
Тема дисципліни 2.2. Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі  

 

Семінарське заняття 7 

Тема:  Процесуальний порядок реалізації права на цивільний позов    
 

План 

1. Поняття  «позов», елементи позову та їх зміст.  

2. Процесуальний порядок реалізації права на позов. 

3. Форма і зміст позову.   

4. Порядок та підстави зміни позову, об’єднання і роз’єднання кількох позовних вимог. 

5. Підстави та порядок повернення позову і відмови у відкритті провадження. 
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Ключові поняття 

Позов, предмет позову, об’єднання позовних вимог, провадження, процесуальний 

захист, ухвала, заперечення на позов, зустрічний позов, позивач, відповідач, 

забезпечення позову. 

Індивідуальні творчі завдання 

1. Порядок пред’явлення зустрічного позову. 

2. Процесуальний статус відповідача. 

3. Засоби забезпечення позову. 

4. Особливості пред’явлення зустрічний позов. 

Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів 

1. Визначте елементи позову та їх зміст. 

2.  Що є предметом позовних вимог ?  

3.  Які правові підстави пред’явлення позову в цивільному процесі?  

4.  Як процесуально відповідач реалізує своє право на захист в судовому процесі?  

5.  Визначте правові наслідки відмови візову.   

6. Яким процесуальним документом оформлюється залишення позовної  заяви без руху? 

7. На якій стадії цивільного процесу може бути пред’явлений зустрічний позов? 
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