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 «На початку 90-х років ХХ ст. у Франції стала популярною 
розвага «Метання карликом», що полягала в кидку на відстань 
особи, хворої на нанізм унаслідок порушення функцій залоз 
внутрішньої секреції. 

Адміністративною палатою Державної ради Франції у 
постанові від 27 жовтня 1995 року було оцінено законність 
розпоряджень голів міст, прийнятих у межах їхньої компетенції, 
щодо забезпечення публічного порядку. Ці рішення 
муніципальних органів стосувалися заборони проведення гри 
«Метання карликом» на території визначених міст. Гра 
передбачала заохочення глядача до кидка іншої особи (карлика) 
в захисному одязі та касці на відстань над захисним матеріалом. 
Це проходило за добровільної згоди сторін і грошової 
винагороди карликові. Адміністративна палата Державної ради 
Франції залишила в силі рішення муніципальних органів, що 
передбачали заборону проведення таких ігор». 

Оцініть вищенаведену ситуацію та висловіть свою 
позицію щодо взаємодії гідності людини та свободи 
людини, зокрема свободи договору. 
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view 
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«Безробітний Януш К., котрий опинився в складному 
фінансовому становищі, опублікував у друкованому засобі 
масової інформації оголошення наступного змісту: «Орендую 
власну особу як раба на тер-мін 1 рік за відповідну плату – 2000 
$ на місяць. Моєму роботодавцю надається право морально 
мене принижувати, обпльовувати та наносити мені легкі фізичні 
ушкодження». Як наслідок, Януш К. на оголошення отримав 
відповідь від однієї особи, з якою було укладено договір у 
письмовій формі». 

Оцініть вищенаведену ситуацію та висловіть свою 
позицію щодо взаємодії гідності людини та свободи 
людини, зокрема свободи договору. 
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3. Ознайомтесь із обставинами судової справи: 
Перший заявник, інвалід, що хворіє на фізичну і психічну 
хворобу, мешкав разом із своєю матір’ю, яка є другою 
заявницею, у квартирі на першому поверсі. Двоє заявників 
скаржились на те, що у період з липня 2008 року по лютий 2011 
року, їм брутально докучали діти, які відвідували сусідню 
початкову школу, і що владні органи не захистили їх належним 
чином. У згаданий період діти завдавали неприємностей 

заявникам, натискаючи на квартирний дзвоник у будь-який 
момент доби, плювалися на першого заявника, били і штовхали 
його, обпалювали цигарками руки, чинили безладдя на балконі 
заявників, викрикували непристойності. Ця агресія глибоко 
занепокоїла першого заявника, спричинивши йому страждань. 
Двоє заявників неодноразово скаржилися до численних 
інстанцій, зокрема до соціальних служб і медіатора. Вони також 
неодноразово зверталися до поліції, щоб повідомити про це 
безладдя і попросити про допомогу. Після кожного дзвінка, 
поліція прибувала до заявників, іноді запізно, іноді 
задовольняючись самими лише зауваженнями на адресу дітей, 
наприклад, зникнути, або припинити чинити галас. Поліція також 
опитала численних учнів і прийшла до висновку, що навіть якщо 
діти жорстоко поводилися із першим заявником, вони занадто 
малі, щоб нести кримінальну відповідальність.  

Заявники оскаржували застосоване до них нелюдське і таке, 
що принижує гідність, поводження (ст. З Конвенції). 
Ознайомтесь із рішенням Європейського суду з прав 
людини у справі Джорджевіч проти Хорватії від 24 липня 
2012 року  
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%2
2],%22itemid%22:[%22001-118410%22]}  
та охарактеризуйте аргументацію Суду щодо заборони 
нелюдського і такого, що принижує гідність, поводження. 
 
4. Ознайомтесь із обставинами судової справи: 

Заявники, громадяни Великобританії, народилися у серпні 
1982 року. Вони просили Суд не розголошувати їхніх імен. У 
листопаді 1993 року їх було засуджено за викрадення і вбивство 
дворічного хлопчика. На момент вчинення злочину заявники 
досягли лише 10-річного віку, а під час судового розгляду їм 
виповнилось 11 років. Судовий розгляд відбувся у Суді Корони і 
привернув велику увагу преси і громадськості. Заявників було 
засуджено до позбавлення волі на невизначений термін, до 
«помилування її Величністю». Відповідно до англійського 
законодавства та практики, неповнолітні, засуджені до 
позбавлення волі на період до помилування її Величністю, 
спершу відбувають так званий «тарифний період», який 
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призначається Міністром внутрішніх справ (Home Secretary) і 
виконує каральну функцію. Після спливу тарифного строку 
ув’язнених слід звільнити, крім випадків, коли Наглядова Рада 
(Parole Board) не вважатиме, що вони становитимуть загрозу для 
суспільства. Міністр внутрішніх справ встановив 15 років 
тарифного строку для кожного із заявників. Це рішення було 
скасовано у порядку нагляду Палатою Лордів, і до цього часу 
новий тарифний строк не було встановлено. 

