Цивільне процесуальне право України
Ситуативний тест
1. Марія звернулась до суду з позовом про визнання недійсним договору купівліпродажу, укладеного з недодержанням вимог закону про його нотаріальне посвідчення.
Позивачка у зв’язку зі станом здоров’я в судове засідання не з’явилася та просила
розглядати справу без її участі.
Відповідач проти позову не заперечував.
Суд ухвалив рішення про задоволення позовних вимог та з власної ініціативи
застосував правові наслідки недійсності правочину.
Чи може суд з власної ініціативи застосовувати наслідки недійсності оспорюваного
правочину:
2. Позивач звернувся до суду з даним позовом і в обґрунтування позовних вимог
зазначив, що разом з відповідачкою є співвласником квартири АДРЕСА_1. Його частка в
зазначеній квартирі, як і частка відповідачки, становить 1/2 частину. Оскільки вони з
відповідачкою не можуть дійти згоди щодо порядку користування спільною квартирою,
просив поділити зазначену квартиру в натурі, виділивши йому кімнати, площею 10,1 кв.м. та
10,6 кв.м.
В судовому засіданні позивач та його представник підтримали позов з тих самих
підстав і пояснили, що спірна квартира знаходиться на першому поверсі, тому з вікна одної з
кімнат можливо зробити окремий вхід до частини квартири, яка буде виділена позивачу.
Відповідач в судовому засіданні позов не визнала і просила відмовити в його
задоволенні.
За клопотанням позивача суд призначив судову для з’ясування питання про можливість
поділу квартири в натурі і визначення варіантів такого поділу. Відповідач проти призначення
експертизи заперечувала.
Чи правомірним є призначення експертизи у даному випадку:
3. Громадянин К. звернувся до Синівського районного суду м. Львова з позовом про
визнання заповіту, складеного його померлим батьком громадянином Д. недійсним. В
обґрунтування своїх позовних вимог він вказував, що батько в останні роки життя часто
хворів та не міг усвідомлювати значення своїх дій, чим і скористалася сестра позивача М.,
змусивши батька заповісти їй усе наявне в нього майно. Відповідач проти позову
заперечувала, вважаючи його безпідставним. У судовому засіданні позивач заявив
клопотання про призначення судово-психологічної експертизи для визначення питання: чи
міг громадянин Д. усвідомлювати свої дії та керувати ними на момент складання заповіту.
Суд у задоволенні клопотання відмовив, оскільки вважав неможливим встановлення
психічного стану померлої особи. Окрім того, наголосив, що для призначення експертизи
необхідна згода двох сторін, а відповідач проти її призначення заперечував.
Чи правомірні дії суду у даному випадку:
4. Громадянка І. звернулася до суду з позовом до свого колишнього чоловіка М. про
стягнення аліментів на дитину. Останній проти позову заперечував та заявив зустрічний
позов про виключення відомостей про нього як батька дитини з актового запису про
народження дитини.
Проаналізуйте ситуацію. Чи можна звертатися до суду з позовом про виключення
відомостей про батька чи матір з актового запису про народження дитини, за умови
наявності рішення суду, що набрало законної сили, про стягнення аліментів на дитину. Якщо
так, то у порядку розглядатиметься така справа.

5. Громадяни С. звернувся до суду з позовом про визначення порядку користування
земельною ділянкою співвласників житлового будинку. У процесі судового розгляду
сторони вирішили укласти мирову угоду, у якій самостійно визначити порядок користування
земельною ділянкою співвласників житлового будинку.
Проаналізуйте ситуацію. Які факти повинен перевірити суд, перш ніж затвердити таку
мирову угоду?
6. Місцевий суддя Федорченко Л. одноособово розглядав цивільну справу про
визнання договору купівлі-продажу двохкімнатної квартири недійсним. В судовому засіданні
позивач Квітка С. заявив клопотання про відкладення на наступний день і час розгляду, але в
колегіальному складі суду. В обґрунтування свого клопотання позивач посилався на те, що
для нього рішення суду має виключне значення так як одному судді важко розібратися в
законності купівлі-продажу квартири.
Суддя Федорченко Л. вислухавши клопотання позивача, заявив, що він досвідчений
суддя і за останні два роки заслухав більше десятка аналогічних справ. Судове засідання
було продовжено. Процес проводився одним суддею. В результаті судового розгляду
позивачу було відмовлено в задоволенні позову.
Вкажіть випадки, коли в суді першої інстанції розгляд справи відбувається
колегіально:

1. Оленчук звернувся з заявою в суд про надання йому права на шлюб до досягнення
шлюбного віку. В якому провадження буде розглядатися дана справа?

2. В судовому засіданні слухалася справа про усиновлення дитини. Під час розгляду
справи в зал судового засідання зайшов кореспондент обласного телебачення з відеокамерою
і почав проводити зйомку судового засідання. Головуючий по справі запитав, на підставі
чого проводиться відеозйомка. Кореспондент відповів, що має завдання телестудії провести
відеозйомку деяких фрагментів процесу для демонстрації телеглядачам репортажу про нову
категорію цивільних справ по усиновленню. Головуючий по справі Іванов А. заборонив
відеозйомку і видалив журналіста із залу засідань. Той в свою чергу заявив, що буде
скаржитись у вищу судову інстанцію на бюрократизм судді.
В яких справах проводиться закритий судовий розгляд на вимогу закону?

