
ЗАВДАННЯ 

на модульний контроль з навчальної дисципліни 

«Європейські стандарти права на справедливий суд» 

 

Модульний контроль полягатиме у відповіді на одне теоретичне питання та описі одного 

практичного завдання. 

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: поняття та види 

4. Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи.  

5. Висновки Консультативної Ради Європейських Суддів.  

6. Документи Венеціанської комісії.  

7. Поняття «суд, встановлений законом»: практика ЄСПЛ  

8. Право на незалежний суд в практиці ЄСПЛ  

9. Право на безсторонній суд: практика ЄСПЛ  

10. Право на доступ до суду як елемент права на справедливий суд 

11. Обмеження права на доступ до суду: строк позовної давності; недієздатні, 

обмежено дієздатні, неповнолітні;  

12. Обмеження права на доступ до суду: судовий збір; імунітети: судовий, 

парламентський, дипломатичний. 

13. Право на доступ до суду у справах проти України.  

14. Рівність та змагальність сторін під час судового розгляду.  

15. Докази та доказування під час судового розгляду.  

16. Обгрунтованість судового рішення.  

17. Публічний судовий розгляд.  

18. Розгляд справи судом протягом розумного строку. 

19. Остаточність судового рішення, що набрало чинності. 

20. Право на виконання судового рішення. 

 

 

 

 

 

 

 



Практичні завдання: 

У практичному завданні необхідно коротко та тезово висвітлити обставини справи та 

відповідні позиції та аргументи заявника, уряду та Суду щодо відповідних аспектів права 

на справедливий суд. 

 

1. Рішення ЄСПЛ у справі Лавентс проти Латвії 07 листопада 2002 

2. Рішення ЄСПЛ у справі Олександр Волков проти України 09 січня 2013 

3. Рішення ЄСПЛ у справі «Білуха проти України» 9 листопада 2006 року 

4. Рішення ЄСПЛ у справі Голдер проти Сполученого Королівства 21 лютого 1975,  

5. Рішення ЄСПЛ у справі Стаббінгс та інші проти Сполученого Королівства від 22 

жовтня 1996 року 

6. Рішення ЄСПЛ у справі Церква села Сосулівка проти України від 28 лютого 2008 

року 

7. Рішення ЄСПЛ у справі Жогло проти України 24 квітня 2008 

8. Рішення ЄСПЛ у справі Бендерський проти України 15 листопада 2007 

9. Рішення ЄСПЛ у справі Шагін проти України 10 грудня 2009 

10. Рішення у справі "Горнсбі проти Греції" від 19 березня 1997 року  

11. Рішення у справі «Науменко проти України» від 9 листопада 2004 року  

12. Рішення у справі «Брумареску проти Румунії» від 28 листопада 1999 року 

13. Рішення у справі "Совтрансавто-Холдинг" проти України"від 25 липня 2002 року  

14. Рішення у справі «Юрій Миколайович Іванов проти України» від 15 жовтня 2009 

року 

15. Рішення у справі «Бурмич та інші проти України» від 12 жовтня 2017 року  

 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/980_079
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/980_353
http://eurocourt.in.ua/Article.asp?AIdx=307
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/980_043
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/974_479
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/974_479
https://drive.google.com/file/d/0B9g90s55-N4BNFdqR1RSSUNvZUk/view

