
 

Модульний контроль з навчальної дисципліни 

«Прецедентна судова практика у сфері прав людини» 

 

Модульний контроль полягатиме в короткій усній відповіді на 2 теоретичні питання та 

короткому усному висвітленні обставин справи та змісту правової позиції в 1 справі. 

 

Перелік теоретичних питань: 

1. Природа прецедентної судової практики.  

2. Співвідношення та взаємодія судового прецеденту та прецедентної практики із суміжними 

поняттями.  

3. Функції прецедентної практики.  

4. Різновиди прецедентної практики.  

5. Дія судового прецедентну в часі, просторі та на коло осіб.  

6. Міжнародні стандарти щодо природи гідності людини.  

7. Природа гідності людини у прецедентній судовій практиці (конституційна цінність, принцип 

чи самостійне основоположне право).  

8. Дефініція та абстракті ознаки гідності людини у прецедентній судовій практиці.  

9. Питання обмеження та співвідношення гідності людини з іншими правовими цінностями та 

правами у прецедентній судовій практиці.  

10. Загальний та диференційований характер гідності людини у прецедентній судовій 

практиці.  

11. Заборона дискримінації: міжнародні стандарти та національна практика.  

12. Природа та значення заборони дискримінації. Дискримінаційний тест.  

13. Заборона дискримінації у прецедентній практиці Європейського суду з прав людини.  

14. Заборона дискримінації у прецедентній практиці Конституційного Суду України.  

15. Негативні обов’язки держави щодо статті 3 Конвенції.  

16. Мінімальний рівень жорстокості у практиці ЄСПЛ.  

17. Поняття «катування» у практиці ЄСПЛ.  

18. Нелюдське поводження у практиці ЄСПЛ.  

19. Поводження, що принижує гідність у практиці ЄСПЛ.  

20. Нелюдське покарання (на матеріалах практики ЄСПЛ).  

21. Покарання, що принижує гідність (на матеріалах практики ЄСПЛ).  

22. Процесуальні обов’язки держави щодо статті 3 Конвенції 1950 (на матеріалах практики 

ЄСПЛ).  

23. Порушення заборони, передбаченої статтею 3 Конвенції, у справах проти України (на 

матеріалах практики ЄСПЛ).  



24. Право людини на життя: природа, міжнародні стандарти та їх закріплення у законодавстві 

України.  

25. Право на життя у прецедентній практиці Конституційного Суду України.  

26. Питання початку життя та припинення життя у прецедентній практиці Європейського суду з 

прав людини.  

27. Правомірні підстави позбавлення життя я у прецедентній практиці Європейського суду з 

прав людини.  

28. Негативні обов’язки держави щодо права на життя у прецедентній практиці Європейського 

суду з прав людини.  

29. Позитивні обов’язки держави щодо права на життя у прецедентній практиці Європейського 

суду з прав людини.  

30. Право на життя у справах Європейського суду з прав людини проти України.  

31. Міжнародні стандарти свободу думки, совісті та віросповідання.  

32. Природа думки, совісті та віросповідання у прецедентні судовій практиці.  

33. Обмеження думки, совісті та віросповідання у прецедентній судовій практиці: «законна 

мета обмеження»; «передбаченість законом»; «необхідність у демократичному 

суспільстві».  

34. Спеціальні аспекти свободу думки, совісті та віросповідання: трудові відносини та відмова 

від проходження обов’язкової військової служби.  

35. Спеціальні аспекти свободу думки, совісті та віросповідання: прозелітизм та санкції за 

носіння релігійної символіки. 

36. Право власності: міжнародні стандарти та національна практика. 

37. Право власності за статтею 1 Протоколу 1 Конвенції та практика Європейського суду з 

прав людини (структура, природа, зміст та обсяг). 

38. Свобода розсуду держави у сфері охорони та захисту майнових прав. 

39. Негативні зобов’язання держави за статтею 1 Першого протоколу до Конвенції. 

40. Позитивні та процесуальні зобов’язання держави за статтею 1 Першого протоколу до 

Конвенції. 

 

Перелік рішень Європейського суду з прав людини: 

1. Рішенням Європейського суду з прав людини у справі Яллог проти Німеччини від 11 липня 

2006 року  

2. Рішення ЄСПЛ у справі «Ґефґен проти Німеччини» від 1 червня 2010 року  

3. Рішення ЄСПЛ у справі «Свінарєнко та Сляднєв проти Росії» від 17 липня 2014 року 

4. Рішенні ЄСПЛ Пічкур проти України від 7 листопада 2013 року  

5. Рішенням ЄСПЛ у справі Ексой проти Туреччини 18.12.1996  

6. Рішенням ЄСПЛ у справі Томазі проти Франції від 27.08.1992  

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-125204%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-125204%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-126166%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-153693%22]}
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_984#Text
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-100585%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-104176%22]}


7. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Во проти Франції» від 08 липня 2004 

року + http://docs.pravo.ru/document/view/19382031/ 

8. Рішення Європейського суду з прав людини у справі “Еванс проти Сполученого 

Королівства” від 7 березня 2006 року+ http://docs.pravo.ru/document/view/19380899/  

9. Рішення Європейського суду з прав людини у справі “А. Б. и С. (A. В. and C.) проти 

Ірландії” від 16 грудня 2010 року  

10. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Р.Р.( R.R.) проти Пoльщі» від 26 

травня 2011 року + http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-117754   

11. Рішення Європейського суду з прав людини у справі "Прітті проти Сполученого 

Королівства" (N 2346/02)від 29 квітня 2002 року.  

12. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Хaaс (Haas) проти Швейцарії» 

31322/07 від 20.01.2011 

13. Рішення Суду у справі Кокінакіс проти Греції (Kokkinakis v. Greece) 

14. Рішення Суду у справі Лейла Шахін проти Туреччини 

15. Рішення Суду у справі Бускаріні та інші проти Сан-Марино (Buscarini and Others v. San 

Marino) + https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-58915%22]} 

16. Рішення Суду у справі Sovtransavto Holding v. Ukraine, no. 48553/99, ECHR 2002‑VII 

17. Рішення Суду у справі Novoseletskiy v. Ukraine, no. 47148/99, 22 February 2005 

18. Рішення Суду у справі Fábián v. Hungary [GC], no. 78117/13, 5 September 2017    
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