3. Марченко - 13 років, Гриценко - 16 років, душевнохворий Сидорчук, Петрів - 20 років
своїми діями завдали шкоди заводу «Світоч». Хто з них буде суб`єктом цивільних
процесуальних правовідносин?
4. Суд під головуванням судді Володар Г. розглядав справу. У судовому засіданні один
із суддів захворів і Володар Г., щоб не відкладати слухання справи, замінив його
іншим суддею, який перебував у залі судового засідання і закінчив розгляд справи
постановивши рішення. Який принцип цивільного процесуального права було
порушено?

5. Сидорчук звернулася з позовом в інтересах своєї трох-річної дитини до Карпюка про
стягнення аліментів. Визначте суб'єктний склад учасників цієї справи.
- Сидорчук - позивач, Карпюк - відповідач, дитина – третя особа без самостійних
вимог на стороні позивача
6. Громадянин М. звернувся з позовом в суд про відшкодування шкоди завданої
внаслідок ДТП. На попередньому судовому засіданні він змінив підставу позову. З'явившись
в суд на розгляд справи по суті М. виявив бажання повторно скористатися правом змінити
підставу позову, однак суддя відмовив М. у здійсненні його права, мотивуючи відмову тим,
що цим правом, відповідно до ст. 32 ЦПК, можна скористатися один раз.
На яких стадіях цивільного процесу позивач вправі скористатися правом на зміну
предмету або підстави позову?
7.

У справі про поширення оспорюваної інформації в мережі Інтернет на стороні
позивача бере участь Петренко, а на стороні відповідача автор відповідного
інформаційного матеріалу та власник веб-сайта. Який це вид співучасті?

8. Петрук звернувся в суд з позовом про повернення заборговгованості на суму 13 тис.
грн. Під час заочного розгляду справи, він заявив клопотання про збільшення ціни
позову. Суддя відмовив Петруку, мотивуючи це тим, що клопотання Петрука про
збільшення ціни позову є не обгрунтованим, а також пояснив позивачу, що
здійснювати своє право на збільшення чи зменшення ціни позову він може лише за
згодою відповідача. Які дії повинен вчинити суд в разі заявлення клопотання про
збільшення розміру позовних вимог в заочному провадженні?
9. Після смерті спадкодавця Сикорського, спадщину отримали його син та онук (14
років). Спадкоємці не могли поділити спадкове майно, а тому звернулися в суд щоб
вирішити спір про поділ спільного домоволодіння. Сину роз'яснили, що онук, не має
повної цивільної дієздатності, а тому не може бути відповідачем у справі.
Яку, на вашу думку, ухвалу повинен постановити суд на стадії відкриття провадження
у справі.
10. Федотова подала позов в суд про визнання звільнення незаконним і поновлення на
роботі. У справ брав участь директор підприємства Васильків як третя особа, яка не заявляє
самостійні вимоги щодо предмету спору на стороні відповідачі. В період розгляду справи в
суді Васильків помер. Суд залучив до участі у справі правонаступника – нового директора,
що був
В суд звернулася мама в інтересах дитини з позовною заявою про стягнення
аліментів. Якими документами мають бути посвідченні повноваження мами.
11. В суд звернулася мама в інтересах дитини з позовною заявою про стягнення аліментів.
До заяви вона не подала копію свідоцтва про народження дитини. Яку ухвалу повинен
постановити суд?
12. До якого виду позовів можна віднести позов про позбавлення батьківських прав:
13. До якого виду позовів можна віднести позов про захист честі та гідності:

14. Під час розгляду справи про розірвання шлюбу між подружжям Бойчуків, позивачка
заявила вимогу передати їй 5-ти річного сина Юрка, що тимчасово проживав у батьків
чоловіка. Який процесуальний статус у справі матимуть баба і дід Юрка.
15. За позовом Мурат до ТзОВ «Промінь» про стягнення заробітної плати справа була
призначена до слухання на 23 січня 2014 року. Повістки сторонам були направлені
поштою 18 січня. Представник відповідача в суд не з’явився, пояснивши, що його
було повідомлено несвоєчасно і він не мав змоги підготуватися.
Які дії має вчинити суд:
16. Визначіть вид територіальної підсудності у справі про відшкодування шкоди, завданої
каліцтвом
17. Визначіть вид територіальної підсудності у справі про виключення майна з опису;

18.

19.

Визначіть вид територіальної підсудності для зустрічного позову

Задовольнивши позов, суд у резолютивній частині рішення не зазначив, чи було
порушено особисте немайнове право особи, яка саме інформація визнана
недостовірною та ганьбить гідність, честь позивача, а також не вказав на спосіб
захисту порушеного особистого немайнового права. Які можливі шляхи усунення
цього недоліку:

1
Громадянин М. звернувся з позовом в суд про відшкодування шкоди завданої внаслідок
ДТП. На попередньому судовому засіданні він змінив підставу позову. З'явившись в суд на
розгляд справи по суті М. виявив бажання повторно скористатися правом змінити підставу
позову, однак суддя відмовив М. у здійсненні його права, мотивуючи відмову тим, що цим
правом, відповідно до ст. 32 ЦПК, можна скористатися один раз.
До якого часу позивач вправі скористатися правом на зміну предмету або підстави позову:

