’язані під час провадження
у справі повідомляти суд про зміну місця проживання (перебування, знаходження), роботи, служби.

Учасники судового процесу та інші
присутні у судовому засіданні особи
звертаються до суду словами «Ваша
честь».

