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Анотація

Посібник для суддів, які розглядають: усі категорії справ; лише цивільні
справи; цивільні справи та справи в порядку адміністративного судочинства.

Доводим до Вашего сведения, что ко второй части пособия «Материалы для
составления первичного квалификационного оценивания »вошли
постановления соответствующих судебных палат Верховного Суда Украины и
решения Европейского суда по правам человека, призванные помочь в
подготовке к сдаче первичного квалификационного оценки судей местных
общих судов, рассматривающих все категории дел, гражданские дела и дела
в порядке административного судопроизводства.

Издание содержит три раздела, в начале каждого из которых перечислены
задач для проведения анонимного письменного тестирования с указанием
страниц, на которых опубликованы те или другие постановления или
решения.

Обращаем Ваше внимание на то, что постановления и решения, на которые
есть ссылки в списках задач во всех трех разделах этого издания, приведены
в этом разделе, где они встречаются впервые.
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Шановні користувачі!
Доводимо до Вашого відома, що до другої частини посібника «Матеріали для складання 

первинного кваліфікаційного оцінювання» увійшли постанови відповідних Судових палат 
Верховного Суду України та рішення Європейського суду з прав людини, покликані допомог-
ти у підготовці до складання первинного кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих загаль-
них судів, які розглядають усі категорії справ, цивільні справи та справи у порядку адміністра-
тивного судочинства.

Видання містить три розділи, на початку кожного з яких подано перелік завдань для прове-
дення анонімного письмового тестування із зазначенням сторінок, на яких опубліковані ті чи 
інші постанови або рішення.

Звертаємо Вашу увагу на те, що постанови та рішення, на які є посилання у переліках 
завдань в усіх трьох розділах цього видання, наведено у тому розділі, де вони зустрічають-
ся вперше.

Матеріали для складання первинного кваліфікаційного оцінювання : Ч. 2. Посібник для суддів 
місцевих загальних судів, які розглядають усі категорії справ; лише цивільні справи; цивільні справи 
та справи в порядку адміністративного судочинства. — Харків, 2016. — 428 с.

До другої частини посібника для суддів включені постанови відповідних Судових палат Верх ов ного Суду Укра-
їни та рішення Європейського суду з прав людини, покликані допомогти у підготовці до складання  первинного 
кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих загальних судів Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.

Офіційні інформаційні матеріали подано за даними сайта www.scourt.gov.ua.
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