ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ КАСАЦІЙНИМ АДМІНІСТРАТИВНИМ
СУДОМ У СКЛАДІ ВЕРХОВНОГО СУДУ СПРАВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З
ВИБОРЧИМ ПРОЦЕСОМ
До КАС ВС як суду першої інстанції оскаржуються рішення, дії або
бездіяльність Центральної виборчої комісії щодо встановлення нею
результатів виборів (ч. 3 ст. 273 КАС України).

Позовні заяви щодо рішень, дій чи бездіяльності
Центральної виборчої комісії щодо встановлення
нею результатів виборів може бути подано до
КАС ВС у п’ятиденний строк із дня прийняття
рішення, вчинення дії або допущення
бездіяльності (ч. 6 ст. 273 КАС України).

КАС ВС вирішує адміністративні справи, пов’язані
з виборчим процесом, у дводенний строк після
надходження позовної заяви. Неприбуття у
судове засідання учасника справи, повідомленого
належним чином, не перешкоджає розгляду
справи (ч. 3 ст. 268, ч. 11 ст. 273 КАС України).

Рішення КАС ВС як суду першої інстанції у справах,
пов’язаних з виборчим процесом, можуть бути
оскаржені в апеляційному порядку до Великої
Палати Верховного Суду у дводенний строк з дня
їх проголошення (ч. 2, 3 ст. 278 КАС України).

КАС ВС є судом апеляційної інстанції у справах, розглянутих Шостим
апеляційним адміністративним судом, щодо оскарження рішень, дій
або бездіяльності Центральної виборчої комісії, члена цієї комісії,
прийнятих у межах виборчого процесу, а також дій кандидатів на
пост Президента України, їхніх довірених осіб (ч. 3 ст. 278 КАС України).

Апеляційні скарги
може бути подано:

КАС ВС як суд апеляційної
інстанції розглядає:

Апеляційні скарги на судові
рішення Шостого апеляційного
адміністративного суду,
ухвалені у зазначених справах,
може бути подано у дводенний
строк з дня проголошення.

Апеляційні скарги на судові
рішення, ухвалені до дня
голосування, розглядаються
не пізніше ніж за дві години
до початку голосування.

На судові рішення, ухвалені
до дня голосування, –
не пізніш як за чотири години
до початку голосування.

Справи, пов’язані з виборчим
процесом, у дводенний строк
після закінчення строку на
апеляційне оскарження.

(ч. 2 ст. 278 КАС України).

(ч. 4 ст. 278 КАС України).

Днем подання позовної заяви, апеляційної скарги у справі, пов’язаній з
виборчим процесом, є день їх надходження до відповідного суду.

Строки подання позовних заяв і апеляційних скарг, встановлені у
справах, пов’язаних з виборчим процесом, не може бути поновлено.

Позовні заяви, апеляційні скарги, подані після закінчення цих строків,
суд залишає без розгляду (ч. 5 ст. 270 КАС України).

У справах, пов'язаних з виборчим процесом, суд проголошує повне судове
рішення. Копії судових рішень невідкладно видаються учасникам справи
або надсилаються їм, якщо вони не були присутні під час його проголошення
(ст. 271 КАС України).

ПРАВОВІ АКТИ У СФЕРІ ВИБОРЧОГО ПРАВА
Конституція України
Загальна декларація прав людини 1948 р.
Міжнародний пакт про громадянські і політичні
права 1966 р.
Конвенція про захист прав людини і основоположних
свобод (ЄКПЛ) 1950 р. та протоколи до неї
(зокрема, Перший протокол 1952 р.)
Європейська хартія місцевого самоврядування 1985 р.
Документ Копенгагенської наради Конференції щодо
людського виміру НБСЄ 1990 р.
Декларація про критерії вільних і чесних виборів 1994 р.
Кодекс належної практики у виборчих справах

Кодекс адміністративного судочинства України
Закон України «Про виконання рішень та застосування
практики Європейського суду з прав людини»
Закон України «Про вибори Президента України»
Закон України «Про вибори народних депутатів України»
Закон України «Про місцеві вибори»
Закон України «Про Центральну виборчу комісію»
Закон України «Про Державний реєстр виборців»

