
Тема дисципліни 1.5. Судові виклики та повідомлення   

 

Семінарське заняття 4 

Тема:  Порядок вручення судових повісток та повідомлень    
 

План 

1. Поняття «судова повістка», її види.  

2. Порядок і строки вручення повістки про виклик і повістки-повідомлення. 

3. Зміст судової повістки та оголошення про виклик до суду. 

4. Розшук відповідача. 

5. Порядок вручення повісток у випадку зміни місця проживання особи – учасника справи. 
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4. Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)» –  
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5. https://mkm.zk.court.gov.ua/sud0707 Офіційний веб-портал судової влади України  

6. Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені 
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Ключові поняття 

Судова повістка, судовий виклик, повістка-повідомлення, Єдина судова 

інформаційно-комунікаційна система, електронна адреса, судовий виклик за допомогою 

SMS, розшук відповідача, поштове повідомлення, веб-сайт судової влади. 
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Індивідуальні творчі завдання 

1. Порядок надсилання судової повістки, якщо відсутня інформація про адресу відповідача.  

2. Особливості розшуку відповідача при розгляді цивільних справ.  

3. Порушення строків вручення виклику і повістки-повідомлення у цивільних справах. 

4. Судова практика у справах щодо порядку вручення судових повісток, повісток-

повідомлень при розгляді цивільних справ.  

 

Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів 

 

1. Визначте зміст судової повістки та порядок вручення у цивільній справі. 

2.  Визначте строки вручення судової повістки та повістки-повідомлення. 

3. Що є доказами вручення судової повістки  та повістки-повідомлення в цивільному 

процесі?  

4. Визначте правові наслідки порушення процесуальних строків вручення судової повістки. 

5. Визначте порядок розшуку відповідача при розгляді цивільної справи.  

6.  Які процесуальні підстави процесуального правонаступництва? 


