1. Яким поняттям (терміном)
охоплюються
частина судового
провадження, що об’єднує сукупність (систему) процесуальних дій
суб’єктів процесу для дослідження визначеної нормами ЦПК мети?
2. Хто встановлює порядок з’ясування обставин справи та дослідження
доказів?
3. Чи може суд змінити порядок з’ясування обставин справи під час
розгляду справи по суті і що при цьому враховує?
4. Що входить до предмету доказування?
5. В якому документі відображається судом відмова свідка від давання
показань?
6. Чи має право головуючий знімати питання, поставлені свідку?
7. Чи може свідок бути допитаний повторно?
8. З якою метою суд може одночасно допитати свідків?
9. Чи може свідок даючи показання використовувати письмові записи?
10. В присутності кого можуть бути допитані малолітні свідки?
11. Про

що

головуючий

не

попереджає

свідка,

який

не

досяг

шістнадцятирічного віку?
12. Свідок, який не досяг шістнадцятирічного віку, після закінчення його
допиту:
13. Чи можуть бути допитані як свідки

сторони, треті особи, їх

представники?
14. Які докази оголошуються в судовому засіданні?
15. Якщо письмовий документ, доданий стороною до справи, викликає
сумнів з приводу його достовірності, то він може бути:
16. Розкриття змісту особистих паперів, їх оголошення і дослідження в
судовому засіданні можливе:
17. Хто здійснює огляд речових та електронних доказів?
18. Кому пред’являються для ознайомлення речові докази?
19. Кому в необхідних випадках пред’являються для ознайомлення речові
докази?
20. Де оголошується протокол огляду речових та електронних доказів?

21. Чи допускається повторне відтворення звукозапису, демонстрація
відеозапису в судовому засіданні?
22. Де і як оголошується висновок експерта?
23. Коли суд має право ставити питання експерту?
24. Роз’яснення і доповнення висновку експерта:
25. Коли спеціаліст може надати усні консультації або письмові
роз’яснення у справі ?
26. Коли суд має право ставити питання спеціалісту?
27. Викладені письмово і підписані роз’яснення спеціаліста:
28. Що є підставою для відкладення розгляду справи?
29. У зв’язку з необхідністю подання нових доказів:
30. У разі відкладення розгляду справи або перерви в судовому засіданні
суд:
31. Що повинен зробити суд у

разі відкладення розгляду справи зі

свідками, які з’явилися?
32. Що може зробити суд у справі про розірвання шлюбу?
33. На який строк суд може призначити подружжю строк для примирення
під час розгляду справи про розірвання шлюбу?
34. Якщо розгляд справи відкладався, справа:
35. Після з’ясування всіх обставин справи та перевірки їх доказами, суд
надає сторонам та іншим учасникам справи:
36. Про закінчення з’ясування всіх обставин справи та перевірки їх
доказами, суд:
37. На що можуть посилатися учасники справи у судових дебатах?
38. Хто в судових дебатах виступає першим?
39. Коли в судових дебатах виступає третя особа, яка заявила самостійні
вимоги щодо предмета спору?
40. На підставі чого в судових дебатах можуть виступати лише їхні
представники?
41. Яким строком можуть бути обмежені судові дебати судом?

42. Що є підставою для зупинення промовця в судових дебатах
головуючим?
43. Кому належить право останньої репліки?
44. Чого не можуть сторони під час судових дебатів ?
45. Чи може позивач під час судових дебатів подавати нові докази?
46. Чи може суд під час судових дебатів задовольнити заяву про
залишення позову без розгляду?
47. Як повинен вчинити суд після одержання позовної заяви від третьої
особи з самостійними вимогами щодо предмета спору під час судових
дебатів?
48. Чи може суд під час судових дебатів повернутися до з’ясування
обставин у справі?
49. Нарадча кімната це:
50. Про що повідомляє суд перед виходом до нарадчої кімнати?
51. Якщо під час виходу суду до нарадчої кімнати виникне необхідність
повторно допитати свідка, суд:
52. Якого права не має суддя під час перебування в нарадчій кімнаті?
53. Коли суддя зобов’язаний зупинити провадження у справі?
54. Що є підставою для зупинення провадження у справі?
55. За якої підстави зупинення провадження у справі не допускається?
56. В якому з випадків суд має право зупинити провадження у справі ?
57. Яким може бути строк, на який зупиняється провадження у справі ?
58. З дня поновлення провадження у справі

перебіг процесуальних

строків:
59. Провадження у справі поновлюється:
60. Після поновлення провадження у справі суд:
61. Що з переліченого є підставою закриття провадження у справі?
62. До чого може призвести ліквідація юридичної особи, яка була
стороною у справі?
63. До яких наслідків призводить закриття провадження у справі?

64. У зв’язку з прийняттям відмови позивача від позову і закриттям
провадження у справі, відповідач має право:
65. Що з переліченого є підставою залишення позову без розгляду?
66. Які процесуальні наслідки відмови від заявлених вимог позивача?
67. Особа, заяву якої залишено без розгляду, після усунення недоліків має
право:
68. Суд допускає негайне виконання рішень у справах про:
69. Рішення у справі про встановлення факту смерті особи на тимчасово
окупованій території підлягає:
70. Рішення

у

справі

про

примусову

госпіталізацію

до

протитуберкульозного закладу підлягає:
71. Відібрання дитини і повернення її

тому, з ким вона проживала,

виконується:
72. Рішення у справі про розкриття банком інформації, яка містить
банківську таємницю, виконується:
73. Який суд вирішує питання щодо звернення судового рішення до
виконання?
74. Що є підставою для виконання суб’єктом державної реєстрації
судового рішення, що набрало законної сили?
75. Що є підставою для виконання судового рішення?
76. рішення суду.
77. Від чого залежить кількість виконавчих листів на одне судове рішення?
78. До якого органу надсилаються виконавчі документи про стягнення
судового збору?
79. Які документи додаються судом до виконавчого листа, якщо судом
були вжиті заходи щодо забезпечення позову?
80. Вимогам якого закону повинен відповідати виконавчий лист ?
81. Який орган може виправити помилку, допущену при
виконавчого листа?

оформленні

82. Який документ видає суд замість втраченого оригіналу судового
наказу?
83. Від чого залежить кількість дублікатів виконавчого листа у справах про
стягнення аліментів?
84. Що сплачується стягувачем за дублікат виконавчого листа?
85. Як повинен вчинити стягувач у разі пропущення строку для
пред’явлення виконавчого листа до виконання?
86. До якого суду подається заява про поновлення пропущеного строку
для пред’явлення виконавчого листа до виконання?
87. Яку дію може вчинити стягувач в процесі виконання судового
рішення?
88. В якому випадку суд може не визнати мирову угоду в процесі
виконання рішення суду?
89. Наслідком якої дії стягувача може бути мирова угода?
90. За яких обставин суд, який видав виконавчий лист, може відстрочити
або розстрочити виконання рішення?
91. Хто має право змінити спосіб і порядок виконання рішення?
92. Чи може суд за власною ініціативою змінити спосіб і порядок
виконання рішення?
93. За чиєю ініціативою вирішується питання про тимчасове влаштування
дитини до лікувального закладу?
94. Хто розглядає питання про тимчасове влаштування дитини до
лікувального закладу?
95. В якому місці оголошується розшук боржника або дитини?
96. В якому місці оголошується привід боржника?
97. Хто оголошує розшук боржника на стадії звернення судового рішення
до виконання?
98. Хто вирішує питання про примусове проникнення до житла особи?
99. В який термін суд розглядає подання про примусове проникнення до
житла особи?

100.

За чиєю ініціативою вирішується питання про звернення

стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам, які мають
заборгованість перед боржником?
101.

За чиєю ініціативою вирішується питання про звернення

стягнення на грошові кошти, що знаходяться на рахунках і належать
особі, яка має заборгованість перед боржником ?
102.

В який термін суд розглядає заяву про звернення стягнення на

нерухоме майно, право власності на яке не зареєстроване в
установленому законом порядку?
103.

Ким вирішується питання про тимчасове обмеження боржника у

праві виїзду за межі України?
104.

На який строк суд здійснює тимчасове обмеження боржника у

праві виїзду за межі України?
105.

Що є підставою для заміни сторони виконавчого провадження

правонаступником?
106.

На підставі якого документа суд замінює сторону виконавчого

провадження?
107.

Хто вирішує питання щодо визначення частки майна боржника у

спільному майні?
108.

Який суд уповноважений вирішувати питання про поворот

виконання рішення, постанови?
109.

Що є підставою для повороту виконання рішення, постанови?

110.

Які дії суду апеляційної інстанції, якщо рішення після його

виконання скасовано?
111.

Що може передбачити суд в рішенні у разі неможливості

повернути майно боржнику?
112.

Яку дію може вчинити суд при вирішенні питання про поворот

виконання судового рішення?
113.

Який суд може вирішити заяву про поворот виконання рішення,

постанови ?

114.

В яких

часових межах можна подати заяву про поворот

виконання рішення?
115.

За подання заяви про поворот виконання рішення :

116.

В яких категоріях справ поворот виконання рішення не

допускається?
117.

Чи допускається поворот виконання рішення у справах про

стягнення заробітної плати?
118.

Чи допускається поворот виконання рішення у справах про

відшкодування шкоди, завданої каліцтвом?
119.

Чи можуть сторони виконавчого провадження звернутися до суду

із скаргою щодо бездіяльності державного виконавця?
120.

До якого суду подається скарга про бездіяльність державного

виконавця під час виконання судового рішення?
121.

Який строк для звернення із скаргою на дії державного чи

приватного виконавця?
122.

Пропущений з поважних причин строк для подання заяви на дії

державного чи приватного виконавця підлягає:
123.

Оберіть правильне визначення поняття позову:

124.

Що є однією із ознак позову?

125.

Що з переліченого відноситься до елементів позову?

126.

Що слід розуміти під позовом про присудження?

127.

Що слід розуміти під позовом про визнання?

128.

Що слід розуміти під перетворювальним позовом?

129.

Предмет позову це:

130.

Що слід розуміти під підставою позову?

131.

Що слід розуміти під змістом позову?

132.

Право на позов це:

133.

Що слід розуміти під пред’явленням позову?

134.

Відкриття провадження у справі це:

135.

Результатом відкриття провадження у справі є постановлення:

136.

Ухвала про відмову у відкритті провадження у справі повинна

бути надіслана заявникові:
137.

Суб’єктивне цивільне процесуальне право має тісний зв'язок з:

138.

Яке з прав не належить позивачеві?

139.

Яке з прав не належить відповідачеві?

140.

Як називається участь в процесі кількох позивачів або кількох

відповідачів ?
141.

Які в ЦПК встановлюються критерії, за допомогою яких виникає

процесуальна співучасть?
142.

Що необхідно для заміни неналежного відповідача?

143.

В якому з видів провадження існує інститут третіх осіб?

144.

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета

спору, наділені:
145.

На які групи поділяються треті особи без самостійних вимог?

146.

Що таке об’єднання позовів ?

147.

За чиєю ініціативою здійснюється об’єднання позовних вимог?

148.

Що таке роз’єднання позовних вимог?

149.

Хто може прийняти рішення про роз’єднання позовних вимог в

одному провадженні?
150.

Від чого залежить прийняття рішення про роз’єднання позовних

вимог в одному провадженні?
151.

Що є обов’язковим в кожній судовій справі, яка розглядається за

правилами загального позовного провадження?
152.

Що є підставою для відкладення підготовчого засідання?

153.

З якого моменту починається і чим закінчується підготовче

провадження?
154.

Що є процесуальною формою підготовчого провадження?

155.

В який строк відповідач має право надіслати відзив на позовну

заяву?

156.

В який строк і на якій стадії судового процесу відповідач має

право надіслати заперечення проти позову?
157.

На якій стадії судового процесу позивач має право подати

відповідь на відзив?
158.

Хто є сторонами позовного провадження?

159.

Якою ознакою наділені сторони ?

160.

Хто є позивачем у цивільній справі?

161.

Які з спеціальних процесуальних прав належать позивачеві?

162.

На які види поділяється процесуальна співучасть?

163.

Встановивши під час розгляду справи, що позов пред’явлений не

до тієї особи, яка повинна відповідати за позовом, що повинен зробити
суд?
164.

На якій стадії процесу можлива заміна неналежної сторони?

165.

Які спеціальні процесуальні права належать відповідачеві?

166.

Яку співучасть слід вважати активною?

167.

Які підстави процесуального правонаступництва?

168.

Як називається вид правонаступництва у цивільному процесі?

169.

Яка необхідна умова для заміни неналежного відповідача?

170.

Які дії суду у разі відсутності згоди позивача на заміну

неналежного відповідача ?
171.

Якими є права та обов’язки сторін у процесі ?

172.

В чому полягає відмінність третіх осіб від сторін у цивільному

процесі?
173.

Що є обов’язковим при вступі у процес третіх осіб, які заявляють

самостійні вимоги щодо предмета спору?
174.

Коли треті особи з самостійними вимогами щодо предмета спору

можуть пред’явити позов?
175.

Яке процесуально-правове становище третіх осіб, які заявляють

самостійні вимоги щодо предмету спору:

176.

Що є підставою участі у справі третіх осіб, які не заявляють

самостійних вимог щодо предмета спору?
177.

Що спонукає до вступу в процес третіх осіб без самостійних

вимог щодо предмета спору?
178.

Що слід обов’язково вказати у заяві про залучення до справи

третьої особи без самостійних вимог?
179.

Що є основною ознакою третіх осіб ?

180.

Які правові наслідки вступу у справу третіх осіб без самостійних

вимог?
181.

На які види поділяються треті особи?

182.

Якими правами та обов’язками наділені треті особи, які не

заявляють самостійних вимог щодо предмета позову?
183.

Проявом дії якого принципу є норма щодо участі у цивільному

процесі органів та осіб, яким законом надано право звертатися до суду
в інтересах інших осіб?
184.

Що є головним обов’язком держави щодо пересічних громадян

виходячи із закріпленої у Конституції України соціальної сутності
держави?
185.

Яка мета участі у процесі органів та осіб, які захищають інтереси

інших осіб?
186.

Підставами участі у цивільному процесі органів та осіб, які

захищають інтереси інших осіб є:
187.

Який характер носить заінтересованість осіб, які захищають

права та свободи інших осіб?
188.

До якої групи осіб у цивільному процесі слід віднести органи та

осіб, які захищають права, свободи та інтереси інших?
189.

В яких формах беруть участь у процесі органи та особи, які

захищають права та інтереси інших осіб?
190.

На якій стадії процесу може здійснюватися представництво осіб

прокурором?

191.

Яке право не є процесуальним правом органів та осіб, які

захищають права, свободи та інтереси інших осіб?
192.

Як повинен вчинити

суд (суддя) у разі, якщо особа, яка має

цивільну процесуальну дієздатність і в інтересах якої подана позовна
заява, не підтримує заявлених вимог?
193.

Що слід розуміти під процесуальним представництвом?

194.

Який характер заінтересованості між представником та особою,

яку представляють?
195.

Видами представництва в цивільному процесі є:

196.

Законними представниками в цивільному процесі є:

197.

Хто може бути представником у суді?

198.

Хто не може бути представниками в суді?

199.

Ким повинна бути посвідчена довіреність фізичної особи?

200.

В чому полягає відмінність представництва в цивільному праві

від представництва в цивільному процесі?
201.

Які з документів посвідчують повноваження представників?

202.

В чому полягає

відмінність між заявниками в окремому

провадженні та сторонами позовного провадження?
203.

Чим обумовлена участь

в цивільному процесі законного

представника?
204.

До якої групи учасників процесу слід віднести представників?

205.

Який характер носять правовідносини між представником у

справі та судом?
206.

За підставами виникнення представництво поділяється на:

207.

Як поділяється представництво за ступенем обов’язковості ?

208.

Зміст особистих паперів, їх оголошення і дослідження можливе:

209.

Кому пред’являються для ознайомлення речові докази?

210.

Де оголошується протокол огляду речових та електронних

доказів?
211.

За подання заяви про поворот виконання рішення :

212.

В яких категоріях справ поворот виконання рішення не

допускається?
213.

Чи допускається поворот виконання рішення у справах про

стягнення заробітної плати?
214.

Чи допускається поворот виконання рішення у справах про

відшкодування шкоди, завданої каліцтвом?
215.

Чи можуть сторони виконавчого провадження звернутися до суду

із скаргою щодо бездіяльності державного виконавця?
216.

До якого суду подається скарга про бездіяльність державного

виконавця під час виконання судового рішення?
217.

Який строк для звернення із скаргою на дії державного чи

приватного виконавця?
218.

Пропущений з поважних причин строк для подання заяви на дії

державного чи приватного виконавця підлягає:
219.

Оберіть правильне визначення поняття позову:

220.

Що є однією із ознак позову?

221.

Що з переліченого відноситься до елементів позову?

222.

Що слід розуміти під позовом про присудження?

223.

Що слід розуміти під позовом про визнання?

224.

Що слід розуміти під перетворювальним позовом?

225.

Предмет позову це:

226.

Що слід розуміти під підставою позову?

227.

Що слід розуміти під змістом позову?

228.

Право на позов це:

229.

Що слід розуміти під пред’явленням позову?

230.

Відкриття провадження у справі це:

231.

Результатом відкриття провадження у справі є постановлення:

232.

Ухвала про відмову у відкритті провадження у справі повинна

бути надіслана заявникові:
233.

Суб’єктивне цивільне процесуальне право має тісний зв'язок з:

234.

Яке з прав не належить позивачеві?

235.

Яке з прав не належить відповідачеві?

236.

Пред’явлення позову кількома позивачами або до кількох

співвідповідачів це:
237.

Які в ЦПК встановлюються критерії, за допомогою яких виникає

процесуальна співучасть?
238.

Що необхідно для заміни неналежного відповідача?

239.

В якому з видів провадження існує інститут третіх осіб?

240.

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета

спору, наділені:
241.

На які групи поділяються треті особи без самостійних вимог?

242.

Що таке об’єднання позовів ?

243.

За чиєю ініціативою здійснюється об’єднання позовних вимог?

244.

Що таке роз’єднання позовних вимог?

245.

Хто може прийняти рішення про роз’єднання позовних вимог в

одному провадженні?
246.

Від чого залежить прийняття рішення про роз’єднання позовних

вимог в одному провадженні?
247.

Що є обов’язковим в кожній судовій справі, яка розглядається за

правилами загального позовного провадження?
248.

Що є підставою для відкладення підготовчого засідання?

249.

З якого моменту починається і чим закінчується підготовче

провадження?
250.

Що є процесуальною формою підготовчого провадження?

251.

В який строк відповідач має право надіслати відзив на позовну

заяву?
252.

В який строк і на якій стадії судового процесу відповідач має

право надіслати заперечення проти позову?
253.

На якій стадії судового процесу позивач має право подати

відповідь на відзив?

254.

Де проводиться судове засідання?

255.

З якого моменту починається перебіг строку, протягом якого суд

повинен вирішити справу?
256.

Що з переліченого не входить до обов’язків головуючого?

257.

Що слід розуміти під дискреційними повноваженнями суду?

258.

Який принцип цивільного процесу домінує під час проведення

судового засідання?
259.

Чому сприяє суд під час розгляду справи по суті?

260.

Чи може відбуватися

участь учасника справи у судовому

засіданні за межами судової зали?
261.

З чого розпочинається розгляд цивільної справи по суті?

262.

У зв’язку з примиренням сторін суд постановляє ухвалу про:

263.

У своїх поясненнях під час судового розгляду учасники справи

вказують на:
264.

Чи передбачені законом вікові обмеження для свідків?

265.

У процесі дослідження письмового доказу у сторін може

виникнути процесуальний спір про:
266.

Хто першим здійснює дослідження речових доказів?

267.

В якій формі подаються роз’яснення та доповнення до висновку

експерта?
268.

Яка мета проведення судових дебатів?

269.

Ким визначається тривалість судових дебатів?

270.

В якому випадку суд може обмежити виступ промовця в судових

дебатах?
271.

Що таке репліка в судових дебатах?

272.

Чого сторона не може зробити під час судових дебатів?

273.

Рішення суду у справі в суді першої інстанції:

274.

Рішення суду повинно бути ухвалене:

275.

В якому випадку суд може дозволити подати нові докази під час

судових дебатів?

276.

Хто може бути присутнім в нарадчій кімнаті під час ухвалення

судового рішення?
277.

Які існують вимоги щодо форми викладення судового рішення?

278.

Якщо складання повного рішення відкладається, яку з частин

повинен оголосити суд після закінчення судового розгляду?
279.

Чи може суд під час ухвалення рішення досліджувати докази?

280.

Рішення суду проголошується:

281.

Під час проголошення рішення суд повинен:

282.

Під час судового розгляду справи по суті суд може оголосити:

283.

Що є підставою для оголошення перерви в судовому засіданні ?

284.

Від чого залежить тривалість перерви в судовому засіданні?

285.

Після закінчення перерви в судовому засіданні:

286.

Що є підставою для відкладення розгляду цивільної справи ?

287.

Що впливає на тривалість відкладення розгляду справи?

288.

Які наслідки неявки в судове засідання

будь-якого учасника

справи за умови, що його належним чином повідомлено ?
289.

На відміну від оголошення перерви, при відкладенні розгляду

цивільної справи, справа:
290.

На які види поділяється зупинення провадження у справі?

291.

Який характер носять строки зупинення провадження у справі?

292.

Після закінчення строку зупинення провадження у справі,

провадження у справі:
293.

Час, який минув з моменту зупинення провадження у справі і до

його поновлення
294.

Про що свідчить залишення судом позову без розгляду ?

295.

Про що повинен повідомити сторони суд при залишенні позову

без розгляду?
296.

Закриття провадження у справі це:

297.

Перелік підстав для закриття провадження у справі є:

298.

Який процесуальний документ постановляє суд про закриття

провадження у справі ?
299.

Що є наслідком закриття провадження у справі?

300.

Який суд вирішує питання, пов’язані із зверненням судового

рішення до виконання?
301.

На кого покладається примусове виконання рішень суду?

302.

В якій формі викладаються виконавчі листи?

303.

Як іменується особа, в інтересах якої видано виконавчий

документ?
304.

Як іменується особа, яка зобов’язана за рішенням суду вчинити

певні дії ?
305.

Що є підставою для виконання суб’єктом державної реєстрації

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців судового рішення?
306.

Який документ видається особі за кожним судовим рішенням, що

набрало законної сили?
307.

Яке з рішень суду підлягає негайному виконанню?

308.

Яка з ухвал суду підлягає негайному виконанню?

309.

Який обов’язок покладається на державного виконавця при

негайному виконанні судового рішення?
310.

В якому випадку суд може видати кілька виконавчих листів на

виконання судового рішення?
311.

До яких органів надсилаються судом документи про стягнення

судового збору?
312.

Який з документів є виконавчим документом?

313.

Яким правом наділяється стягувач на стадії виконання судового

рішення?
314.

Суд якої інстанції може визначити порядок виконання судового

рішення?
315.

Що слід розуміти під поворотом виконання судового рішення?

316.

Суд якої інстанції вирішує питання про поворот виконання

рішення суду?
317.

Який виконавчий документ видається за судовим рішенням про

поворот виконання?
318.

В яких категоріях справ не допускається поворот виконання

рішення?
319.

Хто може звернутися до суду зі скаргою на рішення, дії чи

бездіяльність державного виконавця ?
320.

Як

називається

процесуальний

документ,

з

яким

особа

звертається до суду на дії державного виконавця?
321.

Скарга, з якою особа звертається до суду на дії державного

виконавця,повинна бути викладена:
322.

Якщо строк для подання скарги, з якою особа звертається до

суду на дії державного виконавця, пропущений з поважних причин, то
такий строк може бути судом:
323.

Поновлення строку для подання скарги, з якою особа звертається

до суду на дії державного виконавця, здійснюється:
324.

Який суд розглядає скаргу стягувача

про бездіяльність

державного виконавця?
325.

На якій стадії процесу суд вирішує клопотання про забезпечення

позову?
326.

При порушенні якого права

забезпечення позову може

передувати пред’явленню позовної заяви ?
327.

Що з переліченого не є видом забезпечення позову?

328.

Якій вимозі повинні відповідати способи забезпечення позову?

329.

На що не може бути накладено арешт в цивільному процесі?

330.

Ким можуть бути застосовані види забезпечення позову в

цивільному процесі?
331.
на:

Не допускається забезпечення позову шляхом накладення арешту

332.

Заміна виду забезпечення позову можлива:

333.

Хто вирішує питання про заміну способу забезпечення позову?

334.

Ким можуть бути скасовані заходи забезпечення позову?

335.

У якому випадку особа, щодо якої вжито заходи забезпечення

позову, має право на відшкодування збитків, завданих забезпеченням
позову?
336.

Протягом

якого

строку

має

бути

проведене

підготовче

провадження?
337.

Учасники справи мають право:

338.

Розгляд справи відбувається:

339.

Що є умовою для проведення судового

засідання в режимі

відеоконференції?
340.

Чи підлягає оскарженню ухвала суду про проведення судового

засідання в режимі відеоконференції?
341.

Кому обов’язково надсилається ухвала суду про

проведення

судового засідання в режимі відеоконференції?
342.

Де зберігається носій відеозапису відеоконференції ?

343.

У разі заміни одного із суддів під час судового розгляду справа

344.

Хто є головуючим під час одноособового розгляду цивільної

справи?
345.

Куди заносяться заперечення учасників справи щодо дій

головуючого судового засідання?
346.

На дії якого з учасників справи головуючий розглядає скарги?

347.

Хто відкриває судове засідання у цивільній справі в суді першої

інстанції?
348.

Про що доповідає суду секретар судового засідання під час

відкриття судового засідання ?
349.

Хто перевіряє повноваження представників учасників справи ?

350.

Кому з інших учасників процесу головуючий першим роз’яснює

його права та обов’язки?

351.

Про що головуючий попереджає перекладача?

352.

За що настає кримінальна відповідальність для перекладача?

353.

Куди видаляються свідки перед їх допитом в судовому засіданні?

354.

Що є причиною видалення свідків із зали судового засідання?

355.

Яким правом наділений відповідач на стадії підготовчого

провадження?
356.

Хто роз’яснює сторонам їх права та обов’язки в підготовчому

засіданні?
357.

В які строки призначається судом підготовче засідання?

358.

Що є підставою для відкладення підготовчого засідання судом?

359.

Які наслідки неявки в судове засідання свідка?

360.

Одночасно з ухвалою про відкладення розгляду справи у зв’язку

з неявкою в судове засідання свідка, суд:
361.

Які наслідки неявки в судове засідання експерта?

362.

Одночасно з ухвалою про відкладення розгляду справи у зв’язку

з неявкою в судове засідання експерта суд:
363.

Коли головуючий роз’яснює експерту його права та обов’язки,

якщо експертиза призначається під час судового розгляду?
364.

Хто повідомляє експерту про його права та обов’язки, якщо

експерт працює у державній експертній установі?
365.

Хто роз’яснює спеціалісту його права та обов’язки?

366.

На початку розгляду справи по суті головуючий :

367.

В яких випадках суд може оголосити перерву в підготовчому

засіданні?
368.

