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Тема:  Види доказів у цивільному процесі   

 

План 

1. Поняття «докази», їх види. 

2. Поняття та стадії «доказування» в цивільному процесі. 

3. Обов’язок доказування та порядок дослідження доказів в судовому засіданні. 

4. Засоби доказування. 

5. Порядок дослідження доказів. 
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Ключові поняття 

Докази, належність доказів, допустимість  доказів, стадії доказування, речові 

докази, показання свідка, письмові докази, інформація, експертиза, відповідальність. 

 

Індивідуальні творчі завдання 

1. Порядок дослідження доказів при розгляді цивільних справ.  

2. Процесуальний порядок призначення експертизи в цивільних справах. 

3. Порядок дослідження речових доказів в цивільному процесі. 

4. Судова експертиза в цивільному процесі. 

 

Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів 

1. Визначте  види доказів в цивільному процесі.  

2. Що є письмовими та речовими доказами ?  

3. Що є загальновідомими обставинами в судовому процесі ? 

4. Як реалізується право сторони на доказування ?  

5. Які докази є належними і допустимими? 

6. Які правові наслідки має висновок експерта в цивільному процесі? 

7. Як процесуально реалізується порядок витребування доказів? 
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