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Кроссворд по предмету "предмету Цивiльне право (укр.)"  на тему "Цивiльний процесс (укр.)"
file_1.png



По горизонтали
3. Позови, якi збiгаються по предмету, пiдставам та сторонам
5. Напис на документi, зроблений керiвником або особою, яка його замiщує, i мiстить вказiвки щодо виконання документа
9. Особа, яка вважається позивачем або судом порушником прав позивача i притягується до суду для вiдповiдi за позовом
11. Процесуальна дiя, у якiй особи, якi беруть участь у справi виступають iз промовами
12. Особа, котра на заяву позивача притягається до вiдповiдальностi за порушення чи оспорення його права i охоронюваних законом iнтересу
14. Дiяльнiсть судiв щодо розгляду i вирiшення справ
18. Позови, якi потребують послiдовного або комплексного вирiшення
20. Процес доведення сторонами iстинностi фактiв на яку вони посилаються
23. Сторонами у наказному провадженнi є … i боржник,

По вертикали
1. Грошi, передбаченi у мiсцевих бюджетах, кошти яких спрямовуються на вiдшкодування збиткiв з утримання органiв судової влади
2. Суд апеляцiйної iнстанцiї за результатами розгляду апеляцiйної скарги приймає …
3. Короткий змiст вимог апеляцiйної скарги зазначається у … частинi постанови суду
4. Певна матерiально-правова вимога позивача до вiдповiдача, що випливає з порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи iнтересiв стосовно якої суд повинен ухвалити рiшення. Ця вимога повинна мати матерiально-правове пiдґрунтя, тобто бути врегульованою нормами матерiального права та пiдпадати пiд цивiльну юрисдикцiю
6. Дiяльнiсть суду i учасникiв процесу, спрямована на встановлення за допомогою судових доказiв правдивостi фактiв, якi необхiднi для розгляду i вирiшення справи по сутi
7. Процесуальна форма розгляду цивiльних справ
8. Учасник цивiльного процесу крiм осiб, який здiйснює судовi виклики i повiдомлення
10. Представницвто немжливе у справах про …
13. Компетенцiя конкретного суду першої ланки, який повинен розглядати i вирiшувати цивiльнi справи по 1й iнстанцiї
14. Апеляцiйна скарга на ухвалу суду подається протягом … днiв з дня її проголошення
15. Позови, якi збiгаються тiльки за змiстом
16. Це врегульований нормами цивiльного процесуального права порядок провадження в цивiльних справах, який визначається системою взаємоповязаних цивiльних процесуальних прав та обовязкiв i цивiльних процесуальних дiй, якими вони реалiзуються їх субєктами — судом i учасниками процесу
17. Це особа, яка володiє спецiальними знаннями та навичками застосування технiчних засобiв i може надавати консультацiї пiд час вчинення процесуальних дiй з питань, що потребують вiдповiдних спецiальних знань i навичок
19. Особа, яка має або може мати вiд кого-, чого-небудь користь, повязану з кимсь, чимсь певною вигодою
21. Заявлення особою, яка подала апеляцiйну скаргу, клопотання про вiдмову вiд скарги пiсля вiдкриття апеляцiйного провадження є пiдставою для … апеляцiйного провадження
22. Перевiрка судом третьої iнстанцiї законностi та обґрунтованостi вирокiв i рiшень суду, що набрали законної сили (тобто пройшли стадiю апеляцiї)?