Які клопотання суд залишає без розгляду на стадії відкриття

розгляду справи по суті?
369.

Відмова позивача від позову призводить до:

370.

Визнання позову відповідачем призводить до:

371.

Що є підставою для відмови у прийнятті судом визнання

відповідачем позову?

372.

В якому з випадків суд не приймає відмову позивача від позову у

справі, в якій особу представляє її законний представник?
373.

Що є метою укладення мирової угоди між сторонами?

374.

Який процесуальний документ приймає суд при відмові

в

укладенні сторонами мирової угоди?
375.

Які дії вчиняє суд після відмови сторонам у затвердженні мирової

угоди?
376.

Хто з перелічених осіб першим проголошує вступне слово в

судовому засіданні?
377.

Коли пояснення у справі може давати лише представник

сторони?
378.

Коли дають пояснення у справі особи, які захищають права та

інтереси інших осіб?
379.

Як відбувається пояснення сторони, якщо в справі заявлено

кілька вимог?
380.

Що повинен зробити головуючий, якщо у справі є письмові

пояснення сторін?
381.

Що зазначається у заяві про виклик свідка?

382.

Коли може бути подана заява про виклик свідка?

383.

В якому з випадків суд зобов’язаний витребувати докази

384.

Що зазначається у клопотанні про витребування доказів?

385.

Який процесуальний документ складається про огляд доказів за

їх місцезнаходженням?
386.

Протягом якого строку здійснюється огляд речових доказів, що

швидко псуються?
387.

Коли призначення експертизи для суду є обов’язковим?

388.

У якому з випадків обов’язковим є призначення експертизи ?

389.

Які наслідки ухилення від участі в проведенні експертизи?

390.

Яку ухвалу може постановити суд у разі ухилення відповідача від

проведення судово-біологічної експертизи?

391.

Які існують види експертиз в цивільному процесі?

392.

Коли відповідач має право надати суду письмові заперечення

проти позову?
393.

Що є підставою заперечення відповідача проти позову?

394.

Заперечення проти позову відповідача стосуються:

395.

У підготовчому засіданні суддя може ухвалити рішення:

396.

За результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу

про:
397.

Який строк проведення підготовчого провадження?

398.

Підготовче судове засідання є:

399.

Підготовче судове засідання проводиться за правилами:

400.

Коли учасники справи у справах позовного провадження,

зобов’язані подати наявні у них докази?
401.

Учасниками справи в наказному та окремому провадженні є:

402.

У справах позовного провадження учасниками справи є:

403.

Цивільна процесуальна дієздатність це:

404.

На якій стадії судового процесу сторони можуть укласти мирову

угоду?
405.

Що

є

підставою

виникнення

процесуальної співучасті в

цивільному процесі?
406.

Що є підставою для заміни неналежного відповідача в судовому

процесі?
407.

На якій стадії судового процесу можуть вступити у справу треті

особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору?
408.

На якій стадії цивільного процесу можуть вступити у справу треті

особи, які не заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору?
409.

Що є підставою для залучення третіх осіб, які не заявляють

самостійних вимог щодо предмета спору до участі у справі?
410.

Що є підставою виникнення процесуального правонаступництва?

411.

Хто може бути представником юридичної особи в суді?

412.

Повноваження адвоката як представника можуть посвідчуватись:

413.

Коли суд може замінити законного представника особи?

414.

В якому з випадків суд може призначити або замінити законного

представника неповнолітньої особи?
415.

Прокурор, який звертається до суду з метою представництва

інтересів держави повинен обґрунтувати:
416.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування

можуть бути залучені судом до участі в справі:
417.

Хто відноситься до осіб, які не підлягають допиту як свідки?

418.

Про що повинна повідомити суду особа, яка відмовилась давати

показання у справі?
419.

До інших учасників судового процесу відносяться:

420.

Що з переліченого входить до компетенції секретаря судового

засідання?
421.

Що з переліченого не входить до компетенції судового

розпорядника?
422.

Коли і ким розглядаються скарги на дії чи бездіяльність судового

розпорядника?
423.

Вимоги судового розпорядника, пов’язані з виконанням його

обов’язків:
424.

З якою метою секретар судового засідання може уточнювати суть

процесуальної дії?
425.

Свідком може бути особа, яка:

426.

Що входить до процесуальних обов’язків свідка?

427.

За що свідок несе кримінальну відповідальність?

428.

Хто

повинен

надати

згоду

на

допит

осіб,

дипломатичний імунітет?
429.

Що входить до обов’язків експерта?

430.

Що повинен повідомити експерт суду невідкладно?

431.

На що з переліченого не має права експерт ?

які

мають

432.

Експерт має право:

433.

Під час проведення дослідження експерт повинен забезпечити:

434.

Експертом може бути особа:

435.

Спеціалістом може бути особа:

436.

Який документ є підставою залучення до участі в судовому

процесі спеціаліста?
437.

Обов’язком спеціаліста є:

438.

Метою участі в цивільному процесі спеціаліста є:

439.

Що має право знати спеціаліст, викликаний до суду ?

440.

Перекладачем в судовому процесі може бути особа:

441.

На підставі якого документа перекладач бере участь в цивільному

процесі?
442.

Що з переліченого є обов’язком перекладача ?

443.

За що перекладач несе кримінальну відповідальність?

444.

Яка особа може бути експертом з питань права ?

445.

Що є підставою для участі у справі експерта з питань права?

446.

Як пред’являється позов до суду?

447.

Що повинно бути зазначено у позовній заяві, яка подається

прокурором?
448.

При зверненні до суду із позовною заявою з трудових

правовідносин, позивач повинен додати:
449.

Що є підставою залишення позовної заяви без руху?

450.

Позовна заява повертається у випадках, коли:

451.

Який процесуальний документ постановляє суддя при поверненні

позовної заяви?
452.

Що є підставою для відмови у відкритті провадження у справі?

453.

Що повинен вчинити суд при відкритті провадження у справі у

разі, якщо відповідачем
підприємця?

є фізична особа, яка не має статусу

454.

Якщо отримана судом інформація не дає можливості встановити

зареєстроване місце проживання фізичної особи, яка є відповідачем,
суд:
455.

Про відкриття провадження у справі суддя:

456.

До

якого наслідку призводить ухвала суду про відмову у

відкритті провадження у справі ?
457.

Коли може бути пред’явлений зустрічний позов відповідачем?

458.

Що є підставою для прийняття зустрічного позову судом ?

459.

Вимоги за зустрічним позовом ухвалою суду:

460.

Коли суддя може постановити ухвалу про об’єднання позовів в

одне провадження?
461.

Коли

суддя

може

постановити

ухвалу

про

роз’єднання

об’єднаних в одне провадження позовів ?
462.

Що є підставою роз’єднання кількох позовних вимог поєднаних

в одному провадженні?
463.

Одночасно з копією ухвали про відкриття провадження у справі,

що надсилається позивачем залученій до справи третій особі ?
464.

Коли відповідач має право надати суду письмові заперечення

проти позову?
465.

Що є підставою заперечення відповідача проти позову?

466.

Заперечення проти позову відповідача стосуються:

467.

У підготовчому засіданні суддя може ухвалити рішення:

468.

За результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу

про:
469.

Який строк проведення підготовчого провадження?

470.

Підготовче судове засідання є:

471.

Підготовче

472.

судове засідання проводиться за правилами:

473.

Коли позивач у справі зобов’язаний подати докази до суду?

474.

Коли відповідач зобов’язаний подати докази до суду?

475.

В ухвалі

про судове доручення щодо збирання доказів

зазначаються:
476.

Ким виконується судове доручення?

477.

Що зазначається в заяві про забезпечення доказів?

478.

Як слід вчинити свідкам, які дали показання суду, що виконав

доручення, прибудуть до суду?
479.

Чи може заінтересована особа вимагати забезпечення доказів до

пред’явлення нею позову?
480.

Протягом якого строку суд постановляє ухвалу про відкриття

провадження у справі?
481.

Заява про забезпечення доказів розглядається судом:

482.

Питання про забезпечення доказів вирішуються:

483.

Що зазначається у заяві про виклик свідка?

484.

Коли може бути подана заява про виклик свідка?

485.

В якому з випадків суд зобов’язаний витребувати докази?

486.

Що зазначається у клопотанні про витребування доказів?

487.

Який процесуальний документ складається про огляд доказів за

їх місцезнаходженням?
488.

Протягом якого строку здійснюється огляд речових доказів, що

швидко псуються?
489.

Коли призначення експертизи для суду є обов’язковим?

490.

У якому з випадків обов’язковим є призначення експертизи ?

491.

Які наслідки ухилення від участі в проведенні експертизи?

492.

Яку ухвалу може постановити суд у разі ухилення відповідача від

проведення судово-біологічної експертизи?
493.

Які існують види експертиз в цивільному процесі?

494.

Яка стадія цивільного процесу є обов’язковою?

495.

З наведених стадій цивільного процесу (судочинства) виділіть ту,

яка характерна для провадження в суді першої інстанції?
496.

У підготовчому засіданні суд?

497.

Що слід розуміти під підготовкою справи до судового розгляду?

498.

Що становить зміст завдання підготовчого провадження?

499.

Яке із завдань характеризує підготовче провадження?

500.

Яке завдання підготовчого провадження?

501.

З’ясування заперечень проти позовних вимог є завданням?

502.

У якій стадії цивільного процесу суддя визначає порядок

розгляду справи?
503.

Який

документ

суду свідчить

про

початок

підготовчого

стадія

підготовчого

провадження?
504.

Якою

ухвалою

суду

закінчується

провадження при призначенні справи до судового розгляду?
505.

Протягом

якого

строку

має

бути

проведено

підготовче

провадження?
506.

У якому випадку визначений у ЦПК України строк проведення

підготовчого засідання може бути продовжений?
507.

На який строк згідно ЦПК України може бути продовжений

строк проведення підготовчого засідання?
508.

На підставі якого процесуального документу суд вирішує

питання про продовження строку проведення підготовчого засідання?
509.

Чи може суд за власною ініціативою продовжити строк

проведення підготовчого засідання?
510.

Кому суд надсилає копію ухвали про відкриття провадження у

справі, копію позовної заяви та доданих до неї документів?
511.

Які документи надсилаються судом учасникам справи одночасно

з копією ухвали про відкриття провадження у справі?
512.

В який час може бути подано відповідачем відзив на позовну

заяву?
513.

Що надсилається одночасно з копією ухвали про відкриття

провадження у справі третій особі?

514.

Як називається вид судового рішення, в якому суд встановлює

строк відповідачу для здійснення ним права надіслати відзив на
позовну заяву і всі письмові та електронні докази (які можливо
доставити до суду),

висновки експертів

і заяви свідків,

що

підтверджують заперечення проти позову?
515.

Який суб’єкт цивільного процесу має право надіслати позивачу,

іншим відповідачам, а також третім особам - копію відзиву та доданих
до нього документів?
516.

У строк, встановлений судом в ухвалі про відкриття провадження

у справі, відповідач не надіслав суду, позивачу, іншим відповідачам,
третім особам відзив та документи

що підтверджують заперечення

проти позову. Які дії суду?
517.

Який процесуальний документ щодо позову або відзиву мають

право подати треті особи, які не заявляють самостійні вимоги щодо
предмета спору?
518.

Третя особа, які не заявляє самостійні вимоги щодо предмета

спору подала суду письмові зауваження щодо позову або відзиву. В
який строк учасники справи мають право надати відповідь на такі
пояснення?
519.

В який строк відповідач має право пред’явити зустрічний позов?

520.

Коли зустрічний позов приймається судом до розгляду?

521.

Ким може бути пред’явлений зустрічний позов в цивільному

процесі?
522.

За якої умови зустрічний позов приймається судом до спільного

розгляду?
523.

Надайте найбільш повну відповідь: за яких умов вважається, що

зустрічний позов з первісним позовом взаємопов’язані?
524.

У суді розглядається справа за правилами спрощеного позовного

провадження. У процесі розгляду справи відповідач подав зустрічний
позов. Які дії суду в цьому випадку?

525.

За результатами вивчення позовної заяви та опрацювання

доданих до неї документів, відповідач скористався своїм правом та
пред’явив зустрічний позов. Вимоги за зустрічним позовом суд
об’єднав в одне провадження з первісним позовом. Який вид судового
рішення був прийнятий судом в цьому випадку?
526.

Які вимоги встановлені до зустрічної позовної заяви?

527.

За результатами вивчення позовної заяви та опрацювання

доданих до неї документів, відповідач скористався своїм правом та
пред’явив зустрічний позов. Зустрічну позовну заяву відповідач подав
без дотримання вимог пред’явлення позову, форми та змісту,
встановленим до позовної заяви. Яке процесуальне рішення має
ухвалити суд в цьому випадку?
528.

На якій стадії цивільного процесу можливе пред’явлення позову

третіми особами з самостійними вимогами щодо предмета спору?
529.

Для виконання завдання підготовчого провадження, в яких

судових справах проводиться підготовче засідання?
530.

В який строк має бути розпочате підготовче засідання?

531.

Дитячий клуб «Юний технік» звернувся до суду з позовною

заявою про відшкодування збитків, заподіяних 14-річним К за розбиті в
приміщенні вікна. Суддя під час проведення підготовчого засідання
визнав неповнолітнього К неналежним відповідачем, залучивши до
справи батьків К як належних відповідачів. Чи законні такі дії суду?
532.

При проведенні підготовчого засідання суддя встановив, що

заявлений свідок позивача збирається від’їжджати на постійне місце
проживання за кордон до країни, з якою в України немає договору про
правову допомогу. Суд дійшов висновку про необхідність забезпечення
доказу шляхом допиту такого свідка. Проте позивач до суду не подав
заяви про забезпечення цього доказу судом. Чи може суд з власної
ініціативи при проведенні підготовчого засідання забезпечувати
докази?

533.

Чи може суд у підготовчому засіданні за умови, що один з

відповідачів погодився на врегулювання спору за участю судді,
призначити проведення врегулювання спору за участю судді?
534.

Судом було призначено підготовче засідання 25 жовтня 2017

року об 11 годині. У підготовче судове засідання не з’явився позивач,
проте ним до суду було надіслано повідомлення про неможливість
прибуття до суду у зв’язку із відрядженням по роботі до іншої області.
Яке рішення має прийняти суд?
535.

Судом було призначено підготовче засідання 25 жовтня 2017

року об 11 годині. У підготовче судове засідання не з’явився
відповідач. Секретар судового засідання повідомив, що у матеріалах
справи відсутні відомості про вручення відповідачеві повідомлення про
дату, час і місце судового засідання. Яке рішення має прийняти суд?
536.

Судом прийнято рішення про відкладення підготовчого засідання

у зв’язку із заміною неналежного відповідача. На який строк суд може
відкласти підготовче засідання?
537.

При проведенні підготовчого засідання, у зв’язку зі вступом у

справу третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета
спору, така особа, а також інші учасники справи мають право подати
клопотання про розгляд справи спочатку не пізніше двох днів з дня
вручення їм відповідної ухвали. Що робить суд якщо таке клопотання
не буде подане у вказаний строк?
538.

При проведенні підготовчого засідання виникла необхідність

заміни відведеного експерта. Яке рішення має прийняти суд?
539.

З якої стадії продовжується підготовче засідання у разі

відкладення підготовчого засідання або оголошення перерви?
540.

За результатами підготовчого провадження відповідач визнав

позов. Визнання відповідачем позову не суперечить закону і не
порушує права, свободи та інтереси інших осіб. Яке рішення ухвалює
суд?

541.

Як називається судове рішення у підготовчому засіданні про

процесуальні дії, що необхідно вчинити до закінчення підготовчого
провадження та початку судового розгляду справи по суті?
542.

В якому випадку суд може ухвалити рішення у підготовчому

засіданні?
543.

Які дії суду, якщо позивачем до закінчення підготовчого

провадження подано заяву про визнання недійсним повністю чи у
певній частині пов’язаного з предметом спору правочину, який
суперечить закону?
544.

Що має право надіслати відповідач суду у строк, встановлений

судом в ухвалі про відкриття провадження у справі?
545.

Як починається підготовче провадження?

546.

Як закінчується підготовче провадження?

547.

Як проводиться судом підготовче засідання?

548.

При проведенні підготовчого засідання сторони погодилися на

врегулювання спору за участю судді. Що повинен в цьому випадку
встановити суд при проведенні підготовчого засідання?
549.

Чи може суд роз’яснювати учасникам справи, які обставини

входять до предмета доказування?
550.

Чи може суд роз’яснювати учасникам справи, які докази мають

бути подані тим чи іншим учасником справи?
551.

В якому процесуальному документі фіксується про процесуальні

дії, що необхідно вчинити до закінчення підготовчого провадження та
початку судового розгляду справи по суті?
552.

В якій формі приймається рішення судді про залишення позовної

заяви без розгляду у підготовчому чудовому засіданні?
553.

В

якій

формі приймається

рішення

судді про закриття

провадження у справі у підготовчому чудовому засіданні?
554.

За яких обставин строк підготовчого провадження може бути

продовжений не більше ніж на тридцять днів?

555.

За який термін з дня відкриття провадження у справі має бути

розпочате підготовче засідання?
556.

У відповідності з яким документом суд вирішує питання про

забезпечення позову, про зустрічне забезпечення?
557.

На якій підставі суд може ухвалити судове рішення за

результатами підготовчого провадження?
558.

Який процесуальний документ суд постановляє після завершення

підготовчого судового засідання?
559.

Чи можливе ухвалення судового рішення в підготовчому

засіданні?
560.

Чи з’ясовує суд думку сторін щодо дати призначення судового

засідання для розгляду справи по суті?
561.

У підготовчому засіданні позивач відмовився від позову і відмова

прийнята судом. Яку ухвалу постановляє суд?
562.

У підготовчому засіданні відповідач визнав позов. Судом було

з’ясовано, що визнання відповідачем позову суперечить закону. Які дії
суду в цьому випадку?
563.

Які дії суду, якщо позивачем до закінчення підготовчого

провадження подано заяву про визнання недійсним повністю чи у
певній частині пов’язаного з предметом спору правочину, який
суперечить закону?
564.

Які підстави проведення врегулювання спору за участю судді,

визначені ЦПК України?
565.

При проведенні підготовчого засідання, у справу вступила третя

особа, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору. Чи
допускається врегулювання спору за участі судді в цьому випадку?
566.

До початку розгляду справи по суті позивач та відповідач дійшли

згоди про проведення процедури врегулювання спору за участі судді.
Яке судове рішення постановляє суд в цьому випадку?

567.

Позивач та відповідач дійшли згоди про проведення процедури

врегулювання спору за участі судді, однак під час його проведення
мирного врегулювання спору досягнуто не було. Через деякий час
сторони знову звернулися до суду про проведення процедури
врегулювання спору за участі судді. Яке рішення має прийняти суд?
568.

У якій формі здійснюється проведення врегулювання спору за

участю?
569.

Чи мають право сторони брати участь у нарадах з врегулювання

спору за участю судді у режимі відео конференції?
570.

За чиєю участю проводяться спільні наради з врегулювання

спору за участю судді?
571.

За чиєю участю проводяться закриті наради з врегулювання

спору за участю судді?
572.

За чиєї ініціативи можуть проводитися закриті наради з

врегулювання спору за участю судді?
573.

Що з’ясовує суддя при проведенні спільної зі сторонами наради з

врегулювання спору за участю судді?
574.

На що має право суддя звертати увагу сторони при проведенні

закритої наради з врегулювання спору за участю судді?
575.

Що НЕ має права здійснювати суддя під час проведення

врегулювання спору за участю судді?
576.

Під час проведення врегулювання спору за участю судді у формі

спільної наради позивачем було представлено висновок експертизи
завданої шкоди, спричиненої залиттям квартири як доказ правомірності
та обґрунтованості розрахунку ціни позову. Оцінивши наданий доказ,
суддя висловив твердження, що шанси відповідача спростувати цей
висновок експерта дорівнюють нулю, тому потрібно якнайшвидше
мирним шляхом вирішити спір відшкодувавши заявлену суму. Чи
правомірні дії судді?

577.

Інформація, отримана будь-якою зі сторін, а також суддею під

час проведення врегулювання спору за участю судді є?
578.

Чи ведеться під час проведення врегулювання спору за участю

судді протокол наради?
579.

Чи здійснюється під час проведення врегулювання спору за

участю судді фіксування технічними засобами?
580.

За необхідності, до участі в нарадах з врегулювання спору за

участю судді, залучається перекладач. Про що попереджається
перекладач?
581.

Під час проведення врегулювання спору за участю судді, до

кімнати в якій має проводитися спільна нарада за участю всіх сторін, їх
представників та судді зайшов представник телекомпанії «Фортуна» та
встановив стаціонарну камеру для кінозйомки процесу мирного
врегулювання спору. Чи правомірні дії журналіста?
582.

Під час проведення врегулювання спору за участю судді у формі

спільної наради позивачем було представлено висновок експертизи
завданої шкоди, спричиненої залиттям квартири як доказ правомірності
та обґрунтованості розрахунку ціни позову. Відповідач ознайомившись
із цим документом зрозумів, що спростувати цей висновок експерта у
нього шансів не має, тому позов визнав. Які дії судді?
583.

Врегулювання спору за участю судді проводиться протягом

розумного строку, але не більше тридцяти днів з дня постановлення
ухвали про його проведення. Чи може цей строк бути продовженим?
584.

Чи може бути залучений перекладач до участі в нараді при

проведенні врегулювання спору за участі судді?
585.

Які

наслідки

подання

стороною

заяви

про

припинення

врегулювання спору за участю судді?
586.

Які наслідки у разі закінчення строку врегулювання спору за

участю судді?

587.

Які наслідки у разі затягування врегулювання спору будь-якою із

сторін?
588.

Що відбувається, якщо на стадії врегулювання спору за участі

судді сторони укладають мирова угоду та звертаються до суду із
заявою про її затвердження?
589.

На стадії врегулювання спору за участі судді позивач звернувся

до суду із заявою про залишення позовної заяви без розгляду. Які дії
судді?
590.

На стадії врегулювання спору за участі судді позивач відмовився

від позову. Які дії судді?
591.

На стадії врегулювання спору за участі судді відповідачем

визнано позов. Які дії судді?
592.

Врегулювання спору за участі судді було припинено з підстави

подання стороною заяви про припинення врегулювання спору за участі
судді. Яким суддею надалі буде розглядатися ця справа?
593.

Врегулювання спору за участі судді було припинено за

ініціативою судді у зв’язку із затягуванням врегулювання спору
відповідачем. Яким суддею надалі буде розглядатися ця справа?
594.

Як викладають учасники справи свої вимоги, заперечення,

аргументи, пояснення та міркування щодо предмета спору при розгляді
справ судом у порядку позовного провадження?
595.

Які заяви по суті справи у позовному провадженні?

596.

Підстави, час та черговість подання заяв по суті справи у

позовному провадженні визначається?
597.

У позовному провадженні подання заяв по суті справи є?

598.

Чи може суд у позовному провадженні зобов’язати державний

орган чи орган місцевого самоврядування подати відповідну заяву по
суті справи?

599.

В якому випадку суд може дозволити учаснику справи позовного

провадження подати додаткові пояснення щодо окремого питання, яке
виникло при розгляді справи?
600.

Що викладає позивач у позовній заяві?

601.

Чим характеризується позовне провадження?

602.

Які елементи повинен містити позов?

603.

Хто із перелічених осіб визнається позивачем у справі?

604.

Що слід розуміти під предметом позову ?

605.

Що таке позовна заява?

606.

Вимога до суду, яка стосується тих претензій, які пред’являються

до особи, яка порушує або оспорює права позивача - це?
607.

Під

зверненням

до

суду

за

захистом

порушеного

або

оспорюваного права, що було спричинено діями або бездіяльністю
конкретної особи, до якої й пред’являються вимоги щодо припинення
правопорушення, відновлення прав, відшкодування шкоди тощо,
розуміють?
608.

На що спрямовуються позови про присудження?

609.

Яка мета позовів про визнання?

610.

На що спрямовуються перетворювальні позови?

611.

До суду подано позовну заяву про виділення частини із спільного

майна. Який вид цього позову?
612.

Якого позову в теорії цивільного процесу не існує?

613.

Якого позову в теорії цивільного процесу не існує?

614.

Позови, в яких має місце повний збіг предмета та підстав, а також

сторін, коли вони подані до різних судів, називаються?
615.

Позови, в яких збігається предмет та зміст, але суб’єкти можуть

бути різними, називаються?
616.

За

характером

поділяються?

інтересів,

які підлягають

захисту,

позови

617.

Позови, які спрямовані на захист невизначеного кола осіб,

називаються?
618.

За характером і оцінкою предмета спору позови бувають?

619.

Яка ознака характеризує особливості позовного провадження в

цивільному судочинстві?
620.

Який самостійний вид провадження виділяється в суді першої

інстанції в порядку цивільного судочинства?
621.

Хто є сторонами позовного провадження?

622.

Кого слід визнати позивачем у справі?

623.

Чим позовне провадження відрізняється від наказного та

окремого провадження?
624.

Що лежить в основі позову про присудження?

625.

З яких елементів складається позов?

626.

Що слід розуміти під правом на пред’явлення позову?

627.

В якому з видів провадження може бути розглянутий спір між

подружжям про розлучення?
628.

Вкажіть вид провадження в цивільному судочинстві у якому

наявні дві сторони (позивач і відповідач)?
629.

Основним видом цивільного судочинства є:

630.

Чим позовне провадження відрізняється від наказного та

окремого провадження?
631.

Яка додаткова вимога до позовної заяви, яка подається

представником позивача?
632.

З чого починається позовна заява?

633.

Як у позовній заяві зазначається найменування сторін та інших

учасників справи?
634.

Які реквізити обов’язково зазначаються у позовній заяві?

635.

Який документ додається до позовної заяви, якщо позов підлягає

грошовій оцінці?

636.

Яка обов’язкова вимога встановлена ЦПК України до змісту

позовної заяви, якщо позов подано до кількох відповідачів?
637.

Яке підтвердження позивача має містити позовна заява?

638.

Відповідно до Закону України «Про судовий збір» позивач

звільнений від сплати судового збору. Що в такому разі має бути
зазначено в позовній заяві?
639.

Яке право має суд, якщо визначена позивачем ціна позову

вочевидь не відповідає дійсній вартості спірного майна або на момент
пред’явлення позову встановити точну його ціну неможливо?
640.

Які документи та в скількох примірниках, за загальним правилом,

повинен додати до позовної заяви позивач?
641.

З поважних причин позивач не зміг вчасно оплатити судовий збір

до подання позовної заяви до суду. Що в такому разі додає позивач до
позовної заяви?
642.

Що викладається у відзиві на позов?

643.

Якщо відзив підписаний представником відповідача, до нього

додається?
644.

Як називається процесуальний документ, в якому позивач

викладає свої пояснення, міркування і аргументи щодо наведених
відповідачем у відзиві заперечень і мотиви їх визнання або відхилення?
645.

Як називається процесуальний документ, в якому відповідач

викладає свої пояснення, міркування і аргументи щодо наведених
позивачем у відповіді на відзив пояснень, міркувань і аргументів і
мотиви їх визнання або відхилення?
646.

