
Тема дисципліни 2.3. Підготовче провадження. Судовий розгляд цивільних  справ 

 

Семінарське заняття 8 

Тема:  Судовий розгляд цивільних справ    
 

План 

1. Стадії та строки судового розгляду цивільних справ.  

2. Підготовча частина судового засідання. 

3. Судовий розгляд справи по суті. 

4. Порядок з’ясування обставин справи та дослідження доказів. 

5. Постановлення й оголошення судового рішення.  
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Ключові поняття 

Позов, провадження до судового розгляду, відмова від позову, визнання позову, 

мирова угода, підготовчі дії, з’ясування обставин справи, процесуальні строки, стадія 

підготовки справи до розгляду. 

Індивідуальні творчі завдання 

1. Завдання та значення провадження у справі до судового розгляду. 

2. Мирова угода при розгляді цивільних справ.  

3. Процесуальний порядок постановлення й оголошення судового рішення в цивільній 

справі. 

 

Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів 

1. Які процесуальні заходи здійснює суддя при підготовці справи до судового розгляду ?  

2. Які правові наслідки відмови від позову ?  

3. Які процесуальні судді при визнанні позову у цивільній справі?  

4. Яка процесуальна форма відмови позивача від позову ?  

5. Визначте підстави і порядок укладення мирової угоди у цивільній справі? 
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