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13. Поняття і види третіх осіб
ȱɇɒȱ ɍɑȺɋɇɂɄɂ ɐɂȼȱɅɖɇɈȽɈ ɉɊɈɐȿɋɍ

14. Особи, які є іншими учасниками цивільного процесу
15. Секретар судового засідання та судовий розпорядник
16. Свідок
17. Експерт та спеціаліст
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18. Перекладач
19. Особа, яка надає правову допомогу
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20. Поняття та види процесуального представництва
21. Повноваження процесуального представника
22. Документи, що посвідчують повноваження представника
ȾɈɄȺɁɂ ȼ ɐɂȼȱɅɖɇɈɆɍ ɉɊɈɐȿɋȱ

23. Поняття доказів
24. Належність та допустимість доказів
25. Обов’язки доказування і подання доказів.
Підстави звільнення від доказування
26. Подання, збирання, витребування та забезпечення
доказів
ɉɊɈɐȿɋɍȺɅɖɇȱ ɋɌɊɈɄɂ

27. Поняття, види процесуальних строків. Обчислення,
зупинення, продовження і поновлення процесуальних строків
ɋɍȾɈȼȱ ȼɂɄɅɂɄɂ ɌȺ ɉɈȼȱȾɈɆɅȿɇɇə

28. Судові повістки, зміст судової повістки і оголошення
про виклик у суд
29. Порядок вручення судових повісток, розшук відповідача
ɋɍȾɈȼȱ ȼɂɌɊȺɌɂ

30. Види судових витрат
31. Ціна позову
32. Відстрочення та розстрочення судових витрат,
зменшення їх розміру або звільнення від їх оплати
33. Розподіл судових витрат
ɁȺɏɈȾɂ ɉɊɈɐȿɋɍȺɅɖɇɈȽɈ ɉɊɂɆɍɋɍ

34. Підстави і порядок застосування заходів процесуального
примусу. Види заходів процесуального примусу
ǻǮǸǮǵǻǳ ǽǾǼǰǮǲǴǳǻǻȍ

35. Стягнення на підставі судового наказу
36. Форма і зміст заяви про видачу судового наказу
37. Підстави для відмови у прийнятті заяви п
ро видачу судового наказу
38. Порядок розгляду заяв про видачу судового наказу
39. Скасування судового наказу:
форма і зміст заяви, порядок розгляду
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40. Поняття та види підсудності
41. Порушення правил підсудності
42. Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі
43. Залишення позовної заяви без руху, повернення заяви
44. Відкриття провадження у справі
45. Зустрічний позов, позов третьої особи з самостійними
вимогами. Об’єднання та роз’єднання позовів
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46. Попереднє судове засідання
47. Експертиза в цивільному процесі
48. Забезпечення позову: підстави, види, порядок розгляду
ɋɍȾɈȼɂɃ ɊɈɁȽɅəȾ

49. Призначення справи до розгляду.
Строки розгляду справи, розгляд справи в судовому
засіданні, безпосередність судового розгляду
50. Головуючий у судовому процесі
51. Наслідки неявки в судове засідання
52. Початок розгляду справи по суті
53. Відкладення розгляду справи, оголошення перерви
54. Судові дебати, таємниця нарадчої кімнати
ɎȱɄɋɍȼȺɇɇə ɐɂȼȱɅɖɇɈȽɈ ɉɊɈɐȿɋɍ

55. Фіксування судового засідання технічними засобами
57. Протоколи про окремі процесуальні дії
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61. Види судових рішень
62. Порядок ухвалення рішень та постановлення ухвал,
їх форма та зміст
63. Виправлення описок та арифметичних помилок
у судовому рішенні
64. Роз’яснення рішення суду. Видача або направлення
його копій особам, які брали участь у справі
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65. Набрання рішенням законної сили
ɁȺɈɑɇɂɃ ɊɈɁȽɅəȾ ɋɉɊȺȼɂ

66. Умови проведення заочного розгляду справи
67. Перегляд заочного рішення
ǼǸǾǳǺǳ ǽǾǼǰǮǲǴǳǻǻȍ

68. Поняття окремого провадження та справа, що
розглядаються в порядку окремого провадження
69. Розгляд судом справ про обмеження цивільної
дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи
недієздатної та поновлення цивільної дієздатності
фізичної особи
70. Розгляд судом справ про надання неповнолітній
особі повної цивільної дієздатності
71. Розгляд судом справ про визнання фізичної особи
безвісно відсутньою або оголошення її померлою
72. Розгляд судом справ про усиновлення
73. Розгляд судом справ про встановлення фактів,
що мають юридичне значення
74. Розгляд судом справ про відновлення прав на
втрачені цінні папери на пред’явника та векселі
75. Розгляд судом справ про передачу безхазяйної
нерухомої речі у комунальну власність
76. Розгляд судом справ про визнання спадщину
відумерлою
77. Розгляд заяви про надання особі психіатричної
допомоги у примусовому порядку
78. Розгляд судом справ про примусову госпіталізацію
до протитуберкульозного закладу
79. Розгляд судом справ про розкриття банками
інформації, яка містить банківську таємницю,
щодо юридичних та фізичних осіб
ǽǳǾǳǱǹȍǲ ǿȁǲǼǰǼǱǼ ǾǥȆǳǻǻȍ
ȺɉȿɅəɐȱɃɇȿ ɉɊɈȼȺȾɀȿɇɇə

80. Право апеляційного провадження та процесуальний
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84. Право касаційного оскарження та процесуальний
порядок його реалізації
85. Процесуальний порядок розгляду справи
судом касаційної інстанції
86. Повноваження суду касаційної інстанції,
його рішення та ухвали
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судових рішень
93. Відстрочка і розстрочка виконання, зміна чи
встановлення способу і порядку виконання. Вирішення
питання про поворот виконання
ǿȁǲǼǰǶǷ ǸǼǻȀǾǼǹȊ ǵǮ ǰǶǸǼǻǮǻǻȍǺ ǿȁǲǼǰǶȃ
ǾǥȆǳǻȊ

94. Право на звернення із скаргою до суду та порядок
його реалізації
ǽǾǼǰǮǲǴǳǻǻȍ ȁ ǿǽǾǮǰǮȃ ǽǾǼ ǼǿǸǮǾǴǳǻǻȍ
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ǰǶǸǼǻǮǰȅǶȃ ǹǶǿȀǥǰ ǻǮ ǽǾǶǺȁǿǼǰǳ ǰǶǸǼǻǮǻǻȍ
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95. Провадження у справах про оскарження
рішень третейських судів
96. Провадження у справах про видачу виконавчих листів
на примусове виконання рішень третейських судів
ǽǾǼ ǰǶǵǻǮǻǻȍ ȀǮ ǰǶǸǼǻǮǻǻȍ ǾǥȆǳǻȊ ǥǻǼǵǳǺǻǶȃ
ǿȁǲǥǰ ǰ ȁǸǾǮǦǻǥ

97. Визнання та звернення до виконання рішень іноземного
суду, що підлягає примусовому виконанню
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