В який час може бути подано заперечення відповідача проти

позову?
647.

Як називається процесуальний документ, в якому викладає свої

аргументи і міркування на підтримку або заперечення проти позову
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору?

648.

В якій формі учасники справи можуть подавати заяви,

клопотання і заперечення з процесуальних питань?
649.

Яким правом наділений учасник справи при подачі заяв та

клопотань для вирішення процесуальних питань?
650.

Що є підставою залишення позовної заяви без руху?

651.

Що є підставою для повернення позовної заяви?

652.

Як повинен вчинити суд у випадках, коли подана позовна заява

не відповідає встановленій законом формі та змісту?

653.

На підставі чого суд відмовляє у відкритті провадження у справі?

654.

При отриманні позовної заяви судом було встановлено, що

справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства. Як
повинен вчинити суддя у даній ситуації?
655.

Громадянин Д звернувся до суду з позовною заявою до

громадянина К про повернення боргу за договором позики. При
пред’явленні

позову

до

канцелярії

суду

працівник

канцелярії

відмовилася прийняти та зареєструвати позов, посилаючись на його
невідповідність нормам ЦПК України. Чи відповідають дії працівника
суду нормам ЦПК України?
656.

При прийнятті позовної заяви судом було встановлено її

недоліки. Предметом позову було визнання права власності на
земельну ділянку в садівничому кооперативі. Оскільки у позовній заяві
не було зазначено третю особу - правління кооперативу та районне
управління по земельних ресурсах, суддя постановив ухвалу про
повернення позивачеві позовної заяви. Які дії повинен був вчинити
суддя?
657.

На підставі чого суд відмовляє у відкритті провадження у справі?

658.

Що НЕ є підставою для відмови у відкритті провадження у

справі?

659.

Які дії суду, якщо позивач не додав до позовної заяви належні по

справі докази?
660.

Що зобов’язаний вчинити суддя при прийнятті позовної заяви, в

якій є певні недоліки?
661.

Як вчиняє суд у випадках, коли подана позовна заява не

відповідає встановленій законом формі та змісту?
662.

Чи правомірні дії судді, який, отримавши позовну заяву Т.,

відмовив йому у відкритті провадження у справі у зв’язку з несплатою
останнім судового збору за розгляд справи у встановленому законом
розмірі?
663.

Що є підставою для суду для відмови у відкритті провадження у

справі?
664.

До суду із спільною заявою про розірвання шлюбу звернулося

подружжя П. У П. - чоловіка є неповнолітній син. Суддя відмовив у
відкритті провадження у справі з підстав, що така справа непідвідомча
суду. Та порадив їм звернутися до органу РАЦСу. Чи може шлюб бути
розірваний за спільною заявою подружжя у судовому порядку? Якщо
так, то у якому провадженні?
665.

До органу РАЦСУ звернулась гр. Н. із заявою про реєстрацію

факту народження її сина. Хлопчик народився від чоловіка, з яким Н.
не перебувала у шлюбі. Орган РАЦСу відмовив їй у реєстрації цього
факту. До якого виду провадження належить ця справа, якщо чоловік
не визнає себе батьком хлопчика?
666.

Гр. В., скориставшись правилами альтернативної підсудності

звернулась одночасно із заявою про визнання батьківства відповідача
до суду за місцем свого проживання та за місцем проживання
відповідача. Які дії суду за місцем проживання позивачки, якщо ним
буде встановлено, що тотожний позов знаходиться на розгляді у суді за
місцем проживання відповідача.

667.

Позивач звернувся до суду із заявою про забезпечення позову. Як

називається вимога суду про забезпечення відшкодування збитків
відповідача, які можуть бути спричинені забезпеченням позову?
668.

Як правило, зустрічне забезпечення, здійснюється?

669.

Яким процесуальним документом суду вирішується питання

застосування зустрічного забезпечення?
670.

Позивач з поважних причин не має можливості внести на

депозитний рахунок суду відповідну суму грошових коштів у розмірі,
визначеному

судом,

як

зустрічне

забезпечення

позову.

Чи

є

альтернатива в даному випадку?
671.

Що має надати особа, за заявою якої застосовані заходи

забезпечення позову із застосуванням зустрічного забезпечення, суду у
визначений ним строк?
672.

Які дії суду, якщо особа, за заявою якої застосовані заходи

забезпечення позову, не виконує вимоги суду щодо зустрічного
забезпечення у визначений судом строк?
673.

Кому

повертаються

грошові

кошти,

внесені

особою

на

депозитний рахунок суду з метою зустрічного забезпечення, у разі
скасування зустрічного забезпечення?
674.

Під час відкриття провадження у справі з’ясувалося, що

позивачем подано до цього самого суду інший позов до цього самого
відповідача з тим самим предметом та з однакових підстав. Суддею
постановлено ухвалу про повернення позовної заяви позивачу. Чи
повертається позивачу в такому випадку судовий збір, сплачений за
подання позову?
675.

В якому випадку застосовується зустрічне забезпечення?

676.

Які дії зобов’язаний вчинити суд, якщо позивач не має

зареєстрованого в установленому законом порядку місця проживання
(перебування) чи місцезнаходження на території України та майна, що
знаходиться на території України, в розмірі, достатньому для

відшкодування можливих збитків відповідача, які можуть бути
спричинені забезпеченням позову, у випадку відмови у позові?
677.

Які дії зобов’язаний вчинити суд, якщо суду надані докази того,

що майновий стан позивача або його дії щодо відчуження майна чи
інші дії можуть ускладнити або зробити неможливим виконання
рішення суду про відшкодування збитків відповідача, які можуть бути
спричинені забезпеченням позову, у випадку відмови у позові?
678.

Ким визначається розмір зустрічного забезпечення?

679.

Якими мають бути заходи зустрічного забезпечення позову,

застосованими судом порівняно із розміром збитків, яких може зазнати
відповідач у зв’язку із забезпеченням позову?
680.

Чи може бути оскаржена ухвала про зустрічне забезпечення?

681.

Що означає зустрічне забезпечення позову?

682.

Коли судом може бути скасовано зустрічне забезпечення?

683.

Завданням зустрічного забезпечення позову є?

684.

Визначте, що із наведеного є процесуальним документом, в

якому позивач викладає свої вимоги щодо предмета спору та їх
обґрунтування?
685.

Ким підписується позовна заява?

686.

У чому полягає різниця між відзивом і відповіддю на відзив?

687.

Що таке відзив як цивільний процесуальний акт?

688.

В

якому

процесуальному

документі

зазначається

виклад

обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів,
що підтверджують вказані обставини?
689.

Ким та в якому процесуальному документі зазначаються

відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору, якщо
такі проводилися, в тому числі, якщо законом визначений обов’язковий
досудовий порядок урегулювання спору?

690.

В якому процесуальному документі позивач наводить відомості

про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання
позовної заяви, якщо такі здійснювалися?
691.

В якому процесуальному документі зазначається перелік доказів,

які позивач з об’єктивних причин не може подати разом із позовною
заявою?
692.

До позовної заяви позивач додає копії документів та інших

доказів на підтвердження своїх вимог. Що одночасно має зазначити
позивач у позовній заяві?
693.

Що означає попередній (орієнтований) розрахунок суми судових

витрат, що міститься у позовній заяві?
694.

В інтересах особи В. до суду з позовом звернувся прокурор. Що

має зазначити прокурор у позовній заяві?
695.

Чи обмежений позивач у праві, крім передбачених ЦПК України

обов’язкових, вказати у позовній заяві інші відомості?
696.

Як визначається ціна позову у позовах про стягнення грошових

коштів?
697.

Як визначається ціна позову у позовах про визнання права

власності на майно або його витребування?
698.

Як визначається ціна позову у позовах про стягнення аліментів?

699.

Як визначається ціна позову у позовах про строкові платежі і

видачі?
700.

Як визначається ціна позову у позовах про безстрокові або

довічні платежі і видачі?
701.

Як визначається ціна позову у позовах про зменшення або

збільшення платежів або видач?
702.

Як визначається ціна позову у позовах про припинення платежів

або видач?
703.

Як визначається ціна позову у позовах про розірвання договору

найму (оренди) або договору найму (оренди) житла?

704.

Як визначається ціна позову у позовах про право власності на

нерухоме майно, що належить фізичним особам на праві приватної
власності?
705.

Як визначається ціна позову у позовах, що складаються з кількох

самостійних вимог?
706.

Під час розгляду справи позивачем було збільшено розмір

позовних вимог, про що подано відповідну заяву. Коли позивачу
необхідно доплатити несплачену суму судового збору?
707.

Позивач змінив предмет позову внаслідок чого позивачу

необхідно доплатити судовий збір. Коли позивачу необхідно доплатити
несплачену суму судового збору?
708.

Під час розгляду справи позивачем було зменшено розмір

позовних вимог, про що подано відповідну заяву. Яким чином
позивачу повертається зайво сплачена сума судового збору?
709.

Під час розгляду справи позивачем було зменшено розмір

позовних вимог, про що подано відповідну заяву. На підставі якого
процесуального документа позивачу повертається зайво сплачена сума
судового збору?
710.

Чи поширюються правила щодо подання до позовної заяви копій

документів відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб на позови,
що виникають з трудових правовідносин?
711.

Чи поширюються правила щодо подання до позовної заяви копій

документів відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб на позови
про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок злочину чи каліцтвом,
іншим

ушкодженням

незаконними

здоров’я

рішеннями,

діями

або
чи

смертю

фізичної

бездіяльністю

особи,

органів,

що

здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування,
прокуратури або суду?

712.

Чи зобов’язаний позивач додати до позовної заяви всі наявні в

нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються
позовні вимоги?
713.

Який документ додається до позовної заяви про визнання акта чи

договору недійсним?
714.

До позовної заяви про визнання акта чи договору недійсним

позивачем не додано їх копії (або оригіналу) по причині їх відсутності.
До подання позову до суду позивач звертався до відповідача про
надання їх копій, але отримав відмову, про що зазначено у позові та
додано відповідні докази. Що в цьому разі повинен додати позивач до
позовної заяви?
715.

Що додається до позовної заяви, підписаної представником

позивача?
716.

Що таке відзив як цивільний процесуальний акт?

717.

Який елемент повинен містити відзив на відміну від позову?

718.

Що зазначає відповідач у відзиві у разі повного або часткового

визнання позовних вимог?
719.

Які елементи має містити відзив відповідача?

720.

Відповідач не погоджується із заявленим позивачем розміром

судових витрат, які позивач поніс та очікує понести до закінчення
розгляду справи по суті. В якому процесуальному документі відповідач
повинен надати заперечення щодо розміру судових витрат позивача?
721.

Чи передбачено ЦПК України надання суду попереднього

(орієнтовного) розрахунку суми судових витрат, які відповідач поніс і
які очікує понести в зв’язку із розглядом справи?
722.

Кому відповідач повинен надіслати (надати) копію відзиву та

доданих до нього документів одночасно з надісланням (наданням)
відзиву до суду?
723.

Відповідач одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду

надіслав копію відзиву та доданих до нього документів іншим

учасникам справи. Які документи відповідач повинен додати до
відзиву на позов?
724.

Що

додається

до

відзиву,

підписаного

представником

відповідача?
725.

Хто встановлює строк для подання відзиву на позов?

726.

Яке обмеження визначено ЦПК України для строку подання

відзиву на позов?
727.

Які умови, встановлені ЦПК України, для визначення судом

строку подання відзиву на позов?
728.

Які дії суду у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений

судом строк без поважних причин?
729.

Ким підписується відповідь на відзив?

730.

Що повинен зазначити позивач у відповіді на відзив?

731.

Який строк має встановити суд для подання відповіді на відзив?

732.

Який строк має встановити суд для подання відповідачем

заперечення на відповідь на відзив, подану позивачем?
733.

Який строк має встановити суд для надання пояснень третьої

особи щодо позову або відзиву?
734.

Які особливі вимоги встановлені ЦПК України до форми та

змісту письмової заяви, клопотання, заперечення, якщо вони подані
після постановлення ухвали про відкриття провадження у справи?
735.

Чи є обов’язковою вимога вказати в заяві по суті справи, скарзі,

заяві, клопотанні або запереченні ідентифікаційний код юридичної
особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій
України?
736.

Яким чином іноземна юридична особа підтверджує свій статус

правосуб’єктності?
737.

Які дії суду, якщо письмову заяву з процесуальних питань

(клопотання, заперечення) подано без додержання форми та змісту,
встановленого ЦПК України?

738.

Які дії суду, якщо письмову заяву з процесуальних питань

(клопотання, заперечення) подано без підпису заявника чи його
представника?
739.

Якою мовою подається позовна заява?

740.

Якою мовою подаються процесуальні документи, якщо однією із

сторін є іноземна юридична особа?
741.

Кому може бути оскаржена ухвала суду про повернення

письмової заяви заявнику без розгляду внаслідок того, що її було
подано без додержання вимог щодо форми та змісту?
742.

В якому процесуальному документі фіксується встановлення

судом обставин, що письмову заяву (клопотання, заперечення) подано
без додержання вимог щодо форми та змісту, визначеними ЦПК
України?
743.

Яка мета подання відзиву на позов та заперечення на відповідь на

відзив?
744.

Яка мета подання відповідачем зустрічного позову?

745.

Позивач звернувся з вимогою до суду про поділ спільного

сумісного майна подружжя, до якого належать квартира та машина.
Правила якого виду підсудності діють у даному випадку?
746.

Громадянин М звернувся із позовом до громадянина В про

усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою. Відповідач
працює суддею апеляційного суду. Який вид підсудності слід
застосовувати у цій ситуації?
747.

При отриманні позовної заяви судом було встановлено, що

справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства. Як
повинен вчинити суддя у даній ситуації?
748.

Підсудність,

за

якої позивачу надається

пред’явленні позову обирати між декількома судами?

можливість при

749.

Яким поняттям охоплюється питання нормативного визначення

компетенції

суду

на

право

(повноваження)

здійснювати

правозастосовну діяльність, пов’язану з вирішенням цивільних справ?
750.

Під час вирішення питання про відкриття провадження у справі

суддя встановив, що даний спір не підлягає розгляду в порядку
цивільного судочинства. Як повинен вчинити суддя у разі порушення
правил юрисдикції цивільних справ суду?
751.

Громадян Р, який є суддею Верховного Суду звернувся до суду з

позовною заявою про розірвання шлюбу. За якими правилами
визначається підсудність даної справи?
752.

Як називається сукупність цивільних справ, які підлягають

розгляду у конкретному суді першої інстанції?
753.

Особа звернулася до суду за місцем проживання відповідача.

Правила якого виду підсудності були застосовані у даному випадку?
754.

Яка з наведених видів підсудності цивільних справ відноситься

до територіальної підсудності?
755.

За вибором якого учасника цивільного процесу визначається

підсудність цивільних справ при альтернативній підсудності?
756.

При якому виді підсудності ЦПК України передбачає вичерпний

перелік цивільних справ, які з урахуванням їх природи пред’являються
до певного, передбаченого законом суду?
757.

Особа вирішила звернутися до суду з позовом до приватної

фірми про спростування недостовірної інформації. До якого суду
повинен звернутися позивач?
758.

До якого суду повинна звернутися особа з позовом до фізичної

особи у разі належності спору до загальних правил підсудності?
759.

До якого суду повинна звернутися особа з позовом до юридичної

особи у разі належності спору до загальних правил підсудності?

760.

Подружжя домовилося, що справа про розірвання шлюбу між

ними буде розглядатися судом за зареєстрованим місцем проживання
дружини. Який вид підсудності застосовується у даному випадку?
761.

Громадянка Р, на утриманні якої перебуває її неповнолітній син,

вирішила пред’явити позов про розірвання шлюбу. До якого суду вона
може звернутися?
762.

До якого суду пред’являється позов про відшкодування шкоди,

заподіяної внаслідок вчинення злочину?
763.

За правилами якого виду підсудності подаються позови про

відшкодування шкоди завданої каліцтвом, іншим ушкодженням
здоров’я або смертю фізичної особи?
764.

Громадянин К вирішив подати позов про відшкодування шкоди

завданої незаконними діями органу досудового розслідування. До
якого суду можуть також пред’являтися такі позови?
765.

Особа придбала товар неналежної якості. Правила якого виду

підсудності застосовуються у разі подання позову про захист прав
споживачів?
766.

Позивач звернувся до суд з позовом про відшкодування шкоди

завданої його майну. Якому суду підсудна дана справа?
767.

Якому суду підсудні справи щодо позовів, що виникають з

діяльності філій або представництва юридичної особи?
768.

За правилами якого виду підсудності пред’являються позови, що

виникають з договорів, у яких зазначено місце виконання або
виконувати які через їх особливість можна тільки в певному місці?
769.

До якого суду подаються позови до відповідача, місце реєстрації

проживання або перебування якого невідоме?
770.

За правилами якого виду підсудності пред’являються позови про

відшкодування шкоди, завданої зіткненням суден, а також про
стягнення сум винагороди за рятування на морі?

771.

Як визначається підсудність справ за участю громадян України,

якщо обидві сторони проживають за її межами?
772.

Громадянка Л вирішила подати позов до кількох відповідачів, які

проживають або знаходяться в різних місцях. Як визначається суд,
якому підсудна дана справа?
773.

Як вирішується підсудність справи у позовах, що виникають із

приводу нерухомого майна, якщо пов’язані між собою позовні вимоги
пред’явлені одночасно щодо декількох об’єктів нерухомого майна?
774.

За правилами якого виду підсудності подаються позови з приводу

нерухомого майна?
775.

Особа уклала кредитну угоду з банком. Після її смерті, син

померлого,

який

прийняв

спадщину,

відмовився

виплачувати

непогашену частину кредиту. До якого суду повинен банк пред’явити
позов?
776.

До якого суду пред’являється позов кредитора спадкодавця, що

подається до прийняття спадщини спадкоємцями?
777.

Недопустимість яких спорів між судами встановлено цивільним

процесуальним законодавством України?
778.

На підставі якого процесуального документу здійснюється

передача справи з одного суду до іншого у разі порушення правил
цивільної юрисдикції (підсудності)?
779.

Які відносини належать до сфери цивільної юрисдикції?

780.

У порядку цивільного судочинства суди розглядають справи?

781.

Який вид ухвали постановляє суддя у разі встановлення під час

вирішення питання про відкриття провадження у справі що заява не
підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства?
782.

Яке рішення повинен прийняти суддя, якщо під час судового

розгляду справи він встановить, що заяву було прийнято з порушенням
правил підсудності?

783.

Після відкриття провадження у справі і до початку судового

розгляду виявилося, що заяву було прийнято з порушенням правил
територіальної підсудності. Як повинен вчинити суддя?
784.

Суддя, вирішуючи питання про відкриття провадження у справі,

встановив, що справа про розірвання шлюбу територіально не підсудна
цьому суду. Як повинен він вчинити у даній ситуації?
785.

Під час розгляду справи про визнання права власності на

самочинне будівництво стороною у справі виступав Громадян К, який
працює суддею апеляційного суду. Як визначається підсудність даної
справи?
786.

В судовому засіданні під час розгляду справи суддя встановив,

що провадження у справі було відкрито з порушенням правил
цивільної юрисдикції. Яку ухвалу зобов’язаний постановити суддя?
787.

Яким поняттям визначається повноваження судів першої,

апеляційної та касаційної інстанцій з розгляду цивільних справ?
788.

В яких випадках суди розглядають у порядку цивільного

судочинства вимоги щодо реєстрації майна та майнових прав, інших
реєстраційних дій?
789.

Чи допускається об’єднання в одне провадження вимог, які

підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства?
790.

Підсудність, яка охоплює повноваження, визначені певною

територією діяльності органів судової влади (судовим округом), є?
791.

Підсудність, яка характеризує обсяг повноважень судових

органів щодо відповідних правових об’єктів судового захисту та дає
можливість розподілити справи між загальними судами та судами, що
діють за принципом спеціалізації, є
792.

В яких випадках підсудність цивільної справи визначається за

ухвалою суду вищої інстанції?

793.

Яким судом розглядаються справи щодо визнання та надання

дозволу на виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу,
якщо місце арбітражу знаходиться поза межами України?
794.

Яким судом розглядаються справи щодо визнання та надання

дозволу на виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу,
якщо місце арбітражу знаходиться на території України?
795.

За загальним правилом, якими судами як судами першої інстанції

розглядаються усі справи, що підлягають вирішенню в порядку
цивільного судочинства?
796.

Як називаються суди, які переглядають в апеляційному порядку

судові рішення місцевих судів, які знаходяться у межах відповідного
апеляційного округу?
797.

В яких випадках Верховний Суд переглядає судові рішення

апеляційних судів в апеляційному порядку?
798.

Судом касаційної інстанції у цивільних справах є?

799.

До якого суду подаються позови про стягнення аліментів, оплату

додаткових витрат на дитину, індексацію аліментів, зміну способу їх
стягнення?
800.

До якого суду можуть пред’являтися позови про відшкодування

збитків, спричинених заходами забезпечення позову?
801.

До якого суду цивільної юрисдикції пред’являються позови про

зняття арешту з майна?
802.

На

розгляд

якого

суду передається

справа,

якщо

після

задоволення відводів (самовідводів) чи з інших підстав неможливо
утворити новий склад суду для розгляду справи?
803.

На підставі якого документу здійснюється передача справи

іншому суду, якщо після задоволення відводів (самовідводів) чи з
інших підстав неможливо утворити новий склад суду для розгляду
справи?

804.

Згідно із Законом ліквідовано К місцевий суд загальної

юрисдикції. Цим законом не визначено суд, до якого передаються
судові справи, що перебувають у його провадженні. До якого суду
повинні бути передані такі справи?
805.

Під час перевезення багажу з міста Одеса до міста Чернівці, вміст

багажу був зіпсований шляхом залиття через пошкоджений тент
автомобіля. Місцезнаходження перевізника у місті Київ. До якого суду
необхідно пред’явити позов?
806.

У зв’язку із неправильно визначеною позивачем територіальною

підсудністю, М судом було передано справу на розгляд до В суду. Які
дії має вчинити В суд, до якого передана справа?
807.

Які наслідки, передбачені ЦПК України при апеляційному

перегляді справи, якщо рішення прийнято судом першої інстанції з
порушенням правил територіальної юрисдикції (підсудності)?
808.

Під час апеляційного перегляду справи встановлено, що учасник

справи, який подав апеляційну скаргу, при розгляді справи судом
першої інстанції без поважних причин не заявив про непідсудність
справи цьому суду? Яке рішення приймає суд апеляційної інстанції в
такому випадку?
809.

Під час перегляду справи судом касаційної інстанції встановлено,

що учасник справи, який подав касаційну скаргу, при розгляді справи
судом першої інстанції без поважних причин не заявив про
непідсудність справи цьому суду? Яке рішення приймає суд касаційної
інстанції в такому випадку?
810.

Які наслідки, передбачені ЦПК України при касаційному

перегляді справи, якщо рішення ухвалено судом з порушенням правил
інстанційної або територіальної юрисдикції?
811.

Суд першої інстанції відкрив провадження у справі з порушенням

правил підсудності. Який порядок оскарження цього судового
рішення?

812.

У січні 2017 року Комунальне підприємство «ПМК 76»

звернулося до суду з позовом, в якому просило стягнути з гр. П суму в
розмірі 351700 грн. Відповідач у свою чергу звернувся до суду із
зустрічним позовом, в якому просив визнати дійсним договір купівліпродажу

автомобіля,

укладений

між

ним

та

Комунальним

підприємством, визнати за ним право власності на зазначене рухоме
майно. Яке правило виключної підсудності застосовується в цьому
випадку?
813.

У 2003 році на території Молдови гр. України А зареєструвала

шлюб з гр. Молдови Б. Шлюбні відносини між подружжям припинені з
тих підстав, що сім років тому чоловік виїхав на заробітки до Росії і до
теперішнього часу не повернувся. Гр. України А, яка проживає в
Молдові, у своєму позові просила суд розірвати між ними шлюб,
стягнути з відповідача аліменти та моральну шкоду. До якого суду гр.
України А має подати позов?
814.

Росії Б. Шлюбні відносини між подружжям припинені з тих

підстав, що сім років тому чоловік виїхав на заробітки до Фінляндії і до
теперішнього часу не повернувся. Гр. України А, яка проживала в
Росії, а з січня 2017 р. повернулася на постійне місце проживання в
Україну, у своєму позові просила суд розірвати між ними шлюб,
стягнути з відповідача аліменти та моральну шкоду. До якого суду гр.
України А має подати позов?
815.

Що таке підсудність цивільних справ?

816.

Які суди зазвичай виступають судами першої інстанції у

цивільному судочинстві?
817.

Які види юрисдикцій передбачені чинним ЦПК України?

818.

Хто вирішує питання про передачу справи на розгляд іншому

суду, якщо після задоволення відводів (самовідводів) не можливо
утворити новий склад суду для розгляду справи?

819.

На підставі якого документу здійснюється передача справи на

розгляд іншому суду?
820.

Який орган визначає підсудність справи, у якій однією із сторін є

суд, до підсудності якого віднесена ця справа за загальними
правилами?
821.

Який орган визначає підсудність справи, у якій однією із сторін є

суддя суду, до підсудності якого віднесена ця справа за загальними
правилами?
822.

Як може бути оскаржена ухвала суду першої інстанції про

передачу справи на розгляд іншого суду за встановленою ЦПК України
підсудністю?
823.

Як може бути оскаржена ухвала суду першої інстанції щодо

відкриття провадження у справі з порушенням правил підсудності?
824.

У якому порядку здійснюється цивільне судочинство?

825.

За якими правилами здійснюється цивільне судочинство?

826.

Для чого призначене наказне провадження?

827.

Для чого призначене окреме провадження?

828.

Для чого призначене спрощене позовне провадження?

829.

Для чого призначене загальне позовне провадження?

830.

В якому провадженні розглядаються справи за заявами про

стягнення грошових сум незначного розміру, щодо яких відсутній спір
або про його наявність заявнику невідомо?
831.

Яке провадження призначене для розгляду малозначних справ,

справ, що виникають з трудових відносин, справ незначної складності
та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи?
832.

В якому провадженні розглядаються справи про підтвердження

наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для
охорони прав, свобод та інтересів особи, або створення умов для
здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або
підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав?

833.

Де визначені умови, за яких суд має право розглядати вимоги про

стягнення грошових сум у наказному провадженні, а справи – у
загальному або позовному провадженні?
834.

Як ЦПК України визначено справи, у яких ціна позову не

перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб?
835.

До якої категорії ЦПК України віднесено справи незначної

складності?
836.

Які справи не можуть бути віднесені до малозначних справ?

837.

Чи може бути віднесена справа до категорії малозначної, якщо

ціна позову перевищує п’ятсот розмірів прожиткового мінімуму для
працездатних осіб?
838.

Які справи розглядають суди цивільної юрисдикції?

839.

В суді якої юрисдикції розглядаються справи про визнання та

надання дозволу на виконання рішень міжнародного комерційного
арбітражу, іноземного суду?
840.

