
Тема дисципліни 4.1. Процесуальний примус. 

 

Семінарське заняття № 11 

Тема: Процесуальний примус, як  один із способів реалізації публічної 

влади 

 
1. Поняття «процесуальний примус» та підстави йго застосування. 

2. Види заходів процесуального примусу та характеристика. 

3. Процесуальний порядок застосування заходів процесуального примусу. 

4. Особливості  застосування заходів процесуального примусу 
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Ключові поняття 
Процесуальний примус, уповноважені органи, суд, ухвала суду, оскарження, 

докази, суб’єкт владних повноважень, компетенція, колегіальність, відповідальність. 

 

Індивідуальні науково-дослідні та творчі завдання 
1. Привід як захід процесуального примусу.  

2. Процесуальні особливості застосування тимчасового вилучення доказів. 

3. Оскарження заходів процесуального примусу.  

4. Європейська судова практика щодо застосування заходів процесуального примусу. 

 

Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів 

1. Визначте коло суб’єктів, які уповноважені застосовувати заходи процесуального 

примусу.  

2. Визначте процесуальний порядок застосування процесуального примусу . 

3. Яка процедура оскарження заходів процесуального примусу? 

4. До кого не застосовуються заходи процесуального примусу? 

5. Які фактори враховуються при визначенні виду заходу процесуального примусу? 

6. Охарактеризуйте процесуальний порядок здійснення приводу. 
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