Цивільне процесуальне право
Які особи у цивільному процесі визнаються сторонами?
Яка із ознак притаманна сторонам ?
Хто є позивачем у цивільній справі?
Які з процесуальних прав належать позивачеві?
Які існують види процесуальної співучасті?
Встановивши під час розгляду справи, що позов пред’явлений не до тієї
особи, яка повинна відповідати за позовом, що повинен зробити суд?
Коли можлива заміна неналежної сторони?
Які процесуальні права належать відповідачеві?
Яка співучасть є активною?
Які підстави процесуального правонаступництва?
Який із видів правонаступництва існує у цивільному процесі?
Яка необхідна умова для заміни неналежного відповідача?
У разі відсутності згоди позивача на заміну відповідача, суд може:
На які групи поділяються права та обов’язки сторін?
Яка відмінність третіх осіб від сторін у цивільному процесі?
Яка процедура вступу у процес третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги
щодо предмета спору?
На якій стадії процесу можливим є пред’явлення позову третіми особами з
самостійними вимогами щодо предмета спору?
Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмету спору, у
процесі мають процесуальне становище:
Яка мета участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог
щодо предмета спору?
Що спонукає до вступу в процес третіх осіб без самостійних вимог щодо
предмета спору?
Що обов’язково вказується у заяві
самостійних вимог?
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про залучення третьої особи без

Які основні ознаки третіх осіб?
Що тягне за собою вступ у справу третіх осіб без самостійних вимог?
На які види поділяються треті особи?
Якими правами та обов’язками наділені треті особи, які не заявляють
самостійних вимог щодо предмета позову?
Виявом дії якого принципу є норма щодо участі у цивільному процесі органів
та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси
інших осіб?
Що є головним обов’язком держави щодо пересічних громадян виходячи із
закріпленої у Конституції України соціальної сутності держави?
Яка мета участі у процесі органів та осіб, які захищають інтереси інших
осіб?
Які підстави участі у цивільному процесі органів та осіб, які захищають
інтереси інших осіб?
Який характер заінтересованості осіб, які захищають права інших:
До складу яких осіб у цивільному процесі слід віднести органи та осіб, які
захищають права, свободи та інтереси інших?
Які форми участі органів та осіб у цивільному процесі?
На якій стадії процесу може здійснюватися представництво осіб прокурором?
Що із переліченого не є процесуальним правом органів та осіб, які
захищають права, свободи та інтереси інших осіб?
Яка дія суду (судді) у разі, якщо особа, яка має цивільну процесуальну
дієздатність і в інтересах якої подана позовна заява, не підтримує заявлених
вимог?
Що слід розуміти під процесуальним представництвом?
Який характер носять правовідносини між представником та особою, яку
представляють?
Які загальновідомі види представництва?
Хто є законними представниками в цивільному процесі?
Хто може бути представником у суді?
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Які особи не можуть бути представниками в суді?
Ким повинна бути посвідчена довіреність фізичної особи?
Яка відмінність представництва в цивільному праві від представництва в
цивільному процесі?
Які документи посвідчують повноваження представників?
Яка основна відмінність осіб, які беруть участь у справі, від інших осіб?
Чим обумовлена участь в цивільному процесі представника?
До якої групи осіб відносяться процесуальні представники?
Який характер носять правовідносини між представником та судом?
Як поділяється представництво за підставами виникнення ?
Як поділяється представництво за ступенем обов’язковості ?
Який характер юридичної заінтересованості в процесі представника?
Хто може бути процесуальним представником в цивільному процесі?
Які документи посвідчують повноваження представників фізичних осіб?
Які повноваження представника в суді?
Чим посвідчуються повноваження представника юридичної особи в
цивільному процесі?
Хто з інших учасників процесу володіє спеціальними знаннями та навичками
застосування технічних засобів?
Яка особа може бути експертом?
Коли зустрічний позов приймається судом до розгляду?
На підставі чого здійснюється роз'єднання кількох позовних вимог у
самостійні провадження?
Чим характеризується позовне провадження ?
На що спрямовуються позови про присудження?
Коли може бути пред’явлений зустрічний позов?
Що додається до заяви, яка подається представником позивача?
Які елементи повинен містити позов?
Як відбувається об'єднання однорідних позовних вимог в одне провадження?
Який документ обов’язково додається до позовної заяви?
[Введите текст]

В який час може бути подано заперечення відповідача проти позову?
Ким може бути пред’явлений зустрічний позов в цивільному процесі?
Коли об’єднані позовні вимоги роз'єднуються у самостійні провадження?
За яких умов можливе об'єднання позовних вимог в одне провадження?
Пояснення сторін буває двох видів:
Що із переліченого є видом забезпечення позову в цивільному процесі?
Як вчиняє суд у випадках, коли подана позовна заява

не відповідає

встановленій законом формі та змісту?
Що є підставою для суду для відмови у відкритті провадження у справі?
Коли відповідач має право пред’явити зустрічний позов ?
Протягом якого строку суддя призначає попереднє судове засідання?
Попереднє судове засідання може бути відкладено?
Коли сторони зобов’язані подати докази у справі?
В якому випадку суд може ухвалити рішення у попередньому судовому
засіданні ?
Яка мета проведення попереднього судове засідання?
Протягом якого строку суд розглядає справи в першій інстанції?
До яких наслідків призводить перша неявка до суду без поважних причин
належно повідомленої сторони?
В яких випадках суд може відкласти розгляд справи?
На який строк може бути подовжено розгляд справи судом?
У яких випадках суд може оголосити перерву в судовому засіданні?
Протягом якого строку суд розглядає справи про стягнення аліментів?
Протягом якого строку суд розглядає справи про поновлення на роботі?
Які наслідки неявки представника у судове засідання?
Які наслідки повторної

неявки до суду без поважних причин належно

повідомленого позивача?
З яких частин складається стадія судового розгляду?
Які вам відомі форми закінчення провадження без ухвалення рішення суду
по цивільній справі?
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На які види поділяється вимушене зупинення провадження у справі?
До чого може призвести смерть фізичної особи, яка була стороною у справі?
Яку дію слід вчинити судді при призначенні експертизи у справі ?
Що є підставою для залишення заяви без розгляду?
Протягом якого строку слід подати письмові зауваження щодо неповноти
журналу судового засідання?
У яких формах викладаються судові рішення?
З яких частин складається судове рішення?
Яким повинно бути рішення суду?
Які частини судового рішення оголошуються негайно після закінчення
судового розгляду?
Які дані відображаються в мотивувальній частині хвали суду?
З якого моменту рішення суду набирає законної сили?
Які існують способи усунення недоліків у судовому рішенні?
Яка з вимог позивача не є предметом розгляду в позовному провадженні?
Які дії суду у разі визнання позову відповідачем?
Які дії суду у разі відмови позивача від позову?
Які наслідки укладення мирової угоди між сторонами?
Хто із перелічених осіб визнається позивачем у справі?
Коли можуть вступити у справу треті особи, які заявляють самостійні вимоги
щодо предмета спору?
Що є підставою участі у справі третіх осіб без самостійних вимог?
Чим можуть бути підтверджені повноваження представника у цивільному
процесі?
До складу яких осіб у цивільному процесі слід віднести Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини, прокурора, органи державної влади
та органи місцевого самоврядування, які беруть участь в процесі?
Які особи не підлягають допиту як свідки?
У якій формі можлива участь в судовому засіданні спеціаліста?
У якій формі і до якого суду пред’являється позов?
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Що із переліченого не є підставою для відмови у відкритті провадження у
справі?
Яка мета проведення попереднього судового засідання?
В яких випадках

можливе ухвалення судового рішення у попередньому

судовому засіданні?
Протягом якого строку суд розглядає справи?
У яких випадках суд відкладає розгляд справи у зв’язку з неявкою в судове
засідання осіб, які беруть участь у справі?
В якій категорії справ суд може зупинити розгляд справи і призначити строк
для примирення сторін?
Кому в судових дебатах першим надається слово?
Яким вимогам повинно відповідати рішення суду?
В яких формах викладаються судові рішення?
В яких випадках суд допускає негайне виконання судових рішень?
При

пред’явленні

позовної

заяви

позивач

заявив

клопотання

про

забезпечення позову шляхом накладення арешту на спірне майно, суд таке
клопотання задовольнив і ухвалив рішення про задоволення вимог позивача.
Які документи повинен видати суд позивачеві для пред’явлення до державної
виконавчої служби?
За наявності яких обставин суд встановлює відстрочку або розстрочку
виконання рішення?
В яких випадках суд вирішує питання про примусове проникнення до житла
чи іншого володіння особи?
Протягом якого строку державний виконавець передає до суду мирову угоду,
укладену між сторонами або відмову стягувача від примусового виконання?
Який суд вирішує питання про поворот виконання рішення?
Який строк подання заяви про поворот виконання рішення суду?
До якого суду подається заява про поновлення пропущеного строку для
пред’явлення виконавчого документа до виконання?
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Дитячий клуб «Юний технік» звернувся до суду з позовною заявою про
відшкодування збитків, заподіяних 14-річним К за розбиті в приміщенні
вікна. Суддя на стадії провадження у справі до судового розгляду визнав
неповнолітнього К неналежним позивачем, залучивши до справи батьків К як
належних позивачів. Чи законні такі дії суду?
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?
Фермер С пред’явив позовну заяву до відповідача про повернення йому
автопричепу та іншого знаряддя, яке було передане відповідачеві в
тимчасове користування. Суддя, ознайомившись з позовною заявою та
доданими до неї матеріалами, відмовив позивачеві у відкритті провадження у
справі, оскільки позивач до позовної заяви не додав акт про передачу майна
відповідачеві. Чи законні такі дії судді?
Суддя місцевого суду після розгляду позову громадянки М про стягнення
аліментів з відповідача на утримання неповнолітнього А, ухвалив рішення у
справі не вказавши на негайне його виконання. Чи законні такі дії судді?
Громадянка А у справі про встановлення права власності на частину майна в
спільній сумісній власності подружжя в судовому засіданні заявила
клопотання про залучення до справи її матері К як представника у справі її
інтересів. Суд відмовив у задоволенні цього клопотання. Чи правомірні дії
суду?
Про що секретар судового засідання доповідає судді під час судового
розгляду цивільної справи ?
Що з переліченого є підставою для залишення позовної заяви без розгляду?
Під час розгляду справи про встановлення батьківства суддя був
роздратований поведінкою позивачки, яка скрупульозно ставилась до
запитань та відповідей на них відповідача, заявляла клопотання, просила суд
сприяти їй у витребуванні доказів тощо. Суддя висловив щодо позивачки
нецензурні слова, назвав її повією та сказав, що якщо б він був на місці
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відповідача, то вчинив би так само, як і відповідач. Як позивачка може
відреагувати на таку поведінку судді?
Кого із перерахованих осіб можна віднести до осіб, які беруть участь у
cправі?
Що слід розуміти під предметом позову ?
Що таке позовна заява?
Що слід розуміти під правом на пред’явлення позову?
Якого позову в теорії цивільного процесу не існує?
Які процесуальні дії слід вчинити судді під час відкриття провадження по
даній справі? Ш продала М половину будинку, що належав їй на праві
приватної власності. Через три роки Ш здала в оренду другу половину
будинку К. Довідавшись про це, М подав позов у суд і просив визнати
недійсним договір між Ш і К. В судовому засіданні він заявив, що договір
оренди другої половини будинку може бути укладений лише з його згоди,
адже Ш і він є власниками цього будинку.
Що надсилається одночасно з копією ухвали про відкриття провадження у
справі третій особі ?
Які строки проведення попереднього судового засідання?
Що слід розуміти під підготовкою справи до судового розгляду?
Яка мета попереднього судового засідання ?
Що є змістом стадії судового розгляду?
Який загальний строк розгляду і вирішення цивільних справ у судах?
Які питання вирішуються у підготовчій частині судового розгляду?
Коли суд постановляє ухвалу про залишення заяви без розгляду?
В якому випадку суд зобов 'язаний зупинити провадження у справі ?
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
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повинен був вчинити суддя?
Яке рішення суду є імперативним судовим рішенням?
Яку інформацію повинна містити описова частина рішення ?
Які частини рішення повинні бути проголошені негайно після закінчення
судового розгляду?
Що означає реалізованість судового рішення?
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?
До суду із позовною заявою про розірвання шлюбу звернулась гр П. Суд
ухвалив рішення про розірвання шлюбу, однак у рішенні суду не було
визначено місце проживання їх неповнолітнього сина, хоча це питання
обговорювалось у судовому засіданні та було вирішено по суті, що дитина
залишається проживати із позивачкою. Який процесуальний акт має
ухвалити суд?
До суду звернувся гр Р із позовом про визнання шлюбу недійсним.
Відповідачка гр Л з’явилась у судове засідання, але за порушення порядку та
невиконання розпоряджень головуючого була видалена із зали судового
засідання відповідно до ст ЦПК України. Чи правомірні дії суду?
У зв’язку із перебуванням позивача в тривалому службовому відрядженні
суд з власної ініціативи зупинив провадження у справі. Після повернення
позивача з відрядження (через три роки), провадження у справі було
поновлено. У судовому засіданні відповідач просив суд відмовити в позові,
посилаючись на пропущення позивачем строку позовної давності. Чи може
бути прийнята судом ця обставина як підстава для відмови у позові?
У рішенні суду за позовом гр С до гр К було зазначено: «зобов’язати гр К
повернути гр С костюм або інший одяг вартістю сімсот грн». Протягом року
гр К рішення суду не виконувала. Вона пояснила державному виконавцеві,
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що костюма у неї немає, а із рішення суду їй не зрозуміло, які речі вона може
передати гр С замість костюма. Як має діяти державний виконавець в такій
ситуації?
До суду із спільною заявою про розірвання шлюбу звернулося подружжя П.
У П - чоловіка є неповнолітній син. Суддя відмовив у відкритті провадження
у справі та послався на п. 1 ч. 2 ст. 122 ЦПК, 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 ?
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?
Гр. В., скориставшись правилами альтернативної підсудності (ч. 1 ст. 110
ЦПК) 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.
Під час підготовки справи до судового розгляду суддя дійшов висновку про
доцільність вчинення такої процесуальної дії, як проведення огляду на місці
(ст. 140 ЦПК). Але про вчинення цієї процесуальної дії не клопотала жодна із
сторін. Чи може суд із власної ініціативи провести такий огляд у порядку
підготовки справи до судового розгляду?
При підготовці справи до судового розгляду суддя із позовної заяви
встановив, що заявлений свідок позивача збирається від’їжджати на постійне
місце проживання за кордон до країни, з якою у України немає договору про
правову допомогу. Суд дійшов висновку про необхідність забезпечення
доказу шляхом допиту такого свідка, але про це позивач не клопотав перед
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судом. Чи може суд з власної ініціативи на стадії підготовки справи до
судового розгляду забезпечувати докази?
До суду з позовом про визнання права на спадщину звернувся гр К. У
попередньому судовому засіданні один з відповідачів погодився на
укладення мирової угоди, а інші - визнали обставини справи. Чи може за
таких умов мирова угода бути визнана судом?
За якої умови після вступу в справу третьої особи, яка заявила самостійні
вимоги щодо предмета спору, розгляд справи розпочинається спочатку?
Яка підстава залишення позовної заяви без руху?
Під час розгляду справи про розірвання шлюбу суд встановив, що відсутня
згода відповідача на розірвання шлюбу й дійшов висновку про надання
сторонам строку один місяць для примирення. Яку процесуальну дію у
такому випадку вчиняє суд ?
Яке клопотання може заявити особа, яка бере участь у справі?
Хто роз’яснює особам, які беруть участь у справі, їх права та обов’язки?
Що зобов’язаний зробити суддя у зв’язку з відмовою позивача від позову?
Яку ухвалу постановляє суд у разі укладення сторонами мирової угоди?
Що є підставою для постановлення судом окремої ухвали?
Що не є підставою для відкладення розгляду справи?
На які обставини можуть посилатися сторонни у судових дебатах?
Коли можуть бути подані до суду письмові зауваження щодо неповноти
журналу судового засідання?
Які вимоги пред’являються до складання та оформлення протоколу про
проведення окремих процесуальних дій?
На підставі чого відновлюється провадження у справі?
Яким повинно бути судове рішення?
Яка із частин судового рішення проголошується негайно після судового
розгляду?
З якого моменту рішення суду набирає законної сили?
В якому випадку подається заява про роз’яснення рішення суду?
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Що є підставою для ухвалення додаткового рішення?
В судовому засіданні відповідачем заявлено клопотання про забезпечення
судом перекладача з української мови на російську, яке обґрунтоване тим, що
відповідач навчався в російській школі та не розуміє української мови. Як
повинен вчинити суддя у даній ситуації?
Під час судового розгляду справи сторони домовились укласти мирову угоду.
Суддя відмовив у затвердженні умов мирової угоди і закритті провадження у
справі мотивуючи тим, що цивільна справа вже розглядається судом і
виключно до його компетенції належить подальший її розгляд і вирішення.
Положення якого принципу цивільного процесуального права були порушені
вказаними діями судді?
До яких видів принципів цивільного процесуального права відноситься
принцип змагальності сторін за формою нормативного закріплення?
Змістом якого принципу є положення про обов’язкову присутність під час
розгляду справи осіб, які беруть участь у справі?
Як називається норма права, яка містить вичерпне формулювання того чи
іншого принципу цивільного процесуального права?
Громадянин Н, який брав участь у справі у якості третьої особи з
самостійними вимогами звернувся до суду із клопотанням про надання
інформації про результати розгляду справи. Суддя відмовив у задоволенні
клопотання мотивуючи тим, що вся інформації міститься у судовому
рішенні. Який принцип було порушено судом?
Громадянин В, який брав участь у справі у якості представника третьої особи
без самостійних вимог, яку він заміняв в процесі, не був належним чином
повідомлений про час і місце судового засідання. Суд розглянув і вирішив
справу без його присутності? Чи підлягає скасуванню дане рішення суду?
Хто може бути присутній у судовому засіданні під час закритого судового
розгляду?
Як проводиться в залі судового засідання відеозйомка із застосуванням
стаціонарної апаратури?
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На які види класифікуються принципи цивільного процесуального права за
об’єктом правового регулювання?
До якого виду принципів належить принцип одноособового та колегіального
розгляду справ?
Як