Яким чином вираховується розмір прожиткового мінімуму для

працездатних осіб для цілей ЦПК України?
841.

Станом на яке число береться розмір прожиткового мінімуму для

працездатних осіб для вирахування гр В судового збору за подання до
суду позовної заяви про поділ майна у вересні поточного року?
842.

В якому суді розглядаються справи щодо оскарження рішень

третейських судів, оспорювання рішень міжнародних комерційних
арбітражів, про видачу виконавчих листів на примусову виконання
рішень третейських судів?
843.

До якого суду може бути поданий позов про відшкодування

шкоди, завданої внаслідок знищення майна у зв’язку із збройною
агресією Російської Федерації?
844.

Відповідач не має в Україні місця проживання чи перебування, а

також майна. Якому суду підсудна така справа?

845.

Якому суду підсудні позови до стягувача про визнання

виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню?
846.

Якому суду підсудні позови про повернення стягненого за

виконавчим написом нотаріуса?
847.

До якого суду можуть пред’являтися позови Міністерства юстиції

України на підставі міжнародних договорів, згода на обов’язковість
яких надана Верховною Радою України, в інтересах і за довіреністю
позивача, який не має в Україні зареєстрованого місця проживання чи
перебування?
848.

Чи має право позивач на вибір між кількома судами, яким згідно

із статтею 28 ЦПК України підсудна справа?
849.

Яким судом розглядаються справи про арешт судна, що

здійснюється для забезпечення морської вимоги?
850.

Яким судом розглядатиметься спір у випадку об’єднання

позовних вимог щодо укладання, зміни, розірвання і виконання
правочину з вимогами щодо іншого правочину, укладеного для
забезпечення основного зобов’язання?
851.

Чи може спір, який відноситься до юрисдикції загального суду,

бути переданий за угодою сторін на вирішення суду іншої держави?
852.

Чи мають право сторони передати спір на розгляд третейському

суду?
853.

На чию користь повинні тлумачитися судом будь-які неточності в

тексті угоди про передачу спору на вирішення до третейського суду та
(або) сумніви щодо її дійсності, чинності та виконуваності?
854.

Як повинна діяти особа, яка доставляє судову повістку у разі

відмови адресата одержати судову повістку?
855.

Що належить до обов'язків учасників судового процесу?

856.

В якому випадку перекладач може бути викликаний до суду

телефонограмою, телеграмою, засобами факсимільного зв’язку тощо?

857.

В якому випадку суд викликає учасників справи у судове

засідання?
858.

Яким чином здійснюються судові виклики?

859.

Яким чином здійснюються судові повідомлення?

860.

За скільки днів до судового розгляду має бути вручена судова

повістка про виклик?
861.

Які відомості суд повинен повідомити учасникам справи у

випадку, коли їх явка не є обов’язковою?
862.

В якому випадку суд викликає учасників справи для участі у

вчиненні процесуальної дії?
863.

За скільки днів до судового розгляду має бути вручена судова

повістка-повідомлення?
864.

Які відомості суд повинен повідомити учасникам справи у

випадку, коли їх явка не є обов’язковою при вчиненні певної
процесуальної дії?
865.

Яким чином надсилається судова повістка учасникові судового

провадження?
866.

В якому місці може бути вручена судова повістка?

867.

В якому випадку про дату, час і місце наступного судового

засідання може бути повідомлено під розписку?
868.

Кому із учасників судового провадження може бути видана

судова повістка для вручення відповідним учасникам судового
процесу?
869.

За якою адресою надсилається судова повістка учаснику справи-

юридичній особі, у разі ненадання інформації щодо його адреси?
870.

За якою адресою надсилається судова повістка учаснику справи

(фізичній особі-підприємцю), у разі ненадання інформації щодо його
адреси?

871.

За якою адресою надсилається судова повістка учаснику справи

(фізичній особі, яка не має статусу підприємця), у разі ненадання
інформації щодо його адреси?
872.

Що вважається днем вручення судової повістки?

873.

Куди надсилається судова повістка у разі відсутності заяви про

зміну місця проживання учасника справи за відсутності офіційної
електронної адреси?
874.

Що вважається днем вручення судової повістки при направленні

її на офіційну електронну адресу особи?
875.

Що вважається днем вручення судової повістки у випадку, коли

особа відмовилася отримати судову повістку?
876.

Що вважається днем вручення судової повістки у випадку, коли

особа відсутня за повідомленою нею адресою місцезнаходження?
877.

Коли судова повістка вражається врученою, якщо її було

надіслано на електронну адресу пізніше 17 години?
878.

В якому випадку учасник справи може бути викликаний до суду

телефонограмою, телеграмою, засобами факсимільного зв’язку тощо?
879.

В якому випадку спеціаліст може бути викликаний до суду

телефонограмою, телеграмою, засобами факсимільного зв’язку тощо?
880.

Куди направляється повістка, у випадку коли позов виник у

зв’язку з діяльністю філії юридичної особи?
881.

Хто здійснює вручення судової повістки особі, яка відбуває

покарання

у вигляді тримання

у

дисциплінарному батальйоні

військовослужбовців?
882.

Яким

нормативно-правовим

актом

визначається

порядок

публікації оголошень на веб-порталі судової влади України?
883.

В які строки оголошення про виклик особи, місцезнаходження чи

місце роботи якої невідоме, повинно бути розміщене на веб-сайті
судової влади України?

884.

В які строки у справі про видачу обмежувального припису

оголошення про виклик особи, місцезнаходження чи місце роботи якої
невідоме, повинно бути розміщене на веб-сайті судової влади України?
885.

Яким чином викликається до суду відповідач, зареєстроване

місце проживання (перебування), місце знаходження чи місце роботи
якого невідоме?
886.

Хто здійснює вручення судової повістки особі, яка відбуває

покарання у вигляді обмеження волі?
887.

У

якому

випадку

учасник

судової

справи

може

бути

попереджений про наступне судове засідання за допомогою СМС?
888.

Якою вважається судова повістка надіслана на останню відому

судові адресу учасника процесу, навіть якщо учасник судового процесу
за цією адресою більше не знаходиться, у випадку, коли він не
повідомив суд про зміну місця знаходження?
889.

Які дії повинен вчинити суд, вирішуючи питання про надсилання

судових повісток, якщо місце перебування відповідача невідоме у
справах за позовами про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом?
890.

У випадку повідомлення про дату, час і місце проведення

судового засідання за допомогою СМС, що обов’язково повинно бути
включено до змісту останнього?
891.

Що із перерахованого нижче НЕ є різновидом наслідків неявки

до суду за викликом?
892.

Що обов’язково має бути зазначено у судовій повістці, коли

разом із нею особі надсилаються копії відповідних документів?
893.

У якому документі суд вирішує питання забезпечення чи

попередньої оплати витрат свідка, пов’язаних з його допитом?
894.

Які дії повинен вчинити суд, вирішуючи питання про надсилання

судових повісток, якщо місце перебування відповідача невідоме у
справах за позовами про відшкодування шкоди, завданої смертю
фізичної особи?

895.

Куди надсилається судова повістка у разі відсутності заяви про

зміну місця проживання учасника справи за відсутності можливості
сповістити їх за допомогою інших засобів зв’язку, що забезпечують
фіксацію повідомлення або виклику?
896.

Який порядок вручення судової повістки адресатові, в якого

немає офіційної електронної адреси?
897.

Хто саме є належним одержувачем судової повістки, адресованої

юридичній особі?
898.

Чи є перешкодою для проведення огляду речових доказів, що

швидко псуються, неявка осіб, належним чином повідомлених про
дату, час і місце огляду таких доказів?
899.

На кому лежить обов’язок повернути судову повістку до суду

після вручення?
900.

Хто здійснює вручення судової повістки особі, яка відбуває

покарання у вигляді арешту?
901.

В які строки має бути повернена до суду вручена судова

повістка?
902.

Кому вручається повістка у випадку не виявлення в місці

проживання адресата судової повістки?
903.

Що вважається належним повідомленням про дату, час і місце

судового засідання або вчинення іншої процесуальної дії?
904.

Що є підставою для здійснення виклику свідка до суду?

905.

Чи є перешкодою для вчинення певної процесуальної дії в

порядку виконання судових доручень, неявка осіб, належним чином
повідомлених про дату, час і місце вчинення цієї дії?
906.

До яких процесуальних наслідків призводить вручення судової

повістки представникові учасника справи?
907.

Які дії повинен вчинити суд, вирішуючи питання про надсилання

судових повісток, якщо місце перебування відповідача невідоме у

справах за позовами про відшкодування шкоди, завданої іншим
ушкодженням здоров’я фізичної особи?
908.

Куди може бути надіслана судова повістка, якщо особа не

проживає за адресою, повідомленою суду?
909.

Куди надсилається судова повістка у разі відсутності заяви про

зміну місця знаходження учасника справи за відсутності офіційної
електронної адреси?
910.

Хто може вручити судову повістку громадянинові України, який

проживає на території іноземної держави?
911.

Якою вважається особа, котра відмовилася одержати судову

повістку?
912.

Які дії повинна вчинити особа, яка доставляє судову повістку, у

разі відмови адресата одержати судову повістку?
913.

Кому належить обов’язав повідомляти суд про зміну свого місця

проживання (перебування, знаходження) або місцезнаходження під час
провадження справи?
914.

У якому порядку судові повістки вручаються особам, які

проживають за межами України?
915.

Чи зобов’язані учасники судового процесу повідомляти суд про

причини своєї неявки у судове засідання?
916.

До яких процесуальних наслідків призводить неповідомлення

особою суду про причини своєї неявки?
917.

У якому випадку учасник судового процесу повинен повідомити

суду про зміну номерів своїх телефонів і факсу, про зміну адреси
електронної пошти?
918.

Що повинна зробити особа, яка доставляє судову повістку, у разі

відсутності адресата чи будь-кого з повнолітніх членів його сім’ї?
919.

Що повинен зробити свідок у разі неможливості прибути за

викликом суду для участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції?

920.

Хто здійснює вручення судової повістки особі, яка перебуває під

вартою?
921.

В якому випадку експерт може бути викликаний до суду

телефонограмою, телеграмою, засобами факсимільного зв’язку тощо?
922.

Куди направляється повістка, у випадку коли позов виник у

зв’язку з діяльністю представництва юридичної особи?
923.

Хто здійснює вручення судової повістки особі, яка відбуває

покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк?
924.

Яким чином викликається до суду третя особа, зареєстроване

місце проживання (перебування), місце знаходження чи місце роботи
якої невідоме?
925.

Яким чином викликається до суду свідок, зареєстроване місце

проживання (перебування), місце знаходження чи місце роботи якого
невідоме?
926.

В якому випадку свідок може бути викликаний до суду

телефонограмою, телеграмою, засобами факсимільного зв’язку тощо?
927.

Хто здійснює вручення судової повістки особі, яка відбуває

покарання у вигляді довічного позбавлення волі?
928.

Куди надсилається судова повістка у разі відсутності заяви про

зміну місця знаходження учасника справи за відсутності можливості
сповістити їх за допомогою інших засобів зв’язку, що забезпечують
фіксацію повідомлення або виклику?
929.

Якою вважається судова повістка надіслана на останню відому

судові адресу учасника процесу, навіть якщо учасник судового процесу
за цією адресою більше не проживає, у випадку, коли він не повідомив
суд про зміну місця проживання?
930.

Які дії повинен вчинити суд, вирішуючи питання про надсилання

судових повісток, якщо місце перебування відповідача невідоме у
справах за позовами про стягнення аліментів?

931.

Яке з перерахованих нижче прав НЕ належить свідкові у

цивільному процесі?
932.

Чи є перешкодою для проведення огляду доказів за їх

місцезнаходженням неявка осіб, належним чином повідомлених про
дату, час і місце огляду таких доказів?
933.

Яке з перерахованих нижче прав НЕ належить судовому

експертові?
934.

Які відомості повинна містити ухвала про судовий виклик свідка?

935.

Що вважається днем вручення судової повістки у випадку, коли

особа відсутня за повідомленою нею адресою місця проживання?
936.

Що вважається днем вручення судової повістки у випадку, коли

особа відсутня за повідомленою нею адресою місця перебування?
937.

Що суд НЕ повинен враховувати при вирішенні питання про

розгляд справи в порядку спрощеного або загального провадження?
938.

Які справи

можуть

розглядатися

у порядку спрощеного

позовного провадження?
939.

Які види справ НЕ розглядаються у порядку спрощеного

позовного провадження?
940.

З чого починається розгляд справи по суті у порядку спрощеного

провадження?
941.

З якої стадії починається розгляд справи у випадку, якщо суд

вирішив

розглянути

справу

в

порядку

спрощеного

позовного

провадження, але в подальшому постановив ухвалу про розгляд справи
за правилами загального позовного провадження?
942.

Чи можливе повернення до розгляду справи за правилами

спрощеного позовного провадження у випадку, якщо суд вирішив
розглянути справу у порядку спрощеного позовного провадження, але
в подальшому постановив ухвалу про розгляд справи зі стадії відкриття
провадження у справі?

943.

В якому процесуальному документі вирішується питання про

розгляд справи у порядку спрощеного провадження?
944.

Які справи

можуть

розглядатися

у порядку спрощеного

позовного провадження?
945.

Що суд НЕ повинен враховувати при вирішенні питання про

розгляд справи в порядку спрощеного або загального провадження?
946.

Через скільки днів з дня відкриття провадження у справі (якщо

судове засідання не проводиться) починається розгляд справи по суті в
порядку спрощеного позовного провадження?
947.

Що суд НЕ повинен враховувати при вирішенні питання про

розгляд справи в порядку спрощеного або загального провадження?
948.

Що повинен повідомити суд у разі проголошення у судовому

засіданні тільки вступної і резолютивної частин рішення?
949.

Що може бути підставою для виправлення допущених у рішенні

чи ухвалі описок чи арифметичних помилок?
950.

Кому має бути надіслана ухвала про внесення виправлень у

судовому рішенні, що містило описки чи арифметичні помилки?
951.

Чи підлягає оскарженню ухвала про відмову у прийнятті

додаткового судового рішення?
952.

В яких випадках суд НЕ може ухвалити додаткове рішення?

953.

Хто наділений компетенцією ухвалювати додаткове судове

рішення?
954.

В якому порядку ухвалюється додаткове судове рішення?

955.

Які строки передбачені для ухвалення додаткового судового

рішення?
956.

Чи змінюється склад суду при ухваленні додаткового судового

рішення?
957.

Чи підлягає оскарженню додаткове судове рішення?

958.

У яких випадках при прийнятті додаткового судового рішення

суд може викликати сторони або інших учасників справи у судове
засіданні?
959.

Хто може бути ініціатором роз’яснення судового рішення, яке

набрало законної сили?
960.

Зміст якого судового рішення може бути роз’яснено?

961.

Чи призводить роз’яснення змісту судового рішення до зміни

його змісту?
962.

У яких випадках можливе подання заяви про роз’яснення

судового рішення?
963.

У яких випадках можливе подання заяви про роз’яснення

судового рішення?
964.

Протягом якого строку суд повинен розглянути заяву про

роз’яснення судового рішення?
965.

В якому порядку розглядається заява про роз’яснення судового

рішення?
966.

Який процесуальний документ постановляється в результаті

розгляду заяви про роз’яснення судового рішення?
967.

Який процесуальний документ постановляється про відмову у

роз’ясненні судового рішення?
968.

Чи підлягає оскарженню ухвала про роз’яснення судового

рішення?
969.

Чи підлягає оскарженню ухвала про відмову у роз’ясненні

судового рішення?
970.

В які строки відбувається вручення копії повного судового

рішення учасникам справи?
971.

Хто з учасників справи отримує негайно копію повного судового

рішення?
972.

Протягом якого строку копія судового рішення надсилається

учасниками справи, які не були присутні в судовому засіданні?

973.

Протягом якого строку копія судового рішення надсилається

учасниками справи, якщо рішення було ухвалено поза межами
судового засідання?
974.

Протягом якого строку копія судового рішення надсилається

учасниками справи, за умови що рішення суду було ухвалено без
повідомлення (виклику) учасників справи?
975.

Яким чином копія судового рішення надсилається особі, яка не

була присутня у відповідному судовому засіданні?
976.

Яким чином копія судового рішення надсилається особі, яка не

була присутня у відповідному судовому засіданні і не має офіційної
електронної пошти?
977.

Що є днем вручення судового рішення, яке передається стороні

під розписку?
978.

Що є днем вручення судового рішення, яке надсилається стороні

на офіційну електронну адресу?
979.

Що є днем вручення судового рішення, яке передається стороні

засобами поштового зв’язку у випадку її відсутності за вказаною
адресою?
980.

Що є днем вручення судового рішення, яке передається стороні

за допомогою засобів поштового зв’язку?
981.

Як співвідносить між собою поняття «принципи цивільного

судочинства» і «завдання цивільного судочинства» законодавець?
982.

Яким чином здійснюється розгляд справ у судах, відповідно до

принципу гласності цивільного судочинства?
983.

Що саме зобов’язаний поважати суд у учасників судового

процесу у контексті принципів цивільного судочинства?
984.

На яких засадах здійснюється правосуддя судом?

985.

Хто має право бути присутнім у відкритому судовому засіданні?

986.

В

чому

судочинстві?

зміст

принципу

пропорційності

у

цивільному

987.

В

чому

зміст

принципу

диспозитивності

у

цивільному

судочинстві?
988.

В чому зміст принципу гласності судового процесу?

989.

В чому зміст принципу рівності у цивільному судочинстві?

990.

Яким чином суд повинен запобігати зловживанню учасниками

судового процесу їхніми правами?
991.

Чи буде відходженням від принципу диспозитивності, коли суд

збиратиме докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи?
992.

Яка інформація щодо справи може бути розкрита, коли йдеться

про закритий судовий розгляд?
993.

У чому виражається відкритість інформації щодо справи?

994.

Які документи можуть вимагатися у особи, яка бажає бути

присутньою у судовому засіданні?
995.

На якому етапі судового розгляду особи, які бажають бути

присутніми у судовому засіданні, можуть допускатися до зали судових
засідань?
996.

Які правила судочинства слід застосовувати у випадку, якщо

міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана
Верховною Радою України, передбачено інші правила, ніж встановлені
ЦПК України?
997.

Які процесуальні наслідки настають у випадку, коли подання

скарги, заяви, клопотання визнається зловживанням процесуальними
правами?
998.

Кому

належить

обов’язок

добросовісно

користуватися

процесуальними правами?
999.

Що з перерахованого нижче НЕ вважається зловживанням

процесуальними правами?
1000.

Хто зобов’язаний забезпечити рівність прав учасників судового

процесу за мовною ознакою.

1001.

Як повинен поступити суд з документами, поданими після

закінчення строків?
1002.

Коли закінчується строк, обчислюваний місяцями?

1003.

Коли закінчується строк, обчислюваний роками?

1004.

Коли закінчується строк, закінчення якого пов’язане з подією?

1005.

Яка процесуальна дія зупиняє перебіг процесуальних строків?

1006.

Який суд вирішує питання про поновлення чи продовження

пропущеного строку?
1007.

Який строк відповідно до норм ЦПК України вважається

розумним?
1008.

Коли починається перебіг процесуального строку?

1009.

Коли суд може поновити процесуальний строк?

1010.

За

чиєю

заявою

суд

поновлює

або

продовжує

строк,

встановлений відповідно законом або судом?
1011.

Ким встановлюються строки, якщо вони не визначені законом?

1012.

Якщо закінчення строку припадає на вихідний, святковий день,

який день буде останнім днем строку?
1013.

В яких випадках строк не вважається пропущеним?

1014.

Хто повідомляється про місце і час розгляду питання про

поновлення чи продовження пропущеного строку?
1015.

Яку процесуальну дію належить вчинити одночасно із поданням

заяви про поновлення процесуального строку?
1016.

Як поділяються строки за способом визначення?

1017.

Як поділяються строки за чіткістю визначення?

1018.

Від чого залежать процесуальні строки?

1019.

За яких обставин можливе продовження процесуальних строків?

1020.

Які строки підлягають поновленню?

1021.

Яка основна відмінність перерви у перебігу строків від його

зупинення?
1022.

Як обчислюються процесуальні строки?

1023.

До якої години триває останній день строку?

1024.

Коли втрачається право на вчинення процесуальної дії?

1025.

Який документ виносить суд з питань поновлення процесуальних

строків?
1026.

З врахуванням якого принципу в ЦПК України закріплено

положення про встановлення судом строків?
1027.

Коли починається зупинення процесуальних строків?

1028.

Які строки підлягають продовженню?

1029.

Як поділяються процесуальні строки за характером вчинюваних

процесуальних дій?
1030.

Як обчислюються строки з дня відновлення провадження у

справі?
1031.

Яка риса характеризує цивільне судочинство?

1032.

Яке із визначень процесуального строку є вірним?

1033.

Що таке продовження процесуального строку?

1034.

Що таке поновлення процесуального строку?

1035.

Яка із ознак не характеризує процесуальні строки?

1036.

Яка із функцій не притаманна процесуальним строкам?

1037.

Що із переліченого не є критерієм розумних строків?

1038.

Що із переліченого не є негативним фактором порушення

строків?
1039.

В чому сутність стабілізуючої функції процесуальних строків?

1040.

Що забезпечують процесуальні строки в цивільному процесі?

1041.

В чому сутність однієї із ознак процесуальних строків, а саме, що

їм притаманний публічно-правовий елемент?
1042.

Даниленко А. звернувся до суду з позовною заявою про

відшкодування шкоди, заподіяної йому наїздом на нього автомобіля.
Однак, до позовної заяви він не додав копії заяви, не сплатив судовий
збір, чим порушив умови ст. 175 ЦПК України. Суддя постановив

ухвалу про залишення позовної заяви без руху для усунення недоліків.
Який строк усунення недоліків у позовній заяві?
1043.

Іваненко звернувся до районного суду з позовною заявою до

Петренка про відшкодування шкоди заподіяної здоров’ю. Проте,
провадження по справі було зупинено з причин захворювання
відповідача, що підтверджувалося медичною довідкою. Як в даному
випадку буде вирішуватись питання про строки провадження у справі?
1044.

. У справі Харченко до Миколаєнка про розподіл сумісного

майна позивачка вирішила подати апеляційну скаргу з підстав
незаконності судового рішення. Однак, останній день строку подання
апеляційної скарги на рішення суду закінчувався 30 липня. Цей день
припадав на вихідний. Вкажіть в який день в цьому випадку
закінчується строк подання апеляційної скарги?
1045.

Строк проведення підготовчого провадження – шістдесят днів.

Яким є вказаний строк за чіткістю визначення?
1046.

Суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою

відстрочити або розстрочити сплату судового збору на визначений
строк, але не більше як до ухвалення судового рішення у справі. Яким є
вказаний строк за чіткістю визначення?
1047.

Який

процесуальний

документ

виносить

суд

з

питань

продовження процесуальних строків?
1048.

На що не спрямований інститут процесуальних строків в

цивільному судочинстві?
1049.

Відповідач у справі про розподіл сумісного майна вирішив

подати зустрічну позовну заяву. Однак, закінчення строку припадало
на святковий день. Який день є останнім днем строку?
1050.

Які вимоги пред’являються до ухвал суду першої інстанції про

відмову у поновленні або продовженні процесуального строку?
1051.

Які із перелічених витрат відносяться до витрат, пов’язаних з

розглядом судової справи?

1052.

Який із перелічених процесуальних документів є об’єктом

справляння судового збору?
1053.

Хто із позивачів звільняється від сплати судового збору?

1054.

Що враховує

суд,

вирішуючи питання

відстрочення

або

розстрочення сплати судового збору?
1055.

Які дії суду, якщо судові витрати не будуть оплачені

у

встановлений судом строк?
1056.

Як відшкодовуються витрати у справах окремого провадження, в

разі якщо вони відбулися за ініціативи суду?
1057.

Як визначаються розміри ставок судового збору?

1058.

На кого покладаються витрати, пов’язані з проведенням огляду

доказів за їх місцезнаходженням?
1059.

З чого складаються судові витрати?

1060.

В яких випадках розмір судового збору попередньо визначає суд?

1061.

До якого часу суд може відстрочити або розстрочити сплату

судового збору?
1062.

Яким органом встановлюється граничний розмір компенсації за

судовим рішенням витрат сторін та їх представників, що пов’язані з
явкою до суду?
1063.

Як розподіляються судові витрати у разі часткового задоволення

позову?
1064.

Як обчислюється компенсація за втрачений заробіток?

1065.

Що таке відстрочка судових витрат?

1066.

У якому випадках можливе зменшення розміру судового збору?

1067.

Як визначається ціна позову у позовах про визнання права

власності на майно або його витребування?
1068.

Хто несе витрати, пов’язані з правничою допомогою адвоката?

1069.

Ким вносяться кошти на оплату судової експертизи?

1070.

Який із випадків не є підставою для відповідача заявити вимоги

про компенсацію здійснених ним витрат, пов’язаних з розглядом
справи, внаслідок необґрунтованих дій позивача?
1071.

Як обчислюється компенсація за відрив від звичайних занять?

1072.

Що подає сторона до суду разом з першою заявою по суті спору?

1073.

Які із перелічених витрат не належать до витрат, пов’язаних із

розглядом даної справи?
1074.

Що таке розстрочка сплати судових витрат?

1075.

На підставі якого документу здійснюється повернення судового

збору?
1076.

У якій із справ позивач звільняється від сплати судового збору?

1077.

Що таке судові витрати?

1078.

Що таке судовий збір?

1079.

Від чого залежить ставка судового збору?

1080.

Хто із перелічених осіб не звільняється від сплати судового

збору?
1081.

Яку із функцій не виконують судові витрати?

1082.

Як визначається ціна позову у позовах про стягнення грошових

коштів?
1083.

Яка сторона несе витрати, пов’язані з проведенням огляду доказів

за їх місцезнаходженням та вчиненням інших дій, необхідних для
розгляду справи?
1084.

Яким законом встановлюється розмір судового збору, порядок

його сплати і звільнення від сплати?
1085.

Що таке ціна позову?

1086.

Вставте пропущене словосполучення :«Суб’єктами справляння

судового збору є громадяни України,……….., підприємства, установи,
організації, інші юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які
звертаються до суду»:

1087.

Районним судом розглядалась справа Семчук А. до Семчук І. про

поділ будинку. Під час підготовчого провадження до суду вирішила
вступити мати позивачки Васько М. як третя особа із самостійними
вимогами. Для реалізації цього права вона подала до суду позовну
заяву із самостійними позовними вимогами щодо об’єкту спору між
сторонами, оскільки вважала, що теж має право на частину будинку,
так як вкладала на його будівництво кошти. Чи має бути при цьому
сплачений судовий збір Васько М.?
1088.

Молчанова К. звернулася до адвоката за консультацією, як їй

визначити суму грошей, яку вона має сплатити як судовий збір при
поданні до суду позовної заяви майнового характеру, зокрема
відшкодування коштів, завданих залиттям квартири. Від чого залежить
дана сума?
1089.