2
Н. звернувся в суд з позовом про повернення заборгованості на суму 13 тис. грн. В судовому
засіданні він заявив клопотання про збільшення ціни позову. Суддя відмовив Н., мотивуючи
це тим, що клопотання Н. про збільшення ціни позову є не обґрунтованим, а також пояснив
позивачу, що здійснювати своє право на збільшення чи зменшення ціни позову він може
лише на стадії попереднього судового засідання.
До якого часу позивач вправі скористатися правом на збільшення чи зменшення розміру
позовних вимог:
3
Паничук звернулася до Золотник з позовом про відшкодування шкоди на суму 20000 грн. та
стягнення моральної шкоди у сумі 2000 грн. В судовому засіданні, яке відбулося 10 лютого
2009 р., позивачка зменшила ціну позову в частині майнових вимог на суму 5 тис. грн.
Розмір моральної шкоди залишився без змін. 15 лютого 2009 р. позивачка померла і в справу
вступили правонаступники і заявили клопотання про збільшення ціни позову в
попередньому розмірі (20 тис. грн.) в частині майнової шкоди, в частині моральної шкоди
позовні вимоги були підтримані без змін. Рішенням суду позов задоволено повністю.
Яку процесуальну дію вчиняє суд в разі смерті сторони, якщо спірні правовідносини
допускають правонаступництво:

4
Місцевий суддя Федорченко Л. одноособово розглядав цивільну справу про визнання
договору купівлі-продажу двохкімнатної квартири недійсним. В судовому засіданні позивач
Квітка С. заявив клопотання про відкладення на наступний день і час розгляду, але в
колегіальному складі суду. В обґрунтування свого клопотання позивач посилався на те, що
для нього рішення суду має виключне значення так як одному судді важко розібратися в
законності купівлі-продажу квартири.
Суддя Федорченко Л. вислухавши клопотання позивача, заявив, що він досвідчений суддя і
за останні два роки заслухав більше десятка аналогічних справ. Судове засідання було
продовжено. Процес проводився одним суддею. В результаті судового розгляду позивачу
було відмовлено в задоволенні позову.
Вкажіть випадки, коли в суді першої інстанції розгляд справи відбувається колегіально:

5
В судовому засіданні слухалася справа окремого провадження про усиновлення дитини. Під
час розгляду справи в зал судового засідання зайшов кореспондент обласного телебачення з
відеокамерою і почав проводити зйомку судового засідання. Головуючий по справі запитав,
на підставі чого проводиться відеозйомка. Кореспондент відповів, що має завдання
телестудії провести відеозйомку деяких фрагментів процесу для демонстрації телеглядачам
репортажу про нову категорію цивільних справ по усиновленню.

Головуючий по справі Іванов А. заборонив відеозйомку і видалив журналіста із залу
засідань. Той в свою чергу заявив, що буде скаржитись у вищу судову інстанцію на
бюрократизм судді.
Вкажіть за яких умов допускається проведення в залі судового засідання відео зйомки:

6
Місцевий суд Яремчанського району Франківської області за позовною заявою Стригуна С.
виніс рішення про розірвання шлюбу із Стригун О. Ніяких інших вимог в даній цивільній
справі заявлено не було. Через 2 місяці після винесення рішення про розірвання шлюбу в суд
звернулася Стригун О. з позовом про стягнення аліментів з відповідача Стригуна С. на двох
дітей, оскільки батько відмовляється добровільно їх утримувати. Відповідач заперечував
проти розгляду справи про стягнення аліментів, мотивуючи тим, що між ним і колишньою
дружиною було укладено письмовий договір про передачу справи в третейський суд.
Вислухавши сторони, ознайомившись з письмовими заявами сторін, суддя відмовив в
прийнятті заяви про стягнення аліментів.
Чи правомірні дії суду:

7
Чи можуть бути суб`єктами цивільних процесуальних правовідносин: Марченко - 14 років,
Грищенко - 16 років та душевнохворий, Петров - 20 років, визнаний судом обмежено
дієздатним, які своїми діями завдали шкоди заводу «Світоч»?

8
Суд під головуванням судді Володар Г. розглядав справу. У судовому засіданні один із
суддів захворів і Володар Г., щоб не відкладати слухання справи, замінив його іншим
суддею, який перебував у залі судового засідання і закінчив розгляд справи постановивши
рішення.
Який принцип цивільного процесу був порушений у даному випадку:

9
У зв’язку з тим, що працівники кав’ярні неналежно здійснювали нагляд за роботою
пристроїв водопровідної системи підсобного цеху, вода залила розташовану нижче художню
майстерню художника Вітриченка Т., у зв’язку з чим було пошкоджено приміщення та
картини на суму 10 тис. грн. Потерпілий вирішив відшкодувати нанесені збитки за рахунок
винних осіб.
Визначіть суб’єктів процесуальних правовідносин у цій справі:

10
Вироком суду за розкрадання майна Грищенко був засуджений до позбавлення волі з
конфіскацією майна, що йому належить. Дружина Грищенка подала позов про виключення з
опису майна, що є її власністю – телевізор, золотий годинник, столовий сервіз.
Визначіть склад учасників у цій справі:

11
Підприємець Васькович звернувся в суд до редакції газети «Вечірні новини» з позовом про
захист честі, гідності та стягнення моральної шкоди. Стаття, що була опублікована в газеті за
21 вересня 2009 р. «Що, де і скільки» на думку позивача містить неправдиву інформацію і