співвідносяться

між

собою

поняття

«принципи

цивільного

процесуального права» і «принципи судочинства»?
Яка ознака характерна принципам цивільного процесуального права?
Принципи цивільного процесуального права можуть виражатися у змісті
ряду норм та положень даної галузі права. У яких випадках це відбувається?
Яка ознака характерна для принципів цивільного процесуального права?
Що визначають принципи цивільного процесуального права?
Чи впливають рішення Європейського суду з прав людини на визначення
змісту принципів цивільного процесуального права України?
Під час розгляду справи суддя неодноразово відкладав судове засідання у
зв’язку із задоволенням клопотань про виклик свідків, хоча відповідної заяви
від сторін процесу не надходило. Який принцип цивільного процесу був
порушений?
Як співвідносяться норми цивільного процесуального права та принципи
цивільного процесуального права?
Яке значення набувають принципи, закріплені в нормах цивільного
процесуального права?
Визначення якого поняття міститься у твердженні «Це основні нормативні
положення, що визначають сутність, структуру та суттєві риси цивільного
процесу»?
Що визначають принципи цивільного процесуального права?
Стаття сьома ЦПК України передбачає: «мова цивільного судочинства
визначається статтею чотирнадцятою Закону України «Про засади державної
мовної політики». Який спосіб нормативного закріплення є характерним для
принципу державної мови судочинства?
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Чому

принципи

цивільного

процесуального

права

перебувають

у

взаємозв’язку і взаємозалежності?
Яка кількість принципів характерна для галузі цивільного процесуального
права?
У якому випадку принципи цивільного процесуального права здобувають
обов’язкову силу?
Під час розгляду справи суддя відмовив відповідачеві у задоволені
клопотання про виклик свідка, оскільки з боку позивача свідки були відсутні.
Який принцип цивільного процесу був порушений?
У чому полягає практичне значення принципів цивільного процесуального
права?
Який спосіб нормативного закріплення є характерним для принципу
змагальності?
У якому випадку допускається закритий судовий розгляд?
Чим відрізняється здійснення правосуддя судом від інших способів
вирішення цивільно-правових спорів?
Який принцип забезпечує досягнення справедливого балансу між загальними
інтересами всього суспільства і вимогами захисту фундаментальних прав
приватних осіб?
Апеляційний суд відкрив провадження у справі за нововиявленими
обставинами. Який склад суду буде переглядати дане рішення?
Цивільна справа про усиновлення була розглянута суддею одноособово. Які
гарантії передбачає ЦПК у разі розгляду справи неповноважним складом
суду?
Гарантіями якого принципу є заборона втручання у здійснення правосуддя?
Під час попереднього судового засідання у справі про встановлення
батьківства сторони вирішили передати справу на розгляд до третейського
суду. Суддя задовольнив дане клопотання. Зміст якого принципу цивільного
процесу було порушено?
Чи мають право третейські суди виносити рішення ім’ям України?
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Чи поширюється дія принципу рівності учасників цивільного процесу перед
законом і судом на юридичних осіб?
Скасовуючи оскаржуване рішення касаційний суд передав справу на новий
розгляд до суду першої інстанції з вказівкою про вірогідність доказів, які
були досліджені з порушенням норм процесуального права та їх перевагу над
іншими доказами у справі. Який принцип цивільного процесуального права
було порушено?
Під час розгляду справи позивач заявив клопотання про залучення
перекладача, оскільки він не володіє на належному рівні українською мовою.
Суд відмовив у задоволені клопотання, мотивуючи тим, що позивачеві була
вже надана згода суду на те, щоб він виступав у суді рідною мовою. Чи були
порушені положення принципу державної мови судочинства?
Громадянин К, будучи залучений у якості третьої особи без самостійних
вимог

заявив

клопотання

про

необхідність

забезпечення

допомоги

перекладача, оскільки він не володіє українською мовою Як повинен вчинити
суд у даній ситуації?
Відповідач звернувся із клопотанням до суду перекласти всі процесуальні
документи угорською мовою, оскільки він не володіє на належному рівні
українською мовою. Як повинен вчинити суд у даному випадку?
Громадянин В, який брав участь у справі у якості третьої особи без
самостійних вимог і не володів українською мовою, користувався допомогою
перекладача. Судове рішення суд склав тільки українською мовою,
відмовляючи її перекласти на російську мову, якою володів громадянин В.
Чи було порушено судом принцип державної мови судочинства?
У якому складі провадиться вирішення цивільних справ у суді касаційної
інстанції?
Під час розгляду справи суд, з метою економії процесуальних строків,
вирішив не фіксувати судовий процес технічними засобами. Положення
якого принципу були порушені у даному випадку?
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Громадянка Р подала позови до громадянина Ф про встановлення батьківства
та про стягнення аліментів. Враховуючи взаємопов’язаність вимог суд
об’єднав їх в одне провадження. Протягом якого часу суд повинен
розглянути цю справу?
В судовому рішенні суд ухвалив розподілити порівну спадщину померлого
між його синами С та П. Громадянин К, який є позашлюбною дитиною
спадкодавця, звернувся до суду з вимогою ознайомитися з матеріалами
справи, оскільки за законом він має такі ж самі права на спадкування як і С та
П. Суд відмовив йому у задоволенні клопотання про ознайомлення з
матеріалами справи мотивуючи тим, що громадянин К, не є стороною у
справі і не наділений таким правом. Зміст якого принципу цивільного
процесу було порушено?
Як називаються сторони у справах наказного провадження?
У якому з наведених прикладів суддя зобов’язаний заявити самовідвід?
Сторони та інші особи, які беруть участь у справі мають рівні права щодо
подання доказів, їх дослідження та доведення перед судом їх переконливості.
Зміст якого принципу цивільного процесу відображає дане твердження?
Позивач заявив клопотання про допуск до участі у справі громадянина К,
який має вищу юридичну освіту для надання йому правової допомоги під час
розгляду справи. У якості якого суб’єкта цивільного процесу виступатиме
громадянин К?
До якого моменту може бути заявлено відвід судді?
Під час судового розгляду справи про визнання права користування
житловим приміщенням судом було встановлено, що судове рішення може
вплинути на права і обов'язки громадянина М, який орендує кімнату в
квартирі щодо якої виникнув спір. Яку ухвалу повинен постановити суд?
У якому випадку виникає пасивна співучасть у цивільному процесі?
При надходженні позовної заяви, судом було встановлено, що вимоги
пред'явлено не до тієї особи, яка має відповідати за позовом. Позивач не
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заявив

клопотання

про

заміну

первісного

відповідача

належним

відповідачем. Як повинен вчинити суддя?
Яким документом підтверджуються повноваження прокурора на участь у
судовому засіданні при здійсненні представництва громадян?
Громадянин Б заявив клопотання до суду про його залучення у якості третьої
особи із самостійними вимогами, пред’явивши позов до громадян М і Д, які є
сторонами у справі. До якого моменту громадянин Б має право вступити у
справу?
Подружжя М звернулись із позовом до суду про виселення із квартири
громадянина К, його дружини та двох неповнолітніх дітей. Який вид
процесуальної співучасті виникає у даному випадку?
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?
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?
При отриманні позовної заяви судом було встановлено, що справа не
підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства. Як повинен вчинити
суддя у даній ситуації?
Позивачка звернулась до суду з позов до громадянина Угорщини В про
визнання батьківства. З позовної заяви вбачається, що відповідач проживає
на території Угорщини. Як повинен вчинити суддя у даному випадку?
Відповідно

до

якого

права

визначаються

цивільна

процесуальна

правоздатність і дієздатність іноземних осіб в Україні?
Стягувач Р подав клопотання про надання дозволу на примусове виконання
рішення іноземного суду громадянином України С. В ході розгляду даного
клопотання було встановлено, що місцезнаходження боржника невідоме.
Який суд повинен розглянути це питання?

[Введите текст]

Який правовий режим встановлює законодавство України в галузі захисту
прав та інтересів іноземних осіб в порядку цивільного судочинства?
У яких з наведених випадках здійснюється фіксування судового засідання
звукозаписувальним технічним засобом?
Який принцип цивільного процесу передбачає, що учасники правовідносин
повинні мати можливість у розумних межах передбачити наслідки своєї
поведінки?
Яка

з

наведених

ознак

притаманна

цивільним

процесуальним

правовідносинам?
Громадянин С звернувся до адвоката з проханням написати позовну заяву на
оскарження дій голови сільської ради. Чи виникли у даному випадку цивільні
процесуальні правовідносини?
Хто є обов’язковим суб’єктом цивільних процесуальних правовідносин?
Який

елемент

входить

до

структури

цивільних

процесуальних

правовідносин?
Який характер мають відносини, які виникають між учасниками цивільного
процесу?
Що є однією з підстав виникнення цивільних процесуальних правовідносин?
У чому полягає зв'язок між нормами цивільного процесуального права і
цивільними процесуальними правовідносинами?
З

якого

моменту

особа

наділяється

цивільною

процесуальною

цивільною

процесуальною

правоздатністю?
Який

з

наведених

суб’єктів

наділений

правоздатністю?
Громадянин Ф був повідомлений про необхідність явки до суду у якості
свідка. Чи наділений громадянин Ф цивільною процесуальною дієздатністю?
Які елементи входять до складу цивільної процесуальної правосуб’єктності?
Що визначається як здатність фізичних і юридичних осіб, за наявності вимог
передбачених нормами цивільного процесуального законодавства, мати
цивільні процесуальні права і обов’язки учасника цивільного процесу?
[Введите текст]

Чи наділені цивільною процесуальною правоздатністю юридичні особи?
Які з наведених осіб наділені обмеженою цивільною процесуальною
дієздатністю?
Громадянин С, якому виповнилось сімнадцять років звернувся до суду з
позовом про розірвання шлюбу, зареєстрованим між ним і громадянкою М.
Суд повернув позовну заяву на підставі того, що вона подана недієздатною
особою. Чи має право громадянин С подати позовну заяву?
Які з наведених осіб наділені цивільною процесуальною дієздатністю?
Громадянин Г виступає у суді у якості представника позивача. До якої групи
учасників цивільного процесу він належить?
Процесуальне становище якого учасника цивільного процесу матиме
громадянин Б, який має вищу юридичну освіту і надає правову допомогу
відповідачеві?
Громадянин Д виступає у суді у якості свідка. До якої групи учасників
цивільного процесу він належить?
Як допускається до участі у справі особа, яка надає правову допомогу?
Третя особа без самостійних вимог заявила клопотання про необхідність
отримання правової допомоги та допуск до участі у справі Громадянина П у
якості особи, яка надає правову допомогу. Суд відмовив у задоволені
клопотання, мотивуючи тим, що треті особи не належать до осіб, які мають
право на заявлення таких клопотань. За заявою яких учасників цивільного
процесу суд допускає особу, яка надає правову допомогу?
За заявою яких учасників процесу допускається перекладач?
Чи має право перекладач відмовитися від участі у цивільному процесі?
Перекладач, в силу недостатніх знань, неправильно

переклав суть

процесуальних дій. Чи підлягає перекладач кримінальній відповідальності?
Що є однією з підстав виникнення, зміни та припинення цивільних
процесуальних правовідносин?
Хто з наведених осіб не є учасником цивільного процесу?

[Введите текст]

Які з наведених учасників цивільного процесу складають окрему групу
суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин?
До якої групи учасників цивільного процесу належить експерт?
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини звернувся до суду із
заявою про захист прав та інтересів громадянина В. Процесуальне становище
якого учасника процесу матиме Уповноважений Верховної Ради України з
прав людини?
Який з наведених учасників цивільних процесуальних правовідносин
здійснює організаційно-технічне забезпечення процесу?
Громадянин П був залучений до участі у розгляді справи у якості
перекладача. До якої групи суб’єктів цивільних правовідносин він належить?
Будучи допущеним до участі у справі у якості особи, яка надає правову
допомогу, Громадянин Д подав до суду письмові зауваження з приводу
неправильності журналу судового засідання та просив їх усунути. Суддя
відмовив у розгляді даного клопотання, мотивуючи тим, що особа, яка надає
правову допомогу не має такого права. Чи має право громадянин Д заявляти
зауваження з приводу неправильності чи неповноти журналу судового
засідання?
Хто є особами, які беруть участь у справі у справах окремого провадження?
Громадянин Б звернувся до суду з вимогою про стягнення нарахованої, але
не виплаченої заробітної плати. Процесуальне становище якого суб’єкта
цивільного процесу він матиме?
Суд залучив до участі у справі громадянку Т у якості третьої особи без
самостійних вимог. Учасником якого виду провадження вона буде?
Чи має право брати участь у розгляді справи в порядку наказного
провадження представник третьої особи з самостійними вимогами?
Які учасники цивільного процесу мають право користуватися правовою
допомогою?
Які з наведених учасників цивільного процесу є особами, які беруть участь у
справі у справах наказного провадження?
[Введите текст]

Суд залучив до участі у справі громадянина К у якості свідка. Він заявив
клопотання про надання йому для ознайомлення журналу судового засідання.
Суд відмовив у задоволенні клопотання, мотивуючи тим, що свідок не
наділений даним правом. Які учасники цивільного процесу мають право
знайомитися з журналом судового засідання?
Які з наведених учасників цивільного процесу мають право прослуховувати
запис фіксування судового засідання технічними засобами, робити з нього
копії, подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи
неповноти?
Який основний обов’язок осіб, які беруть участь у справі?
Неповнолітня особа, під час розгляду справи про визначення її місця
проживання заявила бажання отримувати через свого батька інформацію про
судовий розгляд. Чи має дана особа таке право?
Хто може бути позивачем в суді?
Які з наведених суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин наділені
як матеріально-правовою, так і процесуальною заінтересованістю?
При розгляді справи про поділ спадщини, громадянка Р була залучена у
якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору.
Який характер заінтересованості має даний суб’єкт цивільних процесуальних
правовідносин?
Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин поділяються на осіб, які
беруть участь у розгляді справи та інших учасників цивільного процесу. За
яким критерієм проведена дана класифікація?
Прокурор звернувся із позовною заявою до суду з метою представництва
інтересів неповнолітньої особи. Який вид заінтересованості притаманний
йому?
Який з наведених суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин
наділений тільки процесуальною заінтересованістю?

[Введите текст]

Громадянка Д бере участь у розгляді справи у якості секретаря судового
засідання. До якої групи суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин
вона належить?
Громадянин Ч, який працює секретарем судового засідання, звернувся до
суду із позовом про розподіл спільного сумісного майна. Учасником якої
групи суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин він є у даному
випадку?
До якої групи суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин належить
представник виконавчого комітету сільської ради, який подав позов про
позбавлення громадян ПВ та ПГ батьківських прав?
В якому виді провадження можуть брати участь органи та особи, яким
законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб?
Представник органу опіки

і піклування звернувся до суду з метою

представництва інтересів неповнолітньої особи В. Процесуальне становище
якого суб’єкта цивільних процесуальних правовідносин він матиме?
У якому складі розглядаються цивільні справи в суді першої інстанції?
До суду першої інстанції надійшла заява про примусову госпіталізацію
громадянина Т до протитуберкульозного закладу. У якому складі суд буде
розглядати дану справу?
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?
У якому складі місцевий суд буде розглядати справу про надання
неповнолітній особі Н повної цивільної дієздатності?
При розгляді справи про розлучення громадян РВ та РК і визначення місця
проживання їх неповнолітніх дітей суддя Р є головуючим та виступає від
імені суду. У якому складі суду розглядається дана справа?
У випадках, встановлених ЦПК України, цивільні справи у судах першої
інстанції розглядаються колегіально. У якому складі діє така колегія?
У якому складі розглядаються справи в суді апеляційної інстанції?
[Введите текст]

Суд першої інстанції переглядає цивільну справу про надання неповнолітній
особі права на шлюб у зв’язку з нововиявленими обставинами. У якому
складі суд буде розглядати дану справу?
Хто визначає склад колегії суддів для розгляду справи в суді апеляційної
інстанції?
Яким чином вирішуються питання, що виникають під час розгляду справи
колегією суддів?
Чи має право суддя утриматися від голосування при прийнятті рішення
колегіальним складом суду?
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?
Під час розгляду справи апеляційним судом суддя Б не був згідний з
прийнятим рішенням. Як він повинен вчинити у даній ситуації?
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?
Якому із наведених суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин може
бути заявлено відвід?
Які особи не можуть бути представниками у справі?
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?
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?
За клопотанням позивача суд апеляційної інстанції допустив до участі у
справі перекладача. Відповідач заявив відвід перекладачу, оскільки він брав

[Введите текст]

участь у вирішені справи в суді першої інстанції. У яких випадках може бути
заявлено відвід перекладачу в суді апеляційної інстанції?
У розгляді справи бере участь неповнолітній свідок Г, його батько, експерт,
та представник позивача. Хто має право заявити відвід суду?
Які учасники цивільного процесу мають право заявляти відвід судді,
секретарю судового засідання, експерту, спеціалісту?
У яких випадках спеціаліст зобов’язаний заявити самовідвід?
Якому учаснику цивільного процесу може бути заявлено відвід, якщо під час
попереднього вирішення цієї справи він брав участь у процесі як експерт?
Громадянин Н бере участь у розгляді справи у якості перекладача. У яких
випадках він підлягає відводу?
Представник позивача вирішив заявити відвід секретарю судового засідання.
Яка обов’язкова вимога відводу?
Під час судових дебатів позивач з’ясував, що суддя є вітчимом представника
відповідача. Чи підлягає відводу суддя у даному випадку?
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?
До якого моменту повинен бути заявленим відвід?
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?
Думку яких учасників цивільного процесу повинен вислухати суддя при
вирішенні заяви про відвід?
Суддя розглянув заяву про відвід. Яким процесуальним документом він
повинен оформити своє рішення про задоволення відводу?
Під час розгляду справи про розлучення суддя місцевого суду задовольнив
заявлений відвід судді. Які наслідки відводу даного судді?
Які наслідки відводу судді апеляційного суду?