Ярчук Д. звернувся до районного суду із заявою про скасування

судового наказу за вимогою про стягнення заборгованості за оплату
житлово-комунальних послуг. Суд, перевіривши заяву на відповідність
вимогам, встановленим в ЦПК України, постановив ухвалу про
залишення заяви без руху, оскільки боржник не сплатив судовий збір.
Чи правомірні дії суду?
1090.

Пенсійний фонд України звернувся до районного суду із

позовною заявою про стягнення із громадянина Васильчук Л. 10000
гривень, які він незаконно отримав, як розмір пенсії, у зв’язку з
неправильним нарахуванням заробітної плати. Суддя відмовив у
прийнятті заяви з тої причини, що вона не оплачена судовим збором.
Чи правомірні дії суду?
1091.

Типович С. у судовому засіданні відмовився від позову до

Шемчука О. з приводу захисту честі, гідності та відшкодування
моральної шкоди. Тому просив суд повернути йому судовий збір, який
він сплатив при поданні позовної заяви до суду. Суд закрив

провадження у справі у зв’язку з відмовою позивача від позову. Чи
підлягає поверненню судовий збір у даній ситуації?
1092.

Селіна Г. звернулася до суду з позовом про зобов’язання

Рябініної В. повернути їй коштовності, які Селіна передала Рябініній на
зберігання. Ціна позову була визначена відповідно до вартості
коштовностей у 5000 гривень. До позовної заяви Селіна додала заяву
про звільнення її від судових витрат з тої причини, що вона має тяжке
матеріальне становище, є одинокою пенсіонеркою та отримує невелику
пенсію, про що надала довідку. Чи має право Селіна Г. на звільнення
від судових витрат?
1093.

Логін Н. звернувся до суду з позовом Синченка К. про стягнення

збитків, вказавши ціну позову у сумі 5000 гривень та сплативши
судовий збір. У ході судового розгляду він зменшив ціну позову до
2000 гривень та просив суд повернути йому частину сплаченого
судового збору. Чи правомірні дії ЛогінаН.?
1094.

По справі Далькової до Далькова про визнання шлюбу недійсним

Мішин виступав свідком. Однак, він проживав у іншій місцевості та
був викликаний у судове засідання повісткою. Після дачі показань у
судовому засіданні Мішин подав до суду заяву, в якій просив оплатити
йому добові, та компенсацію за втрачений заробіток за 5 днів. Хто має
оплатити свідку вказані витрати?
1095.

При розгляді справи за позовом Оленюк В. до ательє «Барви» про

стягнення збитків, завданих неякісним виконанням замовлення, за
клопотанням

позивачки

судом

була

призначена

товарознавча

експертиза для визначення якості матеріалу та робіт. Хто несе кошти
на оплату експертизи?
1096.

При подачі позову до суду Латошкіна Я., інвалід другої групи,

була звільнена від сплати судових витрат за позовом до Пекун Р. Позов
Латошкіної

про

визнання

договору

купівлі-продажу

квартири

недійсним, задоволено. Як сплачуються судові витрати, якщо позивача,
на користь якого ухваленого рішення, звільнено від їх сплати?
1097.

Під час розгляду справи про відшкодування шкоди, завданої

дорожньо-транспортною пригодою, суд постановив ухвалу про привід
свідків – громадян

Л, К, П, Г. До кого із вказаних суб’єктів

застосовується цей захід процесуального примусу?
1098.

Який захід процесуального примусу застосовується до осіб за

порушення порядку під час судового засідання?
1099.

В яких випадках суд може постановити ухвалу про тимчасове

вилучення доказів?
1100.

Які органи уповноважені здійснювати привід свідка?

1101.

Який захід процесуального примусу застосовується у разі

повторного порушення порядку під час судового засідання?
1102.

Ким виконується ухвала суду про тимчасове вилучення доказів?

1103.

Хто з учасників процесу може у випадках, встановлених законом,

підлягати примусовому приводу?
1104.

Яку функцію виконують заходи процесуального примусу?

1105.

На кого покладається виконання ухвали про видалення із зали

судового засідання?
1106.

Хто із осіб не підлягає приводу в суд?

1107.

Коли судом застосовуються заходи процесуального примусу?

1108.

Що із переліченого не є заходом процесуального примусу в

цивільному судочинстві?
1109.

Який із реквізитів не зазначається в ухвалі про тимчасове

вилучення доказів?
1110.

Який із реквізитів не зазначається в ухвалі про привід свідка?

1111.

Які дії особи, яка виконує ухвалу про привід свідка у разі

неможливості приводу?
1112.

Який суд має право застосувати заходи процесуального примусу?

1113.

Який характер мають заходи процесуального примусу?

1114.

Які особливості оскарження ухвали про застосування заходів

процесуального примусу?
1115.

Які із перелічених заходів процесуального примусу забезпечують

процес доказування?
1116.

Що із переліченого не є передумовою цивільної процесуальної

відповідальності?
1117.

Яке із визначень заходів процесуального примусу є вірним?

1118.

Як називається захід процесуального примусу, що застосовується

у разі порушення учасниками судового процесу або іншими особами,
які присутні в судовому засіданні, порядку під час судового засідання
або невиконання ними розпоряджень головуючого?
1119.

Як

називається

захід

процесуального

примусу,

який

застосовується у разі повторного порушення учасниками цивільного
процесу або іншими особами, які присутні в судовому засіданні,
порядку

під

час

судового

засідання

або

невиконання

ними

примусу,

який

розпоряджень головуючого?
1120.

Як

називається

захід

процесуального

застосовується у разі неподання без поважних причин письмових,
речових

чи

електронних

доказів,

що

витребувані

судом,

та

неповідомлення причин їх неподання?
1121.

Як

називається

захід

процесуального

примусу,

який

застосовується у тому разі, якщо належно викликаний свідок без
поважних причин не з’явилася в судове засідання або не повідомив про
причини неявки?
1122.

На що спрямовані заходи захисту в цивільному процесі?

1123.

Що із переліченого не є підвидом відповідальності?

1124.

Який

характер

не

притаманний

заходам

процесуального

примусу?
1125.

Який із заходів процесуального примусу забезпечує процес

доказування?

1126.

Районним

судом

розглядалася

справа

про

відшкодування

завданих збитків. Сторони по справі заявили клопотання про виклик
свідків, для обґрунтування своїх вимог та заперечень. Викликаний
повторно в судове засідання свідок Олександр Деркачов категорично
відмовився з’являтися до суду, не з’явився в судове засідання і не
повідомив про причини неявки. Який захід процесуального примусу до
нього може бути застосовано?
1127.

За позовом Андрія Борового до Віктора Кривошиї в судове

засідання були викликані свідки Білоконь, Самойлюк, Кравець та
експерт Знаменський. У залі судового засідання перебували близькі та
рідні Борового та Кривошиї. Під час судового засідання між свідком
Білоконем та присутнім Гаврилюком зчинилась сварка, в зв’язку з чим
суд виніс постанову про накладення на них штрафу. Чи правомірні дії
суду?
1128.

До якого виду ухвал, зокрема, за формою, відноситься ухвала

стосовно попередження, як заходу процесуального примусу?
1129.

Який документ суддя постановляє про застосування заходів

процесуального примусу?
1130.

Районним судом розглядалася справа про поділ земельної ділянки

між її власниками. Сторони по справі заявили клопотання про виклик
свідків, для обґрунтування своїх вимог та заперечень. Викликаний в
судове засідання свідок Пелепець Л. повідомив суду

завідомо

неправдиві показання. До якого виду відповідальності він може бути
притягнений?
1131.

Громадянин Овчарюк В. звернувся до районного суду з позовною

заявою про поновлення на роботі. На клопотання позивача по справі
суддя витребував від відповідача – підприємства «Якір» подання у
встановлений ним строк письмових документів, на підставі яких було
проведено звільнення з роботи позивача. Однак, від відповідача не

надійшло жодних доказів і не було повідомлено причин їх неподання.
Який захід процесуального примусу суд може застосувати?
1132.

Районним судом розглядалася цивільна справа за позовом Ілюк

Я. до Ілюк В. про розірвання шлюбу та стягнення аліментів на
малолітню дитину. За порушення порядку в залі судового засідання
ухвалою суду відповідач Ілюк В. був видалений із залу судового
засідання. Чи правомірні дії суду?
1133.

У справі за позовом Волошко до Наливайка про визнання

договору купівлі-продажу квартири недійсним був залучений судом за
клопотанням сторін перекладач Семчук, який під час судового
засідання розмовляв по телефону. Суд, виявивши це, оголосив перерву
для заміни перекладача. Чи законні дії суду?
1134.

Який перелік заходів процесуального примусу в діючому ЦПК

України?
1135.

У справі за позовом Тинько до Шелякіна про стягнення боргу,

спричиненого залиттям квартири, була призначена будівельно-технічна
експертиза. Який вид відповідальності передбачений законом для
експерта за завідомо неправильний висновок?
1136.

У справі за позовом Ворошко до Лубко про визнання угоди

недійсною був залучений перекладач. Який вид відповідальності
передбачений законом для перекладача в цивільному процесі за
завідомо неправильний переклад?
1137.

В яких випадках може бути видано судовий наказ?

1138.

У який строк суддя видає судовий наказ?

1139.

Протягом якого строку боржник має право подати заяву про

скасування судового наказу?
1140.

До якого суду може бути оскаржено змінений судовий наказ?

1141.

Як називаються сторони в наказному провадженні?

1142.

Громадянин К. звернувся в суд із заявою про видачу судового

наказу з вимогою про поновлення на роботі та стягнення нарахованої,

але не виплаченої суми заробітної плати. Суддя постановив ухвалу про
відмову у прийнятті заяви лише в частині вимог, що стосуються
поновлення на роботі, а по іншій - видав судовий наказ. Чи правильні
дії суду?
1143.

ЖЕК звернувся в суд з вимогою про стягнення з громадянина В.

заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг. Суд видав
судовий наказ. Яке з положень є вірним щодо набрання судовим
наказом законної сили?
1144.

Яким

процесуальним

документом

порушується

наказне

провадження?
1145.

Як ще по-іншому називають наказне провадження?

1146.

До якого суду подається заява про скасування судового наказу?

1147.

Чим відрізняється судовий наказ від судового рішення?

1148.

Яке визначення судового наказу є вірним?

1149.

З якою метою суддя звертається до відповідного органу

реєстрації місця перебування та місця проживання особи у наказному
провадженні?
1150.

У якому випадку суд звертається до органу реєстрації місця

перебування та місця проживання особи у наказному провадженні?
1151.

У скількох примірниках складається судовий наказ?

1152.

Як суд може повідомляти боржника про видачу судового наказу?

1153.

Що надсилається боржникові одночасно з копією судового

наказу?
1154.

Який день є днем отримання боржником копії судового наказу?

1155.

Який документ додається до заяви про скасування судового

наказу, якщо вона подається представником боржника?
1156.

Чого немає права суд здійснити за результатами розгляду заяви

про скасування судового наказу?
1157.

Що є основним завданням наказного провадження?

1158.

Якому принципу цивільного процесуального права відповідають

загальні правила порушення наказного провадження?
1159.

Якої частини немає в змісті судового наказу?

1160.

Яка процедура застосовується в наказному провадженні?

1161.

Якої стадії немає у процедурі видачі наказного провадження?

1162.

Який із інститутів позовного провадження може застосовуватись

в наказному провадженні?
1163.

Хто із перелічених суб’єктів не може звернутися до суду із

заявою про видачу судового наказу?
1164.

До якого суду подається заява про видачу судового наказу?

1165.

Протягом якого строку має бути надана інформація про місце

проживання (перебування) фізичної особи-боржника судові у разі,
якщо боржником у заяві вказана фізична особа, яка не має статусу
підприємця?
1166.

Ким не може бути подана заява про скасування судового наказу?

1167.

Від чого залежать документи, які додаються до заяви про видачу

судового наказу?
1168.

У яких випадках суд постановляє ухвалу про залишення заяви без

руху у справі наказного провадження?
1169.

Який

із

принципів

цивільного

процесуального

права

поширюється на наказне провадження?
1170.

Скільки вимог передбачено в ЦПК України за якими може бути

видано судовий наказ?
1171.

За правилами якого законодавства судовий наказ підлягає

виконанню?
1172.

Яка

із

особливостей,

стосовно

характеру

провадження,

притаманна наказному провадженню?
1173.

Яка мета наказного провадження?

1174.

Яка із особливостей не притаманна наказному провадженню?

1175.

Хто є заявником у справах наказного провадження?

1176.

Хто є боржником у справах наказного провадження?

1177.

Що

є

об’єктом

судового

захисту

у

справах

наказного

провадження?
1178.

В чому особливості «подвійності» судового наказу?

1179.

В чому особливість звернення судового наказу до виконання?

1180.

Які дії суду в разі якщо заявлено вимогу, не передбачено в

переліку вимог, за якими може бути видано судовий наказ?
1181.

Петров подав до суду заяву про видачу судового наказу за

вимогою про стягнення нарахованої, але не виплаченої йому суми
заробітної плати за три місяці. Протягом якого строку суд має видати
судовий наказ?
1182.

Яка із вимог пред’являється до заяви про видачу судового

наказу?
1183.

Що із переліченого не додається до заяви про видачу судового

наказу?
1184.

Представник Салтикової подав до суду заяву про видачу

судового наказу про стягнення аліментів на дитину. Процесуальне
становище якого учасника процесу займатиме представник?
1185.

Який процесуальний документ подасть

до суду прокурор,

порушуючи наказне провадження?
1186.

Хто із перелічених суб’єктів є заявником у справі про видачу

судового наказу про стягнення аліментів на дитину?
1187.

Хто із перелічених суб’єктів є заявником у справі про видачу

судового наказу про стягнення заборгованості за оплату житловокомунальних послуг?
1188.

Хто із перелічених суб’єктів є заявником у справі про видачу

судового наказу про компенсацію витрат на проведення розшуку
відповідача?

1189.

Хто із перелічених суб’єктів є заявником у справі про видачу

судового наказу про стягнення нарахованої, але не виплаченої суми
заробітної плати?
1190.

Бойко подав до суду заяву про видачу судового наказу про

стягнення нарахованої, але не виплаченої йому суми заробітної плати
за два місяці. Які докази повинен надати заявник у підтвердження
законності своєї вимоги?
1191.

Які документи повинні бути додані

заявниками до заяв про

видачу судового наказу про компенсацію витрат на проведення
розшуку відповідача, боржника, дитини або транспортних засобів?
1192.

Власова звернулася до суду із заявою про видачу судового наказу

про стягнення з чоловіка аліментів на утримання двох малолітніх дітей.
Які докази повинна подати заявниця для підтвердження своїх вимог?
1193.

Який склад суду бере участь під час видачі судового наказу у

наказному провадженні?
1194.

Заява прокурора про видачу судового наказу подається до суду

першої інстанції:
1195.

За наслідками розгляду заяви прокурора про видачу судового

наказу суд першої інстанції видає:
1196.

Подружжя Ш. звернулися в суд із заявою про усиновлення

малолітніх дітей. В ході розгляду і вирішення справи заінтересовані
особи – орган опіки і піклування заперечували проти цього, через
відсутність у заявників необхідних умов для цього – безробіття і
судимість одного із подружжя, що призвело до виникнення спору про
право. Які процесуальні дії суду в разі якщо під час розгляду справи у
порядку окремого провадження виникне спір про право?
1197.

Яка із справ окремого провадження розглядається судом у складі

одного судді і двох присяжних?
1198.

Як називаються учасники у справах окремого провадження?

1199.

Яка із особливостей відрізняє окреме провадження від позовного

провадження?
1200.

Який

із

принципів

цивільного

процесуального

права

не

реалізується в окремому провадженні?
1201.

Яка головна мета окремого провадження?

1202.

Якої ознаки немає у окремому провадженні в порівнянні з

позовним провадженням?
1203.

Чим відрізняються справи окремого провадження від справ

позовного провадження?
1204.

Яка із вимог відрізняє судове рішення у справах окремого

провадження від рішення у позовному провадженні?
1205.

Що є об’єктами судового

захисту в справах окремого

провадження?
1206.

Яким документом порушується окреме провадження?

1207.

Окреме провадження – це:

1208.

Які особливості ухвалення судового рішення у справах окремого

провадження?
1209.

Які вимоги до заявника у справах окремого провадження?

1210.

Які обов'язки не покладаються на суддю при вирішенні справ

окремого провадження?
1211.

Протягом

якого

строку

суд

розглядає

справи

окремого

провадження?
1212.

Як судове рішення набирає законної сили у справах окремого

провадження?
1213.

Якою із перелічених ознак не наділяються суб'єкти окремого

провадження?
1214.

Чого не містить заява у справах окремого провадження?

1215.

Який із реквізитів має обов'язково бути зазначений у заяві у

справах окремого провадження?
1216.

Від чого залежить визначення кола заінтересованих осіб?

1217.

Яка кількість справ розглядається у окремому провадження?

1218.

Як розглядаються деякі справи окремого провадження?

1219.

Що є способами захисту прав та інтересів в окремому

провадженні?
1220.

Який характер має інтерес заінтересованих осіб у справах

окремого провадження?
1221.

За чиєю ініціативою не вступають у процес заінтересовані особи

у справах окремого провадження?
1222.

Яка головна мета окремого провадження?

1223.

Яким документом завершується розгляд та вирішення справ

окремого провадження?
1224.

Хто

є

обов’язковим

суб’єктом

цивільних

процесуальних

правовідносин у справах окремого провадження?
1225.

Якої із перелічених стадій немає під час розгляду справ окремого

провадження?
1226.

Що зобов’язаний здійснити суд під час розгляду справ окремого

провадження?
1227.

Хто є заявником у справах окремого провадження?

1228.

Хто іменується заінтересованими особами у справах окремого

провадження?
1229.

Як розрізняються види провадження у цивільному судочинстві?

1230.

Який характер мають відносини між сторонами у справах

окремого провадження?
1231.

Який із інститутів притаманний окремому провадженню?

1232.

Яка із ознак притаманна судовому рішенні у справах окремого

провадження?
1233.

Яка із особливостей не враховується при визначенні кола

заявників у справах окремого провадження?

1234.

Яким

документом

оформляється

питання

притягнення

чи

допущення в процес заінтересованих осіб у справах окремого
провадження?
1235.

Яка особливість характеризує заінтересованих осіб у справах

окремого провадження?
1236.

Хто із перелічених органів та осіб не можуть бути віднесені до

заінтересованих осіб у справах окремого провадження?
1237.

Який захід процесуального примусу застосує суд до учасників

судового процесу та інших осіб за порушення порядку під час судового
засідання у справах окремого провадження?
1238.

Які вимоги пред’являються до заяв у справах окремого

провадження?
1239.

За правилами якого виду провадження відбувається розгляд та

вирішення справ окремого провадження?
1240.

Протягом якого строку можуть бути оскаржені рішення ухвалені

у справах окремого провадження?
1241.

Яким документом оскаржуються рішення у справах окремого

провадження?
1242.

Яка із справ окремого провадження може бути розглянута за

участі представника такої особи?
1243.

Як визначається суддя, який буде розглядати та вирішувати

справу в порядку окремого провадження?
1244.

В якому випадку суддя, який розглядає справу окремого

провадження підлягає відводу?
1245.

Ким є заявники та заінтересовані особи у справах окремого

провадження?
1246.

На які групи поділяються права та обов’язки учасників справи у

окремому провадженні?
1247.

Яким документом не можуть посвідчуватись повноваження

представника в цивільному процесі у справах окремого провадження?

1248.

Ким є свідок у справах окремого провадження?

1249.

Про яку відповідальність попереджаються перекладач та експерт

у справах окремого провадження?
1250.

Який засіб доказування не притаманний справам окремого

провадження?
1251.

Протягом якого строку особі надсилається повістка про виклик у

справі окремого провадження?
1252.

Як називається інститут в цивільному судочинстві, який суд

може застосовувати у справах окремого провадження,
необхідності збирання доказів за

в разі

межами його територіальної

підсудності?
1253.

Як називається інститут, що може застосовуватись при вирішенні

справ окремого провадження в разі, якщо учасники справи вважають,
що подання потрібних доказів в майбутньому є неможливим або у них
є складнощі в поданні цих доказів?
1254.

Чи може бути застосовано інститут забезпечення позову у

справах окремого провадження?
1255.

Які дії суду у разі неявки в судове засідання будь-кого з

учасників справи, які беруть участь у справі окремого провадження,
про яких нема відомостей, що їм вручені судові повістки?
1256.

Що не оцінює суд у справах окремого провадження під час

оцінки доказів?
1257.

Яка умова є необхідною для проведення заочного розгляду

справи?
1258.

В судовому засіданні за наявності умов проведення заочного

розгляду справи суд ухвалив заочне рішення про розірвання шлюбу та
стягнення аліментів, яке було направлено відповідачеві у визначений
строк. Відповідач Щ. вирішив подати до суду заяву про його перегляд.
Яким судом переглядається заочне рішення?

1259.

Які процесуальні дії суду в разі зміни позивачем при заочному

розгляді справи предмета або підстави позову?
1260.

Які особливості і вимоги пред’являються до резолютивної

частини заочного рішення?
1261.

Яка специфічна ознака заочного рішення?

1262.

Як заочне рішення набирає законної сили?

1263.

Яка мета проведення заочного розгляду справи?

1264.

Яка підстава скасування заочного рішення?

1265.

Протягом якого строку подається заява про перегляд заочного

рішення?
1266.

Яка основна умова заочного розгляду справи?

1267.

Прийнявши належно оформлену заяву про перегляд заочного

рішення, кому суд надсилає її копію та копії доданих до неї матеріалів?
1268.

Яку ухвалу постановляє суд у випадку неналежно оформленої

заяви про перегляд заочного рішення?
1269.

Зі скількох частин складається заочне рішення?

1270.

Які процесуальні дії суду, якщо він визнає, що причина неявки

відповідача

в

судове

засідання

була

неповажною,

а

докази,

представлені ним у заяві про перегляд заочного рішення є недостатні?
1271.

За відсутності якої із сторін суд ухвалює заочне рішення?

1272.

Що є підставою для скасування заочного рішення?

1273.

Засади

якого

принципу цивільного

процесуального

права

реалізуються під час ухвалення заочного рішення?
1274.

Який

із

термінів

недоцільно

застосовувати

до

заочного

провадження?
1275.

За якої умови можливий заочний розгляд справи в разі участі у

справі кількох відповідачів?
1276.

Який документ суд постановляє про заочний розгляд справи?

1277.

Прояв якого принципу цивільного процесуального права є

обмеженим при заочному розгляді справ?

1278.

Які існують способи перегляду заочного рішення?

1279.

Що таке заочне провадження в цивільному судочинстві?

1280.

Яка з умов не відноситься до заочного розгляду справи?

1281.

Яким судом здійснюється перегляд заочного рішення?

1282.

З яких частин складається заочне рішення?

1283.

Що необхідно вказати у описовій частині заочного рішення?

1284.

Районним судом розглядалася справа про визнання чоловіка

таким, що втратив право на користування житловим приміщенням у
зв’язку з відсутністю його без поважних причин у житловому
приміщенні понад шість місяців. Під час відкриття провадження у
справі суд з’ясував неявку відповідача, належним чином повідомленого
про час та місце розгляду справи. Також від відповідача не надійшло
заяви про розгляд справи за його відсутності. Суд ухвалив заочне
рішення у справі. Що необхідно вказати у резолютивній частині
заочного рішення?
1285.

Яка із вимог не характеризує заочне рішення?

1286.

Яким судом ухвалюється заочне рішення?

1287.

Яким документом заочне рішення може бути переглянуте?

1288.

Що не додається до заяви про перегляд заочного рішення?

1289.

Чого не може здійснити суд у результаті розгляду заяви про

перегляд заочного рішення?
1290.

У районному суді розглядалась цивільна справа про поділ

земельної ділянки між її власниками. Проте, у судове засідання не
з’явилися відповідачі, які були належним чином повідомлені по час та
місце розгляду справи та від яких не надійшло заяв про розгляд справи
за їх відсутності. Позивач у справі дав свою згоду на проведення
заочного розгляду справи. Як заочне рішення набирає законної сили у
даному випадку?
1291.

Хто наділяється

рішення?

правом

оскарження

повторного заочного

1292.

Що додається до заяви про перегляд заочного рішення?

1293.

Який із реквізитів обов’язково зазначається у заяві про перегляд

заочного рішення?
1294.

Які документи додаються до заяви про перегляд заочного

рішення, поданої представником?
1295.

Яку із цих ухвал постановить суд до неналежно оформленої заяви

про перегляд заочного рішення?
1296.

Що таке заочне рішення в цивільному судочинстві?

1297.

Прийнявши належно оформлену заяву про перегляд заочного

рішення, кому суд надсилає її копію та копії доданих до неї матеріалів?
1298.

Де розглядається заява про перегляд заочного рішення?

1299.

Під час розгляду заяви про перегляд заочного рішення від яких

дій утримується суддя?
1300.

За письмовою заявою кого може бути переглянуте заочне

рішення?
1301.

У яких правах обмежується позивач при заочному розгляді

справи в цивільному судочинстві?
1302.

Як називається рішення ухвалене за відсутності відповідача, який

належним чином повідомлений про час та місце судового розгляду, від
якого не надійшло заяви про розгляд за його відсутності?
1303.

Виберіть правильне твердження стосовно заочного розгляду

справи:
1304.

Як має бути виражена згода позивача на заочний розгляд справи?

1305.

Яке ключове слово зазначається в найменуванні рішення, яке

ухвалене за відсутності відповідача, належним чином повідомленого
про час та місце розгляду справи?
1306.

Хто може звернутися в суд із заявою про встановлення факту

народження особи на тимчасово окупованій території України?
1307.

Хто із суб’єктів вправі подати заяву про обмеження цивільної

дієздатності фізичної особи?

1308.

Хто наділяється правом подати в суд заяву про визнання фізичної

особи недієздатною?
1309.

Які дії суду на стадії підготовки справи до судового розгляду у

справі про визнання фізичної особи недієздатною?
1310.

За наявності якої обставини здійснюється скасування рішення

суду про визнання фізичної особи недієздатною?
1311.

Участь яких органів у справі про надання неповнолітній особі

повної цивільної дієздатності є обов’язковою?
1312.

Які процесуальні дії суду при підготовці справи до розгляду в

справах про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або
оголошення її померлою?
1313.

Куди направляється судове рішення про оголошення фізичної

особи померлою?
1314.

Який документ подають до суду органи опіки і піклування у

справах про усиновлення?
1315.

Які спеціальні вимоги зазначаються в заяві про усиновлення

повнолітньої особи?
1316.

Хто виступає заінтересованою особою у справі про усиновлення,

в разі якщо провадження відкрито за заявами іноземних громадян?
1317.

Який із цих юридичних фактів судовому розгляду в окремому

провадженні не підлягають?
1318.

Ухвалою якого суду визначається підсудність справ за заявою

громадянина України, який проживає за її межами у справі про
встановлення факту, що має юридичне значення?
1319.

Яка

із

спеціальних

вимог

пред’являється

до

заяв

про

встановлення факту, що має юридичне значення?
1320.

Який факт встановлюється найчастіше з метою оформлення

права на спадщину, призначення пенсії або відшкодування шкоди у
зв’язку із втратою годувальника?

