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ТРЕНІНГ

ВИКОРИСТАННЯ МЕХАНІЗМІВ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ
ДЛЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН
м. Луганськ, 11 вересня 2010 року
09:30 – 10:00

Реєстрація учасників тренінгу

10:00 – 10:40

ВСТУПНА ЧАСТИНА
§ Виступ організаторів
§ Вступ. Визначення мети та завдань тренінгу
§ Знайомство учасників
§ Принципи та правила роботи на тренінгу
§ Очікування від тренінгу
Блок 1. Законодавче забезпечення судового захисту прав громадян
§ Система судоустрою в Україні
§ Право громадян на судовий захист своїх прав та законних інтересів
§ Призначення Кодексу адміністративного судочинства України

10:40 – 11:20

11:20 – 11:35

Перерва на каву

11:35 – 13:00

Блок 2. Організація адміністративного судочинства
§ Докази та збір доказової бази
§ Визначення підсудності справи
§ Підготовка адміністративного позову, клопотань, пояснень
§ Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних
справ

13:00 – 14:00

Перерва на обід

14:00 – 14:30

Блок 3. Судовий розгляд адміністративних справ
§ Технічна фіксація процесу, залучення експертів, свідків, прецеденти,
залучення третіх осіб
§ Судові виклики і повідомлення, учасники адміністративного процесу
§ Попереднє судове засідання, склад суду та відводи
§ Судові засідання
Блок 3. Судовий розгляд адміністративних справ
§ Постанови та ухвали суду
§ Оголошення рішення суду
§ Набрання судовим рішенням законної сили

14:30 – 15:30

15:30 – 15:45

Перерва на каву

15:45 – 17:00

Блок 4. Перегляд судових рішень
§ Апеляційне провадження
§ Касаційне провадження
§ Провадження за винятковими обставинами
§ Провадження за ново виявленими обставинами
Підбиття підсумків

Реалізація проекту № 39876
«Підвищення спроможності представників громадських організацій з малих населених пунктів
захищати свої права використовуючи механізми адміністративної юстиції»

