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Судді

Позивач:

Відповідач:

ЗАЯВА

про відкладення розгляду справи

В провадженні __________________ знаходиться цивільна справа № __________ за

позовом _______________ до ___________________ про стягнення аліментів, слухання якої

призначено на __________________.

Принцип змагальності передбачає, що сторони та інші особи, які беруть участь у справі,

мають однакову можливість повідомити суду істотні для справи обставини, надати суду відповідні

докази, що підтверджують або спростовують певні факти, а також вчиняти процесуальні дії,

спрямовані на досягнення позитивного для себе рішення.

Постановою Верховного Суду від 23 жовтня 2019 року по справі № №917/1307/18

встановлено, сутність принципу змагальності та неможливості застосування учасником справи

концепції «негативного доказу» для обґрунтування власної позиції. Так, Верховний Суд зазначив,

що принцип змагальності полягає в обов’язку кожної сторони довести ті обставини, на які вона

посилається на підтвердження або заперечення власних вимог у спорі. Мається на увазі, що

позивач стверджує про існування певної обставини та подає відповідні докази, а відповідач може

спростувати цю обставину, подавши власні докази, які вважає більш переконливими.

Але ж, я, як Відповідач по справі не маю можливості скористатися цим правом так як не

був проінформований про позовні вимоги Позивача, тобто позовну заяву та додані до неї

документи я не отримав. Документально підтвердженого факту про вручення мені зазначених

документів не має.

Відповідно до п.1 ст. 240 ЦПК України, суд відкладає розгляд справи у випадках,

встановлених частиною другою статті 223 ЦПК України, у разі першої неявки в судове засідання

учасника справи, якого повідомлено про дату, час і місце судового засідання, якщо він повідомив

про причини неявки, які судом визнано поважними.

Керуючись ст.ст. 223 та 240 ЦПК України, –

ПРОШУ:

1.  Визнати причини моєї неявки в судове засідання поважними та відкласти розгляд справи в

судовому засіданні на іншу дату та час.

2. Про дату та час наступного судового засідання повідомити поштовим листом на зазначену

в заяві адресу для листування. 



Додаток:

Документи, які уможливлюють присутність в судовому засіданні (квитки, відрядження,
хвороба, тощо)

«__» __________                                                                           _________________