[Введите текст]

Після задоволення відводів та самовідводів суддів неможливо утворити
новий склад суду для розгляду справи. Як повинен вчинити суддя у даній
ситуації?
Правила якого виду підвідомчості встановлює можливість заявника обирати
з двох або більше юрисдикційних органів той, який здатен вирішити правове
питання найліпше?
Яким поняттям охоплюється питання нормативного визначення компетенції
суду з вирішення справ в порядку цивільного судочинства?
Громадянин С, який є приватним підприємцем, хоче оскаржити постанову
про накладення адміністративного штрафу за порушення правил паркування.
До компетенції якого суду належить дана справа?
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?
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?
Громадян Р, який є суддею Верховного Суду України звернувся до суду з
позовною заявою про розірвання шлюбу. За якими правилами визначається
підсудність даної справи?
Під час розгляду справи про визнання права власності на самочинне
будівнитво стороною у справі виступав Громадян К, який працює суддею
апеляційного суду. Як визначається підсудність даної справи?
Яким поняттям охоплюється розподіл компетенції між судами загальної
юрисдикції, на підставі виконуваних ними функцій?
Як називається віднесення підвідомчої суду справи до компетенції певного
суду?
Особа звернулася до суду за місцем проживання відповідача. Правила якого
виду підсудності були застосовані у даному випадку?
[Введите текст]

Яка з наведених видів підсудності цивільних справ відноситься до
територіальної підсудності?
За вибором якого учасника цивільного процесу визначається підсудність
цивільних справ при альтернативній підсудності?
При якому виді підсудності ЦПК України передбачає вичерпний перелік
цивільних справ, які з урахуванням їх природи пред’являються до певного,
передбаченого законом суду?
Особа вирішила звернутися до суду з позовом до приватної фірми про
спростування недостовірної інформації. До якого суду повинен звернутися
позивач?
До якого суду повинна звернутися особа у разі належності спору до
загальних правил підсудності?
Подружжя домовилося, що справа про розірвання шлюбу між ними буде
розглядатися судом за зареєстрованим місцем проживання дружини. Який
вид підсудності застосовується у даному випадку?
Громадянка Р, на утриманні якої перебуває її неповнолітній син, вирішила
подати позов про розірвання шлюбу. До якого суду вона може звернутися?
До якого суду подається позов про відшкодування шкоди, завданої внаслідок
скоєння злочину?
За правилами якого виду підсудності подаються позови про відшкодування
шкоди завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю
фізичної особи?
Громадянин К вирішив подати позов про відшкодування шкоди завданої
незаконними діями органу досудового розслідування. До якого суду можуть
також пред’являтися такі позови?
Особа придбала товар неналежної якості. Правила якого виду підсудності
застосовуються у разі подання позову про захист прав споживачів?
Позивач звернувся до суд з позовом про відшкодування шкоди завданої його
майну. Якому суду підсудна дана справа?

[Введите текст]

Якому суду підсудні справи щодо позовів, що виникають з діяльності філій
або представництва юридичної особи?
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?
До якого суду подаються позови до відповідача, місце реєстрації проживання
або перебування якого невідоме?
За

правилами

якого

виду

підсудності

пред’являються

позови

про

відшкодування збитків, завданих зіткненням суден?
Як визначається підсудність справ за участю громадян України, якщо обидві
сторони проживають за її межами?
Громадянка Л вирішила подати позов до кількох відповідачів. Як
визначається суд, якому підсудна дана справа?
За правилами якого виду підсудності подаються позови з приводу
нерухомого майна?
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?
Суддя, вирішуючи питання про відкриття провадження у справі, встановив,
що справа про розірвання шлюбу не підсудна цьому суду. Як повинен він
вчинити у даній ситуації?
Суддя, вирішуючи питання про відкриття провадження у справі, встановив,
що справа про розірвання шлюбу не підсудна цьому суду. Як повинен він
вчинити у даній ситуації?
Який вид ухвали постановляє суддя у разі встановлення під час вирішення
питання про відкриття провадження у справі, що порушені правила
підсудності?
Після відкриття провадження у справі і до початку судового розгляду
виявилося, що заяву було прийнято з порушенням правил підсудності. Як
повинен вчинити суддя?
[Введите текст]

Яке рішення повинен прийняти суддя, якщо під час судового розгляду справи
він встановить, що заяву було прийнято з порушенням правил підсудності?
Недопустимість

яких

спорів

між

судами

встановлено

цивільним

процесуальним законодавством України?
На підставі якого процесуального документу здійснюється передача справи з
одного суду до іншого у разі порушення правил підсудності?
Назвіть основні завдання цивільного судочинства передбачені (закріплені) у
ЦПК України:
Вкажіть

законодавство

відповідно

до

якого

здійснюється

цивільне

судочинство в Україні:
Провадження в цивільних справах здійснюється відповідно до закону:
Назвіть вид провадження в цивільному судочинстві в суді першої інстанції:
Якщо при розгляді цивільної справи буде встановлено, що спірні відносини
не врегульовані законом, суд повинен поступити наступним чином:
В порядку цивільного судочинства об’єктами судового захисту виступають:
Відповідно до Конституції України правосуддя здійснюється:
Серед наявних форм захисту цивільних прав, свобод та інтересів
пріоритетність належить:
Вкажіть правило відповідно до якого провадження в цивільних справах в суді
здійснюється відповідно до законодавства про цивільне судочинство,
чинного на час (момент):
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 та здійснюється відповідно до наступних
нормативно-правових актів:
Вкажіть правило відповідно до якого у разі невідповідності правового акту
закону України, суд, що розглядає цивільну справу:
Серед запропонованих ознак назвіть ту, яка характеризує судову форму
захисту прав, свобод та інтересів:
[Введите текст]

Назвіть ознаку, яка характеризує особливості позовного провадження в
цивільному судочинстві:
Серед запропонованих варіантів, виділіть той, який характеризує цивільну
процесуальну гарантію права на звернення до суду за захистом:
Назвіть суб’єктів, які у випадках, встановлених законом вправі звертатися до
суду за захистом:
Назвіть ознаку, яка властива для справ окремого провадження в цивільному
судочинстві:
Назвіть ознаку, яка властива для справ наказного провадження в цивільному
судочинстві:
Цивільне процесуальне право - це:
Визначте одне із завдань цивільного судочинства передбаченого у ЦПК
України:
Знайдіть відповідь,

у якій

розкривається

основна мета цивільного

судочинства:
Предмет цивільного процесуального права складають:
Цивільне

процесуальне

право

характеризується

такою

особливістю

(ознакою), як:
Як називається основний кодифікований нормативно-правовий акт, який
регулює процесуальний порядок судочинства у цивільних справах:
Захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів в
порядку цивільного судочинства здійснюється судом шляхом:
Вкажіть правило, передбачене у ЦПК України, відповідно до якого закон,
який встановлює нові обов’язки, скасовує чи звужує права, належні
учасникам цивільного процесу, чи обмежує їхнє використання:
Вкажіть правило, відповідно до якого, до суду в порядку цивільного
судочинства можуть звертатися органи та особи, яким надано право
захищати права, свободи та інтереси інших осіб, або державні чи суспільні
інтереси:

[Введите текст]

Вкажіть нормативно-правовий акт відповідно до якого здійснюється цивільне
судочинство:
Вкажіть вид провадження в суді першої інстанції в цивільному судочинстві
(процесі):
Провадження в суді першої інстанції, в порядку цивільного судочинства
виділяється самостійний вид:
Назвіть правильно всі види проваджень, які визначені у ЦПК України:
Вкажіть галузь права, в якій основним джерелом є Цивільний процесуальний
кодекс України:
З наведених прикладів вкажіть дату прийняття діючого Цивільного
процесуального кодексу України:
Знайдіть відповідь у якій сформульовано правило «аналогії закону» в
цивільному судочинстві (закріплене у нормах ЦПК):
Вкажіть правильну відповідь, якщо у разі невідповідності правового акту
Закону України або міжнародному договору, згода на обов’язковість якого
надана Верховною Радою України, суд застосовує:
У порядку цивільного судочинства суд вирішує справи відповідно до:
Визначте правило, відповідно до якого, відмова у розгляді справи в порядку
цивільного судочинства з мотивів відсутності, неповноти, нечіткості,
суперечливості законодавства, що регулює спірні відносини:
Знайдіть відповідь, у якій розкривається зміст поняття цивільного
процесуального права:
Вкажіть ознаку (властивість), яка характеризує цивільну процесуальну
форму:
Під стадією в цивільному процесі (судочинстві) слід розуміти:
Який з наведених видів проваджень в цивільному судочинстві визначається
(розглядається) як вид непозовного цивільного судочинства:
Вкажіть відповідь у якій вказано стадію цивільного судочинства:
Назвіть стадію в цивільному судочинстві, у якій справа вирішується по суті, і
як правило, завершується ухваленням судового рішення:
[Введите текст]

У цивільному процесі (судочинстві) позовне, наказне і окреме провадження
можуть відбуватися:
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 України у
порядку цивільного судочинства суди розглядають:
Здійснення цивільного судочинства в країні покладається на:
Який з наведених нормативних актів не відноситься до джерел цивільного
процесуального права:
Знайдіть ознаку, яка характеризує один із проявів методу правового
регулювання у цивільному процесуальному праві:
У порядку третейського провадження може розглядатися будь-який спір, що
виникає у:
Вкажіть форму захисту, яка є альтернативною судовій формі захисту
цивільних прав:
Сторонами у третейському суді є:
Для передачі спору на вирішення третейському суду обов’язково повинна
бути:
У порядку цивільного судочинства суди розглядають справи про:
Вкажіть ознаку, яка характеризує природу (сутність) третейських судів:
Третейський суд як альтернативна форма розгляду спорів утворюється:
Основними завданнями третейського суду є:
За яких умов, спір між сторонами може бути переданий на вирішення
третейському суду, до прийняття рішень у спорі компетентним судом:
У процесі розгляду і вирішення справ третейський суд застосовує норми
права інших держав, якщо:
Назвіть форму укладеної третейської угоди про передачу спору на вирішення
третейському суду:
Вкажіть правило за яким визначається місце проведення розгляду справи у
третейському суді (для вирішення конкретного спору):
[Введите текст]

Вкажіть процесуальний документ за допомогою якого здійснюється
звернення до третейського суду:
Порядок утворення третейського суду для вирішення конкретного спору
визначається:
Вкажіть нормативно-правовий акт, який застосовується третейськими судами
при вирішенні спорів:
Визначте умову, наявність якої є обов’язковою для призначення чи обрання
третейських суддів у кожній справі:
У якості судді третейського суду може бути призначена чи обрана особа, яка:
Чи вправі суддя третейського суду за свої послуги отримувати гонорар:
Назвіть підставу проведення закритого судового засідання в третейському
суді:
Зміст мирової угоди між сторонами в третейському суді викладається
безпосередньо у:
Учасниками розгляду справи у третейському суді є:
Вкажіть суб’єкта, якому належить право оскаржити рішення третейського
суду:
Протягом якого строку може бути подана заява до суду про скасування
рішення третейського суду:
Міжнародний комерційний арбітраж (або третейський суд) є різновидом:
Яким поняттям охоплюється угода сторін про передачу до міжнародного
комерційного арбітражу спорів, які виникли або можуть виникнути між
ними?
До міжнародного комерційного арбітражу можуть за угодою сторін
передаватися спори:
Арбітражна угода між сторонами про передачу вирішення справи до
міжнародного комерційного арбітражу повинна бути укладена:
Яким поняттям охоплюються договірна процедура про застосування
модельних правил комерційного арбітражу (ЮНСІТРАЛ)?:
Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ є документом, що містить:
[Введите текст]

В процесі доказування прийнято виділяти такі елементи:
Що з перерахованого є засобом доказування?
У цивільному судочинстві (процесі) належними є докази, які:
Належність

доказів

у

цивільному

судочинстві

(процесі)

вправі

обґрунтовувати:
У цивільному судочинстві (процесі) допустимими є докази, які:
У цивільному судочинстві (процесі) обов’язок доказування покладається на:
У цивільному судочинстві (процесі) свідок розповідає відомі йому обставини
по справі так як – це:
У цивільному судочинстві (процесі) свідком може бути:
За дачу завідомо неправдивих показань у судовому засіданні, свідок
притягується до:
Докази характеризуються такими ознаками:
За суб’єктом формування письмові докази поділяються на:
Письмові та речові докази, які не можливо доставити в суд:
До письмових доказів відносять:
Не є доказом показання свідка, який:
Висновок експерта складається з таких частин:
За дачу завідомо неправдивого висновку експерт несе:
Для з’ясування обставин, що мають значення для справи і потребують
спеціальних знань, суд призначає експертизу:
У разі повторної неявки належно викликаного свідка в судове засідання без
поважних причин суд застосовує до нього:
За суб’єктами доказової діяльності виділяють наступні види оцінки доказів:
За характером зв’язку змісту доказів із фактами, які необхідно встановити в
тій чи іншій справі, виділяють такі види доказів:
За способом формування письмові докази поділяються на:
Основними формами пояснень сторін, третіх осіб, їх представників в
цивільному судочинстві (процесі) є:
В цивільному судочинстві (процесі) свідок має право:
[Введите текст]

Способами дослідження висновку експерта є:
У разі неможливості доставити речові докази в судове засідання, за місцем їх
знаходження їх огляд здійснюють:
В цивільному судочинстві свідок бере участь в процесі:
Суд здійснює оцінку доказів:
Опис проведених експертом досліджень має бути:
Експертиза обов’язково призначається за клопотанням хоча б однієї із сторін,
якщо у справі слід встановити:
У разі відсутності достатньої кількості доказів у сторін по справі, збирання
доказів здійснюється:
За процесом формування даних про факти докази в теорії цивільного процесу
поділяються на:
Які властивості доказів закріплено в чинному ЦПК:
Які невід'ємні складові включає в цивільному процесі доказування:
У заяві про виклик свідка зазначається:
За джерелом доказів їх поділяють на:
Докази встановлюються на підставі:
Змішані докази – це
Залежно від стадії цивільного судочинства оцінка доказів поділяється на:
Предметом доказування при судовому розгляді є факти:
В цивільному судочинстві (процесі) засобами доказування виступають:
Як експерт у цивільному судочинстві (процесі) може залучатися особа, яка
відповідає вимогам, які передбачені:
Акти про знищення речових доказів, долучені до матеріалів судових справ,
повинні обов'язково затверджуватися:
Речовими доказами виступають:
Преюдиційні факти ґрунтуються на:
Допит всіх неповнолітніх свідків обов'язково провадиться в присутності :
Експертиза призначається:

[Введите текст]

Назвіть вид провадження в цивільному судочинстві, в суді першої інстанції, в
межах якого розглядаються справи про стягнення нарахованої, але
невиплаченої працівникові суми заробітної плати:
В цивільному судочинстві (процесі) доказування полягає в тому, що:
Обов'язок зберігання речових доказів у незмінному стані до набрання
рішенням суду законної сили покладено на:
Що собою становить висновок експерта:
Витребування доказів як стадія доказування полягає у тому, що :
Предмет доказування – це:
Процесуально-правовими гарантіями правильної оцінки судом доказів є:
Який з наданих елементів не являється елементом доказування в цивільному
процесі?
Які факти потребують доказування?
Речові докази – це:
За характером зв‘язку докази поділяються на:
В яких випадках речові докази мають доказову цінність?
Висновок експерта – це:
Оцінка доказів судом може бути:
Свідок в судовому засіданні має право давати показання:
Не підлягають допиту в якості свідків:
У разі наявності у особи труднощів щодо отримання письмових доказів по
справі, вона може витребувати їх у іншої особи, шляхом звернення до суду з:
У заяві про витребування доказів зазначається:
Протокол огляду доказів за місцем їх знаходження складає:
Експерт має право:
Речові докази, що є об’єктами, які вилучені з цивільного обороту або
обмежено оборотоздатні:
Про огляд доказів за їх місцезнаходженням згідно ЦПК України складається:
Для роботи з речовими доказами (зберігання, обліку тощо) наказом голови
суду призначається:
[Введите текст]

