
            
 

НАЦІОНАЛЬНА ОЛІМПІАДА ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК УКРАЇНИ ІЗ 

КОНСУЛЬТУВАННЯ КЛІЄНТІВ, 2018 

Фабули змагань 

Фабула №1 (чвертьфінал, етап 1): Клієнт досить стривожений, що 

його хочуть виселити із його власної квартири. Він підписав договір 

дарування своєї квартири, вважаючи, що мова йде про договір довічного 

утримання. 
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Фабула №2 (чвертьфінал, етап 2): Клієнт – СПД – отримав 

необхідні документи для встановлення «будки». Збирається відкрити міні-

пекарню, щоб продавати свіжу випічку. Замовляє «будку» у компанії 

«Кіоски», її зобов'язані привезти, встановити і змонтувати. 

Компанія «Кіоски» привозить «будку», збирає і встановлює її в 

установлений строк, але на іншому місці. Клієнт стверджує, що менеджер 

компанії «Кіоски» переплутав координати, але компанія відмовляється 

демонтувати поставлену «будку» і вимагає повного розрахунку. Клієнт 

шокований і не знає, як себе вести. 
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Фабула №3 (півфінал): In autumn 2014 a client, the head of “Okred” 

LLC, Donetsk, asks for your help and says that he cannot continue to fulfill his 

obligations under the contract, and because of this he faces a large fine, which 

he cannot afford to pay. Moreover, the counterparty - the German partner - 

threatens to apply to the court not in Ukraine but in Germany despite the 

existence of an arbitration clause in the contract. He is worried and wants to 

know if there is a way to escape liability. 

Восени 2014 року до вас звернувся клієнт – директор ТОВ «Окред», м. 

Донецьк – і розповів, що він не може надалі виконувати свої зобов’язання 

за договором, і за це йому загрожує великий штраф, сплатити який він не 

має можливості. Більше того, контрагент – німецький партнер – загрожує 

звернутися до суду Німеччини, а не України, незважаючи на наявність у 

договорі арбітражного застереження. Через це він дуже схвильований і 

бажає дізнатися, чи є спосіб уникнути відповідальності. 
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Фабула №4 (фінал): Компанія «Розважалочка» взяла в оренду пірс 

на набережній в місті Н. Встановила там колесо огляду, дорогий атракціон. 

Все виглядало красиво, величезне колесо огляду на пірсі, вид на місто 

відмінний. 

Відкриття відбулося 28 серпня 2017 року, був аншлаг. А на наступний 

день сталася надзвичайна подія: колесо не витримало навантаження і 

разом з пірсом звалилося в воду. Люди покалічені, але живі. 

Активісти вимагають посадити директора компанії і половину 

чиновників міської ради. Постраждалі заводять кримінальні справи, 

чиновники висувають претензії компанії «Розважалочка». 

На консультацію приходить директор компанії «Розважалочка», щоб 

з'ясувати, які наслідки можуть бути і що тепер робити. 

 