Заявники стверджували, що, беручи до уваги їхній вік, 
відкритий судовий розгляд справи у Суді Корони, а також 
каральний за своєю природою вирок суду порушували їхнє право 
не бути підданими нелюдському чи такому, що принижує гідність, 
поводженню або покаранню. 

Ознайомтесь із рішенням 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%2
2],%22itemid%22:[%22001-126175%22]}  
та охарактеризуйте аргументацію Суду щодо заборони 
нелюдського і такого, що принижує гідність, поводження. 

Чи може сам факт притягнення десятирічних дітей до 
кримінальної відповідальності бути оцінений як нелюдське чи 
таке, що принижує гідність, поводження? 
 
5. Ознайомтесь із обставинами судової справи: 
Заявник Абу Баках Яллог є громадянином Сьєрра-Леоне, 
народився 1965 року і мешкає у м. Кьольн (Німеччина). 
У жовтні 1993 року двоє поліцейських у цивільному одязі 
помітили, як заявник дістав з рота два маленькі пластикові 
пакети і швидко передав їх іншій особі за гроші. Припустивши, 
що у пакетах містились наркотики, правоохоронці негайно 
підійшли до заявника. Поки вони здійснювали його огляд, 
заявнику вдалося проковтнути третій пакетик, який ще містився 
в його роті. Отож фактично у заявника наркотиків не виявили. 
Відтак місцевий прокурор розпорядився змусити заявника вжити 
блювотний засіб, аби таким чином добути пакетик. 
Заявника доправили до лікарні. Йому запропонували вжити 
необхідний лікарський препарат, однак він відмовився. Відтак 

заявнику ввели в організм ліки примусово. Завдяки тому, що 
чотири поліцейських притримували заявника, лікар увів 
необхідний препарат через трубку, вкладену у ніс, а також 
зробив ін’єкцію апоморфію – засобу, синтезованого з морфію. 
Внаслідок цього заявник виблював крихітний пластиковий 
пакетик, що містив 0,2 г кокаїну. Трохи згодом затриманого 
оглянув лікар і зробив висновок, що він почувається достатньо 
добре, аби повернутися до відділку для участі у наступних 
слідчих діях. Через дві години після цього заявник, котрий майже 
не розмовляв німецькою, сказав “ламаною англійською”, що 
почувається надто знесиленим, щоб викласти свою версію 
обставин затримання. 
Заявник скаржився на те, що його примусили вжити блювотний 
засіб на порушення ст. 3 Конвенції 
Ознайомтесь із рішенням Європейського суду з прав 
людини у справі Яллог проти Німеччини від 11 липня 2006 
року 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%2
2],%22itemid%22:[%22001-125204%22]}  
та охарактеризуйте аргументацію Суду щодо заборони 
нелюдського і такого, що принижує гідність, поводження. 

 
6. Ознайомтесь із обставинами судової справи: 
Заявники, Z. – дівчинка 1982 року народження, А. – хлопчик 1984 
року народження, В. – хлопчик 1986 року народження та С –
дівчинка 1988 року народження, є повнорідними братами та 
сестрами. Усі вони – громадяни Сполученого Королівства. 
У жовтні 1997 року сім’я заявників була взята на облік 
соціальними службами, зокрема посадовою особою, яка 
відповідала за здоров’я дітей, з огляду на підозри щодо поганого 
догляду за останніми, а також на повідомлення про те, що Z. 
займалася крадіжками продуктів харчування. 
Протягом наступних чотирьох з половиною років соціальні 
служби наглядали за сім’єю заявників і надавали їхнім батькам 
різноманітну допомогу. У жовтні 1989 року, розслідуючи 
крадіжку, офіцери поліції оглянули кімнати дітей і виявили, що ці 
кімнати були надзвичайно забруднені, а матраци, на яких спали 
діти, були мокрі від сечі. У березні 1990 року надійшло 
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повідомлення про крадіжки продуктів харчування у школі, 
вчинені Z. та А. У вересні 1990 року було повідомлено про синці 
на обличчях А. та Z.; протягом цього часу до відповідних 
державних органів надходило чимало повідомлень про те, що 
заявників зачиняли в їхніх кімнатах, на вікнах яких помітними 
були сліди екскрементів. Нарешті, 10 червня 1992 року на вимогу 
матері заявників, яка задекларувала свій намір сильно побити 
своїх дітей, якщо їх не заберуть відповідні служби, заявників 
було поміщено до спеціального центру виховання. Психолог, яка 
оглянула заявників, виявила, що троє старших дітей перебували 
у стані сильної психологічної збентеженості, напруженості. Вона 
також зауважила, що за усю свою практику не бачила більш 
жахливого випадку ставлення до дітей. 

Ознайомтесь із рішенням 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%2
2],%22itemid%22:[%22001-125310%22]}  
та охарактеризуйте аргументацію Суду щодо заборони 
нелюдського і такого, що принижує гідність, поводження. 
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