Для зберігання речових доказів у суді передбачено:
В якості свідка в цивільному судочинстві (процесі) може бути допитана:
Особи, які мають дипломатичний імунітет, можуть бути допитані як свідки:
Нотаріус не має права давати свідчення в якості свідка щодо відомостей, які
становлять нотаріальну таємницю відповідно до:
Виконання ухвали про тимчасове вилучення доказів для дослідження судом
покладається на:
Дослідження відео- і звукозаписів у судовому засіданні починається з такої
процесуальної дії, як:
Назвіть нормативно-правовий акт який визначає правові основи створення і
функціонування міжнародного комерційного арбітражу:
Вкажіть відповідь у якій розкривається сутність медіації:
Визначте ознаку, яка характеризує медіацію як процедуру альтернативного
способу врегулювання спору:
Визначте положення у якому дається загальна характеристика медіації:
Із запропонованих варіантів визначте той, у якому наведено визначальну
характеристику застосування медіаційної процедури:
Учасниками медіативної процедури є:
Вкажіть вимогу, яка не відноситься до особи, яка може бути медіатором у
посередництві між сторонами:
Який з наведених принципів властивий медіаційній (посередницькій)
процедурі?
Який з наведених принципів не застосовується у разі проведення медіаційної
(посередницької ) процедури?
Результатом

завершення

медіаційної

(посередницької)

процедури

є

прийняття:
Як називається особа-посередник, яка допомагає сторонам найбільш швидко
та ефективно врегулювати існуючий між сторонами спір (конфлікт)?
Назвіть нормативно-правовий акт, який встановлює порядок правового
регулювання діяльності нотаріату в Україні:
[Введите текст]

Відповідно до Закону України «Про нотаріат» вчинення нотаріальних дій
покладається на:
Вкажіть вимогу, яка пред'являється до особи, яка може бути нотаріусом:
Якими видами діяльності вправі займатися нотаріус, окрім нотаріальної:
Вкажіть умову, при наявності якої, особа не може бути нотаріусом:
Будь-яке втручання у діяльність нотаріуса:
Рішення Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату про видачу (або відмову у
видачі, анулювання) свідоцтва про право зайняття нотаріальною діяльністю
може бути оскаржено до:
Свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю видається:
Відповідно до законодавства про нотаріат вкажіть вимогу щодо режиму часу
прийому громадян приватним нотаріусом:
Відповідно до законодавства про нотаріат, окрім нотаріусів, нотаріальні дії
вправі вчиняти:
Хто із наведених суб'єктів є обов'язковим учасником нотаріальних
правовідносин:
Нотаріусом може бути:
Особами, які беруть участь у нотаріальному провадженні є:
Вкажіть назву особи, яка звертається до нотаріуса про вчинення щодо неї
нотаріальних дій:
Знайдіть правильну відповідь у якій вказано документ, що посвідчує особу,
яка звернулася до нотаріуса про вчинення щодо неї нотаріальних дій для
укладення правочинів:
Підставами правонаступництва у нотаріальному процесі є:
Вкажіть особу, яка в нотаріальному провадженні вправі підписати правочин
замість сторони, що має фізичні вади:
Визначте

документ,

який

посвідчує

повноваження

представника

в

нотаріальному провадженні:
Відповідно до Закону України «Про нотаріат» відмова у вчиненні
нотаріальних дій нотаріусом:
[Введите текст]

Чи допускається посвідчення заповіту через представника у нотаріуса
До нотаріуса звернулася фізична особа про посвідчення заповіту. Нотаріус
вимагає пред'явити докази про право власності на майно, що заповідається.
Вимоги нотаріуса є:
Заходи щодо охорони спадкового майна особи, яка померла або особи,
визнаної судом померлою повинні вживатися нотаріусом:
Якщо міжнародним договором встановлені інші правила про вчинення
нотаріальних дій, ніж ті, що їх містить законодавство України, то нотаріус
застосовує правила:
До районного суду звернувся громадянин Б із вимогою про стягнення
нарахованої, але не виплаченої йому заробітної плати. У якому виді
провадження буде розглянута заявлена вимога?
До якого виду провадження відноситься цивільна справа за заявою Кудлай Г
про визнання недієздатним його рідного брата Кудлай О?
Відповідач Б подав до суду письмове заперечення проти позову на стадії
судового розгляду справи, а саме під час судових дебатів. Як повинен
поступити суд з документами, поданими після закінчення строків?
Коли закінчується строк, обчислюваний місяцями?
Коли закінчується строк, обчислюваний роками?
Коли закінчується строк, закінчення якого пов’язане з подією?
Яка процесуальна дія зупиняє перебіг процесуальних строків?
Який суд вирішує питання про поновлення чи продовження пропущеного
строку?
До якої години триває останній день строку?
Коли починається перебіг процесуального строку?
Коли суд може поновити процесуальний строк?
За чиїм клопотанням

суд поновлює або продовжує строк, встановлений

відповідно законом або судом?
Які із перелічених витрат відносяться до витрат, пов’язаних з розглядом
судової справи?
[Введите текст]

Який із перелічених процесуальних документів є об’єктом справляння
судового збору?
За подання якої заяви не справляється судовий збір?
Хто із позивачів звільняється від сплати судового збору?
Що враховує суд, вирішуючи питання відстрочення або розстрочення сплати
судового збору?
Які дії суду, якщо судові витрати не будуть оплачені у встановлений судом
строк?
Як відшкодовуються витрати у справах окремого провадження, в разі якщо
вони відбулися за ініціативи суду?
Коли судовий збір підлягає поверненню?
Як визначаються розміри ставок судового збору?
На кого покладаються витрати, пов’язані з проведенням огляду доказів за їх
місцезнаходженням?
Під час розгляду справи про відшкодування шкоди, завданої дорожньотранспортною пригодою, суд постановив ухвалу про привід свідків –
громадян Л, К, П, Г. До кого із вказаних суб’єктів застосовується цей захід
процесуального примусу?
Який захід процесуального примусу застосовується до осіб за порушення
порядку під час судового засідання?
В яких випадках суд може постановити ухвалу про тимчасове вилучення
доказів?
Які органи уповноважені здійснювати привід свідка?
Який захід процесуального примусу застосовується у разі повторного
порушення порядку під час судового засідання?
Ким виконується ухвала суду про тимчасове вилучення доказів?
Хто з учасників процесу може підлягати примусовому приводу?
Яку функцію виконують заходи процесуального примусу?
На кого покладається виконання ухвали про видалення із зали судового
засідання?
[Введите текст]

Хто із осіб не підлягає приводу в суд?
В яких випадках може бути видано судовий наказ?
За наявності яких обставин суд повертає заяву про видачу судового наказу?
Яка із обставин є підставою для відмови у прийнятті заяви про видачу
судового наказу?
Які наслідки неналежного оформлення заяви про видачу судового наказу?
Протягом якого строку вирішується питання про відкриття наказного
провадження?
У який строк суддя видає судовий наказ?
Протягом якого строку боржник має право подати заяву про скасування
судового наказу?
До якого суду може бути оскаржено змінений судовий наказ?
Як називаються сторони в наказному провадженні?
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 в частині вимог, що стосуються поновлення на роботі. Чи
правильні дії суду?
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?
Яким процесуальним документом порушується наказне провадження?
Як ще по-іншому називають наказне провадження?
До якого суду подається заява про скасування судового наказу?
Чим відрізняється судовий наказ від судового рішення?
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
[Введите текст]

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?
Яка із справ окремого провадження розглядається судом у складі одного
судді і двох народних засідателів?
Як називаються особи у справах окремого провадження?
Яка

із

особистостей

відрізняє

окреме

провадження

від

позовного

провадження?
Який із принципів цивільного процесуального права не реалізується в
окремому провадженні?
Яка головна мета окремого провадження?
Якої ознаки немає у окремому провадженні в порівнянні з позовним
провадженням?
Чим відрізняються справи окремого провадження від справ позовного
провадження?
Яка із вимог відрізняє судове рішення у справах окремого провадження від
рішення у позовному провадженні?
Що є об’єктом захисту в справах окремого провадження?
Яка умова є необхідною для проведення заочного розгляду справи?
В судовому засіданні за наявності умов проведення заочного розгляду справи
суд ухвалив заочне рішення про розірвання шлюбу, яке було направлено
відповідачеві у визначений строк. Відповідач Щ вирішив подати до суду
заяву про його перегляд. Яким судом переглядається заочне рішення?
Які процесуальні дії суду в разі зміни позивачем при заочному розгляді
справи предмета або підстави позову?
Які особливості і вимоги пред’являються до резолютивної частини заочного
рішення?
Яка специфічна ознака заочного рішення?
Як заочне рішення набирає законної сили?
Яка мета проведення заочного розгляду справи?
[Введите текст]

Яка підстава скасування заочного рішення?
Протягом якого строку подається заява про перегляд заочного рішення?
Яка основна умова заочного розгляду справи?
Хто може звернутися в суд із заявою про встановлення факту народження
особи на тимчасово окупованій території України?
Хто із суб’єктів вправі подати заяву про обмеження цивільної дієздатності
фізичної особи?
Хто наділяється правом подати в суд заяву про визнання фізичної особи
недієздатною?
Які дії суду на стадії підготовки справи до судового розгляду у справі про
визнання фізичної особи недієздатною?
За наявності якої обставини здійснюється скасування рішення суду про
визнання фізичної особи недієздатною?
Участь яких органів у справі про надання неповнолітній особі повної
цивільної дієздатності є обов’язковою?
Які процесуальні дії суду при підготовці справи до розгляду в справах про
визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою?
Куди направляється судове рішення про оголошення фізичної особи
померлою?
Який документ подають до суду органи опіки і піклування у справах про
усиновлення?
Які спеціальні вимоги зазначаються в заяві про усиновлення повнолітньої
особи?
Хто виступає заінтересованою особою у справі про усиновлення, в разі якщо
провадження відкрито за заявами іноземних громадян?
Який із цих юридичних фактів судовому розгляду в окремому провадженні
не підлягають?
Ухвалою якого суду визначається підсудність справ за заявою громадянина
України, який проживає за її межами у справі про встановлення факту, що
має юридичне значення?
[Введите текст]

Яка із спеціальних вимог пред’являється до заяв про встановлення факту, що
має юридичне значення?
Який факт встановлюється найчастіше з метою оформлення права на
спадщину, призначення пенсії або відшкодування шкоди у зв’язку із втратою
годувальника?
Який факт підлягає встановленню з метою призначення пенсії або одержання
допомоги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням?
За яких обставин відбувається встановлення факту народження особи в
певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів
цивільного стану факту народження?
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, побатькові, прізвищем, місцем і часом народження цієї особи, зазначеним у
свідоцтві про народження або в паспорті?
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?
Які підстави скасування рішення суду про усиновлення і поновлення
розгляду справи?
Який склад суду бере участь при розгляді справ, що стосуються майна
фізичних осіб у справах окремого провадження?
З якою вимогою звертається особа до суду у справі про відновлення прав на
цінні папери на пред’явника та векселі?
Які процесуальні дії суду в разі якщо держатель втраченого цінного папера
подасть до суду заяву?
Які процесуальні дії суду якщо заявник протягом строку, вказаного в законі,
не пред’явить позову до держателя цінного папера?
[Введите текст]

У яких випадках держатель цінного папера має право звернутися до суду із
заявою про відшкодування за рахунок заявника збитків, заподіяних йому
забороною здійснювати операції?
Яким органом подається до суду заява про передачу безхазяйної нерухомої
речі у комунальну власність?
У яких випадках суд відмовляє у прийнятті заяви про передачу безхазяйної
нерухомої речі у комунальну власність?
Яка річ називається безхазяйною?
Кого закон наділяє правом звернення до суду із вимогою про визнання
спадщини відумерлою?
Які процесуальні дії суду у порядку підготовки справи до судового розгляду
у справі про визнання спадщини відумерлою?
Хто із перелічених осіб наділяється правом на звернення до суду із заявою
про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку?
Протягом якого строку психіатричний заклад направляє до суду заяву про
госпіталізацію особи у примусовому порядку?
Участь яких осіб є обов’язковою при розгляді справи про надання особі
психіатричної допомоги у примусовому порядку?
Який документ додається до заяви про психіатричний огляд або надання
амбулаторної психіатричної допомоги?
У якому складі відбувається розгляд справи про надання особі психіатричної
допомоги у примусовому порядку?
Участь яких осіб є обов’язковою при розгляді справи про примусову
госпіталізацію до протитуберкульозного закладу?
Яка особливість притаманна судовому рішенню у справі про примусову
госпіталізацію до протитуберкульозного закладу?
До якого органу суд направляє судове рішення про примусову госпіталізацію
до протитуберкульозного закладу після набрання ним законної сили?
До

якого

виду

провадження

відноситься

госпіталізацію до протитуберкульозного закладу?
[Введите текст]

справа

про

примусову

Які вимоги пред’являються до заяви про примусову госпіталізацію до
протитуберкульозного закладу?
Хто із зазначених суб’єктів не наділяється правом подати в суд заяву про
розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю?
Який строк апеляційного оскарження рішення суду про розкриття банками
інформації, яка містить банківську таємницю?
Як визначається підсудність у справі про розкриття банками інформації, яка
містить банківську таємницю?
Які процесуальні особливості розгляду судом справи про розкриття банками
інформації, яка містить банківську таємницю?
Хто є заінтересованими особами у справі про розкриття банками інформації,
яка містить банківську таємницю?
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?
Коли рішення або ухвала апеляційного суду набирають законної сили?
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?
В чому полягає суть апеляції?
Які бувають види апеляції?
Що є об’єктом апеляційного оскарження в цивільному процесі?
Чого не може зробити особа, яка подала апеляційну скаргу?
Що є метою апеляційного перегляду?
Якої частини немає у рішенні (ухвалі) суду апеляційної інстанції?
Що зазначається у окремій ухвалі суду апеляційної інстанції?
Що перевіряє апеляційний суд під час розгляду цивільної справи в
апеляційному порядку?
[Введите текст]

Які процесуальні дії судді апеляційного суду в разі неявки в судове засідання
особи, яка бере участь у справі?
Яким правом наділяється позивач у апеляційному суді?
Як називається процесуальний документ судді, якщо він не погоджується з
рішенням всього складу суду?
Які права мають сторони в апеляційному суді?
Яке рішення не може бути скасоване апеляційним судом?
Які права мають особи, які беруть участь у справі у апеляційному суді?
На який строк апеляційний суд може подовжити строк розгляду справи?
Коли апеляційний суд не обмежений доводами апеляційної скарги?
Яким документом порушується апеляційне провадження в цивільному
процесі?
Третя особа з самостійними вимогами – громадянин С за результатами
розгляду справи апеляційним судом вирішив подати касаційну скаргу. Що є
підставами касаційного оскарження?
Які межі розгляду справи судом касаційної інстанції?
Громадянин Т, подавши касаційну скаргу на рішення суду апеляційної
інстанції, вирішив її доповнити. Протягом якого часу він може це зробити?
Що є об’єктом касаційного оскарження в цивільному процесі?
Який процесуальний порядок подачі касаційної скарги в цивільному процесі?
Які процесуальні дії суду у випадку, якщо касаційна скарга подана після
закінчення строків?
Що вчиняє суддя-доповідач при підготовці справи до касаційного розгляду?
В чому полягає відмінність касації від апеляції?
Як називається процесуальний документ, який може винести касаційний суд
в разі порушення норм права і помилки, допущені судом першої або
апеляційної інстанцій?
Коли рішення і ухвали суду касаційної інстанції набирають законної сили?
Яким процесуальним документом порушується касаційне провадження?
Який суд є касаційною інстанцією у цивільних справах?
[Введите текст]

До якого часу особа, яка подала касаційну скаргу має право її відкликати?
До якого часу особа, яка подала касаційну скаргу має право відмовитись від
неї?
Хто наділяється правом приєднатися до касаційної скарги?
Які процесуальні дії судді при відкликанні касаційної скарги?
Які процесуальні дії судді у зв’язку з відмовою особи від касаційної скарги?
Для якого суду є обов’язковими висновки і мотиви суду касаційної інстанції?
Які процесуальні дії суду касаційної інстанції в разі якщо заяву від імені
заінтересованої особи подано особою, яка не має повноважень на ведення
справи?
Яким судом видаються копії рішення касаційного суду?
Який процесуальний документ виносить Верховний Суд України за
результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення?
Суддя Верховного Суду України, прийнявши належним чином оформлену
заяву про перегляд судового рішення, розпочав підготовку справи до
судового розгляду. Яку з процесуальних дій вчиняє суддя-доповідач на цій
стадії?
Хто наділяється правом на звернення до суду із заявою про перегляд
судового рішення Верховним Судом України?
Які дії суду в разі якщо є ухвала Верховного Суду України про відмову у
прийняті справи до провадження за наслідками розгляду заяви, поданої у цій
справі з аналогічних підстав?
Який склад Верховного Суду України вирішує питання про допуск справи до
провадження у разі якщо суддя-доповідач дійде висновку, що подана заява є
необгрунтованою?
Хто із перелічених суб’єктів не має права на звернення до суду із заявою про
перегляд судових рішень Верховним Судом України?
Яка стадія цивільного процесу не реалізується під час перегляду судових
рішень Верховним Судом України?
Який строк розгляду справи Верховним Судом України?
[Введите текст]

Які вимоги пред’являються до постанов Верховного Суду України?
До кого звертається суддя-доповідач при підготовці справи до розгляду
стосовно підготовки наукового висновку щодо норми права, яка неоднаково
застосована судом касаційної інстанції?
За умови присутності якого складу суду засідання Верховного Суду України
є правомочним?
Які процесуальні дії суддів, які не погоджуються з постановою Верховного
Суду України?
Які процесуальні дії Верховного Суду України в разі якщо обставини не
підтвердилися, або норми права у рішенні були застосовані правильно?
Що саме зазначається у постанові Верховного Суду України про відмову у
задоволенні заяви, прийнятій за результатами розгляду заяви про перегляд
судового рішення з підстав, неоднакового застосування судом (судами)
касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального та процесуального
права, у зв’язку з правильністю застосування норми права?
Як вирішуються питання про поновлення строку на подачу заяви про
перегляд судових рішень Верховним Судом України?
Що є предметом перегляду у Верховному Суді України?
Про перегляд яких ухвал суду касаційної інстанції не може бути подана
заява?
Що вказується у заяві про перегляд судових рішень Верховним Судом
України (у разі необхідності)?
Що є підставою перегляду судових рішень Верховним Судом України в
цивільному процесі?
Що додається до заяви про

перегляд судових рішень Верховним Судом

України?
Яким судом здійснюється провадження у зв’язку з нововиявленими
обставинами?
Яке з тверджень є правильним щодо поняття нововиявлених обставин?

