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Семінарське заняття 5 

Тема:  Застосування заходів процесуального примусу при розгляді цивільних справ    
План 

1. Поняття «заходи процесуального примусу», їх види. 

2. Підстави та порядок застосування заходів процесуального примусу. 

3. Попередження та видалення із залу судового засідання.  

4. Порядок та підстави застосування приводу як заходу процесуального примусу.  

5. Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом. 
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Ключові поняття 

Процесуальний примус, попередження, штраф, процесуальні права та обов’язки, 

ухвала, докази, вилучення доказів, привід, окрема ухвала, оскарження, органи державної 

влади. 

Індивідуальні творчі завдання 

1. Привід свідка як захід процесуального примусу в цивільному процесі. 

2. Застосування окремих заходів процесуального примусу при розгляді цивільних справ. 

3. Особливості вилучення доказів для дослідження судом.   

Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів 

1. Надайте визначення «заходи процесуального примусу» і яка мета їх застосування в 

цивільному процесі? 

2. Визначте підстави застосування заходів процесуального примусу. 

3. В чому полягає відмінність попередження і видалення із залу судового засідання. 

4. Охарактеризуйте особливості тимчасового вилучення доказів для дослідження судом. 

5. Визначте підстави і прядок застосування приводу свідка. 

6. Визначте коло осіб, до яких не застосовується привід.   
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