До ____________ апеляційного адміністративного суду
__________________________
Справа № _________________
Головуючий суддя у суді першої інстанції
____________________
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ОСОБА, ЯКА ПОДАЄ СКАРГУ (СКАРЖНИК)
Позивач:
ім’я (найменування) позивача, поштова адреса, а також
номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є
Відповідач:
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
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Справа №__________________________
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Клопотання
про поновлення пропущеного з поважних причин процесуального строку
на апеляційне оскарження
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Ухвалою _______________________ суду від _________________ року було
залишено без розгляду позовну заяву _____________ до __________________ про
______________ у справі № _________________________, позовну заяву було повернуто
Позивачу на підставі п. 1 частини четвертої ст. 169 Кодексу адміністративного
судочинства України (далі ‒ КАС України.)
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З такою ухвалою суду не погоджуємося, вважаємо її постановленою з порушенням
норм процесуального права, у зв’язку з чим звернулися з апеляційної скаргою.
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Відповідно до частини четвертої ст. 314 КАС України апеляційна скарга
залишається без руху також у випадку, якщо вона подана після закінчення строків,
установлених ст. 295 цього Кодексу, та особа, яка її подала, не порушує питання про
поновлення цього строку, або якщо підстави, вказані нею у заяві, визнані неповажними.
При цьому протягом тридцяти днів з моменту отримання ухвали про залишення
апеляційної скарги без руху особа має право звернутися до суду апеляційної інстанції з
заявою про поновлення строків або вказати інші підстави для поновлення строку.
У зв’язку з тим, що у визначений Ухвалою від _____________ р. строк Позивачем не
було усунуто недоліки позовної заяви, Ухвалою ______________ суду від ____________ р.
позовну заяву було повернуто Позивачу.
Дійсно, відповідно до частини першої ст. 169 КАС України суддя, встановивши, що
позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених ст. 160 цього Кодексу,
постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху, у якій зазначаються недоліки
позовної заяви, спосіб їх усунення і встановлюється строк, достатній для усунення
недоліків, й копія ухвали про залишення позовної заяви без руху невідкладно
надсилається особі, яка звернулася із позовною заявою.