[Введите текст]

Хто

наділяється

правом

подати

заяву

про

перегляд

у

зв’язку

з

нововиявленими обставинами?
Який строк подачі заяви про перегляд у зв’язку з нововиявленими
обставинами?
Який строк подачі заяви про перегляд у зв’язку з нововиявленими
обставинами з підстави, коли є істотні для справи обставини, що не були і не
могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи?
Що додається до заяви про перегляд у зв’язку з нововиявленими
обставинами?
На що орієнтований вид провадження у зв’язку з

нововиявленими

обставинами?
Які процесуальні документи можуть бути переглянуті у зв’язку з
нововиявленими обставинами?
Що є підставою перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами?
Що є загальним об’єктом перегляду у зв’язку з

нововиявленими

обставинами?
Хто є сторонами позовного провадження?
Якою ознакою наділені сторони?
Хто є позивачем у цивільній справі?
Які з спеціальних процесуальних прав належать позивачеві?
На які види поділяється процесуальна співучасть?
Встановивши під час розгляду справи, що позов пред’явлений не до тієї
особи, яка повинна відповідати за позовом, що повинен зробити суд?
На якій стадії процесу можлива заміна неналежної сторони?
Які спеціальні процесуальні права належать відповідачеві?
Яку співучасть слід вважати активною?
Які підстави процесуального правонаступництва?
Яким є вид правонаступництва у цивільному процесі?
Яка необхідна умова для заміни неналежного відповідача?

[Введите текст]

Які дії суду у разі відсутності згоди позивача на заміну

неналежного

відповідача ?
Якими є права та обов’язки сторін у процесі?
В чому полягає відмінність третіх осіб від сторін у цивільному процесі?
Що є обов’язковим при вступі у процес третіх осіб, які заявляють самостійні
вимоги щодо предмета спору?
Коли треті особи з самостійними вимогами щодо предмета спору можуть
пред’явити позов?
Яке процесуально-правове становище третіх осіб, які заявляють самостійні
вимоги щодо предмету спору?
Що є підставою участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних
вимог щодо предмета спору?
Що спонукає до вступу в процес третіх осіб без самостійних вимог щодо
предмета спору?
Що слід обов’язково вказати у заяві про залучення до справи третьої особи
без самостійних вимог?
Що є основною ознакою третіх осіб ?
Які правові наслідки вступу у справу третіх осіб без самостійних вимог?
На які види поділяються треті особи?
Якими правами та обов’язками наділені треті особи, які не заявляють
самостійних вимог щодо предмета позову?
Проявом дії якого принципу є норма щодо участі у цивільному процесі
органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та
інтереси інших осіб?
Що є головним обов’язком держави щодо пересічних громадян виходячи із
закріпленої у Конституції України соціальної сутності держави?
Яка мета участі у процесі органів та осіб, які захищають інтереси інших
осіб?
Підставами участі у цивільному процесі органів та осіб, які захищають
інтереси інших осіб є:
[Введите текст]

Який характер носить заінтересованість осіб, які захищають права та свободи
інших?
До якої групи осіб у цивільному процесі слід віднести органи та осіб, які
захищають права, свободи та інтереси інших?
В яких формах беруть участь у процесі органи та особи, які захищають
права та інтереси інших осіб?
На якій стадії процесу може здійснюватися представництво осіб прокурором?
Яке право не є процесуальним правом органів та осіб, які захищають права,
свободи та інтереси інших осіб?
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?
Що слід розуміти під процесуальним представництвом?
Який характер

заінтересованості між представником та особою, яку

представляють?
Які види представництва з підстав виникнення є в цивільному процесі?
Законними представниками в цивільному процесі є:
Хто може бути представником у суді?
Хто не може бути представниками в суді?
Ким повинна бути посвідчена довіреність фізичної особи?
В чому полягає відмінність представництва в цивільному праві від
представництва в цивільному процесі?
Які з документів посвідчують повноваження представників?
В чому полягає відмінність між заявниками в окремому провадженні та
сторонами позовного провадження?
Чим обумовлена участь в цивільному процесі законного представника?
До якої групи учасників процесу слід

віднести

процесуальних

представників?
Який характер носять правовідносини між представником у справі та судом?
За підставами виникнення представництво поділяється на:
[Введите текст]

Як поділяється представництво за ступенем обов’язковості ?
Який характер юридичної заінтересованості в процесі представника?
Процесуальним представником в цивільному процесі може бути:
На підставі яких документів діють у процесі договірні представники, які
представляють фізичних осіб?
Які процесуальні дії може вчиняти представник в суді ?
Яким документом підтверджуються повноваження представника юридичної
особи в цивільному процесі?
Хто з інших учасників процесу володіє спеціальними знаннями та навичками
застосування технічних засобів?
Яка особа має право бути експертом в цивільному процесі?
Яка особа може виступати свідком у процесі?
Кого слід визнати позивачем у справі?
Коли можуть вступити у справу треті особи, які заявляють самостійні вимоги
щодо предмета спору?
Що є підставою участі у справі третіх осіб без самостійних вимог?
Що є підтвердженням повноважень представника у цивільному процесі?
До складу яких осіб у цивільному процесі слід віднести Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини, прокурора, органи державної влади
та органи місцевого самоврядування, які беруть участь в процесі?
Які з перелічених осіб не підлягають допиту як свідки?
Кого із перечислених осіб можна визнати позивачем у cправі?
За якої умови зустрічний позов приймається судом до спільного розгляду?
Що є підставою для роз'єднання кількох позовних вимог у самостійні
провадження?
Чим

позовне провадження відрізняється від наказного та окремого

провадження ?
Що лежить в основі позову про присудження ?
Коли відповідач може пред’явити зустрічний позов?
Яка додаткова вимога до заяви, яка подається представником позивача?
[Введите текст]

З яких елементів складається позов?
Хто здійснює об'єднання однорідних позовних вимог в одне провадження і в
який момент?
Що з документів обов’язково додається до позовної заяви?
Коли відповідач може подати заперечення проти позову?
Яка особа може пред’явити зустрічний позов ?
За якої умови об’єднані позовні вимоги роз'єднуються у самостійні
провадження?
Коли можливе об'єднання позовних вимог в одне провадження?
На які види поділяється пояснення сторін у суді?
Що із переліченого є видом забезпечення позову?
Як

повинен вчинити суд у випадках, коли подана позовна заява

не

відповідає встановленій законом формі та змісту?
На підставі чого суд відмовляє у відкритті провадження у справі?
До якого моменту відповідач має право пред’явити зустрічний позов ?
Час протягом якого суддя призначає попереднє судове засідання?
Що є підставою для відкладення попереднього судового засідання ?
До якого моменту сторони зобов’язані подати докази у справі?
В якому випадку суд може ухвалити рішення у попередньому судовому
засіданні ?
Що є метою проведення попереднього судове засідання ?
Протягом якого строку суд розглядає справи в першій інстанції?
До чого може призвести перша неявка до суду без поважних причин належно
повідомленої сторони?
В яких випадках суд може відкласти розгляд справи?
На який строк може бути подовжено розгляд справи судом?
Що є причиною оголошення перерви в судовому засіданні?
Протягом якого строку суд розглядає справи про стягнення аліментів?
Протягом якого строку суд зобов’язаний розглянути справу про поновлення
на роботі?
[Введите текст]

До яких наслідків може призвести неявка представника у судове засідання?
До яких процесуальних наслідків може призвести повторна неявки до суду
без поважних причин належно повідомленого позивача?
З яких підстадій складається стадія судового розгляду?
Що з переліченого є ускладненням у ході судового розгляду у цивільній
справі?
Які існують види вимушеного зупинення провадження у справі?
До яких процесуальних наслідків може призвести смерть фізичної особи, яка
була стороною у справі?
Що є наслідком призначення експертизи у справі під час судового розгляду ?
На підставі чого суд може залишити заяву без розгляду?
Протягом якого строку слід подати письмові зауваження щодо неповноти
журналу судового засідання?
Які існують форми викладення судових рішень?
Які складові частини судового рішення?
Яким повинно бути рішення суду?
Які з частин судового рішення оголошуються негайно після закінчення
судового розгляду?
Які мотиви відображаються в мотивувальній частині ухвали суду?
Коли рішення суду набуває законної сили?
Які існують способи усунення судом недоліків судового рішення?
Що з переліченого не є предметом розгляду в позовному провадженні?
Що повинен вчинити суд у разі визнання позову відповідачем?
Як повинен вчинити суд у разі відмови позивача від позову?
Які процесуальні наслідки укладення мирової угоди між сторонами?
Як здійснюється пред’явлення позову і до якого суду?
Що не є підставою для відмови у відкритті провадження у справі?
Що є метою проведення попереднього судового засідання?
Що є підставою для ухвалення судового рішення у попередньому судовому
засіданні?
[Введите текст]

Які строки встановлені для суду, впродовж яких повинні бути розглянуті
цивільні справи?
Коли суд може відкласти розгляд справи у зв’язку з неявкою в судове
засідання осіб, які беруть участь у справі?
В процесі розгляду якої справи суд зобовязавний зупинити провадження у
справи і призначити строк для примирення сторін?
Кому в судових дебатах першим надається слово?
Яка вимога є обов’язковою для судового рішення ?
Судові рішення викладаються:
В яких справах суд допускає негайне виконання судових рішень?
Які документи повинен видати суд позивачеві для пред’явлення до державної
виконавчої служби, якщо судом були вжиті заходи щодо забезпечення
позову?
Що може служити для суду підставою для встановлення відстрочки або
розстрочки виконання рішення?
В яких випадках суд вирішує питання про примусове проникнення до житла
чи іншого володіння особи?
Строк, протягом якого державний виконавець передає до суду мирову угоду,
укладену між сторонами або відмову стягувача від примусового виконання?
На якій стадії суд може визнати позивача неналежним позивачем?
Чи є несплата судового збору підставою для відмови у відкритті
провадження у справі?
Які дії суду, якщо позивач не додав до позовної заяви належні по справі
докази?
Суддя місцевого суду після розгляду позову громадянки М про стягнення
аліментів з відповідача на утримання неповнолітнього А ухвалив рішення у
справі не вказавши на негайне його виконання. Чи законні такі дії судді?
Чи правомірна відмова суду у задоволенні усного клопотання повнолітнього
позивача про залучення до розгляду справи його представника?

[Введите текст]

Про що секретар судового засідання повинен

доповісти судді під час

судового розгляду цивільної справи ?
Що є підставою для залишення позовної заяви без розгляду?
Як може відреагувати сторона у справі на упередженість судді?
Що становить предмет позову ?
Що слід розуміти під позовною заявою?
Що таке право на пред’явлення позову?
Якого позову в теорії цивільного процесу не існує?
Який процесуальний документ надсилається відповідачеві одночасно з
копією ухвали про відкриття провадження у справі третій особі ?
Протягом

якого

строку

постановлюється

ухвала

про

проведення

попереднього судового засідання?
Що становить зміст стадії провадження у справі до судового розгляду?
З якою метою проводиться попереднє судове засідання ?
Що є змістом стадії судового розгляду?
Протягом якого строку здійснюється розгляд і вирішення цивільних справ у
судах?
Які процесуальні

питання вирішуються у підготовчій частині судового

розгляду?
В яких випадках суд постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без
розгляду?
Коли суд зобов'язаний зупинити провадження у справі ?
Що зобов’язаний вчинити суддя при прийнятті позовної заяви, в якій є певні
недоліки ?
Яке рішення суду називається імперативним судовим рішенням?
Що містить описова частина рішення ?
Які

з перелічених частин рішення

проголошуються негайно після

закінчення судового розгляду?
Що слід розуміти під реалізованістю судового рішення?
Що повинен зробити суд, якщо стосовно якої-небудь позовної вимоги, з
[Введите текст]

приводу якої сторони давали пояснення, не ухвалено рішення ?
До суду звернувся громадянин про визнання шлюбу недійсним. Відповідачка
з’явилась у судове засідання, але за порушення порядку та невиконання
розпоряджень головуючого була видалена із зали судового засідання
відповідно до ст 92 ЦПК України. Чи правомірні дії суду?
Чи може бути прийнята судом обставина про пропущення строку позовної
давності позивачем у разі зупинення провадження у справі як підстава для
відмови у позові?
В якому з видів провадження може бути розглянутий спір між подружжям
про розлучення ?
До якого виду провадження належить справа, якщо чоловік не визнає себе
батьком хлопчика?
Які дії суду за місцем проживання позивачки у справі про стягнення
аліментів, якщо ним буде встановлено, що тотожний позов знаходиться на
розгляді у суді за місцем проживання відповідача
Чи може суд із власної ініціативи провести огляд на місці на підставі ст.140
ЦПК у порядку підготовки справи до судового розгляду?
Чи може суд з власної ініціативи на стадії підготовки справи до судового
розгляду забезпечити доказ шляхом допиту свідка за власною ініціативою?
Чи може суд у попередньому судовому засіданні за умови, що один з
відповідачів погодився на укладення мирової угоди, а інші - визнали
обставини справи, визнати мирову угоду?
За якої умови після вступу в справу третьої особи, яка заявила самостійні
вимоги щодо предмета спору, розгляд справи розпочинається спочатку?
Що є підставою залишення позовної заяви без руху?
Під час розгляду справи про розірвання шлюбу суд дійшов висновку про
надання сторонам строку в місяць для примирення. Яку процесуальну дію у
такому випадку вчиняє суд ?
Яке клопотання можуть заявити сторони під час розгляду цивільної справи,
якщо вони не можуть бути присутніми на судовому засіданні?
[Введите текст]

Хто роз’яснює учасникам цивільного процесу їх права та обов’язки?
Які дії суду у зв’язку з відмовою позивача від позову?
Який із процесуальних документів постановляє суд у разі укладення
сторонами мирової угоди?
Що є підставою для постановлення судом окремої ухвали, якщо в судовому
засіданні будуть встановлені факти, що призводять до систематичних
порушень прав особи ?
Що не може бути підставою для відкладення розгляду справи?
На які обставини можуть посилатися сторони після розгляду справи по суті
у судових дебатах?
Протягом якого строку можуть бути подані до суду письмові зауваження
щодо неповноти журналу судового засідання?
У якому випадку у цивільній справі допускається участь кількох позивачів і
(або) відповідачів?
Що обов’язково вказується в протоколі про проведення

окремих

процесуальних дій?
Що є підставою відновлення провадження у справі після його зупинення?
Яким повинно бути судове рішення у цивільній справі?
Яка із частин судового рішення проголошується в судовій залі негайно після
закінчення судового розгляду?
З якого моменту рішення суду у справі набуває законної сили?
Що із переліченого є підставою для ухвалення додаткового рішення?
В яких випадках суд вирішує питання про примусове проникнення до житла
чи іншого володіння особи?
Протягом якого строку державний виконавець передає до суду мирову угоду,
укладену між сторонами або відмову стягувача від примусового виконання?
Який суд вирішує питання про поворот виконання рішення?
Який строк подання заяви про поворот виконання рішення суду?
До якого суду подається заява про поновлення пропущеного строку для
пред’явлення виконавчого документа до виконання?
[Введите текст]

