
Завдання на модульний контроль з дисципліни 
«Прецедентна судова практика у сфері прав людини» 

на 14 грудня 2017 року 
 

Модульний контроль полягатиме в усній відповіді на: 
1 теоретичне питання;  
1 практичне завдання,  
(у якому необхідно коротко пояснити обставини судової справи та правову позицію 
щодо змісту відповідних аспектів прав людини) 

 

Теоретичні питання: 

1.  Природа прецедентної судової практики  
 

2.  Співвідношення та взаємодія судового прецедентну 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.  Вертикальна та горизонтальна дія судового прецеденту 
 

7.  Прецедентна практика в англо-американському праві 

8.  Прецедентна практика в романо-германському праві 

9.  Прецедентна практика в пострадянських правових системах 

10.  Прецедентна практика Європейського Суду з прав людини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практичні завдання: 

1.  Право на життя та ембріон 
Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Во проти Франції» від 08 липня 2004 
року  
http://medicallaw.org.ua/uploads/media/j02_074_075.pdf  
http://docs.pravo.ru/document/view/19382031/ 
Рішення Європейського суду з прав людини у справі “Еванс проти Сполученого Королівства” 
від 7 березня 2006 року 
http://medicallaw.org.ua/uploads/media/j01_115_118.pdf  
http://docs.pravo.ru/document/view/19380899/  

2.  Право на життя та евтаназія 
Рішення Європейського суду з прав людини у справі "Прітті проти Сполученого Королівства" 
від 26 травня 2011 року 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/980_210  

3.  Право на повагу до гідності людини у прецедентній практиці 
Рішення Європейського суду з прав людини у справі Т. і В. проти Сполученого Королівства від 
16 грудня 1999 року 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-126175%22]}  

Рішення Європейського суду з прав людини у справі Джорджевіч проти Хорватії від 24 липня 
2012 року  
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-118410%22]}  

4.  Право на повагу до гідності людини у прецедентній практиці 
Рішення Європейського суду з прав людини у справі Яллог проти Німеччини від 11 липня 2006 
року 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-125204%22]}  

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Z. та інші проти Сполученого 
Королівства» від 10 травня 2001 року 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-125310%22]}  

5.  Заборона дискримінації у прецедентній практиці Конституційного Суду 
України 

Рішення Конституційного Суду України від 18.04.2000 у справі про віковий ценз 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-00  
Рішення Конституційного Суду України від 07.07.2004 у справі  про граничний вік кандидата 
на посаду керівника вищого навчального закладу 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v014p710-04   

6.  Заборона дискримінації у прецедентній практиці Конституційного Суду 
України 

Рішення Конституційного Суду України від 16.10.2007 у справі про граничний вік перебування 
на державній службі та на службі в органах місцевого самоврядування 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-07 
Рішення Конституційного Суду України від 03.02.2009 у справі про різницю у віці між 
усиновлювачем та дитиною 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-09  

7.  Заборона дискримінації у прецедентній практиці Європейського Суду з прав 
людини 

Рішення у справі «Андрєєва проти Латвії [Andrejeva v. Latvia]» від 18 лютого 2009 року 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-118414%22]} 

Рішення у справі «Ґлор проти Швейцарії [Glor v. Switzerland]» від 30.4.2009 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-118627%22]}  

8.  Заборона дискримінації у прецедентній практиці Європейського Суду з прав 
людини 

Рішення у справі «Швіцгебель проти Швейцарії [Schwizgebel v. Switzerland]» від 10.06.2010 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-118073%22]}  

Рішення у справі “Текелі проти Туреччини [Tekeli v. Turkey]» від 16 грудня 2004 року 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-125793%22]} 

9.  Заборона дискримінації у прецедентній практиці Європейського Суду з прав 
людини 

Рішення у справі «Тімішев проти Росії» [Timishev v. Russia] dsl 13 грудня 2005 року 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-125882%22]} 
Рішення у справі «Зарб Адамі проти Мальти [Zarb Adami v. Malta]» від 20 червня 2006 року 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-125947%22]}  
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10.  Заборона дискримінації у прецедентній практиці Європейського Суду з прав 
людини 

Рішення Європейського суду з прав людини  у справі „Стек та інші проти Сполученого 
Королівства” від 12 квітня 2006 року https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-

125946%22]}  

Рішення Європейського суду з прав людини  у справі «Костянтнин Маркін проти Росії» від 
22.03.2012  
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-117957%22]} 

11.  Заборона дискримінації у прецедентній практиці Європейського Суду з прав 
людини 

Рішення Європейського суду з прав людини  у справі «D.H. та інші проти Чеської Республіки» 
від 13.11.2007 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-118563%22]}    

Рішення Європейського суду з прав людини  у справі «Мустакім проти Бельгії» від 18 лютого 
1991  
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-104022%22]}  

12.  Свобода думки, совісті та віросповідання у прецедентній практиці та природа 
переконань, які охоплюються статтею 9 Конвенції 1950 

Рішення Європейського суду з прав людини у справі Кемпбел і Козанс проти Сполученого 
Королівства (Campbell and Cosans v. the United Kingdom) 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-100624%22]}   

13.  Свобода думки, совісті та віросповідання у прецедентній практиці та та 
віросповідання обов’язок учнів, батьки яких сповідують пацифістські 
переконання, брати участь у масових походах (парадах), в яких беруть участь 
військові? 
Рішення Європейського суду з прав людини у справі Вальсаміс проти Греції (Valsamis v. 
Greece) 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-125344%22]}  

14.  Свобода думки, совісті та віросповідання у прецедентній практиці та 
реєстрація релігійних організацій 

Рішення Європейського суду з прав людини у справі Кімля та інші проти Росії (Kimlya and 
others v. Russia) 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-117947%22]} 

15.  Свобода думки, совісті та віросповідання у прецедентній практиці та обов’язок 
державних чиновників присягати на вірність певній релігії 

Рішення Європейського суду з прав людини у справі Бускаріні та інші проти Сан-Марино 
(Buscarini and Others v. San Marino) 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/980_364  
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-58915%22]}  

16.  Свобода думки, совісті та віросповідання у прецедентній практиці та 
звільнення з причин релігійних вірувань 

Рішення Європейського суду з прав людини у справі Іванова проти Болгарії (Ivanova v. 
Bulgaria) 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-117433%22]}  

17.  Свобода думки, совісті та віросповідання у прецедентній практиці та 
звільнення працівника в релігійній організації за порушення релігійних 
заборон, зокрема заборони перелюбства та перебування в другому шлюбі 
Рішення Європейського суду з прав людини у справі Обст проти Німеччини (Obst v. Germany), 
Шут  проти Німеччини (Schüth v. Germany) 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-119794%22]}  

18.  Свобода думки, совісті та віросповідання у прецедентній практиці та відмова 
проходити військову службу через релігійні переконання 

Рішення Європейського суду з прав людини у справі Баятян проти Вірменії (Bayatyan v. 
Armenia) 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-118428%22]}  
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19.  Свобода думки, совісті та віросповідання у прецедентній практиці та 
можливість переконання у своїх віруваннях інших людей 

Рішення Європейського суду з прав людини у справі Кокінакіс проти Греції (Kokkinakis v. 
Greece) 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-102081%22]} 

 

20.  Свобода думки, совісті та віросповідання у прецедентній практиці та заборона, 
передбачена законом, на носіння релігійних символів, зокрема одягу, що 
приховує обличчя?  
Рішення Європейського суду з прав людини у справі Лейла Шахін проти Туреччини 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-119777%22]} 
Рішення Європейського суду з прав людини у справі S.A.S. проти Франції  
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-
150988%22]} 
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