1321.
або

Який факт підлягає встановленню з метою призначення пенсії
одержання

допомоги

за

загальнообов’язковим

державним

соціальним страхуванням?
1322.

За яких обставин відбувається встановлення факту народження

особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної
реєстрації актів цивільного стану факту народження?
1323.

У яких випадках відбувається встановлення факту належності

правовстановлюючих документів особі, прізвище, ім’я, по-батькові,
місце і час народження якої, що зазначені в документі, не збігаються з
ім’ям, по-батькові, прізвищем, місцем і часом народження цієї особи,
зазначеним у свідоцтві про народження або в паспорті?
1324.

Що

встановлює

суд

у

справі

про

належність

правовстановлюючих документів особі, прізвище, ім’я, по-батькові,
місце і час народження якої, що зазначені в документі, не збігаються з
ім’ям, по-батькові, прізвищем, місцем і часом народження цієї особи,
зазначеним у свідоцтві про народження або в паспорті?
1325.

Які підстави скасування рішення суду про усиновлення і

поновлення розгляду справи?
1326.

Який вид підсудності діє у справі про обмеження цивільної

дієздатності фізичної особи, чи визнання фізичної особи недієздатною?
1327.

Ким із суб'єктів може бути подана заява про обмеження права

неповнолітньої особи?
1328.

Яку із цих ухвал постановляє суд в разі, якщо особа ухиляється

від проходження судово-психіатричної експертизи у справах окремого
провадження?
1329.

На кого покладається сплата судових витрат у справі про

визнання фізичної особи недієздатною або обмеження цивільної
дієздатності фізичної особи?

1330.

За участі яких осіб суд розглядає справи про обмеження

цивільної дієздатності фізичної особи, чи визнання фізичної особи
недієздатною?
1331.

За поданням якого органу суд призначає піклувальника чи

опікуна у справах окремого провадження?
1332.

За заявою яких осіб суд не звільняє особу від повноважень

піклувальника або опікуна?
1333.

Як визначається підсудність справ про надання неповнолітній

особі – громадянину України, який проживає за її межами повної
цивільної дієздатності?
1334.

Коли неповнолітній особі надається повна цивільна дієздатність у

разі задоволення заявленої вимоги судом?
1335.

Куди надсилається рішення суду про надання неповнолітній

особі повної цивільної дієздатності?
1336.

Дії суду в разі появи фізичної особи, яку було визнано безвісно

відсутньою або оголошено померлою?
1337.

Яка особливість розгляду справ про усиновлення?

1338.

Коли усиновлення вважається здійсненим?

1339.

Які документи додаються до заяви громадян України про

усиновлення дитини, яка є громадянином іншої держави?
1340.

Куди може надсилатися копія рішення суду про усиновлення

дитини або повнолітньої особи?
1341.

Ким може бути подана заява про встановлення факту смерті

особи на тимчасово окупованій території України?
1342.

Яка особливість судового рішення у справі про встановлення

факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території
України?
1343.

Яка особливість резолютивної частини судового рішення у справі

про встановлення фактів, що мають юридичне значення?

1344.

З якою метою найчастіше відбувається встановлення факту

родинних відносин між фізичними особами?
1345.

Що необхідно довести особі при встановленні факту реєстрації

шлюбу з певною особою?
1346.

Хто є суб’єктом звернення до суду у справі про встановлення

факту каліцтва?
1347.

Хто може бути суб’єктом звернень до суду у справі про

встановлення факту народження особи?
1348.

За заявою яких органів суд не може звільнити піклувальника чи

опікуна?
1349.

На кого покладаються судові витрати у справі про усиновлення?

1350.

Який склад суду при розгляді судом справ про усиновлення?

1351.

Які процесуальні дії суду, якщо із заяви про встановлення факту,

що має юридичне значення, вбачається спір про право?
1352.

Хто може звернутися в суд із заявою про встановлення факту

народження особи на тимчасово окупованій території України?
1353.

Як розглядаються судом справи про встановлення факту

народження або смерті особи на тимчасово окупованій території
України?
1354.

Як оскаржується рішення у справах про встановлення факту

народження або смерті особи на тимчасово окупованій території
України?
1355.

Який із реквізитів не зазначається у заяві про встановлення

факту, що має юридичне значення?
1356.

Який строк має додержуватися для виникнення права на

спадщину у зв’язку із знаходженням на утриманні спадкодавця?
1357.

Яку мету переслідує встановлення факту проживання однією

сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу найчастіше?

1358.

У якому випадку заінтересовані особи мають право звертатися з

заявами до суду про встановлення юридичного факту належності
правовстановлюючих документів особі?
1359.

Який строк відводиться для реєстрації народження дитини в

органах РАЦСу?
1360.

Хто є заявниками у справі про встановлення факту смерті особи?

1361.

Як визначається підсудність справ про обмеження цивільної

дієздатності чи визнання недієздатним громадянина України, який
проживає за її межами?
1362.

На кого покладаються судові витрати, пов’язані з провадженням

справи про визнання фізичної особи недієздатною або обмеження
цивільної дієздатності фізичної особи?
1363.

В якому випадку суд стягує із заявника всі судові витрати у

справі про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання
фізичної особи недієздатною?
1364.

За заявою кого здійснюється скасування рішення суду про

обмеження цивільної дієздатності фізичної особи та поновлення
цивільної дієздатності фізичної особи, цивільна дієздатність якої була
обмежена?
1365.

Які дані не викладаються у заявах про надання неповнолітній

особі повної цивільної дієздатності?
1366.

До якого суду не подається заява про визнання фізичної особи

безвісно відсутньою або оголошення її померлою?
1367.

Які обставини не зазначаються у заяві про визнання фізичної

особи безвісно відсутньою?
1368.

Участь яких осіб є необов’язковою при розгляді справи про

визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її
померлою?

1369.

Куди надсилається копія рішення суду про скасування судового

рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або
оголошення її померлою?
1370.

Які вимоги висуваються до документів усиновлювачів, які є

громадянами інших держав у справі окремого провадження про
усиновлення?
1371.

Участь яких органів та осіб є необов’язковою при розгляді справи

окремого провадження про усиновлення?
1372.

Яке із питань не вирішує суд за клопотанням заявника у справах

окремого провадження про усиновлення?
1373.

Хто виступає заінтересованими особами у справі окремого

провадження про надання неповнолітній особі повної цивільної
дієздатності?
1374.

Яка із перелічених умов не зараховується судом при встановлені

в порядку окремого провадження фактів, що мають юридичне
значення?
1375.

Після спливу якого строку громадянин може бути в судовому

порядку оголошений померлим?
1376.

Після спливу якого строку громадянин може бути в судовому

порядку визнаний безвісно відсутнім?
1377.

Яким судом розглядаються справи щодо усиновлення дітей, які

проживають на території України?
1378.

Хто не може бути заявником у справі про обмеження цивільної

дієздатності фізичної особи?
1379.

Хто не може бути заявником у справі про визнання фізичної

особи недієздатною?
1380.

Хто не може бути заявником у справі про обмеження права

неповнолітнього
стипендією?

самостійно

розпоряджатись

своїм

заробітком,

1381.

До якого суду подається заява про обмеження цивільної

дієздатності фізичної особи, чи визнання фізичної особи недієздатною?
1382.

До якого суду подається заява про обмеження цивільної

дієздатності фізичної особи, чи визнання фізичної особи недієздатною,
якщо

вона

перебуває

на

лікуванні

у

наркологічному

або

психіатричному закладі?
1383.

Які обставини зазначається у заяві про обмеження цивільної

дієздатності фізичної особи?
1384.

Які обставини зазначається у заяві про обмеження права

неповнолітнього самостійно розпоряджатися своїм заробітком чи
іншими доходами?
1385.

Які обставини зазначається у заяві про визнання фізичної особи

недієздатною?
1386.

Як розглядається судом справа про обмеження цивільної

дієздатності фізичної особи, чи визнання фізичної особи недієздатною?
1387.

Куди надсилається рішення суду про обмеження цивільної

дієздатності фізичної особи, чи визнання фізичної особи недієздатною?
1388.

В якому складі суду розглядається цивільна справа про надання

неповнолітній особі повної цивільної дієздатності?
1389.

В якому складі суду розглядається цивільна справа про визнання

фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою?
1390.

Який із документів не додається до заяви про усиновлення

дитини у справах окремого провадження?
1391.

Що, в першу чергу, перевіряє суд у справі про усиновлення

дітей?
1392.

В якому випадку усиновлення можливе без згоди батьків дитини?

1393.

Який склад суду бере участь при розгляді справ, що стосуються

майна фізичних осіб у справах окремого провадження?
1394.

З якою вимогою звертається особа до суду у справі про

відновлення прав на цінні папери на пред’явника та векселі?

1395.

Які процесуальні дії суду в разі якщо держатель втраченого

цінного папера на пред’явника подасть до суду заяву про те, що він є
його держателем?
1396.

Які процесуальні дії суду якщо заявник протягом строку,

вказаного в законі, не пред’явить позову до держателя цінного папера
на пред’явника?
1397.

У яких випадках держатель цінного папера має право звернутися

до суду із заявою про відшкодування за рахунок заявника збитків,
заподіяних йому забороною здійснювати операції?
1398.

Яким органом подається до суду заява про передачу безхазяйної

нерухомої речі у комунальну власність?
1399.

У яких випадках суд відмовляє у прийнятті заяви про передачу

безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність?
1400.

Яка річ називається безхазяйною?

1401.

Кого закон наділяє правом звернення до суду із вимогою про

визнання спадщини відумерлою?
1402.

Які процесуальні дії суду у порядку підготовки справи до

судового розгляду у справі про визнання спадщини відумерлою?
1403.

До якого суду подається заява про відновлення прав на втрачені

цінні папери на пред’явника?
1404.

Що постановляє суддя своєю ухвалою, одержавши заяву про

відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника?
1405.

Де робиться публікація про виклик держателя втраченого цінного

папера на пред'явника?
1406.

Які дії суду в разі, якщо протягом тримісячного строку з дня

публікації про виклик держателя втраченого цінного папера на
пред’явника від держателя не надійде заяви про те, що він є його
держателем?
1407.

Яка особливість реалізації рішення суду про визнання недійсним

втраченого цінного папера на пред’явника?

1408.

За правилами якого виду підсудності подається заява про

передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність?
1409.

Хто може бути заінтересованою особою у справі про передачу

безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність?
1410.

Які дії суду, якщо заявник подасть заяву про визнання спадщини

відумерлою до закінчення одного року з часу відкриття спадщини?
1411.

Хто може бути заінтересованою особою у справі про визнання

спадщини відумерлою?
1412.

Що не є підставою для визнання спадщини відумерлою?

1413.

На підставі якого документу виникає право на спадщину у справі

про визнання спадщини відумерлою?
1414.

Який із реквізитів не зазначається у заяві про визнання

втраченого цінного папера на пред’явника недійсним у справах
окремого провадження?
1415.

Яка особливість рішення суду у справі окремого провадження

про визнання втраченого цінного папера на пред’явника або векселя
недійсним?
1416.

Які відомості не зазначаються у змісті заяви про передачу

безхазяйної нерухомої речі у власність відповідної територіальної
громади?
1417.

Який склад суду бере участь при розгляді справи окремого

провадження про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну
власність?
1418.

Який склад суду бере участь при розгляді справи окремого

провадження про визнання спадщини відмерлою?
1419.

Яку з обставин не встановлює суд при ухваленні судового

рішення у справі окремого провадження про передачу безхазяйної
нерухомої речі у комунальну власність?

1420.

З обов’язковим залученням яких органів та осіб розглядається

судом

справа

окремого

провадження

про

визнання

спадщини

відмерлою?
1421.

Вкажіть правильне визначення цінного паперу у справах

окремого провадження:
1422.

Що із переліченого не є цінними паперами на пред’явника для

справ окремого провадження?
1423.

Хто є заявником у справі окремого провадження про відновлення

прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі?
1424.

якому порядку відбувається розгляд справ про відновлення прав

на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі?
1425.

В

1426.

Який склад суду бере участь при розгляді справ про відновлення

прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі?
1427.

Які особливості виконання рішення суду у справі окремого

провадження про відновлення прав на втрачені цінні папери на
пред’явника та векселі?
1428.

Коли виникає право комунальної власності на річ у справі

окремого провадження про передачу безхазяйної нерухомої речі у
комунальну власність?
1429.

З якого моменту спадщина переходить у власність територіальної

громади у справі окремого провадження про визнання спадщини
відмерлою?
1430.

Як

нерухомої

виконується
речі

у

рішення

комунальну

суду про
власність

передачу безхазяйної
у

справах

окремого

провадження?
1431.

Які особливості виконання рішення суду у справі окремого

провадження про визнання спадщини відмерлою?
1432.

Яким законом керується суд у справі окремого провадження про

відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі,

яким встановлено види цінних паперів, порядок обліку та переходу
права власності на них?
1433.

Де робиться публікація про виклик держателя втраченого цінного

папера

на

пред’явника

у

справі

окремого

провадження

про

відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі?
1434.

Яким вимогам має відповідати заява про передачу безхазяйної

нерухомої

речі

у

комунальну

власність

у

справах

окремого

провадження?
1435.

Хто із перелічених осіб наділяється правом на звернення до суду

із заявою про надання особі психіатричної допомоги у примусовому
порядку?
1436.

Протягом якого строку психіатричний заклад направляє до суду

заяву про госпіталізацію особи у примусовому порядку?
1437.

часть яких осіб є обов’язковою при розгляді справи про надання

особі психіатричної допомоги у примусовому порядку?
1438.

Який документ додається до заяви про психіатричний огляд або

надання амбулаторної психіатричної допомоги?
1439.

У якому складі відбувається розгляд справи про надання особі

психіатричної допомоги у примусовому порядку?
1440.

Участь яких осіб є обов’язковою при розгляді справи про

примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу?
1441.

Яка особливість притаманна судовому рішенню у справі про

примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу?
1442.

До якого органу суд направляє судове рішення про примусову

госпіталізацію до протитуберкульозного закладу після набрання ним
законної сили?
1443.

До якого виду провадження відноситься справа про примусову

госпіталізацію до протитуберкульозного закладу?
1444.

Які

вимоги

пред’являються

до

заяви

госпіталізацію до протитуберкульозного закладу?

про

примусову

1445.

Хто із зазначених суб’єктів не наділяється правом подати в суд

заяву про розкриття банками інформації, яка містить банківську
таємницю?
1446.

Який строк апеляційного оскарження рішення суду про розкриття

банками інформації, яка містить банківську таємницю?
1447.

Як визначається підсудність у справі про розкриття банками

інформації, яка містить банківську таємницю?
1448.

Які процесуальні особливості розгляду судом справи про

розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю?
1449.

Хто є заінтересованими особами у справі про розкриття банками

інформації, яка містить банківську таємницю?
1450.

Який документ подається фізичною особою або її законним

представником у разі припинення надання особі психіатричної
допомоги у примусовому порядку?
1451.

Що передусім повинно зазначатись у заяві про надання особі

психіатричної допомоги у примусовому порядку?
1452.

До якого суду подається заява про проведення психіатричного

огляду особи у примусовому порядку, про надання особі амбулаторної
психіатричної допомоги та її продовження в примусовому порядку?
1453.

Як може відбуватись участь у справі особи, щодо якої

вирішується судом питання про надання психіатричної допомоги у
примусовому порядку?
1454.

В якому складі суду розглядається справа про надання особі

психіатричної допомоги у примусовому порядку?
1455.

Що додається до заяви про примусову госпіталізацію до

протитуберкульозного закладу?
1456.

Протягом

якого

строку

подається

заява

про

примусову

госпіталізацію до протитуберкульозного закладу?
1457.

Який склад суду розглядає заяву про примусову госпіталізацію

до протитуберкульозного закладу?

1458.

На основі яких принципів не здійснюється медична допомога та

проведення протитуберкульозних заходів?
1459.

Які

особи

не

підлягають

примусовій

госпіталізації

до

протитуберкульозного закладу?
1460.

Які дії суду, якщо під час судового розгляду буде встановлено,

що заявник вимагає розкрити інформацію, яка містить банківську
таємницю, щодо юридичної або фізичної особи без підстав та
повноважень, визначених законом?
1461.

Які процесуальні дії суду якщо під час розгляду справи буде

встановлено, що заява про розкриття банком інформації, яка містить
банківську таємницю ґрунтується на спорі?
1462.

Яка особливість характерна для рішення суду у справі про

розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю?
1463.

Кому із перелічених суб’єктів не надсилаються копії рішення

суду про розкриття

банком інформації, яка містить банківську

таємницю?
1464.

До якого суду подається заява про проведення психіатричного

огляду особи у примусовому порядку?
1465.

До якого суду подається заява представника психіатричного

закладу про госпіталізацію особи до психіатричного закладу у
примусовому порядку?
1466.

Що вказується у заяві фізичної особи або її законного

представника про припинення амбулаторної психіатричної допомоги?
1467.

Яке судове рішення є підставою для надання відповідної

психіатричної допомоги у примусовому порядку?
1468.

Який процесуальний документ є підставою для припинення

надання примусової психіатричної допомоги?
1469.

До якого суду подається заява про примусову госпіталізацію до

протитуберкульозного

закладу

або

про

продовження

строку

примусової госпіталізації хворого на заразну форму туберкульозу?

1470.

Протягом

якого

строку розглядається

судом

справа

про

примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу або про
продовження строку примусової госпіталізації?
1471.

Яким процесуальним документом порушується в суді справа про

розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю?
1472.

Які процесуальні дії суду, якщо під час судового розгляду буде

встановлено, що заявник вимагає розкрити інформацію, яка містить
банківську таємницю, без підстав та повноважень?
1473.

Яким

законом

визначається

правовий

режим

банківської

таємниці у справі окремого провадження про розкриття банком
інформації, яка містить банківську таємницю?
1474.

З дотриманням якого Закону України здійснюється надання

фізичній особі психіатричної допомоги у примусовому порядку?
1475.

Хто може звертатися із заявою до лікаря про надання особі

психіатричної допомоги у примусовому порядку у справах окремого
провадження?
1476.

Який склад суду бере участь при розгляді справи про примусову

госпіталізацію до протитуберкульозного закладу?
1477.

Яка із особливостей притаманна судовому рішенню у справі про

розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю?
1478.

Хто наділяється правом на апеляційне оскарження у справі

окремого провадження про розкриття банками інформації, яка містить
банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб?
1479.

У якому виді провадження здійснюється розгляд справ про

надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку?
1480.

Який документ подає до суду фізична особа або її законний

представник про припинення надання особі психіатричної допомоги у
примусовому порядку?
1481.

Якою є участь особи у справі окремого провадження про надання

психіатричної допомоги у примусовому порядку?

1482.

Від кого залежить підсудність справ про надання особі

психіатричної допомоги у примусовому порядку?
1483.

Протягом якого строку подається апеляційна скарга на рішення

суду у справах окремого провадження про надання особі психіатричної
допомоги у примусовому порядку?
1484.

За результатами розгляду справи суд першої інстанції ухвалив

рішення про виселення із житлового приміщення громадян Ю, З, Ф.
Учасники

процесу

вирішили

оскаржити

судове

рішення.

Хто

наділяється правом апеляційного оскарження?
1485.

Коли постанова суду апеляційної інстанції набирає законної

сили?
1486.

Суд першої інстанції ухвалив рішення про розірвання договору

найму житла і відшкодування матеріальної шкоди. Громадянин Д.
вирішив подати апеляційну скаргу через те, що суд першої інстанції
необґрунтовано відмовив у прийнятті доказів. Що буде підставою
подання апеляційної скарги?
1487.

В чому полягає суть апеляції?

1488.

Які бувають види апеляції?

1489.

Що є об’єктом апеляційного оскарження в цивільному процесі?

1490.

Чого не може зробити особа, яка подала апеляційну скаргу?

1491.

Що є метою апеляційного перегляду?

1492.

Якої частини немає у постанові суду апеляційної інстанції?

1493.

Що зазначається у окремій ухвалі суду апеляційної інстанції?

1494.

Що перевіряє апеляційний суд під час розгляду цивільної справи

в апеляційному порядку?
1495.

Які процесуальні дії суду апеляційної інстанції в разі неявки в

судове засідання учасників справи?
1496.
суді?

Яким спеціальним правом наділяється позивач у апеляційному

1497.

Як називається процесуальний документ судді, якщо він не

погоджується з рішенням всього складу суду?
1498.

Які права мають сторони в апеляційному суді?

1499.

Яке рішення не може бути скасоване апеляційним судом?

1500.

Які права мають учасники справи щодо поданої апеляційної

скарги?
1501.

який строк апеляційний суд може подовжити строк розгляду

справи?
1502.

Коли апеляційний суд не обмежений доводами та вимогами

апеляційної скарги?
1503.

Яким документом порушується апеляційне провадження в

цивільному процесі?
1504.

Протягом якого строку подається апеляційна скарга на рішення

суду?
1505.

Протягом якого строку подається апеляційна скарга на ухвалу

суду першої інстанції?
1506.

Протягом якого строку суддя-доповідач вирішує питання про

відкриття апеляційного провадження?
1507.

Що відбувається з апеляційною скаргою у випадку, якщо вона

подана після закінчення строків і особа, яка її подала, не порушує
питання про поновлення цього строку?
1508.

Що мають право подати учасники справи до суду апеляційної

інстанції протягом строку, встановленого судом апеляційної інстанції в
ухвалі про відкриття апеляційного провадження?
1509.

До якого часу може бути подана заява про приєднання до

апеляційної скарги?
1510.

Протягом якого часу особа, яка подала апеляційну скаргу має

право доповнити чи змінити її?
1511.

Протягом якого часу особа, яка подала апеляційну скаргу, має

право відкликати її?

1512.

ротягом якого часу особа, яка подала апеляційну скаргу, має

право відмовитись від неї, а інша сторона має право визнати
апеляційну скаргу обгрунтованою в повному обсязі чи в певній
частині?
1513.

П

1514.

Що додається до заяви про приєднання до апеляційної скарги?

1515.

Протягом якого строку має бути розглянута апеляційна скарга на

рішення суду першої інстанції?
1516.

Протягом якого строку має бути розглянута апеляційна скарга на

ухвалу суду першої інстанції?
1517.

Який склад суду при розгляді справи в апеляційному порядку?

1518.

Яким із цих повноважень не наділяється суд апеляційної інстанції

за наслідками розгляду апеляційної скарги на рішення суду першої
інстанції?
1519.

Що є підставою для залишення апеляційної скарги без

задоволення, а судового рішення без змін судом апеляційної інстанції?
1520.

Якого із реквізитів немає у резолютивній частині постанови

апеляційного суду?
1521.

У справах якого виду провадження апеляційний суд перевіряє

справу в повному обсязі, якщо поза увагою доводів апеляційної скарги
залишилась очевидна незаконність або необґрунтованість рішення суду
першої інстанції?
1522.

У якому обсязі апеляційний суд вирішує справу?

1523.

Який порядок подання апеляційних скарг?

1524.

Скільки разів може бути допущена апеляція?

1525.

Вкажіть правильну відповідь стосовно визначення поняття

апеляційного провадження:
1526.

Як

суд

апеляційної

інстанції

перевіряє

обґрунтованість рішення суду першої інстанції?

законність

і

1527.

В якому порядку апеляційний суд перевіряє справу в повному

обсязі?
1528.

Що із переліченого не є підставою для скасування рішення суду

першої інстанції і ухвалення нового рішення?
1529.

Який із реквізитів не зазначається у резолютивній частині

постанови суду апеляційної інстанції?
1530.

Виберіть правильне визначення апеляції:

1531.

Чим відрізняється повна апеляція від неповної?

1532.

Як називається особа, яка подала апеляційну скаргу?

1533.

Як називається особа, проти якої подано апеляційну скаргу?

1534.

Вкажіть правильне визначення повноважень суду апеляційної

інстанції:
1535.

Які процесуальні документи виносить апеляційний суд за

результатами розгляду справи та виходячи із своїх повноважень?
1536.

Як по-іншому ще називають апеляційну перевірку рішень, ухвал,

які не набрали законної сили?
1537.

Що є метою апеляційного провадження?

1538.

Яким правом не наділяється суд апеляційної інстанції?

1539.

Якої стадії цивільного процесу немає під час розгляду справи

апеляційним судом?
1540.

Що таке апеляція?

1541.

В чому сутність та особливість повної апеляції?

1542.

Що таке право апеляційного оскарження?

1543.

Яка основна мета апеляційного перегляду?

1544.

Утвердженням якого принципу слугує апеляційне провадження?

1545.

айонний суд розглянув цивільну справу за позовом Микулинської

до Микулинського про стягнення аліментів на утримання свого сина
Ігора. Про це рішення стало відомо Городинській, яка отримувала від
Микулинського аліменти на сина Віктора, який народився від
колишнього шлюбу з Микулинським. Вона вирішила оскаржити

рішення суду, оскільки суд не залучив її до участі у справі, а
задовільнивши позов, порушив її право на аліменти в більшому
розмірі. Чи має право Городинська на апеляційне оскарження?
1546.

Єршов, подаючи апеляційну скаргу на рішення суду першої

інстанції, в апеляційній скарзі вказав, що рішення суду винесено з
порушенням норм цивільного процесуального права: він як відповідач
не був сповіщений про день і час судового засідання та справа була
розглянута у його відсутність. Липко, як третя особа без самостійних
вимог з боку відповідача, подав заяву про приєднання до апеляційної
скарги, поданої Єршовим. Апеляційний суд залишив без руху заяву
Липка, мотивуючи свої дії тим, що при поданні заяви Липко не сплатив
судовий збір. Чи правомірні дії апеляційного суду?
1547.

Лотков звернувся до районного суду з позовом до підприємства

про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом. У позові йому було
відмовлено. Своєчасно оскаржити рішення Лотков не зміг у звязку з
хворобою. В останній день строку на апеляційне оскарження він
потрапив у лікарню, де знаходився протягом тижня. Після одужання
він подав апеляційну скаргу, але суд залишив скаргу без руху,
мотивуючи це тим, що вона подана після закінчення строків.
1548.

З яким документом має звернутися Лотков до суду, щоб суддя

прийняв апеляційну скаргу?
1549.

Суд

розглянув

позов

Яршенко

до

Чорнявського

про

відшкодування збитків, завданих залиттям квартири. Позов суд першої
інстанції задовольнив частково. Позивачка вирішила оскаржити
рішення суду. У судовому засіданні в апеляційній інстанції позивачка
Яршенко відмовилась від позову. Які наслідки відмови від позову в
апеляційному суді?
1550.

Яку ухвалу постановляє суд при відкликанні апеляційної скарги

особою, яка подала апеляційну скаргу?
1551.

З яких частин складається ухвала суду апеляційної інстанції?

1552.

Які дії суду апеляційної інстанції, якщо апеляційна скарга не

оформлена відповідно до вимог?
1553.

Ким не може бути подана апеляційна скарга?

1554.

Кому направляється копія ухвали про повернення апеляційної

скарги або про відмову у відкритті апеляційного провадження із
доданими до скарги матеріалами?
1555.