Яке з прав не належить особі, яка надає правову допомогу?
Яке процесуально-правове становище в процесі особи, яка надає правову
допомогу?
Особи, які не підлягають допиту як свідки?
Особи, які мають право відмовитися від давання показань:
За чиїм клопотанням суд поновлює або продовжує строк?
Ким встановлюються строки, якщо вони не визначені законом?
Якщо закінчення строку припадає на вихідний, святковий день, який день
буде останнім днем строку?
В яких випадках строк не вважається пропущеним?
Хто повідомляється про місце і час розгляду питання про поновлення чи
продовження пропущеного строку?
Яку процесуальну дію належить вчинити одночасно з клопотанням про
поновлення чи продовження строку?
Як поділяються строки за способом визначення?
Як поділяються строки за чіткістю визначення?
Від чого залежать процесуальні строки?
За яких обставин можливе продовження процесуальних строків?
Які строки підлягають поновленню?
Яка основна відмінність перерви у перебігу строків від його зупинення?
З чого складаються судові витрати?
В яких випадках розмір судового збору попередньо визначає суд?
До якого часу суд може відстрочити або розстрочити сплату судового збору?
Яким органом встановлюється граничний розмір компенсації за судовим
рішенням витрат сторін та їх представників, що пов’язані з явкою до суду?
Як розподіляються судові витрати, якщо позов задоволено частково?
У яких випадках витрати відповідача за його заявою стягуються з позивача?
Як обчислюється компенсація за втрачений заробіток?
Яку із цих функцій не виконує судовий збір?
Що таке відстрочка судових витрат?
[Введите текст]

У якому випадках можливе зменшення розміру судового збору?
Коли судом застосовуються заходи процесуального примусу?
Що із переліченого не є заходом процесуального примусу в цивільному
судочинстві?
Який із реквізитів не зазначається в ухвалі про тимчасове вилучення доказів?
Який із реквізитів не зазначається в ухвалі про привід свідка?
Які дії особи, яка виконує ухвалу про привід свідка у разі неможливості
приводу?
Який суд має право застосувати заходи процесуального примусу?
Який характер мають заходи процесуального примусу?
Які особливості оскарження ухвали про застосування заходів процесуального
примусу?
Які із перелічених заходів процесуального примусу забезпечують процес
доказування?
Що

із

переліченого

не

є

передумовою

цивільної

процесуальної

відповідальності?
Яке визначення судового наказу є вірним?
З якою метою суддя звертається до відповідного органу реєстрації місця
перебування та місця проживання особи у наказному провадженні?
У якому випадку суд звертається до органу реєстрації місця перебування та
місця проживання особи у наказному провадженні?
Що унеможливлює повторне звернення особи до суду із заявою про видачу
судового наказу?
У скількох примірниках складається судовий наказ?
Як суд повідомляє боржника про видачу судового наказу?
Що надсилається боржникові одночасно з копією судового наказу?
Який день є днем отримання боржником копії судового наказу?
Який документ додається до заяви про скасування судового наказу, якщо
вона подається представником боржника?

[Введите текст]

Чого немає права суд здійснити

за результатами розгляду заяви про

скасування судового наказу?
Що є основним завданням наказного провадження?
Якому принципу цивільного процесуального права відповідають загальні
правила порушення наказного провадження?
Якої частини немає в змісті судового наказу?
Яка процедура застосовується в наказному провадженні?
Якої стадії немає у процедурі видачі наказного провадження?
Який із інститутів позовного провадження може застосовуватись в наказному
провадженні?
Яким документом порушується окреме провадження?
Окреме провадження – це:
Які

особливості

ухвалення

судового

рішення

у

справах

окремого

провадження?
Які вимоги до заявника у справах окремого провадження?
Які обов'язки не покладаються на суддю при вирішенні справ окремого
провадження?
Протягом якого строку суд розглядає справи окремого провадження?
Як судове рішення набирає законної сили у справах окремого провадження?
Якою із перелічених ознак не наділяються суб'єкти окремого провадження?
Чого не містить заява у справах окремого провадження?
Який із реквізитів має обов'язково бути зазначений у заяві у справах
окремого провадження?
Від чого залежить визначення кола заінтересованих осіб?
Прийнявши належно оформлену заяву про перегляд заочного рішення кому
суд надсилає її копію та копії доданих до неї матеріалів?
Яку ухвалу постановляє суд у випадку неналежно оформленої заяви про
перегляд заочного рішення?
Зі скількох частин складається заочне рішення?

[Введите текст]

Які процесуальні дії суду, якщо він визнає, що причина неявки відповідача в
судове засідання була неповажною, а докази, представлені ним, недостатні?
За відсутності якої із сторін суд ухвалює заочне рішення?
Що є підставою для скасування заочного рішення?
Засади якого принципу цивільного процесуального права реалізуються під
час ухвалення заочного рішення?
Який із термінів недоцільно застосовувати до заочного провадження?
За якої умови

можливий заочний розгляд справи в разі участі у справі

кількох відповідачів?
Який документ суд постановляє про заочний розгляд справи?
Який вид підсудності діє у справі про обмеження цивільної дієздатності
фізичної особи, чи визнання фізичної особи недієздатною?
Ким із суб'єктів може бути подана заява про обмеження права неповнолітньої
особи?
Яку із цих ухвал постановляє суд в разі, якщо особа ухиляється від
проходження судово-психіатричної експертизи?
На кого покладається сплата судових витрат у справі про визнання фізичної
особи недієздатною або обмеження цивільної дієздатності фізичної особи?
За участі яких осіб суд розглядає справи про обмеження цивільної
дієздатності фізичної особи, чи визнання фізичної особи недієздатною?
За поданням якого органу суд призначає піклувальника чи опікуна?
За заявою яких осіб суд не звільняє особу від повноважень піклувальника або
опікуна?
Як визначається підсудність справ про надання неповнолітній особі –
громадянину України, який проживає за її межами повної цивільної
дієздатності?
Коли неповнолітній особі надається повна цивільна дієздатність у разі
задоволення заявленої вимоги судом?
Куди надсилається рішення суду про надання неповнолітній особі повної
цивільної дієздатності?
[Введите текст]

Дії суду в разі появи фізичної особи, яку було визнано безвісно відсутньою
або оголошено померлою?
Яка особливість розгляду справ про усиновлення?
Коли усиновлення вважається здійсненим?
Які документи додаються до заяви громадян України про усиновлення
дитини, яка є громадянином іншої держави?
Куди може надсилатися копія рішення суду про усиновлення дитини або
повнолітньої особи?
Ким може бути подана заява про встановлення факту смерті особи на
тимчасово окупованій території України?
Яка особливість судового рішення у справі про встановлення факту
народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України?
Яка особливість резолютивної частини судового рішення у справі про
встановлення фактів, що мають юридичне значення?
З якою метою найчастіше відбувається встановлення факту родинних
відносин між фізичними особами?
Що необхідно довести особі при встановленні факту реєстрації шлюбу з
певною особою?
Хто є суб’єктом звернення

до суду у справі про встановлення факту

каліцтва?
Хто може бути суб’єктом звернень до суду у справі про встановлення факту
народження особи?
До якого суду подається заява про відновлення прав на втрачені цінні папери
на пред’явника?
Що постановляє суддя своєю ухвалою, одержавши заяву про відновлення
прав на втрачені цінні папери на пред’явника?
Де робиться публікація про виклик держателя втраченого цінного папера на
пред'явника?

[Введите текст]

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?
Яка особливість реалізації рішення суду про визнання недійсним втраченого
цінного папера на пред’явника?
За правилами якого виду підсудності подається заява про передачу
безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність?
Хто може бути заінтересованою особою у справі про передачу безхазяйної
нерухомої речі у комунальну власність?
Які дії суду, якщо заявник подасть заяву про визнання спадщини відумерлою
до закінчення одного року з часу відкриття спадщини?
Хто може бути заінтересованою особою у справі про визнання спадщини
відумерлою?
Що не є підставою для визнання спадщини відумерлою?
На підставі якого документу виникає право на спадщину?
Який документ подається фізичною особою або її законним представником у
разі припинення надання особі психіатричної допомоги у примусовому
порядку?
Що передусім повинно зазначатись у заяві про надання особі психіатричної
допомоги у примусовому порядку?
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?
Куди надсилається копія рішення суду про надання в примусовому порядку
амбулаторної психіатричної допомоги або про примусову госпіталізацію до
психіатричного закладу?
В якому складі суду розглядається справа про надання особі психіатричної
допомоги у примусовому порядку?
Що

додається

до

заяви

протитуберкульозного закладу?
[Введите текст]

про

примусову

госпіталізацію

до

Протягом якого строку подається заява про примусову госпіталізацію до
протитуберкульозного закладу?
Який склад суду розглядає заяву про примусову госпіталізацію до
протитуберкульозного закладу?
На основі яких принципів не здійснюється медична допомога та проведення
протитуберкульозних заходів?
Які особи не підлягають примусовій госпіталізації до протитуберкульозного
закладу?
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?
Які процесуальні дії суду якщо під час розгляду справи буде встановлено, що
заява про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю
ґрунтується на спорі?
Яка особливість характерна для рішення суду у справі про розкриття банком
інформації, яка містить банківську таємницю?
Кому із перелічених суб’єктів не надсилаються копії рішення суду про
розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю?
Вкажіть, які особи зазначені нижче не можуть бути представниками у
цивільній справі?
Що не є підставою для розкриття банками інформації, яка містить банківську
таємницю?
Протягом якого строку подається апеляційна скарга на рішення суду?
Протягом якого строку подається апеляційна скарга на ухвалу суду першої
інстанції?
Протягом якого строку суддя-доповідач вирішує питання про відкриття
апеляційного провадження?

[Введите текст]

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?
В яких випадках суддя-доповідач не відмовляє у відкритті апеляційного
провадження у справі?
Дії апеляційного суду при надходженні неналежно оформленої справи?
До якого часу може бути подана заява про приєднання до апеляційної
скарги?
Протягом якого часу особа, яка подала апеляційну скаргу має право
доповнити чи змінити її?
Протягом якого часу особа, яка подала апеляційну скаргу, має право
відкликати її?
Протягом якого часу особа, яка подала апеляційну скаргу, має право
відмовитись від неї повністю або частково?
Що додається до заяви про приєднання до апеляційної скарги?
Протягом якого строку має бути розглянута апеляційна скарга на рішення
суду першої інстанції?
Протягом якого строку має бути розглянута апеляційна скарга на ухвалу суду
першої інстанції?
Який склад суду при розгляді справи в апеляційному порядку?
Яким із цих повноважень не наділяється суд апеляційної інстанції за
наслідками розгляду апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції?
Що є підставою для відхилення апеляційної скарги і залишення рішення без
змін?
Якого із реквізитів немає у резолютивній частині рішення

апеляційного

суду?
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?
У якому обсязі апеляційний суд вирішує справу?
[Введите текст]

Який порядок подання апеляційних скарг?
Скільки разів може бути допущена апеляція?
Протягом якого строку може бути подана касаційна скарга?
Протягом якого строку судя-доповідач вирішує питання про відкриття
касаційного провадження?
Що не додається до касаційної скарги?
Кому направляється копія ухвали про повернення касаційної скарги або про
відмову у відкритті касаційного провадження?
Які дії не здійснює судя-доповідач при відкритті касаційного провадження у
справі?
Який строк розгляду касаційної скарги на рішення суду?
Який строк розгляду касаційної скарги на ухвалу суду?
Що є підставою для відкриття касаційного провадження?
Яку ухвалу постановляє суд при відкликанні касаційної скарги?
Який склад суду під час розгляду справи у касаційному порядку?
В якому випадку суд постановляє ухвалу про закриття касаційного
провадження?
Що є об'єктом касаційного оскарження?
Якого етапу немає у касаційному провадженні?
Який із інститутів цивільного процесу може застосовуватись у касаційному
порядку?
Який із принципів цивільного судочинства реалізується під час розгляду
справ в касаційному порядку?
Які процесуальні дії суду касаційної інстанції, якщо він визнає, що рішення
ухвалено з додерженням норм матеріального і процесуального права?
Що є підставою для скасування рішень судів першої та апеляційної
інстанціїй і направлення справи на новий судовий розгляд?
Що є підставою для скасування ухвал судів першої або апеляційної інстанцій
і направлення справи для продовження розгляду?

[Введите текст]

Які процесуальні дії суду касаційної інстанції, якщо застосовано закон, який
не поширюється на правовідносини, чи не застосовано закон, який підлягав
застосуванню?
Які процесуальні дії суду касаційної інстанції в разі якщо касаційну скаргу
від імені заінтересованої особи подано особою, яка не має повноважень на
ведення справи?
Яка з цих постанов не приймається за наслідками розгляду справи
Верховним Судом України?
Як називається стадія перегляду судових рішень Верховним Судом України?
Як іменується вид перегляду судових рішень Верховним Судом України?
Якої стадії немає під час перегляду судових рішень Верховним Судом
України?
Хто дає пояснення першим у суді під час перегляду судових рішень
Верховним Судом України?
З якої підстави постанова Верховного Суду України може бути оскаржена?
Коли ВСУ має право скасувати судове рішення повністю або частково і
передати справу на розгляд до відповідного суду першої, апеляційної чи
касаційної інстанції?
Які дії ВСУ не має права реалізувати у разі неправильного застосування
судом норми матеріального права, що призвело до неправильного вирішення
спору?
Зі скількох підстав може бути подана заява перегляд

судових рішень

Верховним Судом України?
Як подається заява про перегляд судових рішень Верховним Судом України?
У якій формі подається заява про перегляд

судових рішень Верховним

Судом України?
Протягом якого строку подається заява про перегляд судових рішень
Верховним Судом України?
Які дії Верховного Суду України у разі встановлення, що заяву подано без
додержання вимог, передбачених законом?
[Введите текст]

Які наслідки повернення заяви Верховним Судом України

з підстав,

визначених у ЦПК України?
Кому надсилається копія ухвали про відкриття провадження або про відмову
у допуску справи до провадження Верховним Судом України?
В якому випадку Верховний Суд України виносить ухвалу про призначення
справи до розгляду?
Якою має бути постанова Верховного Суду України про відмову у
задоволенні заяви?
Яку із цих функцій не виконує Верховний Суд України?
Для кого є обов'язковим висновок Верховного Суду України

щодо

застосування норми права, викладений у його постанові, прийнятій за
результатами розгляду справи з підстав неоднакового застосування судом
касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального і процессуального
права?
Де підлягають опублікуванню постанови Верховного Суду України?
Протягом якого строку суддя перевіряє відповідність заяви вимогам і
вирішує

питання

про

відкриття

провадження

за

нововиявленими

обставинами?
Яку ухвалу постановляє суд в разі, якщо заява не оформлена відповідно до
вимог?
Кому суд, відкривши провадження за нововиявленими обставинами,
надсилає копії заяви про перегляд?
Якою є стадія провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами?
Яка відмінна риса провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами від
інших стадій перегляду?
В чому полягає значення процесуальної стадії перегляду судових рішень у
зв’язку з нововиявленими обставинами?
Який склад суду розглядає справу у зв’язку з нововиявленими обставинами?
Яка особливість розгляду справ у зв’язку з нововиявленими обставинами,
якщо будуть зачіпатися інтереси охорони державної таємниці?
[Введите текст]

Якої стадії цивільного процесу немає під час провадження у зв’язку з
нововиявленими обставинами?
На що орієнтований вид провадження у зв’язку з нововиявленими
обставинами?
Як обчислюється строк для подання заяви про перегляд у зв’язку з
нововиявленими обставинами, коли підставами є істотні для справи
обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із
заявою, на час розгляду справи?
Як обчислюється строк для подання заяви про перегляд у зв’язку з
нововиявленими обставинами, коли підставами є встановлені вироком суду,
що набрав законної сили, завідомо неправдиві показання свідка, завідомо
неправильний висновок експерта, завідомо неправильний переклад?
Як обчислюється строк для подання заяви про перегляд у зв’язку з
нововиявленими обставинами, коли підставою

є скасування судового

рішення, яке стало підставою для ухвалення рішення чи постановлення
ухвали, що підлягають перегляду?
Як обчислюється строк для подання заяви про перегляд у зв’язку з
нововиявленими
Конституційним

обставинами,
Судом

коли

України

підставою

неконституційність

є

встановлена

закону,

іншого

правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при
вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане?
У якому порядку передається заява про перегляд судового рішення у зв’язку
з нововиявленими обставинами судді?
З яких частин складається судове рішення, ухвалене за наслідками
провадження за нововиявленими обставинами?
Чого не може зробити суд, розглянувши заяву про перегляд судового
рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами?
Коли суддя відмовляє у задоволенні заяви про перегляд судового рішення у
зв’язку з нововиявленими обставинами?

