
 
Тема 1. Європейські стандарти права на справедливий суд: 

теоретичні основи 
 

Теоретичні питання: 
1. Природа європейських стандартів права на справедливий 

суд.  
2. Структура, зміст та обсяг права на справедливий суд: 

загальна характеристика.  
3. Джерела європейських стандартів права на справедливий 

суд.  
3.1. Стаття 6 Конвенції 1950 та прецедентна практика ЄСПЛ 

щодо її застосування.  
3.2. Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи.  
3.3. Висновки Консультативної Ради Європейських Суддів.  
3.4. Документи Венеціанської комісії.  

 
Практичні завдання: 

1. Ознайомтесь із даними офіційного сайту Міністерства юстиції 
України та визначіть, щодо яких аспектів права на справедливий 
суд прийняті рішення Європейського суду з прав людини у справах 
проти України?  
Режим доступу: https://minjust.gov.ua/m/stattya-6-pravo-na-
spravedliviy-sud   
Визначіть кількісно та пропорційно, щодо яких аспектів права на 
справедливий суд прийнято рішень ЄСПЛ у справах проти України  
 
2. Ознайомтесь із даними офіційного сайту Верховного Суду 
України в рубриці «Міжнародні стандарти у сфері судочинства» – 
«Документи Комітеті Міністрів Ради Європи».  
Режим доступу: 
http://www.viaduk.net/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/7442A47EB0B37
4B9C2257D8700495F8B  
Визначіть, яким аспектам права на справедливий суд та 
функціонування судової системи, присвячені відповідні 
Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи? Систематизуйте їх 
за предметним критерієм.  
 

3. Ознайомтесь із даними офіційного сайту Верховного Суду 
України в рубриці «Міжнародні стандарти у сфері судочинства» – 
«Висновки Консультативної ради європейських суддів».  
Режим доступу: 
http://www.viaduk.net/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/58F4A4DD76AA
CFD0C2257D87004971A6  
Визначіть, яким аспектам права на справедливий суд та 
функціонування судової системи, присвячені відповідні висновки 
Консультативної ради європейських суддів? Систематизуйте їх за 
предметним критерієм.  
4. Ознайомтесь із даними офіційного сайту Верховного Суду 
України в рубриці «Міжнародні стандарти у сфері судочинства» – 
«Висновки Венеціанської комісії».  
http://www.viaduk.net/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/229B826C8AC78
7DEC2257D87004987C3  
Визначіть, щодо яких проектів законів України та з яких питань 
Венеціанська комісія надавала висновки?  
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