Оскаржуючи рішення місцевого загального суду, прокурор

звертається до суду апеляційної інстанції, подаючи:
1556.

Прокурор вправі оскаржити рішення місцевого загального суду в

апеляційному порядку впродовж:
1557.

Прокурор вправі оскаржити ухвалу суду першої інстанції в

апеляційному порядку впродовж:
1558.

За клопотанням прокурора про призначення експертизи в суді

апеляційної інстанції суд постановляє:
1559.

Висновок експерта у справі за апеляційною скаргою прокурора у

суді апеляційної інстанції є:
1560.

Який документ подає до суду прокурор з метою забезпечення

позову в суді апеляційної інстанції?
1561.

За апеляційною скаргою прокурора не може бути скасоване в

апеляційному порядку правильне по суті і справедливе судове рішення
з:
1562.

Суд апеляційної інстанції, переглядаючи рішення суду першої

інстанції за апеляційною скаргою прокурора, не вправі:
1563.

Як розглядається справа по суті за апеляційною скаргою

прокурора в суді апеляційної інстанції?
1564.

Після розгляду апеляційної скарги прокурора постанова суду

апеляційної інстанції набуває законної сили:
1565.

Ким видаються копії судових рішень суду апеляційної інстанції в

разі, якщо апеляційну скаргу подав прокурор?

1566.

Якщо апеляційна скарга подається прокурором на рішення суду

першої інстанції після спливу одного року з моменту оголошення
оскаржуваного судового рішення, суд апеляційної інстанції:
1567.

Третя особа з самостійними вимогами – громадянин С. за

результатами розгляду справи апеляційним судом вирішив подати
касаційну скаргу. Що є підставами касаційного оскарження?
1568.

Які межі розгляду справи судом касаційної інстанції?

1569.

Громадянин Т., подавши касаційну скаргу на постанову суду

апеляційної інстанції, вирішив її доповнити. Протягом якого часу він
може це зробити?
1570.

Що є об’єктом касаційного оскарження в цивільному процесі?

1571.

Який процесуальний порядок подачі касаційної скарги в

цивільному процесі?
1572.

Які процесуальні дії суду у випадку, якщо касаційна скарга

подана після закінчення строків?
1573.

Що вчиняє суддя-доповідач при підготовці справи до касаційного

розгляду в порядку цивільного судочинства?
1574.

В чому полягає відмінність касації від апеляції?

1575.

Як називається процесуальний документ, який може винести

касаційний суд в разі порушення норм права і помилки, допущені
судом першої або апеляційної інстанцій?
1576.

Коли постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили?

1577.

Яким

процесуальним

документом

порушується

касаційне

провадження?
1578.

Який суд є касаційною інстанцією у цивільних справах?

1579.

До якого часу особа, яка подала касаційну скаргу, має право її

відкликати?
1580.

До якого часу особа, яка подала касаційну скаргу, має право

відмовитись від неї?
1581.

Хто наділяється правом приєднатися до касаційної скарги?

1582.

Які процесуальні дії судді при відкликанні касаційної скарги?

1583.

Які процесуальні дії судді у зв’язку з відмовою особи від

касаційної скарги?
1584.

Для якого суду є обов’язковими висновки і мотиви суду

касаційної інстанції?
1585.

Яким судом видаються копії судових рішень суду касаційної

інстанції?
1586.

Протягом якого строку може бути подана касаційна скарга?

1587.

Протягом якого строку судя-доповідач постановляє ухвалу про

відкриття касаційного провадження чи про відмову у відкритті
касаційного провадження?
1588.

Що не додається до касаційної скарги?

1589.

Кому направляється копія ухвали про відмову у відкритті

касаційного провадження разом з доданими до скарги матеріалами?
1590.

Який строк розгляду касаційної скарги на рішення суду?

1591.

Який строк розгляду касаційної скарги на ухвалу суду?

1592.

Що є підставою для відкриття касаційного провадження?

1593.

Яку ухвалу постановляє суд при відкликанні касаційної скарги?

1594.

Який склад суду під час розгляду справи у касаційному порядку?

1595.

В якому випадку суд постановляє ухвалу про закриття

касаційного провадження?
1596.

Що є об'єктом касаційного оскарження?

1597.

Якого етапу немає у касаційному провадженні?

1598.

Який із інститутів цивільного процесу може застосовуватись у

касаційному порядку?
1599.

Який із принципів цивільного судочинства найбільш повно

реалізується під час розгляду справ в касаційному порядку?
1600.
що

Які процесуальні дії суду касаційної інстанції, якщо він визнає,
рішення

ухвалено

процесуального права?

з

додерженням

норм

матеріального

і

1601.

Що є підставою для скасування рішень судів першої та

апеляційної інстанціїй і

направлення справи на новий судовий

розгляд?
1602.

Які процесуальні дії суду касаційної інстанції, якщо застосовано

закон, який не підлягав застосуванню, або незастосування закону, який
підлягав застосуванню?
1603.

Хто не є суб’єктом касаційного оскарження?

1604.

Коли суддя касаційної інстанції може поновити строк на подачу

касаційної скарги?
1605.

У якій формі подається касаційна скарга?

1606.

Що додається до касаційної скарги?

1607.

Що додається до касаційної скарги поданої представником?

1608.

Які дії суду касаційної інстанції у разі якщо касаційна скарга не

оформлена відповідно до вимог?
1609.

В яких випадках суддя-доповідач не відмовляє у відкритті

касаційного провадження?
1610.

Які вимоги пред’являються до заяви про приєднання до

касаційної скарги?
1611.

Які наслідки закриття касаційного провадження у зв’язку з

відмовою від касаційної скарги?
1612.

Яка кількість суддів бере участь при попередньому розгляді

справи судом касаційної інстанції?
1613.

Коли суд касаційної інстанції не обмежений доводами касаційної

скарги?
1614.

У яких випадках суд касаційної інстанції скасовує постанову суду

апеляційної інстанції і залишає в силі судове рішення суду першої
інстанції?
1615.

Яку мету переслідує перегляд судових рішень у порядку касації?

1616.

Що є метою діяльності суду касаційної інстанції?

1617.

Хто наділяється правом першим давати пояснення у суді

касаційної інстанції?
1618.

Що таке касація?

1619.

В чому полягають завдання суду касаційної інстанції?

1620.

У якій країні виникла касаційна система перегляду?

1621.

Які особливості притаманні постановам і ухвалам суду касаційної

інстанції?
1622.

Якого етапу судового засідання немає у суді касаційної інстанції?

1623.

Оскаржуючи рішення суду в касаційному порядку, прокурор

звертається до суду касаційної інстанції, подаючи:
1624.

Прокурор вправі оскаржити рішення суду в касаційному порядку

впродовж:
1625.

Попередній розгляд справи в касаційному суді за касаційною

скаргою прокурора має бути проведений протягом:
1626.

В якому праві обмежений прокурор, звертаючись до суду з

касаційною скаргою?
1627.

Після розгляду касаційної скарги прокурора постанова суду

касаційної інстанції набирає законної сили:
1628.

Якими будуть процесуальні дії суду касаційної інстанції, якщо

касаційна скарга прокурора на рішення суду подана після спливу
одного року з моменту набрання оскаржуваним судовим рішенням
законної сили?
1629.

Протягом якого строку триває підготовка справи до касаційного

розгляду в суді касаційної інстанції за касаційною скаргою прокурора?
1630.

Чого не мають права зробити судді касаційної інстанції під час

провадження в касаційному суді?
1631.

Що має право здійснити суд, який розглядає справу у

касаційному порядку у складі колегії або палати, якщо дійде висновку,
що справа містить виключну правову проблему?

1632.

Куди звертається суддя-доповідач після передачі справи на

розгляд палати, об'єднаної палати або Великої палати для підготовки
наукового висновку щодо застосування норми права?
1633.

Протягом якого строку подається заява третьої особи із

самостійними

вимогами

про

перегляд

судових

рішень

за

нововиявленими обставинами?
1634.

До якого суду подається заява про перегляд судового рішення з

підстави встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція
якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобовязань?
1635.

В якому випадку Верховний Суд відмовляє у задоволенні заяви

про перегляд судового рішення за виключними обставинами?
1636.

Яку із цих функцій не виконує Верховний Суд під час перегляду

судових рішень за виключними обставинами?
1637.

Які із цих документів є об’єктом перегляду за нововиявленими

або виключними обставинами?
1638.

В

якому

порядку

подається

заява

відповідача

та

його

представника про перегляд судового рішення, з підстави встановлення
міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною,
порушення Україною міжнародних зобовязань?
1639.

Звернення прокурора до Верховного Суду з метою перегляду

судових рішень за виключними обставинами здійснюється шляхом
подачі:
1640.

За наслідками розгляду заяви прокурора про перегляд судового

рішення за виключними обставинами Верховний Суд приймає:
1641.

Яке судове рішення не може бути переглянуте у зв’язку з

нововиявленими обставинами?
1642.

Яка із цих ознак не характеризує нововиявлені обставини в

цивільному судочинстві?

1643.

Яка

функція

покладається

на

прокурора

у

цивільному

судочинстві під час провадження у зв’язку з нововиявленими
обставинами?
1644.

Процесуальним документом звернення прокурора до суду про

перегляд рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами є:
1645.

Беручи участь у справі під час перегляду судового рішення у

зв’язку з нововиявленими обставинами, прокурор є:
1646.

Здійснюючи функцію представництва інтересів держави в суді у

цивільному судочинстві, під час перегляду судових рішень у зв’язку з
нововиявленими обставинами, прокурор не має права:
1647.

При подачі прокурором

доказів під час перегляду судових

рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами, вони мають
відповідати правилам:
1648.

При відкритті провадження у справі про перегляд судового

рішення у зв’язку з новоявленими обставинами за заявою прокурора
судом поставляється:
1649.

Підставою для звільнення від доказування за заявами прокурора

про перегляд судового рішення є:
1650.

Яким є перелік підстав для перегляду у зв’язку з нововиявленими

обставинами?
1651.

Що є об’єктом перегляду судових рішень і ухвал, що набрали

законної сили, у зв’язку з нововиявленими обставинами?
1652.

Смірнов подав до суду заяву про перегляд рішення за

нововиявленими обставинами, але до заяви не додав її копії та не
сплатив судовий збір, вважаючи, що це не потрібно на даній стадії. Чи
дотримався Смірнов порядку пред’явлення заяви?
1653.

Які

особливості

провадження
обставинами?

у

судового

зв’язку

з

рішення,

ухваленого

нововиявленими

або

під

час

виключними

1654.

Яким органом виконуються рішення суду ухвалені під час

перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними
обставинами?
1655.
Яким поняттям (терміном) охоплюються частина судового
провадження, що об’єднує сукупність (систему) процесуальних дій
суб’єктів процесу для досягнення визначеної нормами ЦПК мети?
Який

з

названих

видів

провадження

вважається

основним

(визначальним, головним) в цивільному провадженні?
1656.
Вкажіть назву частини, яка входить до системи цивільного
процесуального права?
1657.
Із громадянином М. Було достроково розірвано трудовий
контракт і звільнено. Вважаючи своє звільнення незаконним гр. Н.
вирішив захистити свої права. Яку форму захисту порадити обрати
громадянину Н.?
1658.
Розглядаючи і вирішуючи справу в порядку цивільного
судочинства суд в першу чергу повинен (забов’язаний) керуватися?
1659.
Громадянин М. і К. уклали між собою договір грошової позики,
де записали одну з умов, що у разі виникнення спору між ними кожен з
них не буде звертатися до суду за захистом. Дана умова є?
1660.
Основу цивільного процесуального права складають?
1661.
Який вид провадження в суді першої інстанції цивільного
судочинства вказано у наведеному переліку?
1662.
Розглядаючи справу в цивільному судочинстві головуючий
з’ясував про невідповідність закону України міжнародному договору,
згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України. У
такому випадку суд застосовує?
1663.
У якому з наведеного переліку нормативно – правових актів
закріплено визначення для цивільного процесу положення, що
‹‹правосуддя в Україні здійснюється виключно судами››?
1664.
Яким поняттям (терміном) охоплюються частина судового
провадження, що об’єднує сукупність (систему) процесуальних дій
суб’єктів процесу для досягнення визначеної нормами ЦПК мети?
1665.
Який з названих видів провадження вважається основним
(визначальним, головним) в цивільному провадженні?
1666.
Вкажіть назву частини, яка входить до системи цивільного
процесуального права?

1667.
Із громадянином М. Було достроково розірвано трудовий
контракт і звільнено. Вважаючи своє звільнення незаконним гр. Н.
вирішив захистити свої права. Яку форму захисту порадити обрати
громадянину Н.?
1668.
Розглядаючи і вирішуючи справу в порядку цивільного
судочинства суд в першу чергу повинен (забов’язаний) керуватися?
1669.
Основу цивільного процесуального права складають?
1670.

Громадянин М. і К. уклали між собою договір грошової

позики, де записали одну з умов, що у разі виникнення спору між ними
кожен з них не буде звертатися до суду за захистом. Дана умова є?
1671.

Який вид провадження в суді першої інстанції цивільного

судочинства вказано у наведеному переліку?
1672.

Розглядаючи справу в цивільному судочинстві головуючий

з’ясував про невідповідність закону України міжнародному договору,
згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України. У
такому випадку суд застосовує?
1673.

У якому з наведеного переліку нормативно – правових актів

закріплено визначення для цивільного процесу положення, що
‹‹правосуддя в Україні здійснюється виключно судами››?
1674.

Здійснення правосуддя у цивільних справах є функцією?

1675.

Соціальна функція (призначення) цивільного процесуального

права як галузі права полягає?
1676.

Кількість цивільних справ, що розглядаються в судах

загальної юрисдикції збільшується в наслідок?
1677.

Диспозитивні

основи

(засади)

цивільного

судочинства

проявляються в наступних положеннях?
1678.

Характеристика правосуддя у цивільних справах в основному

зводиться?
1679.

У цивільному судочинстві суд застосовує форму захисту

права (інтересу), яка?

1680.

Виділіть вид цивільного судочинства з вказаного

нижче

переліку, передбаченого у ЦПК України?
1681.

Основна кількість норм права, які регулюють поведінку суду і

учасників цивільного процесу зосереджені у?
1682.

Скільки

видів

проваджень

в

суді

першої

інстанції

передбачено (закріплено) у ЦПК України?
1683.

Яка з наведених частин цивільного судочинства є його

стадією?
1684.

Які з наведених (перелічених) завдань повинні вирішуватися в

цивільному судочинстві при розгляді та вирішенні кожної цивільної
справи?
1685.

У якій з частин системи цивільного процесуального права

передбачено правове регулювання питань пред’явлення позову до
суду?
Цивільне процесуальне право регулює?

1686.

6.

1687.

Предметом цивільного процесуального права є суспільні

відносини, які виникають у сфері?
1688.

До районного суду звернулася громадянка О. до свого

чоловіка про розірвання шлюбу і визначення місця проживання двох
малолітніх дітей.

Визначте,

які відносини

складають

предмет

цивільного процесуального права?
1689.

Громадянина

Н.

було

достроково

розірвано

трудовий

контракт і звільнено. Вважаючи своє звільнення незаконним гр. Н.
вирішив захистити своє право. Яку форму захисту порадити обрати гр.
Н.?
1690.

Вкажіть форми захисту прав свобод та інтересів фізичних і

юридичних осіб у цивільному процесі?
1691.

Якими органами здійснюється правосуддя в Україні?

1692.

Що є характерним для правосуддя, як самостійної галузі

державної діяльності?

Які суспільні відносини складають предмет цивільного

1693.

процесуального права?
Що є характерним для методу цивільного процесуального

1694.
права?
1695.

Які

відносини

регулюють

норми

Загальної

частини

цивільного процесуального права?
1696.

Яким судом здійснюється перегляд рішень у цивільних

справах, що не набрали законної сили?
1697.

Які відносини належать до сфери регулювання Цивільного

процесуального кодексу?
1698.

Відповідно до якого законодавства здійснюється провадження

у цивільних справах?
1699.

Яке значення мають Постанови Пленуму Верховного Суду

України та Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ?
1700.

Які види проваджень передбачені Цивільним процесуальним

кодексом?
1701.

Назвіть основні завдання цивільного судочинства передбачені

(закріплені) у ЦПК України?
Вкажіть законодавство відповідно до якого здійснюється

1702.

цивільне судочинство в Україні?
Провадження в суді у цивільних справах здійснюється

1703.

відповідно до законів?
1704.

Назвіть вид провадження в цивільному судочинстві в суді

першої інстанції?
1705.

Якщо при розгляді цивільної справи буде встановлено, що

спірні відносини не врегульовані законом, суд повинен поступити
наступним чином?
1706.

В порядку цивільного судочинства об’єктами судового захисту

виступають?

1707.

Відповідно до Конституції України правосуддя здійснюється?

1708.

Серед наявних форм захисту цивільних прав, свобод та інтересів

пріоритетність належить?
1709.

Вкажіть правило відповідно до якого провадження в цивільних

справах в суді здійснюється відповідно до законодавства про цивільне
судочинство, чинного на час (момент)?
1710.

У разі, якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість

якого надана Верховною Радою України, передбачено інші правила,
ніж встановлені ЦПК України, то суд повинен застосовувати правила,
які визначені?
Цивільне судочинство в Україні здійснюється відповідно до

1711.

наступних нормативно-правових актів?
1712.

Вкажіть правило відповідно до якого у разі невідповідності

правового акту вищої юридичної сили суд, що розглядає цивільну
справу?
1713.

Серед запропонованих ознак назвіть ту, яка характеризує судову

форму захисту прав, свобод та інтересів у цивільному процесі?
1714.

Назвіть ознаку, яка характеризує процесуальні особливості

позовного провадження в цивільному судочинстві?
1715.

Серед

запропонованих

варіантів,

виділіть

той,

який

характеризує цивільну процесуальну гарантію права на звернення до
суду з захистом?
1716.

Назвіть загальне правило, що правом на звернення до суду за

захистом в порядку цивільного судочинства наділяється?
1717.

Назвіть ознаку, яка властива для справ окремого провадження

в цивільному судочинстві?
1718.

Назвіть ознаку, яка властива для справ наказного провадження

в цивільному судочинстві?
1719.

1720.

Поняття (визначення ) цивільного процесуального права

зводиться до?
1721.

Визначте

одне

із

завдань

цивільного

судочинства

передбаченого у ЦПК України?
1722.

Знайдіть відповідь, у якій розкривається основна мета

цивільного судочинства?
1723.
1724.

Предмет цивільного процесуального права складають?
Цивільне

процесуальне

право

характеризується

такою

особливістю (ознакою), як?
1725.

Як

називається

основний

кодифікований

нормативно-

правовий акт, який регулює процесуальний порядок судочинства у
цивільних справах?
Захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод

1726.

чи інтересів в порядку цивільного судочинства здійснюється судом
шляхом?
1727.

Вкажіть правило, передбачене у ЦПК України, відповідно до

якого закон, який встановлює нові обов’язки, скасовує чи звужує права,
належні учасникам судового процесу, чи обмежує їх використання?
1728.

Вкажіть правило, відповідно до якого, до суду в порядку

цивільного судочинства можуть звертатися органи та особи в інтересах
інших осіб, або державних чи суспільних інтересах?
Вкажіть нормативно правовий акт відповідно до якого

1729.

здійснюється цивільне судочинство?
1730.

Вкажіть вид провадження в суді першої інстанції в цивільному

судочинстві (процесі)?
У суді першої інстанції, в порядку цивільного судочинства,

1731.

виділяється як самостійний вид провадження?
1732.

Назвіть правильно всі види проваджень, які визначені у ЦПК

України?

1733.

Вкажіть галузь права, в якій основним джерелом є Цивільний

процесуальний кодекс України?
1734.

З наведених прикладів вкажіть дату прийняття діючого

цивільного процесуального кодексу України?
1735.

Знайдіть відповідь у якій сформульовано правило «аналогії

закону» в цивільному судочинстві (закріплене у нормах ЦПК)?
1736.

Вкажіть правильну відповідь, якщо у разі невідповідності

правового акта правовому акту вищої юридичної сили, суд в
цивільному судочинстві застосовує?
1737.

У порядку цивільного судочинства суд розглядає справи

відповідно до?
1738.

Визначте правило, відповідно до якого, відмова у розгляді

справи в порядку цивільного судочинства з мотивів відсутності,
неповноти, нечіткості, суперечливості законодавства, що регулює
спірні відносини?
1739.
1740.

Знайдіть відповідь, у якій розкривається поняття цивільного

процесуального права як галузі?
1741.

Вкажіть ознаку (властивість), яка характеризує цивільну

процесуальну форму?
1742.

Під стадією в цивільному процесі (судочинстві) слід розуміти?

1743.

Який з наведених видів проваджень в цивільному судочинстві

визначається

(розглядається)

як

вид

непозовного

цивільного

судочинства?
1744.

Вкажіть

відповідь

у

якій

вказано

стадію

цивільного

судочинства?
1745.

Назвіть стадію в цивільному судочинстві, у якій справа

завершується ухваленням судового рішення?
1746.

У якій судовій інстанції в цивільному процесі (судочинстві)

можуть відбуватися позовне, наказне і окреме провадження?

1747.

Вкажіть стадію цивільного процесу (судочинства) основною

метою якої є перегляд рішень (ухвал) суду першої інстанції, що не
набрали законної сили?
Відповідно до положень цивільного процесуального кодексу

1748.

України у порядку цивільного судочинства суди розглядають?
1749.

На які державні органи покладається здійснення цивільного

судочинства:
Який з наведених нормативних актів не відноситься до

1750.

джерел цивільного процесуального права?
1751.

Знайдіть ознаку, яка характеризує один із проявів методу

правового регулювання у цивільному процесуальному праві?
1752.

Яким поняттям (терміном) охоплюються визначення частина

судового

провадження,

що

об’єднує

сукупність

(систему)

процесуальних дій суб’єктів процесу для дослідження

визначеної

нормами ЦПК мети?
1753.

Який з названих видів провадження вважається основним

(визначальним, головним) в цивільному провадженні?
1754.

Вкажіть назву частини, яка входить до системи цивільного

процесуального права?
1755.

Розглядаючи і вирішуючи справу в порядку цивільного

судочинства суд в першу чергу повинен (зобов’язаний) керуватися?
1756.
1757.

Основу цивільного процесуального права складають?
Громадянин М. і К. уклали між собою договір грошової позики,

де записали одну з умов, що у разі виникнення спору між ними кожен з
них не буде звертатися до суду за захистом. Дана умова є?
1758.

Який вид провадження в суді першої інстанції

цивільного

судочинства вказано у наведеному переліку?
1759.

Розглядаючи справу в цивільному судочинстві головуючий

з’ясував про невідповідність закону України міжнародному договору,

згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України. У
такому випадку суд застосовує?
У якому з наведеного переліку нормативно – правових актів

1760.

закріплено визначальне для цивільного процесу положення, що
‹‹правосуддя в Україні здійснюється виключно судами››?
1761.

Здійснення правосуддя у цивільних справах є функцією?

1762.

Соціальна функція (призначення) цивільного процесуального

права як галузі права полягає?
1763.

Кількість цивільних справ, що розглядаються в судах загальної

юрисдикції збільшується в наслідок?
1764.

Диспозитивні

основи

(засади)

цивільного

судочинства

проявляються в наступних положеннях?
1765.

Характеристика правосуддя у цивільних справах в основному

зводиться?
1766.

У цивільному судочинстві суд застосовує форму захисту права

(інтересу), яка?
Основна кількість норм права, які регулюють поведінку суду і

1767.

учасників цивільного процесу зосереджені у?
Скільки

1768.

видів

проваджень

в

суді

першої

інстанції

передбачено (закріплено) у ЦПК України?
1769.

Яка з наведених частин цивільного судочинства є його стадією?
Які з наведених (перелічених) завдань повинні вирішуватися в

1770.

цивільному судочинстві при розгляді та вирішенні кожної цивільної
справи?
1771.

У якій з частин системи цивільного процесуального права

передбачено правове регулювання питань пред’явлення позову до
суду?
1772.
1773.

Цивільне процесуальне право урегульовує?
Предметом цивільного процесуального права є суспільні

відносини, які виникають у сфері?

1774.

Вкажіть форми захисту прав свобод та інтересів фізичних і

юридичних осіб у цивільному процесі?
1775.

Якими органами здійснюється правосуддя в Україні, зокрема

в цивільному судочинстві?
1776.

Вкажіть одну із властивостей (ознак) методу цивільного

процесуального права?
1777.

Назвіть вид провадження в цивільному судочинстві, в суді

першої інстанції, в межах якого розглядаються справи про стягнення
нарахованої, але невиплаченої працівникові суми заробітної плати?
1778.

Які питання не регулюються нормами Особливої частини

цивільного процесуального права?
1779.
Яке значення має практика Європейського суду з прав
людини при розгляді справ судами України?
1780.
Коли не підлягають застосуванню норми Закону України
«Про міжнародне приватне право»?:
1781.
Яке значення мають Постанови Пленуму Верховного Суду
України та Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ?
1782.
Які повноваження органу судової влади в цивільному
судочинстві є предметними?
1783.
Які повноваження органу судової влади у цивільному
судочинстві є функціональними?
1784.
Яким судом здійснюється перегляд рішень у цивільних
справах, що не набрали законної сили?
1785.
Що є характерним для правосуддя, як самостійної галузі
державної діяльності, в цивільному судочинстві?
1786.
Які відносини регулюються нормами Загальної частини
цивільного процесуального права?
1787.
Провадження у цивільних справах здійснюється відповідно
законодавства чинного на момент?
1788.
Які відносини належать до сфери регулювання Цивільного
процесуального кодексу?
1789.
Назвіть міжнародний акт який визначає основні положення
цивільного судочинства в Україні?
1790.
Яке значення міжнародних договорів за участю України для
цивільного процесу України?
1791.
У якій частині ЦПК передбачені завдання та основні
завдання цивільного судочинства?

1792.
У цивільному судочинстві суд застосовує спосіб захисту права
чи інтересу, який визначено у?
1793.
Які з наведених (перелічених) завдань повинні
вирішуватися в цивільному судочинстві при розгляді та вирішенні
кожної цивільної справи?
1794.
У якій з частин системи цивільного процесуального права
передбачено правове регулювання питань пред’явлення позову до
суду?
1795.
У яких положеннях проявляються диспозитивні основи
(засади) цивільного судочинства?
1796.
До якої форми (значення) в основному зводиться
характеристика правосуддя у цивільних справах?
1797.
Розглядаючи і вирішуючи справу в порядку цивільного
судочинства суд в першу чергу повинен (зобов’язаний) керуватися?
1798.
Здійснення правосуддя у цивільних справах є функцією?
1799.
У сфері якого судочинства виникають суспільні
відносини, що є предметом цивільного процесуального права?
1800.
Що є змістом методу цивільного процесуального права?
1801.
Які основні положення характеризують поняття
цивільного процесуального права як галузі?
1802.
Які повноваження органу судової влади у цивільному
судочинстві є предметними?
1803.
Які повноваження органу судової влади у цивільному
судочинстві є функціональними?
1804.
Назвіть правільно джерело Цивільного процесуального
права України у формі кодифікованого акта?
1805.
За якої умови цивільний процесуальний закон не має
зворотної дії в часі?
1806.
За яких умов у особи виникає право на судовий захист?
1807.
У чому полягає нотаріальна форма захисту прав
фізичних та юридичних осіб?
1808.