[Введите текст]

Документи якого виду провадження можуть переглядатися у зв’язку з
нововиявленими обставинами?
Протягом якого строку може бути подана заява про перегляд у зв’язку з
нововиявленими обставинами ?
Під час судового розгляду справи сторони домовились укласти мирову угоду.
Суддя відмовив у затвердженні умов мирової угоди і закритті провадження у
справі мотивуючи тим, що цивільна справа вже розглядається судом і
виключно до його компетенції належить подальший її розгляд і вирішення.
Положення якого принципу цивільного процесуального права були порушені
вказаними діями судді?
До яких видів принципів цивільного процесуального права відноситься
принцип змагальності сторін за формою нормативного закріплення?
Змістом якого принципу є положення про обов’язкову присутність під час
розгляду справи осіб, які беруть участь у справі?
Як називається норма права, яка містить вичерпне формулювання того чи
іншого принципу цивільного процесуального права?
Громадянин С, який брав участь у справі у якості третьої особи з
самостійними вимогами звернувся до суду із клопотанням про надання
інформації про результати розгляду справи. Суддя відмовив у задоволенні
клопотання мотивуючи тим, що вся інформації міститься у судовому
рішенні. Який принцип було порушено судом?
Громадянин В, який брав участь у справі у якості представника третьої особи
без самостійних вимог, яку він заміняв в процесі, не був належним чином
повідомлений про час і місце судового засідання. Суд розглянув і вирішив
справу без його присутності. Чи підлягає скасуванню дане рішення суду?
Хто може бути присутній у судовому засіданні під час закритого судового
розгляду?
Як проводиться в залі судового засідання відеозйомка із застосуванням
стаціонарної апаратури?

[Введите текст]

На які види класифікуються принципи цивільного процесуального права за
об’єктом правового регулювання?
До якого виду принципів належить принцип одноособового та колегіального
розгляду справ?
Як

співвідносяться

між

собою

поняття

«принципи

цивільного

процесуального права» і «принципи судочинства»?
Яка ознака притаманна принципам цивільного процесуального права?
Принципи цивільного процесуального права можуть виражатися у змісті
ряду норм та положень даної галузі права. У яких випадках це відбувається?
Яка ознака характерна для принципів цивільного процесуального права?
Що визначають принципи цивільного процесуального права?
Чи впливають рішення Європейського суду з прав людини на визначення
змісту принципів цивільного процесуального права України?
Під час розгляду справи суддя неодноразово відкладав судове засідання у
зв’язку із задоволенням клопотань про виклик свідків, хоча відповідної заяви
від сторін процесу не надходило. Який принцип цивільного процесу був
порушений?
Як співвідносяться норми цивільного процесуального права та принципи
цивільного процесуального права?
Яке значення набувають принципи, закріплені в нормах цивільного
процесуального права?
Визначення якого поняття міститься у твердженні «Це основні нормативні
положення, що визначають сутність, структуру та суттєві риси цивільного
процесу»?
Що визначають принципи цивільного процесуального права?
Стаття сьома ЦПК України передбачає, що мова цивільного судочинства
визначається статтею чотирнадцятою Закону України «Про засади державної
мовної політики». Який спосіб нормативного закріплення є характерним для
принципу державної мови судочинства?

[Введите текст]

Чому

принципи

цивільного

процесуального

права

перебувають

у

взаємозв’язку і взаємозалежності?
Яка кількість принципів характерна для галузі цивільного процесуального
права?
Коли принципи цивільного процесуального права здобувають обов’язкову
силу?
Під час розгляду справи суддя відмовив відповідачеві у задоволені
клопотання про виклик свідка, оскільки з боку позивача свідки були відсутні.
Який принцип цивільного процесу був порушений?
У чому полягає практичне значення принципів цивільного процесуального
права?
Який спосіб нормативного закріплення є характерним для принципу
змагальності?
У якому випадку допускається закритий судовий розгляд?
Чим відрізняється здійснення правосуддя судом від інших способів
вирішення цивільно-правових спорів?
Який принцип забезпечує досягнення справедливого балансу між загальними
інтересами всього суспільства і вимогами захисту фундаментальних прав
приватних осіб?
Цивільна справа про усиновлення була розглянута суддею одноособово. Які
гарантії передбачає ЦПК України у разі розгляду справи неповноважним
складом суду?
Гарантіями якого принципу є заборона втручання у здійснення правосуддя?
Чи поширюється дія принципу рівності учасників цивільного процесу перед
законом і судом на юридичних осіб?
Відповідач звернувся із клопотанням до суду перекласти всі процесуальні
документи угорською мовою, оскільки він не володіє на належному рівні
українською мовою. Як повинен вчинити суд у даному випадку?
Як називаються сторони у справах наказного провадження?
У якому з наведених прикладів суддя зобов’язаний заявити самовідвід?
[Введите текст]

Сторони та інші особи, які беруть участь у справі мають рівні права щодо
подання доказів, їх дослідження та доведення перед судом їх переконливості.
Зміст якого принципу цивільного процесу відображає дане твердження?
Позивач заявив клопотання про допуск до участі у справі громадянина К,
який має вищу юридичну освіту для надання йому правової допомоги під час
розгляду справи. У якості якого суб’єкта цивільного процесу виступатиме
громадянин К?
До якого моменту може бути заявлено відвід судді?
Під час судового розгляду справи про визнання права користування
житловим приміщенням судом було встановлено, що судове рішення може
вплинути на права і обов'язки громадянина М, який орендує кімнату в
квартирі щодо якої виникнув спір. Яку ухвалу повинен постановити суд?
У якому випадку виникає пасивна співучасть у цивільному процесі?
При надходженні позовної заяви, судом було встановлено, що вимоги
пред'явлено не до тієї особи, яка має відповідати за позовом. Позивач не
заявив

клопотання

про

заміну

первісного

відповідача

належним

відповідачем. Як повинен вчинити суддя?
Яким документом підтверджуються повноваження прокурора на участь у
судовому засіданні при здійсненні представництва громадян?
Громадянин Б заявив клопотання до суду про його залучення у якості третьої
особи із самостійними вимогами, пред’явивши позов до громадян М і Д, які є
сторонами у справі. До якого моменту громадянин Б має право вступити у
справу?
Подружжя М звернулись із позовом до суду про виселення із квартири
громадянина К, його дружини та двох неповнолітніх дітей. Який вид
процесуальної співучасті виникає у даному випадку?
Позивач звернувся з вимогою до суду розірвання шлюбу та поділ спільного
сумісного майна подружжя, до якого належать квартира та машина. Правила
якого виду підсудності діють у даному випадку?

[Введите текст]

Громадянин М звернувся із позов до громадянина В про усунення перешкод
у

користуванні

земельною

ділянкою.

Відповідач

працює

суддею

апеляційного суду. Який вид підсудності слід застосовувати у цій ситуації?
При отриманні позовної заяви судом було встановлено, що справа не
підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства. Як повинен вчинити
суддя у даній ситуації?
Позивачка звернулась до суду з позовом до громадянина Угорщини В про
визнання батьківства. З позовної заяви вбачається, що відповідач проживає
на території Угорщини. Як повинен вчинити суддя у даному випадку?
Відповідно

до

якого

права

визначаються

цивільна

процесуальна

правоздатність і дієздатність іноземних осіб в Україні?
Стягувач Р подав клопотання про надання дозволу на примусове виконання
рішення іноземного суду громадянином України С. В ході розгляду даного
клопотання було встановлено, що місцезнаходження боржника невідоме.
Який суд повинен розглянути це питання?
Який принцип цивільного процесу передбачає, що учасники правовідносин
повинні мати можливість у розумних межах передбачити наслідки своєї
поведінки?
Яка

з

наведених

ознак

притаманна

цивільним

процесуальним

правовідносинам?
Громадянин С звернувся до адвоката з проханням написати позовну заяву на
оскарження дій голови сільської ради. Чи виникли у даному випадку цивільні
процесуальні правовідносини?
Хто є обов’язковим суб’єктом цивільних процесуальних правовідносин?
Який

елемент

входить

до

структури

цивільних

процесуальних

правовідносин?
Який характер мають відносини, які виникають між учасниками цивільного
процесу?
Що є однією з підстав виникнення цивільних процесуальних правовідносин?

[Введите текст]

У чому полягає зв'язок між нормами цивільного процесуального права і
цивільними процесуальними правовідносинами?
З

якого

моменту

особа

наділяється

цивільною

процесуальною

цивільною

процесуальною

правоздатністю?
Який

з

наведених

суб’єктів

наділений

правоздатністю?
Громадянин Ф був повідомлений про необхідність явки до суду у якості
свідка.

Чи

наділений

громадянин

Ф

цивільною

процесуальною

правоздатністю?
Які елементи входять до складу цивільної процесуальної правосуб’єктності?
Що визначається як здатність фізичних і юридичних осіб, за наявності вимог
передбачених нормами цивільного процесуального законодавства, мати
цивільні процесуальні права і обов’язки учасника цивільного процесу?
Чи наділені цивільною процесуальною правоздатністю юридичні особи?
Які з наведених осіб наділені обмеженою цивільною процесуальною
дієздатністю?
Громадянин Г виступає у суді у якості представника позивача . До якої групи
учасників цивільного процесу він належить?
Хто не відноситься до інших учасників цивільного процесу?
Процесуальне становище якого учасника цивільного процесу матиме
Громадянин Б, який має вищу юридичну освіту і надає правову допомогу
відповідачеві?
Громадянин Д виступає у суді у якості свідка. До якої групи учасників
цивільного процесу він належить?
Як допускається до участі у справі особа, яка надає правову допомогу?
За заявою яких учасників процесу допускається перекладач?
Чи має право перекладач відмовитися від участі у цивільному процесі?
Перекладач, в силу недостатніх знань, неправильно

переклав суть

процесуальних дій. Чи підлягає перекладач кримінальній відповідальності?

[Введите текст]

Що є однією з підстав виникнення, зміни та припинення цивільних
процесуальних правовідносин?
Які з наведених учасників цивільного процесу складають окрему групу
суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин?
До якої групи учасників цивільного процесу належить експерт?
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини звернувся до суду із
заявою про захист прав та інтересів громадянина В. Процесуальне становище
якого учасника процесу матиме Уповноважений Верховної Ради України з
прав людини?
Який з наведених учасників цивільних процесуальних правовідносин
здійснює організаційно-технічне забезпечення процесу?
Громадянин П був залучений до участі у розгляді справи у якості
перекладача. До якої групи суб’єктів цивільних правовідносин він належить?
Будучи допущеним до участі у справі у якості особи, яка надає правову
допомогу, Громадянин Д подав до суду письмові зауваження з приводу
неправильності журналу судового засідання та просив їх усунути. Суддя
відмовив у розгляді даного клопотання, мотивуючи тим, що особа, яка надає
правову допомогу не має такого права. Чи має право громадянин Д заявляти
зауваження з приводу неправильності чи неповноти журналу судового
засідання?
Хто є особами, які беруть участь у справі у справах окремого провадження?
Громадянин Б звернувся до суду з вимогою про стягнення нарахованої, але
не виплаченої заробітної плати. Процесуальне становище якого суб’єкта
цивільного процесу він матиме?
Суд залучив до участі у справі громадянку Т у якості третьої особи без
самостійних вимог. Учасником якого виду провадження вона буде?
Чи має право брати участь у розгляді справи в порядку наказного
провадження представник третьої особи з самостійними вимогами?
Які учасники цивільного процесу мають право користуватися правовою
допомогою?
[Введите текст]

Які з наведених учасників цивільного процесу є особами, які беруть участь у
справах наказного провадження?
Який з наведених суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин
наділений тільки процесуальною заінтересованістю?
Громадянка Д бере участь у розгляді справи у якості секретаря судового
засідання. До якої групи суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин
вона належить?
Громадянин Ч, який працює секретарем судового засідання, звернувся до
суду із позовом про розподіл спільного сумісного майна. Учасником якої
групи суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин він є у даному
випадку?
До якої групи суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин належить
представник виконавчого комітету сільської ради, який подав позов про
позбавлення громадян ПВ та ПГ батьківських прав?
В якому виді провадження можуть брати участь органи та особи, яким
законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб?
Представник органу опіки

і піклування звернувся до суду з метою

представництва інтересів неповнолітньої особи В. Процесуальне становище
якого суб’єкта цивільних процесуальних правовідносин він матиме?
У якому складі розглядаються цивільні справи в суді першої інстанції?
Якому із наведених суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин може
бути заявлено відвід?
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?
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?
У розгляді справи бере участь неповнолітній свідок Г, його батько, експерт,
та представник позивача. Хто має право заявити відвід суду?
[Введите текст]

Які учасники цивільного процесу мають право заявляти відвід судді,
секретарю судового засідання, експерту, спеціалісту?
У яких випадках спеціаліст зобов’язаний заявити самовідвід?
Якому учаснику цивільного процесу може бути заявлено відвід, якщо під час
попереднього вирішення цієї справи він брав участь у процесі як експерт?
Громадянин Н бере участь у розгляді справи у якості перекладача. У яких
випадках від підлягає відводу?
Представник позивача вирішив заявити відвід секретарю судового засідання.
Яка обов’язкова вимога відводу?
Під час судових дебатів позивач з’ясував, що суддя є вітчимом представника
відповідача. Чи підлягає відводу суддя у даному випадку?
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?
До якого моменту повинен бути заявленим відвід?
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?
Думку яких учасників цивільного процесу повинен вислухати суддя при
вирішенні заяви про відвід?
Суддя розглянув заяву про відвід. Яким процесуальним документом він
повинен оформити своє рішення про задоволення відводу?
Позивач звернувся до суду з позовом про відшкодування шкоди завданої
його майну. Якому суду підсудна дана справа?
Якому суду підсудні справи щодо позовів, що виникають з діяльності філій
або представництва юридичної особи?
Громадянка Л вирішила подати позов до кількох відповідачів. Як
визначається суд, якому підсудна дана справа?
За правилами якого виду підсудності подаються позови з приводу
нерухомого майна?
[Введите текст]

Який вид ухвали постановляє суддя у разі встановлення під час вирішення
питання про відкриття провадження у справі, що порушені правила
підсудності?
Після відкриття провадження у справі і до початку судового розгляду
виявилося, що заяву було прийнято з порушенням правил підсудності. Як
повинен вчинити суддя?
Яке рішення повинен прийняти суддя, якщо під час судового розгляду справи
він встановить, що заяву було прийнято з порушенням правил підсудності?
Недопустимість

яких

спорів

між

судами

встановлено

цивільним

процесуальним законодавством України?
На підставі якого процесуального документу здійснюється передача справи з
одного суду до іншого у разі порушення правил підсудності?
Апеляційний суд відкрив провадження у справі за нововиявленими
обставинами. Який склад суду буде переглядати дане рішення?
Цивільна справа про усиновлення була розглянута суддею одноособово. Які
гарантії передбачає ЦПК у разі розгляду справи неповноважним складом
суду?
Гарантіями якого принципу є заборона втручання у здійснення правосуддя?
Під час попереднього судового засідання у справі про встановлення
батьківства сторони вирішили передати справу на розгляд до третейського
суду. Суддя задовольнив дане клопотання. Зміст якого принципу цивільного
процесу було порушено?
Чи мають право третейські суди виносити рішення ім’ям України?
Чи поширюється дія принципу рівності учасників цивільного процесу перед
законом і судом на юридичних осіб?
Скасовуючи оскаржуване рішення, касаційний суд передав справу на новий
розгляд до суду першої інстанції з вказівкою про вірогідність доказів, які
були досліджені з порушенням норм процесуального права та їх перевагу над
іншими доказами у справі. Який принцип цивільного процесуального права
було порушено?
[Введите текст]

Які ознаки притаманні для цивільно-процесуальних правовідносин?
З чого складається зміст цивільних процесуальних правовідносин?
Вкажіть підставу виникнення цивільних процесуальних правовідносин?
Хто належить до осіб, які сприяють здійсненню правосуддя?
Хто належить до осіб, які беруть участь у справі?
Які повноваження має секретар судового засідання?
Які особи не підлягають допиту як свідки?
Які повноваження має експерт?
Які повноваження має судовий розпорядник?
Як називаються сторони у с правах окремого провадження?
Які

характерні

риси

суду

як

суб’єкта

цивільних

процесуальних

правовідносин?
Як називаються сторони у цивільному процесі?
На які види поділяється цивільна процесуальна співучасть залежно від того,
на чиїй стороні виступає співучасник?
Які ознаки притаманні для третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на
предмет спору?
Які ознаки притаманні для третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог
на предмет спору?
Які ознаки притаманні для цивільного процесуального представництва?
У цивільному судочинстві в процесі доказування прийнято виділяти такі
елементи (стадії):
Що з перерахованого є засобом доказування в цивільному судочинстві?
У цивільному судочинстві (процесі) належними є докази, які:
Належність

доказів

у

цивільному

судочинстві

(процесі)

вправі

обґрунтовувати:
У цивільному судочинстві (процесі) допустимими є докази, які:
У цивільному судочинстві (процесі) обов’язок доказування покладається на:
У цивільному судочинстві (процесі) свідок розповідає відомі йому обставини
у справі так як – це:
[Введите текст]

У цивільному судочинстві (процесі) свідком може бути:
За дачу завідомо неправдивих показань у цивільному судочинстві (процесі)
свідок притягується до:
У цивільному судочинстві (процесі) докази характеризуються такими
ознаками:
За

