
«____» _____ 2019р. 

Дніпровський районний суд м. Києва 

вулиця Івана Сергієнка, 3, Київ, 02105 

 

Позивач: 

________________________ 

 

Адреса: ____________________ 

ІПН ___________________ 

Електронна пошта: _______________ 

Офіційна електронна адреса: відсутня 

Тел.: +380__________ 

Відповідач: 

________________________ 

 

Адреса: ____________________ 

ІПН ___________________ 

Електронна пошта: _______________ 

Офіційна електронна адреса: відсутня 

Тел.: +380__________ 

 

Справа № _______________ 

Суддя _____________ 

 

Клопотання 

про застосування заходів процесуального примусу до свідка у виді 

примусового привиду та стягнення штрафу 

 

В провадженні Дніпровського районного суду м. Києва перебуває цивільна справа 

№-________ за позовом __________ до __________ про стягнення суми завдатку, в якій 

ухвалою суду від ___  ________ 2019 року було відкрито провадження та призначено справу до 

судового розгляду. 

Ухвалою Дніпровського районного суду м. Києва від ___ ______ 2019 року у вказаній справі 

було закінчено підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по справі, в 

судове засідання викликано сторін по справі та свідка _____________. 

В судове засідання ____ ______ 2019 року свідок _________ не з`явилися, про день, час та 

місце судового розгляду був повідомлений належним чином, суд про причини неявки не повідомив. 
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В судове засідання ____ ______ 2019 року свідок _________ не з`явилися повторно, про день, 

час та місце судового розгляду були повідомлені належним чином, суд про причини неявки не 

повідомили. 

У зв`язку з неявкою свідка _________ в судовому засіданні було оголошено перерву до ____ 

____ 2019 року для виклика свідка та судом повторно направлено повістку про виклик свідка у 

судове засідання на ___ _______ 2019 року, а також лист-роз`яснення з даного питання. 

В судове засідання ___ ______ 2019 року свідок __________ в третій раз не з`явилися, про 

день, час та місце судового розгляду був повідомлений належним чином, суд про причини неявки 

не повідомив. У зв`язку з неявкою свідка в судовому засіданні було оголошено перерву та 

призначено розгляд справи на ___ _____ 2019р. 

Згідно із п. 4 ч. 1 ст. 144 Цивільного процесуального кодексу України, одним із заходів 

процесуального примусу є: привід. 

Відповідно до ч. 1 ст. 147 Цивільного процесуального кодексу України, належно 

викликаний свідок, який без поважних причин не з`явився на судове засідання або не повідомив про 

причини неявки, може бути підданий приводу через відповідні органи Національної поліції України 

з відшкодуванням у дохід держави витрат на його здійснення. 

Як роз`яснено у п.15 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 року 

за №2 «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ в суді 

першої інстанції» під час судового розгляду предметом доказування є факти, якими обґрунтовують 

заявлені вимоги чи заперечення або мають інше юридичне значення для вирішення справи (причини 

пропуску позовної давності тощо) і підлягають встановленню при ухваленні рішення. Суд не бере 

до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. 
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