ганьбить його перед мешканцями міста. В процесі підготовки справи до розгляду суд вважав
за необхідне долучити до участі у якості співвідповідача у справі автора статті Антоненка.
У якому процесуальному статусі може бути залучений до розгляду справи про спростування
опублікованих у пресі відомостей, що принижують честь і гідність особи, автор статті:

12
Шевчук звернувся з позовом до колишньої дружина Олени про поділ майна, набутого під час
перебування у шлюбі. Мати дружини, Огірко, дізнавшись про спір звернулася до судді з
заявою, що їй належить право власності на 1/3 спірного будинку, а також на телевізор та
диван, що були придбані нею за власні кошти. Також Огірко повідомила, що перебуває в
неприязних стосунках з донькою Оленою.
У якому процесуальному статусі Огірко може вступити у процес6

13
Автомобіль ВАТ «Світоч» вчинив наїзд на Іваника, заподіявши йому шкоду. В акті про
наслідки ДТП, працівниками ДАІ Рудим та Стеценком зазначено, що водій порушив правила
дорожнього руху, рухався по дорозі з перевищенням швидкості і не зупинився на
пішохідному переході, що стало причиною ДТП і заподіяння шкоди Іванику. Відповідно до
пояснень водія Матвіїва, Іваник був у нетверезому стані і вийшов на проїжджу частину вже
тоді, коли автомобіль був за метр до пішохідного переходу, що і завадило Матвіїву вчасно
загальмувати і уникнути ДТП.
Визначте процесуальне становище учасників цивільно-процесуальних правовідносин:

14
Розглядаючи справу про усиновлення в частині дослідження доказів суд заслухав покази
свідків, ознайомився з медичними довідками про стан здоров'я усиновлювачів та висновком
органу опіки і піклування, з'ясував думку дитини і ухвалив рішення на користь
усиновлювачів.
Орган опіки і піклування подав скаргу на рішення суду, вважаючи його незаконним. Свою
скаргу орган опіки і піклування мотивував тим, що суд не отримав згоди органу опіки і
піклування на усиновлення і тим самим порушив вимоги ст. 221 СК України.
Які форми участі органів місцевого самоврядування у процесі відповідно до ст. 45 ЦПК
України:

15
Борисенко, Дорощук та Карпин звернулися в суд з позовом до ВАТ «Укрнафта» про
визнання недійсними договорів купівлі-продажу природного газу. Заступник прокурора м.
Києва в інтересах відповідача звернувся з зустрічним позовом до позивачів про стягнення
заборгованості за договором купівлі-продажу природного газу.
Назвіть неправильно вказану форму участі прокурора у цивільному процесі:

16
За загальним правилом територіальної підсудності :

17
У вересні 2004 р. позивачка, звернулася до суду за місцем проживання відповідача з позовом
про визнання договору – купівлі – продажу нерухомого майна недійсним. Зокрема,

зазначила, що 3 серпня 2006 р. видала довіреність відповідачу Б., якою уповноважила його
продати належне їй на праві власності приміщення магазину по вул. Братській в м. Львові. 14
вересня 2006 р. останній продав це приміщення дружині.
Суддя повернув позовну заяву на підставі ст.121 ЦПК, оскільки, на його думку, справа не
підсудна даному суду.
Вкажіть, який вид підсудності повинен застосовуватися у цьому випадку:
18
Визначте розмір судового збору, що підлягає стягненню, якщо Кінаш М. звернувся до суду з
проханням встановити факт родинних відносин:

19
Визначте розмір судового збору, що підлягає стягненню, якщо представник позивача
звернувся в суд з проханням видати йому повторну копію судового рішення:

20
Під час доповіді судді- головуючого про проведені підготовчі дії колегії суддів, з’ясувалось,
що недостатньо з’ясовані обставини, на які посилається відповідач, як на підставу своїх
заперечень проти апеляційної скарги.
Як слід правильно процесуально вчинити в даній ситуації?

1
Петренко звернувся в суд до директора ТзОВ «Прогрес» з вимогою поновити його на роботі
на посаді токаря І розряду та виплатити заробітну плату за час вимушеного прогулу. В
судовому засідання директор запропонував Петренку укласти мирову угоду. Відповідно до
умов угоди директор приймає Петренка на вище згадану посаду, однак він повинен
відмовитися від виплати заробітної плати за час вимушеного прогулу. Петренко погодився.
Суд визнав умови мирової угоди і постановив ухвалу про залишення заяви без розгляду.
Чи правомірні дії суду:

2
Гр. М. пред’явив позов до гр. Д. про розірвання шлюбу. Одночасно відповідачка просила
вирішити питання про поділ спільного майна.
Рішенням місцевого суду Надвірнянського району Івано- Франківської області позов про
розірвання шлюбу задоволено, а позов про поділ спільного майна вирішив частково: частину
майна між сторонами поділив, а щодо решти майна, залишив позов без розгляду.
Залишаючи без розгляду позов у зазначеній частині, суд послався на те, що сторони не
подали доказів про наявність цього майна, що вони вдруге можуть пред’явити позов про
поділ спірного майна, коли зберуть докази.
Проаналізуйте ситуацію. Чи правомірне таке рішення суду?