Що розуміють під самозахистом як формою захисту

цивільних прав?
1809.

У якому випадку особи можуть звернутись до третейської

форми захисту прав та інтересів?
1810.

Що

не

належить

до

основних

засад

судочинства

визначених Конституцією України?
1811.
Назвіть джерело Цивільного процесуального права
України?
1812.
Визначте основний нормативно-правовий акт, який
детально регулює цивільний процес?

1813.
Третейський суд як альтернативна форма розгляду спорів
утворюється?
1814.
1815.
Які елементи виділяються в процесі доказування у
цивільному судочинстві (процесі)?
1816.

Що з перерахованого є засобом доказування в цивільному

процесі?
1817.
У цивільному судочинстві (процесі) належними є докази, які?
1818.
Належність доказів у цивільному судочинстві (процесі) вправі
обґрунтовувати?
1819.
У цивільному судочинстві (процесі) допустимими є докази,
які?
1820.
У цивільному судочинстві (процесі) обов’язок доказування
покладається на?
1821.
У цивільному судочинстві (процесі) свідок розповідає відомі
йому обставини по справі так як – це?
1822.
У цивільному судочинстві (процесі) свідком може бути?
1823.
В цивільному процесі за дачу завідомо неправдивих свідчень
у судовому засіданні, свідок притягується до?
1824.
Відповідно до ЦПК України, докази характеризуються
такими ознаками?
1825.
За суб’єктом формування письмові докази в цивільному
процесі поділяються на?
1826.
В цивільному процесі письмові, речові та електронні докази,
які не можливо доставити в суд?
1827.
Не є доказом в цивільному процесі показання свідка, який?
1828.
Висновок експерта в цивільному процесі складається з таких
частин?
1829.
В цивільному процесі за дачу завідомо неправдивого
висновку експерт несе?
1830.
Питання, з яких має бути проведена експертиза, що
призначається судом в цивільному процесі , визначаються?
1831.
У разі повторної неявки належно викликаного свідка в судове
засідання без поважних причин суд в цивільному процесі застосовує
до нього?
1832.
За суб’єктами доказової діяльності в цивільному процесі
виділяють наступні види оцінки доказів?

1833.
За характером зв’язку змісту доказів із фактами, які необхідно
встановити в тій чи іншій справі, в цивільному процесі виділяють такі
види доказів?
1834.
За способом формування в цивільному процесі письмові
докази поділяються на?
1835.
Основними формами пояснень сторін, третіх осіб, їх
представників в цивільному судочинстві (процесі) є?
1836.
В цивільному судочинстві (процесі) свідок має право?
1837.
В цивільному судочинстві способами дослідження висновку
експерта є?
1838.
В цивільному судочинстві у разі неможливості доставити
речові докази в судове засідання, за їх місцезнаходженням огляд
здійснюють?
1839.
В цивільному судочинстві виклик свідка здійснюється?
1840.
В цивільному судочинстві суд здійснює оцінку доказів?
1841.
В цивільному судочинстві опис проведених експертом
досліджень має бути?
1842.
В
цивільному
судочинстві
експертиза
обов’язково
призначається за клопотанням хоча б однієї із сторін, якщо у справі
слід встановити?
1843.
У разі відсутності достатньої кількості доказів у сторін по
справі, збирання доказів здійснюється?
1844.
В цивільному судочинстві за процесом формування даних про
факти докази в теорії цивільного процесу поділяються на?
1845.
Які властивості доказів закріплено в чинному ЦПК?
1846.
Які невід'ємні складові включає в цивільному процесі
доказування?
1847.
В цивільному судочинстві у заяві про виклик свідка
зазначається?
1848.
За джерелом доказів в цивільному судочинстві їх поділяють
на?
1849.

В цивільному судочинстві суд оцінює докази за своїм

внутрішнім переконанням, що ґрунтується на?
1850.

Залежно від стадії цивільного судочинства оцінка доказів в

цивільному судочинстві поділяється на?

В цивільному судочинстві предметом доказування при

1851.

судовому розгляді є факти?
1852.

В цивільному судочинстві (процесі) засобами доказування

виступають?
1853.
Як експерт у цивільному судочинстві (процесі) може
залучатися особа, яка відповідає вимогам, які передбачені?
1854.
Акти про знищення речових доказів, долучені до матеріалів
судових справ, повинні обов'язково затверджуватися?
1855.

Речовими доказами в цивільному судочинстві виступають?

1856.

В цивільному судочинстві преюдиційні факти ґрунтуються на

підставі?
1857.

Допит всіх неповнолітніх свідків обов'язково провадиться в

присутності?
1858.

В

цивільному

судочинстві

призначення

експертизи

здійснюється на основі?
1859.

В цивільному судочинстві (процесі) доказування полягає в

тому, що?
1860.

Обов'язок зберігання речових доказів у незмінному стані до

набрання рішенням суду законної сили покладено на?
1861.

Що собою становить висновок експерта в цивільному

судочинстві?
1862.

Витребування доказів як стадія доказування полягає у тому,

що?
1863.

В цивільному судочинстві предмет доказування – це?

1864.

Процесуально-правовими

гарантіями

правильної

оцінки

судом доказів в цивільному судочинстві є?
1865.

Який з наданих елементів не є елементом доказування в

цивільному процесі?
1866.

Які факти в цивільному судочинстві потребують доказування?

1867.

В цивільному судочинстві речові докази – це?

1868.

За характером зв‘язку докази в цивільному судочинстві

поділяються на?
1869.

В яких випадках речові докази мають доказову цінність?

1870.

В цивільному судочинстві висновок експерта – це?

1871.

Оцінка доказів судом в цивільному судочинстві може бути?

1872.

В цивільному судочинстві свідок в судовому засіданні має

право давати показання?
1873.

Не підлягають допиту в якості свідків у цивільному

судочинстві?
1874.

У цивільному судочинстві в разі наявності у особи труднощів

щодо отримання письмових доказів по справі, вона може витребувати
їх у іншої особи, шляхом звернення до суду у формі?
1875.

У цивільному судочинстві в заяві про витребування доказів

зазначається?
1876.

У цивільному судочинстві протокол огляду доказів за місцем

їх знаходження складає7
1877.

У цивільному судочинстві експерт має право?

1878.

Яка подальша доля речових доказів, що є об’єктами, які

вилучені з
Про огляд доказів за їх місцезнаходженням згідно ЦПК

1879.

складається?
1880.

Хто призначається наказом голови суду для роботи з

речовими

доказами

(зберігання,

обліку

тощо)

у

цивільному

судочинстві?
1881.

Для зберігання речових доказів у суді передбачено?

1882.

В якості свідка в цивільному судочинстві (процесі) може бути

допитана?
1883.

Особи, які мають дипломатичний імунітет, у цивільному

судочинстві можуть бути допитані як свідки при умові?

1884.

У цивільному судочинстві нотаріус не має права давати

свідчення в якості свідка щодо відомостей, які становлять нотаріальну
таємницю
1885.

У цивільному судочинстві виконання ухвали про тимчасове

вилучення доказів для дослідження судом покладається на?
1886.

У цивільному судочинстві дослідження відео- і звукозаписів у

судовому засіданні починається з такої процесуальної дії, як?
1887.

Вкажіть види судових експертиз в цивільному судочинстві?

1888.
Хто забезпечує належне дотримання процедури дослідження
речових доказів у цивільному судочинстві ?
1889.
В яких випадках свідок у цивільному судочинстві може
користуватись письмовими засобами?
1890.
У присутності яких осіб відбувається допит малолітнього
свідка у цивільному судочинстві?
1891.
У яких випадках суд може витребувати докази у цивільному
судочинстві?
1892.
В яких випадках суддя постановляє ухвалу про тимчасове
вилучення доказів у цивільному судочинстві?
1893.
Чи може бути представник у свідка в цивільному процесі?
1894.
Визначте, що є об’єктом доказування в цивільному процесі
(судочинстві)?
1895.

Яким поняттям охоплюється коло фактів матеріального і

процесуального

характеру,

які

підлягають

встановленню

для

вирішення цивільних справ у суді?
1896.

До принципів судового доказування в цивільному процесі

відносяться?
1897.

Підставою звільнення від доказування в цивільному процесі є?

1898.

Чи може доказування в цивільному процесі гуртуватись на

припущеннях?
1899.

У цивільному судочинстві в процесі доказування прийнято

виділяти такі елементи (стадії)?
1900.

Що з перерахованого

судочинстві?

є засобом доказування в цивільному

1901.

У цивільному судочинстві (процесі) належними є докази, які?

1902.

У цивільному судочинстві (процесі) допустимими є докази, які?

1903.

У цивільному судочинстві (процесі) обов’язок доказування

покладається на?
1904.

У цивільному судочинстві (процесі) докази характеризуються

такими ознаками як?
1905.

За суб’єктом формування письмові докази в цивільному процесі

поділяються на?
1906.

Яким чином здійснюється дослідження письмових та речових

доказів, які не можливо доставити в суд, відповідно до ЦПК?
1907.

З яких частин складається висновок експерта у цивільному

судочинстві (процесі)?
1908.

У разі неявки належно викликаного свідка в судове засідання без

поважних причин суд у цивільному судочинстві застосовує до нього?
1909.

За суб’єктами доказової діяльності в цивільному судочинстві

(процесі) виділяють наступні види оцінки доказів?
1910.

Які види доказів виділяють в цивільному судочинстві (процесі)

за характером зв’язку змісту доказів із фактами, які необхідно
встановити в тій чи іншій справі?
1911.

У цивільному судочинстві в разі неможливості доставити речові

докази в судове засідання їх огляд здійснюють?
1912.

У цивільному судочинстві свідок може брати участь у справі?

1913.

Вкажіть правило відповідно до якого суд у цивільному

судочинстві здійснює оцінку доказів?
1914.

У цивільному судочинстві (процесі) опис проведених експертом

досліджень має бути?
1915.

У цивільному судочинстві (процесі) експертиза обов’язково

призначається за клопотанням хоча б однієї із сторін, якщо у справі
слід встановити?

1916.

У разі відсутності достатньої кількості доказів у сторін, збирання

доказів в цивільному судочинстві (процесі) здійснюється?
1917.

За процесом формування даних про обставини справи докази в

цивільному судочинстві (процесі) поділяються на?
1918.

Яка властивість доказів закріплена в чинному ЦПК?

1919.

Які

невід'ємні складові включає

процес

доказування

в

цивільному
1920.

У цивільному судочинстві (процесі) в заяві про виклик свідка

зазначається?
1921.

В цивільному судочинстві (процесі)

за джерелом отримання

докази поділяються на?
1922.

У цивільному судочинстві (процесі) докази встановлюються на

підставі?
1923.

В цивільному судочинстві (процесі) під змішаними доказами

розуміють?
1924.

Залежно від стадії цивільного судочинства оцінка доказів

поділяється?
1925.

Предметом доказування при судовому розгляді цивільної справи

є факти?
1926.

В цивільному судочинстві (процесі) засобами доказування

виступають?
1927.

У

цивільному

судочинстві

(процесі) преюдиційні

факти

ґрунтуються на?
1928.

В цивільному судочинстві (процесі) доказування полягає в тому,

що?
1929.

Що

собою

становить

висновок

експерта в

цивільному

судочинстві (процесі)?
1930.

У чому полягає процедура витребування доказів

цивільному судочинстві (процесі)?

судом в

1931.

Відповідно до цивільного процесуального законодавства предмет

доказування – це?
1932.

Процесуально-правовими гарантіями правильної оцінки судом

доказів в цивільному судочинстві (процесі) є?
1933.

Який з наведених елементів не входить до структури доказування

в цивільному процесі?
1934.

Які факти в цивільному судочинстві (процесі)

потребують

доказування?
1935.

Відповідно до цивільного процесуального законодавства речові

докази – це?
1936.

На які види поділяються докази за характером зв‘язку в

цивільному судочинстві (процесі)?
1937.

У яких випадках речові докази в цивільному процесі мають

доказову цінність?
1938.

Відповідно

до

цивільного

процесуального

законодавства висновок експерта це?
1939.

В

цивільному судочинстві (процесі) оцінка доказів судом може

бути?
1940.

Якою мовою має право давати показання свідок в судовому

засіданні

мовою,

відповідно

до

цивільного

процесуального

законодавства?
1941.

Які особи не підлягають допиту у якості свідків, відповідно до

цивільного процесуального законодавства?
1942.

У разі наявності у особи труднощів щодо отримання письмових

доказів у цивільній справі, вона може витребувати їх у іншої особи,
шляхом звернення до суду з?
1943.

Відповідно до цивільного процесуального законодавства у заяві

про витребування доказів повинно бути зазначено?

1944.

Відповідно

до

цивільного

процесуального

законодавства протокол огляду доказів за місцем їх знаходження
складає?
1945.

Відповідно до цивільного процесуального законодавства експерт

має право?
1946.

Для роботи

з

речовими доказами (зберігання, облік тощо)

наказом голови суду призначається?
1947.

Яким чином здійснюється зберігання речових доказів у суді,

відповідно до цивільного процесуального законодавства?
1948.

Укажіть властивість фізичної особи, за наявності якої, вона може

бути допитана у якості свідка в цивільному судочинстві?
1949.

За якої умови особа, яка має дипломатичний імунітет, можє бути

допитана як свідок у цивільній справі
1950.

За якою умови нотаріус не може бути свідком в цивільному

судочинстві?
1951.

На яку особу (орган) покладено обов’язок щодо

виконання

ухвали про тимчасове вилучення доказів для дослідження їх судом?
1952.

У цивільному судочинстві дослідження відео- і звукозаписів у

судовому засіданні починається з такої процесуальної дії, як?
1953.

Вкажіть визначення поняття доказів, яке закріплене у ЦПК?

1954.

Яким нормативно-правовим актом закріплено поняття доказів у

цивільному процесуальному праві?
1955.

В цивільному судочинстві за суб’єктами доказової діяльності

виділяють наступний вид оцінки доказів?
1956.

Вкажіть

підставу

за

наявності

якої

суд

забовʼязаний

призначити обов’язкова експертизу в цивільному судочинстві ?
1957.

В цивільному процесі ознаками письмового доказу є?

1958.

У

цивільному

судочинстві висновок

експерта

повинен

обов’язково?
1959.

В цивільному судочинстві належність доказів визначається?

1960.

Відповідно до цивільного процесуального законодавства не є

засобом доказування?
1961.

У цивільному процесі обов’язок доказування у справах окремого

провадження покладається на?
1962.

У цивільному процесі дати свідком правдиві показання – це?

1963.

У цивільному процесі у якості свідка може бути допитана?

1964.

Основною гарантією достовірності показань свідка (який досяг

повноліття) як джерела доказів у цивільному процесі є?
1965.

В якому випадку сторони, треті особи та їх представники можуть

бути
1966.

За суб’єктом формування письмові докази в цивільному процесі

поділяються на?
1967.

Відповідно

до

положень

цивільного

процесуального

законодавства письмові докази, які не можливо доставити в суд?
1968.

Відповідно

до

положень

цивільного

процесуального

законодавства письмові докази як правило подаються?
1969.

Відповідно

до

положень

цивільного

процесуального

законодавства не є доказом показання свідка, який?
1970.

Відповідно

до

положень

цивільного

процесуального

законодавства висновок експерта викладається у:
1971.

В цивільному процесі за способом формування письмові докази

поділяються на:
1972.

Відповідно

до

положень

цивільного

процесуального

законодавства в огляді речових доказів за місцем їх знаходження
беруть участь?
1973.

Відповідно

до

положень

цивільного

процесуального

законодавства в судовому засіданні першим ставить запитання
свідкові?
1974.

Відповідно

до

положень

законодавства суд оцінює докази?

цивільного

процесуального

1975.

Відповідно

до

положень

цивільного

процесуального

законодавства опис проведених експертом досліджень має бути?
1976.

Відповідно

до

положень

цивільного

процесуального

законодавства призначення експертизи є обов’язковим за клопотанням
хоча б однієї із сторін, якщо у справі слід встановити?
1977.

Відповідно

до

положень

цивільного

процесуального

законодавства збирання доказів здійснюється?
1978.

Особи, які мають право відмовитися від давання показань?

1979.

В цивільному судочинстві (процесі) доказування полягає в тому,

що?
1980.

Обов'язок зберігання речових доказів у незмінному стані до

набрання рішенням суду законної сили покладено на?
1981.

Що

собою

становить

висновок

експерта

в

цивільному

судочинстві (процесі)?
1982.

У чому полягає зміст витребування

доказів, як стадії (етапу)

доказування в цивільному судочинстві (процесі)?
1983.

У чому полягає поняття предмета доказування в цивільному

судочинстві (процесі)?
1984.

З наведених нижче елементів виділіть той, який не є елементом

доказування в цивільному процесі?
1985.

Які факти потребують доказування в цивільному процесі?

1986.

На які види поділяються докази в цивільному процесі за

характером зв‘язку доказів з обставинами справи?
1987.

У якому з наведених випадків речові докази мають доказову

цінність в цивільному судочинстві?
1988.

Значення висновку експерта в цивільному судочинстві полягає?

1989.

Оцінка доказів судом в цивільному судочинстві може бути?

1990.
Вкажіть новий вид засобу доказування, який був невідомий
попереднім ЦПК?
1991.
У цивільному судочинстві (процесі) правило належності доказів
поширюється на засоби доказування?

1992.
Письмові докази в цивільному судочинстві включають такі
предмети?
1993.
Яким способом досліджуються письмові та речові докази в
цивільному судочинстві, які не можливо доставити в суд?
1994.
У якому випадку особа не може бути допитана у якості свідка в
цивільному судочинстві?
1995.
У якій формі (чи формах) викладається висновок експерта у
цивільному процесі (судочинстві)?
1996.
Яку знаведених частин повинен містити висновок експерта в
цивільному судочинстві
1997.
Висновок експерта у цивільному процесі (судочинстві) може
бути підготовлений?
1998.
У разі повторної неявки належно викликаного свідка в судове
засідання (у цивільному судочинстві) без поважних причин суд
застосовує до нього?
1999.
За суб’єктами доказової діяльності виділяють наступні види
оцінки доказів у цивільному процесі (судочинстві)?
2000.
За якою практичною ознакою докази у цивільному процесі
(судочинстві) поділяються на прямі та похідні?
2001.
За якою практичною ознакою письмові докази у цивільному
процесі (судочинстві) поділяються на оригінали та копії ?
2002.
У якій формі можуть давати пояснення сторони та треті особи, їх
представники в цивільному судочинстві (процесі)?
2003.
Вкажіть спосіб дослідження висновку експерта у цивільному
процесі (судочинстві)?
2004.
За якої умови здійснюється огляд доказів за їх місцем
знаходження у цивільному процесі (судочинстві)?
2005.
За клопотанням (заявою) якого учасника процесу здійснюється
залучення особи до цивільної справи у якості свідка?
2006.
У якому нормативно – правовому акті передбачено (закріплено)
правила оцінки доказів судом у цивільному процесі?
2007.
Яка вимога пред’являється ЦПК до змісту опис у проведеному
експертом дослідженні, викладених висновку?
2008.
У якому з наведених випадків призначення експертизи судом є
обов’язковим в цивільному процесі?
2009.
У разі відсутності достатньої кількості доказів у сторін в
цивільній
справі, збирання і подання додаткових доказів
здійснюється?
2010.
Електронні докази в цивільному процесі подаються?

2011.
Якій властивісті повинні відповідати докази в цивільному
процесі відповідно до ЦПК?
2012.
Які невід'ємні складові включає зміст процесу доказування в
цивільному судочинстві ?
2013.
На які види поділяються докази в цивільному процесі за
джерелом їх формування?
2014.

У цивільному процесі обставини справи встановлюються за

допомогою?
2015.

У цивільному процесі паперова копія електронного доказу

подана учасниками справи та посвідчена у порядку, передбаченому
законом набуває статусу?
2016.

Залежно від стадії цивільного судочинства оцінка доказів

поділяється на?
2017.

Що входить до змісту предмета доказування в цивільному

процесі?
2018.
Яке значення для справи про відшкодування шкоди завданої
злочином має вирок щодо особи, яка вчинила цей злочин?
2019.
Який факт становить предмет доказування у справах про
поновлення на роботі?
2020.
Який з доказів буде належним у справі про стягнення боргу за
договором позики?
2021.
Яке доказове значення має примірник кредитного договору у
справі про стягнення заборгованості по кредиту?
2022.
Що буде речовим доказом у справі про відшкодування шкоди
завданої ДТП?
2023.
Який вид юридичної відповідальності несе свідок за давання
завідомо неправдивих показань?
2024.
На кого з учасників процесу покладається обов’язок з'явитися до
суду і дати правдиві показання про відомі йому обставини?
2025.
Кому з учасників процесу належить обов’язок провести
дослідження матеріальних об'єктів, явищ і процесів, що містять
інформацію про обставини справи, і дати висновок з поставлених
питань?
2026.
Вкажіть, які процесуальні дії повʼязані з доказовою діяльністю у
справах позовного провадження, суд уповноважений вчиняти за
власною ініціативою?
2027.
Яка особа може бути експертом в цивільному судочинстві?
2028.
На якій стадії процесу може бути заявлений відвід судді?

2029.
Який порядок вирішення питань колегією суддів при вирішенні
цивільної справи?
2030.
Суддя не може брати участі в розгляді цивільної справи і
підлягає відводу (самовідводу), якщо?
2031.
Назвіть неправильні положення щодо недопустимості повторної
участі судді в розгляді цивільної справи?
2032.
Назвіть правильне законодавче положення щодо подання заяви
про відвід?
2033. Якому із наведених суб’єктів цивільних процесуальних
правовідносин може бути заявлено відвід?
2034. Помічник судді є двоюрідним братом громадянина Ф, який бере
участь у розгляді справи у якості свідка. Позивач вирішив заявити
відвід помічнику судді. Чи зобов’язаний суд задовольнити заяву про
відвід свого помічника?
2035. Позивач заявив відвід експерту, оскільки він при попередньому
розгляді даної справи брав участь як секретар судового засідання. Чи
зобов’язаний суд задовольнити дану заяву про відвід?
2036. За клопотанням позивача суд апеляційної інстанції допустив до
участі у справі перекладача. Відповідач заявив відвід перекладачу,
оскільки він брав участь у вирішені справи в суді першої інстанції. У
яких випадках може бути заявлено відвід перекладачу в суді
апеляційної інстанції?
2037.У розгляді справи бере участь неповнолітній свідок Г., його батько,
експерт, та представник позивача. Хто має право заявити відвід суду?
2038.Які учасники цивільного процесу мають право заявляти відвід судді,
секретарю судового засідання, експерту, спеціалісту?
2039.У яких випадках спеціаліст зобов’язаний заявити самовідвід?
2040.Якому учаснику цивільного процесу може бути заявлено відвід,
якщо під час попереднього вирішення цієї справи він брав участь у
процесі як експерт?
2041.Громадянин Н. бере участь у розгляді справи у якості перекладача. У
яких випадках від підлягає відводу?
2042.Представник позивача вирішив заявити відвід секретарю судового
засідання. Яка обов’язкова вимога відводу?
2043.Під час судових дебатів позивач з’ясував, що суддя є вітчимом
представника відповідача. Чи підлягає відводу суддя у даному
випадку?
2044.Беручи участь у справі у якості свідка, громадянин М. заявив відвід
судді, який є його сусідом. Як повинен вчинити суддя у даному
випадку. Чи підлягає відводу суддя у даному випадку?
2045.До якого моменту повинен бути заявленим відвід у цивільному
судочинстві?
2046.Під час розгляду справи про розлучення адвокат дізнався, що було
порушено порядок визначення судді для розгляду цієї справи. Як
повинен вчинити адвокат у даній ситуації?

2047.Думку яких учасників цивільного процесу повинен вислухати суддя
при вирішенні заяви про відвід?
2048.Суддя розглянув заяву про відвід. Яким процесуальним документом
він повинен оформити своє рішення про задоволення відводу?
2049.Під час розгляду справи про розлучення суддя місцевого суд
задовольнив заявлений відвід судді. Які наслідки відводу даного судді?
2050.Які наслідки відводу судді апеляційного суду?
2051.Після задоволення відводів та самовідводів суддів неможливо
утворити новий склад суду для розгляду справи. Як повинен вчинити
суддя у даній ситуації?
2052.Якому із наведених суб’єктів цивільних процесуальних
правовідносин може бути заявлено відвід?
2053.
При розгляді справи про визнання громадянина А. недієздатним,
заявник, представник психіатричного закладу, відмовився відповідати
на питання присяжного мотивуючи відмову тим, що присяжний не є
професійним суддею. Чи правомірні дії заявника і чому?
2054.
При ухваленні рішення апеляційним судом один із колегії суддів
відмовився від його підпису, мотивуючи це незгодою з позицією у
справі більшості суддів колегії. Чи правомірні такі дії судді і чому?
2055.У якому складі розглядаються цивільні справи

в суді першої

інстанції?
2056.До

суду

першої

інстанції

надійшла

заява

про

примусову

госпіталізацію громадянина Т. до протитуберкульозного закладу. У
якому складі суд буде розглядати дану справу?
2057.До апеляційного суду надійшла апеляційна скарга на рішення суду
першої інстанції про визнання особи недієздатною. У якому складі суд
апеляційної інстанції буде розглядати дану справу?
2058.У якому складі місцевий суд буде розглядати справу про надання
неповнолітній особі Н. повної цивільної дієздатності?
2059.При розгляді справи про розлучення громадян Р.В. та Р.К. і
визначення місця проживання їх неповнолітніх дітей суддя Р. є
головуючим та виступає від імені суду. У якому складі суду
розглядається дана справа?

2060.У випадках, встановлених ЦПК України, цивільні справи у судах
першої інстанції розглядаються колегіально. У якому складі діє така
колегія?
2061.У якому складі розглядаються справи в суді апеляційної інстанції?
2062.Суд першої інстанції переглядає цивільну справу про наданні
неповнолітній особі права на шлюб у зв’язку з нововиявленими
обставинами. У якому складі суд буде розглядати дану справу?
2063.Хто визначає склад колегії суддів для розгляду справи в суді
апеляційної інстанції?
2064.Яким чином вирішуються питання, що виникають під час розгляду
справи колегією суддів?
2065.Чи має право суддя утриматися від голосування при прийнятті
рішення колегіальним складом суду?
2066.Під час розгляду справи апеляційним судом, суддя К., будучи
головуючим, відмовився підписувати судове рішення, оскільки він не
погоджується із думкою більшості суддів судової колегії. Чи має право
суддя у такому випадку не підписувати судове рішення?
2067.Під час розгляду справи апеляційним судом суддя Б. не був згодний
з прийнятим рішенням. Як він повинен вчинити у даній ситуації?
2068.У судді Г., під час розгляду справи колегією суддів, склалася своя
окрема думка з приводу того, яке рішення повинен прийняти суд. Яким
чином оформляється окрема думка судді?

