До ____________ адміністративного ________________
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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
Справа № ________________

A

Заява
про ухвалення додаткового рішення по справі № _______
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Постановою ____________ суду __________ від ___________ року позовні вимоги
_________ задоволено повністю.
Відповідно до частини першої ст. 252 Кодексу адміністративного судочинства
України (далі ‒ КАС України) суд, що ухвалив судове рішення, може за заявою особи, яка
брала участь у справі, чи з власної ініціативи прийняти додаткову постанову чи
постановити додаткову ухвалу у випадках, якщо:
1) щодо однієї із позовних вимог, з приводу якої досліджувалися докази, чи одного з
клопотань не ухвалено рішення;
2) суд, вирішивши питання про право, не визначив способу виконання судового
рішення;
3) судом не вирішено питання про судові витрати.
Аналогічні положення закріплені в Постанові Пленуму Вищого адміністративного
суду України «Про судове рішення в адміністративній справі» від 20 травня 2013 року
№ 7, де в пункті 17 також зазначено, що за правилами ст. 252 КАС України суд будь-якої
інстанції може за заявою особи, яка брала участь у справі, чи з власної ініціативи
прийняти додаткову постанову чи постановити додаткову ухвалу лише у випадках,
передбачених частиною першою ст. 252 КАС України.
Таке судове рішення він ухвалює в тому провадженні (письмовому, скороченому,
розгляді справи в судовому засіданні тощо), в якому й ухвалювалось основне судове
рішення. Питання про ухвалення додаткового судового рішення може бути заявлено до
закінчення строку на виконання судового рішення.
Додаткове судове рішення не може змінювати суті основного рішення або містити
висновки про права та обов’язки осіб, які не брали участі у справі.
Додатковими судовими рішеннями є додаткова постанова чи додаткова ухвала,
якими вирішуються окремі правові вимоги, котрі не вирішені основним рішенням, і за
умови, якщо з приводу позовних вимог досліджувались докази (для постанов) або
вирішені не всі клопотання (для ухвал). Крім того, додаткові постанови (ухвали) можуть
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прийматися (постановлятися), якщо судом при ухваленні основного судового рішення не
визначено способу його виконання або не вирішено питання про судові витрати.