3
Гр. Г. звернувся до суду з позовною заявою до Львівського хлібокомбінату про визнання
звільнення незаконним та поновлення на роботі. Ухвалою суду від 17 липня 2009 року
визнано мирову угоду, за умовами якої відповідач зобов’язується поновити позивача на
посаді слюсаря 5- го розряду в цех №6 Львівського хлібокомбінату від 27 серпня 2009 року.
Проаналізуйте ситуацію. Чи правомірне визнання такої мирової угоди:

4
Гр. Д. подав заяву про забезпечення позову про повернення позики у розмірі 5 тис. грн.
шляхом накладення арешту на депозитний рахунок гр. Т. Сума депозиту на рахунку 15 тис.
грн. Суд постановив ухвалу про забезпечення позову. Відповідач дану ухвалу оскаржив до
суду:
Проаналізуйте ситуацію. Назвіть наслідки оскарження ухвали про забезпечення позову:

5
Гр. В. і А. пред’явили позов до гр. З. про звільнення від виплати періодичних платежів,
посилаючись на те, що вони з грудня 2008 р. сплачують їй по 1000 грн. на відшкодування
шкоди заподіяної здоров’ю. У даний час здоров’я відповідачки відновилось, а їх
матеріальний стан погіршився.
Суддя ухвалою відмовив у відкритті провадження у справі. Відмовляючи у прийнятті
позовної заяви, суд послався на те, що позивачі не подали документи з приводу того, що
здоров’я гр. З. відновлено, або інших доказів, які свідчили б про необхідність зміни розміру
платежів.
Проаналізуйте ситуацію. Чи вправі суд відмовити в прийнятті позовної заяви з мотиву, що
позивач не подав доказів на підтвердження своїх позовних вимог:

6
17 серпня 2009 року гр. В. звернувся до Галицького районного суду м. Львова з позовом про
поновлення на роботі. Суддя залишив позовну заяву без руху, а згодом повернув її, оскільки
гр. В. не додав до позовної заяви копії всі документів, що були додані до неї.
Проаналізуйте ситуацію. Чи підлягають апеляційному оскарженню окремо від рішення суду
ухвала про повернення позовної заява та ухвала про залишення її без руху:

7
17 серпня 2009 року гр. З. звернувся до Франківського районного суду м. Львова з позовом
про усунення перешкод у користуванні майном. Під час попереднього судового засідання
з’ясувалося, що позовна заява була подана недієздатною особою. Суд постановив ухвалу про
повернення позовної заяви.
Проаналізуйте ситуацію. Чи правомірно вчинив суд:

8
При проведені попереднього судового засідання суд переконав сторін укласти мирову угоду
та допоміг визначити її умови. Після цього суд виніс ухвалу про затвердження мирової
угоди та закрив провадження по справі.
Чи правомірні дії суду:

9
Громадянин В. подав суду позов про повернення суми депозитного вкладу до банку, строк
якого відповідно до договору минув. Для видачі йому депозиту позивач подав до банку
відповідну заяву, у відповідь на яку банк надав пояснення, що видати депозит не може,
оскільки не має коштів для цього. На стадії провадження справи до судового розгляду
позивач подав суду клопотання про забезпечення позову шляхом накладення арешту на
рахунки банку.
На яких стадія розгляду справи можливе забезпечення позову:

10
Тарасюк К. звернулася до суду із заявою до Новикова П. про стягнення аліментів у сумі 300
грн. щомісячно на утримання сина Валентина, що народився 26 січня 2008 року. В позовній
заяві позивачка вказала, що з відповідачем вона перебуває в зареєстрованому шлюбі з 1992
р., в даний час він залишив сім’ю і не надає ніякої матеріальної допомоги дитині. В судовому
засіданні відповідач Новиков П. позов визнав, однак запропонував укласти мирову угоду,
згідно з якою він погоджується виплачувати щомісячно на користь сина по 300 грн.
Позивачка погодилася з цими умовами.
Місцевий суд Личаківського району м. Львова закрив провадження по справі та визнав
мирову угоду.
Чи правильно вчинив суд:

11
Багін В. звернувся до суду з позовом до Багіної Б. про вселення його в квартиру, так як після
розірвання шлюбу відповідачка поміняла замки і не пускала його. В перше судове засідання
по цій справі сторони не з’явилися. Місцевий суд Личаківського району м. Львова,
вважаючи, що сторони вирішили свій спір добровільно, залишив позов Багіна В. без
розгляду.

Чи правомірні дії суду:

12
Під час судового розгляду справи за позовом підприємства про стягнення з відповідача 3000
грн. за викрадене на підприємстві майно суддею було встановлено, що в суд надійшла та
скоро розглядатиметься кримінальна справа по обвинуваченню відповідача в крадіжці
майна у громадянина Р.
Суддя виніс ухвалу про зупинення провадження по справі.
Чи правильно вчинив суддя:

13
Позивач заявив суду клопотання про приєднання до матеріалів справи медичної довідки. В
задоволенні клопотання було відмовлено. Під час судових дебатів позивач стверджував, що
через відсутність в матеріалах справи медичної довідки суд не зможе встановити важливі
обставини для справи. Суддя пояснив, що не має права повертатися до з’ясування питання
щодо довідки, оскільки таке ж клопотання вже було офіційно відхилено, а повторно його
заявляти позивач не має права.
Чи перешкоджає відмова у задоволенні клопотання повторному його заявленню:

14
Чи має право суддя залишити позовну заяву без розгляду в таких випадках:

15
В перше судове засідання через поважні причини не з’явився відповідач і суд відклав розгляд
справи. В друге судове засідання надійшло клопотання відповідача про розгляд справи у
його відсутності.
За згодою позивача суд розглянув справу в порядку заочного провадження і ухвалив рішення
на користь позивача. Відповідач оскаржив заочне рішення у вищестоящий суд.
Чи є підстави для скасування заочного рішення в даній ситуації:

16
В судове засідання за позовом Г. до редакції газети “Правда” про захист честі, гідності та
ділової репутації головний редактор газети тричі не забезпечив явку представника редакції.
Про розгляд справи редакція повідомлялася повістками, в тому числі під розписку.
Заперечень проти позову та підтвердження правдивості поширених про Г. відомостей
відповідач не представив. Копія позовної заяви ним отримана.
В черговому судовому засіданні 15 жовтня 2005 р. суд виніс ухвалу про заочний розгляд
цивільної справи та задовольнив позов, стягнувши одночасно з редакції 10000 грн. в рахунок
відшкодування завданої моральної шкоди.
25 жовтня 2009 р. від редакції надійшла заява про перегляд заочного рішення.
За цією заявою 15 січня 2010 р. відбулося судове засідання. Відповідач не з’явився, не
повідомивши суд про причини неявки. Розгляд справи відклали на 4 березня 2010 р. Виклик
сторін повторили. Однак на цей раз не з’явилися обидві сторони. Суд розглянув справу у їх
відсутності, постановивши ухвалу про залишення заяви редакції газети “Правда” про
перегляд заочного рішення без задоволення.
Чи мав право суд розглядати заяву про перегляд заочного рішення за відсутності сторін:

17

П. 15 вересня 2008 р. уклав з Д. нотаріально посвідчений договір про купівлю- продаж
житлового будинку для зносу, відповідно до якого Д. зобов’язався знести будинок та
звільнити земельну ділянку до 01 листопада 2008 р. До спливу зазначеного строку, Д. умов
договору не виконав. П. звернувся в суд із заявою про видачу судового наказу.
Суддя відмовив у прийнятті заяви, оскільки вона не підлягає розгляду у порядку наказного
провадження:
У якому з видів провадження може бути розглянута вимога, яка ґрунтується договорі
купівлі- продажу, вчиненому у письмовій формі:

18
До Галицького районного суду м. Львова звернулася гр. М. з заявою про видачу судового
наказу про стягнення з гр. М. аліментів на 3- річну дитину у розмірі 30% прожиткового
мінімуму, встановленого для дітей відповідного віку. Оскільки місце проживання гр. М.
невідоме, у заяві було вказано його останнє відоме місце проживання.
Галицький районний суд м. Львова відмовив у видачі судового наказу у зв’язку з
неможливістю надіслання копії судового наказу та з’ясування позиції стягувача. Тому справа
повинна розглядатися, на думку суду, у позовному провадженні.
Проаналізуйте ситуацію. Чи правомірні дії суду:

19
В порядку підготовки справи про усиновлення суддя місцевого суду за місцем проживання
усиновлюваної дитини направив відповідному органу опіки і піклування вимогу подати суду
документи, що підтверджують доцільність усиновлення. Необхідні документи були
відправлені поштою і одержані судом ще до судового розгляду. В процесі судового розгляду,
коли вказані документи були уже досліджені, в судове засідання з`явився представник
органу опіки і піклування, який звернувся з клопотанням залучити його до участі в справі.
Суддя відмовив у задоволенні клопотання, мотивуючи тим, що участь органу опіки і
піклування в справах про усиновлення є не обов`язковою і заслуховувати думку його
представника немає потреби, оскільки необхідні суду документи уже досліджені.
Дайте оцінку діям суду:

20
Жолудь Р. та Мироненко П. довгий час перебували у фактичних шлюбних відносинах, але
шлюб не зареєстрували. Від цього шлюбу Жолудь Р. народила дитину, а через рік сторони
зареєстрували шлюб в органах РАЦСу. Мироненко П. загинув в ДТП. Для того, що одержати
для дочки пенсію Жолудь Р. звернулася до суду з заявою про встановлення факту
батьківства. Її вимога була задоволена. Орган РАЦСу видав свідоцтво про народження
доньки Жолудь Р., в якому батьком дитини був зазначений Мироненко П.
У якому провадженні здійснюється встановлення факту батьківства:

1
В апеляційній інстанції переглядалась справа за апеляційною скаргою позивача на рішення
місцевого суду про відмову у задоволенні позову про повернення боргу за договором позики
(ціна позову 5 тис. грн.). Під час розгляду справи апеляційним судом за апеляційною
скаргою позивача, безпосередньо сам позивач подав письмову заяву про відмову від позову.
Яку процесуальну дію повинен вчинити апеляційний суд?

2
Апеляційний суд переглядаючи цивільну справу за позовом Іванченка О. до Вітренка І. про
усунення перешкод в користуванні будинком (місцевий суд задоволив позов повністю),
скасував рішення суду першої інстанції та увалив нове рішення про відмову в задоволенні
позовних вимог. Під час розгляду справи в касаційній інстанції сторони подали до суду
письмово оформлену мирову угоду.
Зазначте, яку процесуальну дію повинна вчинити касаційна інстанція?