суб’єктом

формування

письмові

докази

в

теорії

цивільного

процесуального права поділяються на:
Відповідно до ЦПК дослідження письмових та речових докази, які не
можливо доставити в суд здійснюється шляхом:
У цивільному судочинстві (процесі) до письмових доказів відносяться:
У цивільному судочинстві (процесі) не є доказом показання свідка, який:
У цивільному судочинстві (процесі) висновок експерта складається з таких
частин:
У цивільному судочинстві (процесі) за дачу завідомо неправдивого висновку
експерт несе:
Для з’ясування обставин, що мають значення для справи і потребують
спеціальних знань, суд у цивільному судочинстві призначає експертизу:
У разі неявки належно викликаного свідка в судове засідання без поважних
причин суд у цивільному судочинстві застосовує до нього:
За суб’єктами доказової діяльності в теорії цивільного процесуального права
виділяють наступні види оцінки доказів:
Які види доказів виділяють в теорії цивільного процесуального права за
характером зв’язку змісту доказів із фактами, які необхідно встановити в тій
чи іншій справі?
За способом формування письмові докази в теорії цивільного процесуального
права поділяються на:
Основними формами пояснень сторін, третіх осіб, їх представників в
цивільному судочинстві (процесі) є:
В цивільному судочинстві (процесі) свідок має право:
Визначте способи дослідження висновку експерта в цивільному судочинстві:
[Введите текст]

У цивільному судочинстві в разі неможливості доставити речові докази в
судове засідання їх огляд здійснюють:
У цивільному судочинстві свідок бере участь у справі:
Вкажіть правило відповідно до якого суд у цивільному судочинстві здійснює
оцінку доказів:
Опис проведених експертом досліджень має бути:
В цивільному судочинстві (процесі) експертиза обов’язково призначається за
клопотанням хоча б однієї із сторін, якщо у справі слід встановити:
У разі відсутності достатньої кількості доказів у сторін, збирання доказів в
цивільному судочинстві (процесі) здійснюється:
За процесом формування даних про обставини справи докази в теорії
цивільного процесу поділяються на:
Які властивості доказів закріплено в чинному ЦПК:
Які

невід'ємні складові включає процес доказування в цивільному

судочинстві:
У цивільному судочинстві (процесі) в заяві про виклик свідка зазначається:
В теорії цивільного процесуального права за джерелом отримання докази
поділяються на:
У цивільному судочинстві (процесі) докази встановлюються на підставі:
В

теорії

цивільного

процесуального

права

під змішаними

доказами

розуміють:
Залежно від стадії цивільного судочинства оцінка доказів поділяється на:
Предметом доказування при судовому розгляді цивільної справи є факти:
В цивільному судочинстві (процесі) засобами доказування виступають:
Як експерт у цивільному судочинстві (процесі) може залучатися особа, яка
відповідає вимогам, які передбачені:
Акти

про

знищення

речових

доказів,

долучених до

матеріалів цивільної справи, повинні обов'язково затверджуватися:
Відповідно до положень ЦПК речовими доказами виступають:
У цивільному судочинстві (процесі) преюдиційні факти ґрунтуються на:
[Введите текст]

У цивільному судочинстві (процесі) допит неповнолітніх свідків обов'язково
провадиться в присутності :
У цивільному судочинстві (процесі) експертиза призначається:
Назвіть вид провадження в цивільному судочинстві, в суді першої інстанції, в
межах якого розглядаються справи про стягнення нарахованої, але
невиплаченої працівникові суми заробітної плати:
В цивільному судочинстві (процесі) доказування полягає в тому, що:
Обов'язок зберігання речових доказів у незмінному стані до набрання
рішенням суду законної сили в цивільній справі покладено на:
Що собою становить висновок експерта в цивільному судочинстві (процесі):
Витребування доказів судом в цивільному судочинстві (процесі) полягає у
тому що :
Відповідно

до

цивільного

процесуального

законодавства предмет

доказування – це:
Процесуально-правовими гарантіями правильної оцінки судом доказів в
цивільному судочинстві (процесі) є:
Який з наданих елементів не входить до структури доказування в
Які факти в цивільному судочинстві (процесі) потребують доказування?
Відповідно до цивільного процесуального законодавства речові докази – це:
В теорії цивільного процесуального права за характером зв‘язку докази
поділяються на:
У яких випадках речові докази в цивільному процесі мають доказову
цінність?
Відповідно до цивільного процесуального законодавства магнітні, електронні
та інші носії інформації, що містять аудіовізуальну інформацію про
обставини, що мають значення для справи належать до:
Відповідно до цивільного процесуального законодавства висновок експерта
це:
В теорії цивільного процесуального права оцінка доказів судом може бути:

[Введите текст]

Відповідно до цивільного процесуального законодавства свідок в судовому
засіданні має право давати показання мовою:
Відповідно до цивільного процесуального законодавства не підлягають
допиту в якості свідків:
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:
Відповідно до цивільного процесуального законодавства у заяві про
витребування доказів повинно бути зазначено:
Відповідно до цивільного процесуального законодавства протокол огляду
доказів за місцем їх знаходження складає:
Відповідно до цивільного процесуального законодавства експерт має право:
Відповідно до цивільного процесуального законодавства речові докази, що є
об’єктами, які вилучені з цивільного обороту або обмежено оборотоздатні:
Про огляд доказів за їх місцезнаходженням згідно ЦПК складається:
Для роботи з речовими доказами (зберігання, обліку тощо) наказом голови
суду призначається:
Відповідно до цивільного процесуального законодавства для зберігання
речових доказів у суді передбачено:
В якості свідка в цивільному судочинстві (процесі) може бути допитана:
Відповідно до цивільного процесуального законодавства особи, які мають
дипломатичний імунітет, можуть бути допитані як свідки:
В цивільному судочинстві нотаріус не має права давати свідчення в якості
свідка щодо відомостей, які становлять нотаріальну таємницю відповідно до:
В цивільному судочинстві виконання ухвали про тимчасове вилучення
доказів для дослідження судом покладається на:
В цивільному судочинстві дослідження відео- і звукозаписів у судовому
засіданні починається з такої процесуальної дії, як:
Вкажіть визначення поняття доказів закріплене у ЦПК України:

[Введите текст]

Яким нормативно-правовим актом закріплено поняття доказів у цивільному
процесуальному праві?
В теорії цивільного процесуального права за суб’єктами доказової діяльності
виділяють наступний вид оцінки доказів:
В

цивільному

судочинстві обов’язкова

експертиза

призначається

за

клопотанням хоча б однієї із сторін, якщо у справі слід встановити:
В теорії цивільного процесуального права ознаками письмового доказу є:
У цивільному судочинстві висновок експерта повинен обов’язково містити
частину:
У цивільному судочинстві (процесі) належними є докази, які:
В

цивільному

судочинстві належність

доказів

визначається

такими

обставинами, що мають значення для справи:
Відповідно до цивільного процесуального законодавства не є засобом
доказування?
Відповідно до цивільного процесуального законодавства належними в
цивільному процесі є докази, які:
У цивільному процесі належність доказів обґрунтовують:
Допустимими в цивільному процесі є докази, які:
У

цивільному

процесі обов’язок

доказування

у

справах

окремого

провадження покладається на:
У цивільному процесі дати свідком правдиві показання – це:
У цивільному процесі у якості свідка може бути допитана:
Основною гарантією достовірності показань свідка (який досяг повноліття)
як джерела доказів у цивільному процесі є:
В якому випадку сторони, треті особи та їх представники можуть бути
допитані як свідки у цивільному процесі:
За

суб’єктом

формування

письмові

докази

в

теорії

цивільного

процесуального права поділяються на:
Відповідно до положень цивільного процесуального законодавства письмові
докази, які не можливо доставити в суд:
[Введите текст]

Відповідно до положень цивільного процесуального законодавства письмові
докази як правило подаються:
Відповідно до положень цивільного процесуального законодавства не є
доказом показання свідка, який:
Відповідно до положень цивільного процесуального законодавства висновок
експерта викладається у:
Відповідно до положень цивільного процесуального законодавства за дачу
завідомо неправдивого висновку експерт несе:
Відповідно до положень цивільного процесуального законодавства у разі
повторної неявки свідка в судове засідання без поважних причин до нього
може бути застосовано:
В теорії цивільного процесуального права за способом формування письмові
докази поділяються на:
Відповідно до положень цивільного процесуального законодавства формами
пояснень сторін, третіх осіб, їх представників є:
Відповідно

до

положень

цивільного

процесуального

законодавства

способами дослідження висновку експерта є:
Відповідно до положень цивільного процесуального законодавства в огляді
речових доказів за місцем їх знаходження беруть участь:
Відповідно до положень цивільного процесуального законодавства першим в
судовому засіданні ставить запитання свідкові:
Відповідно до положень цивільного процесуального законодавства суд
оцінює докази:
Відповідно до положень цивільного процесуального законодавства опис
проведених експертом досліджень має бути:
Відповідно

до

положень

цивільного

процесуального

законодавства

призначення експертизи є обов’язковим за клопотанням хоча б однієї із
сторін, якщо у справі слід встановити:
Відповідно до положень цивільного процесуального законодавства збирання
доказів здійснюється:
[Введите текст]

До суду в порядку цивільного судочинства за захистом вправі звернутися:
Під час здійснення правосуддя у цивільному процесі на суд покладає
обов’язок ?
У якому нормативно-правовому акті закріплені завдання цивільного
судочинства?
У цивільному процесі суд зобов’язаний здійснювати правосуддя на засадах
рівності всіх учасників?
Визначте відповідь у якій вказано правильну назву закону, що регулює
цивільне судочинство:
Основною метою цивільного судочинства відповідно до ЦПК України є:
Вкажіть основний зміст завдання цивільного судочинства:
При розгляді та вирішенні цивільної справи, судом можуть застосовуватись
способи захисту, які визначені:
Вкажіть повну відповідь, у якій розкривається правило, за яким провадження
в цивільних справах здійснюється відповідно до законів чинних на час:
До суду можуть звертатися органи та особи, яким надано права захищати
права, свободи та інтереси інших осіб або державні чи суспільні інтереси в
порядку цивільного судочинства, у випадках:
Вкажіть вид провадження в цивільному судочинстві у якому наявні дві
сторони (позивач і відповідач):
У якому провадженні цивільного судочинства приймають участь заявник і
заінтересовані особи?
Серед існуючих форм захисту цивільних прав, свобод та інтересів
пріоритетною та універсальною є?
Вкажіть найбільш поширену ознаку метода правового регулювання
цивільного процесуального права як галузі?
Вкажіть з наведеного переліку відповідь, у якій вказано законом, що
детально регламентує цивільне судочинство:
Виділіть ознаки правосуддя в цивільному процесі (судочинстві)?

[Введите текст]

Вкажіть одну із властивостей реалізації правосуддя в цивільному процесі
(судочинстві)?
Визначте ознаку, яка характеризує судову форму захисту в цивільному
процесі (судочинстві)?
В основу правила про дію цивільного процесуального законодавства за
колом осіб покладено положення?
Вкажіть ту галузь права з якою цивільне процесуальне право має найбільш
тісний зв’язок:
Який

з

проведених

видів

провадження

в

цивільному

процесі

характеризується як спрощений або скорочений порядок, застосований на
дослідженні письмових доказів?
Цивільний процес (судочинство) являє собою поступальний рух, що
складається з послідовних, слідуючих одна за одною…
З наведених прикладів виділіть стадію цивільного процесу (судочинства)?
З наведених стадій цивільного процесу (судочинств) виділіть ту, яка
характерна для провадження в суді першої інстанції?
У відповідності до змісту цивільної юрисдикції в порядку цивільного
судочинства суди розглядають справи, які виникають із?
Визначте, що є об’єктом доказування в цивільному процесі (судочинстві)?
Яким поняттям охоплюється коло фактів матеріального і процесуального
характеру, які підлягають встановленю для вирішення цивільних справ у
суді?
До принципів судового доказування в цивільному процесі відносяться?
Підставою звільнення від доказування в цивільному процесі є?
Чи може доказування в цивільному процесі грунтуватись на припущеннях?
Яке судове рішення викладається у формі постанови?
У якій частині рішення суду апеляційної інстанції зазначаються узагальнені
доводи особи, яка подала апеляційну скаргу:

[Введите текст]

Протягом якого строку з дня постановлення ухвали про

відкриття

апеляційного провадження має бути розглянута апеляційна скарга на судове
рішення суду першої інстанції?
Який акт має ухвалити суд в результаті мирного врегулювання спору?
Що не є підставою перегляду судового

рішення за нововиявленими

обставинами?
В яких випадках не сплачується судовий збір?
У яких випадках суд може витребувати докази?
В яких випадках суддя постановляє ухвалу про тимчасове вилучення доказів?
Чи може бути представник у свідка в цивільному процесі?
Чи може представник діяти в суді без довіреності?
Під цивільною процесуальною формою розуміють?
У чому полягає сутність судового наказу?
Чи може бути рішення оскаржене рішення суду касаційної інстанції без його
перегляду судом апеляційної інстанції?
Основна ознака цивільних процесуальних відносин?
Хто забезпечує належне дотримання

процедури дослідження речових

доказів у суді?
В яких випадках свідок може користуватись письмовими засобами?
У присутності яких осіб відбувається допит малолітнього свідка?
Які правові наслідки неявки в судове засідання особи, яка бере участь у
справі?
Заява про видачу дубліката виконавчого листа або судового наказу
розглядається:
Виконавчий лист має відповідати вимогам до виконавчого документа
встановленим?
Який суд вирішує питання пов’язані із зверненням судового рішення до
виконання?
Виконавчий документ про стягнення судового збору надсилається судом до:
В яких випадках суд допускає негайне виконання рішень?
[Введите текст]

Чи може бути негайне виконання рішення у справах про стягнення аліментів?
За якими правилами суд витребовує аудіо- та відеозаписи, як речові докази?
Письмовими доказами в цивільному процесі є:
Який документ ухвалює суддя у разі призначення експертизи?
Де повинні знаходитися свідки до початку розгляду справи по суті?
У

цивільному

судочинстві

резолютивна

частина

ухвали

суду,

що

постановляється як окремий документ має містити:
У цивільному судочинстві мотивувальна частина ухвали суду, що
постановляється як окремий документ має містити:
Чи

допускає суд негайне виконання судових рішень у справі про

встановлення факту народження або смерті особи?
Суд допускає негайне виконання судових рішень у справі про присудження
працівникові виплати заробітної плати?
Яка причина вважається поважною для поновлення пропущеного строку
судом в цивільному процесі?
З яких дій розпочинається допит свідка в цивільному процесі?
Передача справи з одного суду до іншого в цивільному процесі здійснюється
на підставі:
На якій частині судового засідання в цивільному процесі свідки видаляються
із зали судового засідання?
Хто виступає першим на судових дебатах?
Де постановляються ухвали суду, які оформляються окремим процесуальним
документом?
В якій формі подається апеляційна скарга?
Чи може бути оскаржена ухвала судді про повернення апеляційної скарги?
Що постановляє суд за наслідками розгляду справи про оскарження рішення
третейського суду?
В який строк розглядається справа про оскарження рішення третейського
суду?
За чиєю заявою може бути відновлене втрачене судове провадження?
[Введите текст]

В яких випадках не приймається до виконання в Україні судове доручення
іноземного суду?
В яких випадках може бути скасоване рішення третейського суду?
До якого суду подається заява про скасування рішення третейського суду?
В якому випадку рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому
виконанню, визнається в Україні?
До якого суду

подається заява про відновлення втраченого судового

провадження?
У яких справах заявник звільняється від сплати судових витрат?
Основними завданнями цивільного судочинства є:
Під правосуддям слід розуміти:
Назвіть усі наявні види провадженнь у цивільному процесі :
Аналогія права в цивільному процесі застосовується, коли:
Розгляд і вирішення цивільної справи відбувається:
Диспозитивний

характер

методу

цивільного

процесуального

права

проявляється в:
Під джерелами цивільного процесуального права слід розуміти:
Обов’язковою стадією цивільного процесу є:
Основним видом цивільного судочинства є:
Система цивільного процесуального права це:
Під методом цивільного процесуального права слід розуміти:
Судовому захисту в порядку цивільного судочинства підлягають:
Відмова від права на звернення до суду за захистом є:
Імперативний

характер

впливу

на

поведінку

суб’єктів

цивільних

процесуальних відносин закріплюється у нормах, що встановлюють:
Законодавство про цивільне судочинство:
Цивільний процесуальний закон поширюється на:
На якій підставі здійснюється проведення виконавчих дій на святкові дні або
у нічний час?
В який час проводяться виконавчі дії?
[Введите текст]

У яких випадках виконавче провадження підлягає обов’язковому зупиненню:
Вкажіть ситуацію при наявності якої, виконання судового рішення
зупиняється:
Ким здійснюється примусове виконання судових рішень?
Який загальний строк виконання судових рішень?
Коли у справі допускається участь кількох позивачів і (або) відповідачів?
Які особи не можуть бути представниками у справі?
Хто не відноситься до інших учасників судового процесу?
Який документ видає суддя у разі втрати виконавчого листа?
Протягом якого строку виконується окрема ухвала суду?
Яке із рішень в цивільному процесі підлягає негайному виконанню?
Кому направляється окрема ухвала суду в цивільному процесі?
Яка із справ не належить до виключної підсудності в цивільному процесі?
Яка із справ не належить до альтернативної підсудності?
Що із переліченого не відноситься до усунення

недоліків у судовому

рішенні?
Вкажіть види судових експертиз в цивільному судочинстві:

[Введите текст]