3
Рішенням місцевого суду Семчишину М. відмовлено у задоволенні позову до Петрова О. про
відшкодування збитків. За апеляційною скаргою Семчишина М., на підставі додатково
поданих ним доказів, суд апеляційної інстанції скасував рішення суду І інстанції і ухвалив
нове рішення про задоволення позову.
На рішення апеляційної інстанції було подано касаційну скаргу.
Касаційною інстанцією було з’ясовано, що суд апеляційної інстанції дослідив додатково
подані Семчишиним М. докази, які не подавались ним до місцевого суду, не з’ясувавши
поважність причин неподання даних доказів до суду першої інстанції.
Які процесуальні дії повинна вчинити касаційна інстанція?

4
21 травня 2008р. Тимченко Д. (позивач у справі) звернувся із заявою про перегляд ухвали
касаційного суду у зв’язку з неоднаковим застосуванням касаційною інстанцією положень
ст. 330 ЦПК України.
30 травня 2009р., вирішуючи питання про допуск справи до провадження, колегією суддів
було з’ясовано, що до заяви не додано копії даної ухвали. У зв’язку з цим було прийнято
ухвалу про відмову у допуску справи до провадження.
Дайте правову оцінку процесуальним діям колегії суддів.

5
2 квітня 2012 року місцевий суд ухвалив рішення про відмову в задоволенні позову
Петренка М. до Кравченка В. про відшкодування збитків у розмірі 10 тис. грн. Позивач, не
погоджуючись із рішенням місцевого суду, надіслав поштою апеляційну скаргу до
апеляційного суду.
Яку процесуальну дію повинен вчинити апеляційний суд?

6
В апеляційній інстанції переглядалась справа за апеляційною скаргою позивача на рішення
місцевого суду про відмову у задоволенні позову про повернення боргу за договором позики
(ціна позову 5 тис. грн.). Під час розгляду справи апеляційним судом за апеляційною
скаргою позивача, безпосередньо сам позивач подав письмову заяву про відмову від позову.

Яку процесуальну дію повинен вчинити апеляційний суд?

7
Під час доповіді судді- головуючого про проведені підготовчі дії колегії суддів, з’ясувалось,
що недостатньо з’ясовані обставини, на які посилається відповідач, як на підставу своїх
заперечень проти апеляційної скарги.
Як слід правильно процесуально вчинити в даній ситуації?

8
У місцевому суді розглядалась цивільна справа за позовом про витребування майна з чужого
незаконного володіння. Під час підготовчої частини стадії судового розгляду відповідачем
було заявлено відвід складу суду. За результатами розгляду даної заяви суддя місцевого суду
постановив ухвалу про відмову в задоволенні заяви про відвід складу суду. Відповідача,
вважаючи відмову в задоволенні заяви безпідставною, подав апеляційну скаргу на дану
ухвалу.
Як повинен вчинити в даному випадку апеляційний суд?

9
Місцевий суд відмовив Федорченку Д. у задоволенні позову до Червоненка Т. про
повернення 3 тис. гривень, мотивуючи відмову тим, що позивач не надав письмових доказів
у підтвердження укладення договору позики.
На дане рішення суду Федорченко Д. подав апеляційну скаргу. Суддя- доповідач, вирішуючи
питання про прийнятті апеляційної скарги до розгляду, з’ясував, що вона не оплачена
судовим збором.
Яку процесуальну дію повинен вчинити суддя- доповідач?

10
Місцевий суд розглянув справу за позовом Шевчука С. до Іванова О. про відшкодування
збитків і компенсацію моральної шкоди. Позовні вимоги Шевчука С. були задоволені в
частині відшкодування збитків, а в частині компенсації моральної шкоди – залишені без
задоволення. Шевчук С. оскаржив це рішення суду в частині відмови у компенсації
моральної шкоди.
Апеляційна інстанція, розглянувши скаргу, скасувала рішення суду І інстанції і ухвалила
нове рішення, яким відмовила Шевчуку С. у задоволенні позову в цілому.
Дайте правову оцінку процесуальним діям суду апеляційної інстанції:

1
17 – річний Василенко В. звернувся з позовом до суду про стягнення з Лужицького В.
завданих збитків внаслідок дії джерела підвищеної небезпеки. Суд першої інстанції
постановив ухвалу про залишення заяви без розгляду і вказав, що позивач не має цивільної
процесуальної дієздатності(1). Позивач звернутись до батьків з проханням подати
аналогічний позов в його інтересах (2), але його батько, який мав юридичну освіту пояснив
йому про можливість оскаржити ухвалу про залишення заяви без розгляду до апеляційного
суду (3), а мати порадила для підтвердження факту, що відносини з відшкодування шкоди є
такими, у яких неповнолітній позивач особисто бере участь звернутись до ДАІ для видачі
відповідної довідки (4). Хто з учасників даних правовідносин найбільш правильно розуміє
підстави залишення заяви без розгляду?
2
У спір про розподіл майна подружжя вступив батько позивача і пояснив, що спірне авто ним
було подароване дочці у день її одруження без нотаріального оформлення договору
дарування, у зв’язку з чим він вважав, що автомашина є його власністю і звернувся до суду з
відповідним позовом про визнання права власності на машину і проведення у зв’язку з цим
експертизи для визначення вартості спірно авто(1). Крім того він заявив клопотання про
залучення в якості співвідповідача його колишню дружину (2), а також клопотав про
передачу справи до суду за місцем його проживання (3). Якими з вказаних можливостей
володіє третя особа з самостійними вимогами?
3
Орган опіки і піклування після отримання звернення від адміністрації школи звернувся до
суду з позовом, де заявив вимогу - позбавити батьківських прав подружжя Червоненків, які
не піклуються про матеріальне забезпечення і виховання своїх дітей Петра та Марічки –
учнів 3 та 7 класів школи. Проте на попередньому судовому засіданні орган опіки і
піклування отримав відомості про налагодження матеріального становища сім'ї і відмовився
від позову. Суд вийшов до нарадчої кімнати і розмірковував, які процесуальної дії він
повинен вчинити: винести ухвалу про закриття провадження у справі (1); ухвалити рішення
про задоволення позову (2); винести ухвалу про відмову у прийнятті визнання позову (3);
продовжити розгляд справи (4); винести ухвалу про залишення заяви без розгляду (5).
4
Після розірвання шлюбу чоловік звернувся до суду з позовом про розподіл авто, що був
набутий у шлюбі з відповідачкою. Яке рішення повинен прийняти суд, якщо жоден з
подружжя не готовий внести на депозитний рахунок суду кошти, що пропорційні частці у
спільному майні: відмовити у задоволенні позовних вимог (1), визначити ідеальні частки без
реального поділу і залишити авто у спільній частковій власності подружжя (2), збільшити з
власної ініціативи частку жінки через те, що з нею залишилась проживати непрацездатна
мати і залишити авто у її власності (3).
5
Громадянин Іванченко позичив своєму сусіду Хвильовому 500 гривень на 1 місяць без
укладання договору. Хвильовий вчасно не повернув вказаний борг і Іванченко звернувся до
суду з позов про стягнення боргу в примусовому порядку. Крім того позивач подав заяву про
забезпечення позову шляхом накладення арешту на квартиру боржника (1), забороною
виїжджати за межі України (2), встановлення обов’язку для відповідача внести на
депозитний рахунок суду вказану суму боргу (3). Який з перелічених видів забезпечення
позову є співмірним з заявленими позовними вимогами?

1
Павлов позичив своєму сусідові Петрову 7 тисяч гривень, оформивши цей договір згідно з
вимогами закону. Оскільки 20 вересня закінчився строк позовної давності, а Петров гроші не
повернув, Павлов 19 вересня надіслав поштою до суду м.Жидачів заяву, в якій просив
стягнути з відповідача позичену суму. Суддя знайомлячись з надісланими матеріалами,
звернув увагу на те, що позовна заява подана без квитанції про сплату судового збору та в
ній відсутні відомості про місце постійного проживання та про місце постійної роботи
відповідача. Залишивши без руху заяву, суд повідомив позивачеві, щоб він до 30 вересня
виправив зазначені недоліки. Павлов, без будь-яких на те поважних причин, виконав цю
вказівку суду тільки 10 жовтня. Які процесуальні наслідки тягне така поведінка позивача:

2
Бригада теслярів за договором підряду зобов’язалась побудувати сховище для
сільгосппродукції. Бригада свої зобов’язання виконала в строк і якісно, кооператив
відмовився сплати гроші у зв’язку з тим, що кошторисом витрати на це будівництво не були
передбачені. Бригада пред’явила позов. У позовній заяві було також зазначено прохання
забезпечити позов шляхом накладання арешту на рахунок кооперативу в банку. Дана вимога
була задоволена судом, про що винесена ухвала про забезпечення позову. Вкажіть, на які
джерела надходження грошових коштів не можна накладати арешт згідно чинного
цивільного процесуального законодавства:
3
Працюючи техніком-будівельником Войтович викрав будівельні матеріали та продав їх, за
що був притягнутий до кримінальної відповідальності та засуджений із позбавленням волі та
конфіскацією майна. Для забезпечення позову в квартирі Войтовича було описано майно, в
тому числі речі, які особисто належали його брату та його дружині. Брат засудженого подав
позов про виключення з опису належного йому і дружині майна. Хто у даній справі має бути
відповідачем?
4
Спадкодавець Кириленко раптово помер внаслідок ДТП і не залишив заповіту. На момент
смерті він прожив однією сім'єю без шлюбу з Черевичною. Крім того у спадкодавця був син
від першого шлюбу, брат-інвалід та престарілий дядько. Крім того з спадкодавцем
проживала його троюрідна сестра, яка вела господарство. Хто з перелічених осіб належить
до першої чергу спадкування за законом?
5
Кіндрат О. пред’явив позов до заводу про відшкодування шкоди у сумі щомісячних платежів
у зв’язку з каліцтвом, яке було йому заподіяно з вини відповідача. На засіданні суду
представник відповідача був відсутній. Суд вважав, що його участь у розгляді справи
необхідна, а тому слухання справи відклав, надіславши повістку, яка і була вручена
директору заводу. У призначений строк представник відповідача на засідання суду знову не
прибув з причин тяжкого захворювання. Які процесуальні дії повинен вчинити суд:

