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1. Навчальний контент 

Тема 1. Теоретичні аспекти прецедентної судової практики 

(2 години) 

Природа прецедентної судової практики. Співвідношення та взаємодія судового прецеденту 

та прецедентної практики із суміжними поняттями. Функції прецедентної практики. Різновиди 

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

 

Тема 2. Право на життя у прецедентній практиці 

(4 години) 

Природа права на життя у прецедентній практиці. Право на життя та держава у прецедентній 

практиці. Право на життя та ембріон у прецедентній практиці. Право на життя та аборт у 

прецедентній практиці. Право на життя та евтаназія у прецедентній практиці. Право на життя 

та смертна кара у прецедентній практиці. 

 

Тема 3. Право на повагу до гідності людини у прецедентній практиці 

(4 години) 

Міжнародні стандарти права на повагу до гідності людини. Природа гідності людини у 

прецедентні судовій практиці. Гідність людини та свобода людини у прецедентній судовій 

практиці. Право на повагу до гідності людини у прецедентній практиці Європейського суду з 

прав людини. Право на повагу до гідності людини в українській судовій практиці.  

 

Тема 4. Права людини та заборона дискримінації у прецедентній практиці 

(4 години)  

Міжнародні стандарти прав людини та заборона дискримінації. Права людини та заборона 

дискримінації у прецедентній практиці Конституційного Суду України. Права людини та 

заборона дискримінації у прецедентній практиці Європейського суду з прав людини. Права 

людини та заборона дискримінації у прецедентній практиці Суду Європейського Союзу. 

 

Тема 5. Свобода думки, совісті та віросповідання у прецедентній судовій практиці 

(2 години)  

Міжнародні стандарти свободу думки, совісті та віросповідання. Природа думки, совісті та 

віросповідання у прецедентні судовій практиці. Обмеження думки, совісті та віросповідання 

у прецедентній судовій практиці: «законна мета обмеження»; «передбаченість законом»; 

«необхідність у демократичному суспільстві».  Спеціальні аспекти свободу думки, совісті та 

віросповідання: трудові відносини; відмова від проходження обов’язкової військової служби; 

прозелітизм; санкції за носіння релігійної символіки; реєстрація релігійних об’єднань. 

 

2. Плани практичних занять 

 

Тема 1. Теоретичні аспекти прецедентної судової практики 

 

Теоретичні питання: 

1. Природа прецедентної судової практики (надалі – прецедентної 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. 

 

Практичне завдання: 
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1. Ознайомтесь із наведеними у таблиці можливими варіантами судових прецедентів та 

визначіть, які з них матимуть вертикальну, а які – горизонтальну дію, які з них є 

обов’язковими, а які – рекомендаційними? 
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1.  верховних судів для місцевих судів     

2.  конституційних судів  

для самих конституційних судів 
    

3.  великих палат конституційних судів для палат, сенатів та 

колегій конституційних судів 
    

4.  Європейського Суду з прав людини для верховних судів     

5.  місцевих судів для апеляційних судів     

6.  верховних судів для апеляційних судів     

7.  Європейського Суду справедливості для Загального суду  

в межах Суду Європейського Союзу  
    

8.  верховних судів для самих верховних судів     

9.  верховних судів для конституційних судів     

10.  апеляційних судів для місцевих судів     

11.  великих палат верховних судів для палат, сенатів верховних 

судів 
    

12.  апеляційних судів для верховних судів     

13.  Європейського Суду з прав людини для самого ЄСПЛ     

14.  конституційних судів для верховних судів     

15.  Європейського Суду з прав людини для конституційних судів     

16.  Великої палати Європейського суду з прав людини для палат 

та комісій ЄСПЛ 
    

17.  місцевих судів для самих місцевих судів     

18.  місцевих судів для конституційних судів     

19.  конституційних судів для верховних судів     

20.  апеляційних судів для самих апеляційних судів     

 

Джерела для підготовки: 

1. Дашковська О. Судовий прецедент і судова практика як джерела права / О. Дашковська // 

Вісник Академії правових наук України. - 2011. - № 1(64). - С. 34-41. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2011_1_4 

2. Демченко, Г.В. Судебный прецедент / Г.В. Демченко. - Варшава : тип. Варшавского 

учебного округа, 1903. - 244 с. - Режим доступу:  http://irbis-nbuv.gov.ua/E_lib/00001264/ 

3. Кросс Р. Прецедент в английском праве. Перевод с английского / Кросс Р.; Под общ. ред.: 

Решетников Ф.М. - М.: Юрид. лит., 1985. - 238 c. - Режим доступу: 

http://www.jurisprudence.geek.lv/EGramatas/Cross_R_PRECEDENT_IN_ENGLISH_LAW.p

df   

4. Лазарев В.В. Нормативная природа судебного прецедента // Журнал российского права. - 

М.: Норма, 2012. - № 4. - С. 92-99. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2011_1_4
http://irbis-nbuv.gov.ua/E_lib/00001264/
http://www.jurisprudence.geek.lv/EGramatas/Cross_R_PRECEDENT_IN_ENGLISH_LAW.pdf
http://www.jurisprudence.geek.lv/EGramatas/Cross_R_PRECEDENT_IN_ENGLISH_LAW.pdf


4 

https://cyberleninka.ru/article/n/normativnaya-priroda-sudebnogo-pretsedenta  

5. Марченко М.Н. Судебный прецедент: разнообразие понятий и многообразие форм 

проявления // Журнал российского права. - М.: Норма, 2006, № 6. - С. 96-107. - Режим 

доступу:  https://cyberleninka.ru/article/n/sudebnyy-pretsedent-raznoobrazie-ponyatiy-i-

mnogoobrazie-form-proyavleniya  

6. Стецик Н. Прецедентна судова практика: теоретичні та дидактичні аспекти // Проблеми 

державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХXІІI звітної науково-

практичної конференції (7–8 лютого 2017 р.) : у 2-ох ч. Ч. 1. – Львів : Юридичний 

факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. – С. 30-33. - 

Режим доступу: 

https://www.academia.edu/30365394/Precedental_judicial_practice_Прецедентна_судова_пр

актика_  

7. Neil Duxbury. The Nature and Authority of Precedent. – Cambridge : Cambridge University 

Press, 2008. – 189 p. - Режим доступу:  

http://fcthighcourtelibrary.com/maitama/library/ebooks/eb9/Nature%20and%20authority%20pr

ecedent.pdf  

 

 

Тема 2. Право на життя у прецедентній практиці 

 

Теоретичні питання: 

1. Природа права на життя у прецедентній практиці 

2. Право на життя та держава у прецедентній практиці 

3. Право на життя та ембріон у прецедентній практиці 

4. Право на життя та аборт у прецедентній практиці 

5. Право на життя та евтаназія у прецедентній практиці 

6. Право на життя та смертна кара у прецедентній практиці 

 

 

Практичні завдання: 

1. Заявниця п. Ті Нхо Во є громадянкою Франції, народилась 1967 року, проживає у м. Бурген 

Бресс (BourgenBresse), Франція. 27 листопада 1991 року, перебуваючи на шостому місяці 

вагітності, вона прийшла до Загальної лікарні міста Ліона, аби пройти попередньо їй 

призначений медичний огляд. На той самий день іншій жінці, п. Ті Тхан Ван Во, була 

призначена операція з видалення спіралі. Лікар під час гінекологічного огляду заявниці, 

помилково прийнявши її за п. Ті Тхан Ван Во, простромив у неї оболонку плоду. Внаслідок 

цього заявниці довелося зробити аборт. 

Після подання заявницею та її чоловіком заяви до компетентних органів щодо лікаря 

було порушено кримінальну справу і його було звинувачено у необережному заподіянні 

тілесного ушкодження. 3 червня 1996 року Кримінальний суд м. Ліона виправдав лікаря.  

13 березня 1997 року Ліонський апеляційний суд, розглянувши скаргу заявниці на 

відповідний виправдальний вирок, скасував рішення Кримінального суду м. Ліона і, визнавши 

лікаря винуватим у вчиненні вбивства через необережність, засудив його до позбавлення волі 

строком на шість місяців з відтермінуванням виконання цього покарання та до сплати штрафу 

у розмірі 10 тис. франків.  

 30 червня 1999 року Касаційний суд скасував вирок Ліонського апеляційного суду і 

постановив, що дії лікаря не можуть бути кваліфіковані як вбивство з необережності з огляду 

на те, що людський плід не можна вважати людиною, якій має бути надано 

кримінальноправовий захист. 

 

Ознайомтесь із рішенням Європейського суду з прав людини у справі «Во проти 

Франції» від 08 липня 2004 року  

https://cyberleninka.ru/article/n/normativnaya-priroda-sudebnogo-pretsedenta
https://cyberleninka.ru/article/n/sudebnyy-pretsedent-raznoobrazie-ponyatiy-i-mnogoobrazie-form-proyavleniya
https://cyberleninka.ru/article/n/sudebnyy-pretsedent-raznoobrazie-ponyatiy-i-mnogoobrazie-form-proyavleniya
https://www.academia.edu/30365394/Precedental_judicial_practice_Прецедентна_судова_практика_
https://www.academia.edu/30365394/Precedental_judicial_practice_Прецедентна_судова_практика_
http://fcthighcourtelibrary.com/maitama/library/ebooks/eb9/Nature%20and%20authority%20precedent.pdf
http://fcthighcourtelibrary.com/maitama/library/ebooks/eb9/Nature%20and%20authority%20precedent.pdf
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http://medicallaw.org.ua/uploads/media/j02_074_075.pdf  

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

Охарактеризуйте зміст правової позиції Європейського Суду з прав людини щодо права 

на життя ембріона.  
 

2. Заявниця Наталі Еванс, 34-річна громадянка Сполученого Королівства, проживає у 

Вільтширі (Великобританія). 12 липня п. Еванс та її партнер п. Д розпочали лікування 

безпліддя у клініці (Bath Assisted Conception Clinic).  

10 вересня 2000 року під час огляду у клініці п. Еванс діагностували передраковий стан 

яйників і запропонували пройти цикл запліднення in vitro (у пробірці), перш ніж видалити 

яйники хірургічним способом. Під час консультації, проведеної у той самий день медичним 

персоналом, заявницю та її партнера п. Д поінформували про те, що кожен з них повинен 

підписати документ, який засвідчує їхню згоду на запліднення, і що — відповідно до поло" 

жень закону “Про запліднення людини та ембріологію” 1990 року— кожен з них має право 

відкликати свою згоду до того моменту, як ембріони будуть імплантовані у матку заявниці. 

П. Еванс розмірковувала над тим, чи слід їй вживати якихось інших заходів задля того, 

аби запліднити яйцеклітини і вберегти себе від можливого завершення стосунків з п. Д. Проте 

останній ще раз запевнив її, що цього не трапиться. 

12 листопада 2001 року пара відвідала клініку. В результаті проведених процедур було 

створено шість ембріонів, які були поміщені на зберігання. А 26 листопада 2001 року п. Еванс 

провели операцію з видалення яйників. Її повідомили про те, що вона має почекати два роки 

до імплантації ембріонів у її матку. 

У травні 2002 року стосунки між заявницею та п. Д припинилися і, як наслідок 

(відповідно до Закону 1990 року), останній відмовився від своєї згоди на продовження 

зберігання ембріонів і на використання їх заявницею. 

Заявниця розпочала процес у Високому суді, вимагаючи, серед іншого, і наказу суду 

зажадати від п. Д відновлення його згоди на зберігання ембріонів і на використання їх 

заявницею.  

 

Заявниця скаржилася, що вимога згоди батька на продовження зберігання та 

імплантацію запліднених яйцеклітин порушувала її права, а також право ембріона на життя. 

Ознайомтесь із рішенням 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/  

Охарактеризуйте зміст правової позиції Європейського Суду з прав людини щодо права 

на життя ембріона.  
 

3. В ірландському праві діє кримінальне переслідування аборту на підставі статей 58 та 59 

закону від 1861 року про злочини проти особистості. Крім того, референдум 1983 року призвів 

до запровадження до Конституції статті 40.3.3 (восьма поправка), в силу якої ірландська 

держава визнає право на життя ще ненародженої дитини та, з належним врахуванням рівного 

права на життя матері дитини, гарантує повагу до цього права в національному законодавстві. 

Ця норма була інтерпретована Верховним судом у відомій справі Х в тому сенсі, що аборт є 

законним в Ірландії у випадку, коли існує реальний і серйозний ризик для життя - а не лише 

для здоров’я - матері, якого можна уникнути лише перерванням вагітності. Верховний суд 

висловив в той самий час свою прикрість стосовно того, що Парламентом не було ухвалено 

ніяких законодавчих актів на розвиток цього права, гарантованого Конституцією. В 1992 році 

інший референдум призвів до прийняття тринадцятої та чотирнадцятої поправок до 

Конституції, які скасовували заборону виїжджати до інших країн з метою аборту і дозволяли 

розповсюдження інформації в Ірландії щодо можливостей легального аборту за кордоном. 

http://medicallaw.org.ua/uploads/media/j02_074_075.pdf
http://docs.pravo.ru/document/view/19382031/
http://medicallaw.org.ua/uploads/media/j01_115_118.pdf
http://docs.pravo.ru/document/view/19380899/


6 

Всі три заявниці проживали в Ірландії на час описуваних подій; всі троє незаплановано 

завагітніли і вирішили зробити аборт, вважаючи, що їх особисті обставини не дозволяли їм 

довести вагітність до завершення. Перша заявниця, безробітна мати-одиначка вже мала 

чотирьох неповнолітніх дітей, які всі були віддані під опіку. За її свідченнями, вона вирішила 

зробити аборт, оскільки побоювалась, що народження ще однієї дитини зможе зменшити її 

шанси відновити нагляд за своїми дітьми та її тривалі зусилля, аби вилікуватись від 

алкоголізму. Друга заявниця не була готова виховувати дитину самотужки. Лікарі спочатку 

говорили їй, що її вагітність можливо має позаматковий характер, але цей діагноз було знято 

ще до того, як вона зробила аборт. Третя заявниця, хвора на рак, заявляє про те, що їй не 

вдалось отримати медичний висновок щодо того, чи доведення вагітності до завершення 

могло становити небезпеку для її життя або в якій мірі її плод міг зазнати шкоди від медичних 

досліджень, які є протипоказані під час вагітності, і які вона проходила до того, як дізналась 

про свою вагітність.  

В силу діючих в Ірландії обмежень, всі три заявниці були змушені зробити аборт в 

приватній клініці в Англії та пережити процес, який вони описують як невиправдано 

витратний, складний та травматичний. Перша заявниця була змушена взяти позику у лихваря, 

а третя заявниця, яка, втім, знаходилась у початковій стадії вагітності, заявляє про те, що була 

змушена чекати вісім тижнів, перш ніж зробити хірургічний аборт, оскільки їй, начебто, не 

вдалось знайти клініку, яка б погодилась зробити медичний аборт (передчасні пологи, 

спровоковані медикаментозним шляхом) нерезидентці без належного попереднього 

спостереження. Три заявниці стверджують, що зазнали ускладнень після повернення до 

Ірландії, але побоювались звертатись за медичною консультацією через існуючі обмеження на 

аборт. 

В своїх позовах до Європейського суду перша і друга заявниці оскаржували відсутність 

можливості для легального аборту в Ірландії, оскільки ірландське право забороняє аборт з 

мотивів здоров’я та/чи достатку, за винятком випадків, коли існує підтверджений ризик для 

життя майбутньої матері. За словами третьої заявниці, вона вважала, що її вагітність становила 

небезпеку для її життя, і що вона не мала в розпорядженні ніяких законодавчих норм чи 

процедур, які б дозволили їй встановити цю небезпеку, а отже убезпечитись від ризику зазнати 

переслідувань у випадку здійснення аборту в Ірландії. 

Ознайомтесь із рішенням Європейського суду з прав людини у справі “А. Б. и С. 

(A. В. and C.) проти Ірландії” від 16 грудня 2010 року 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-

118527%22]}  

Охарактеризуйте зміст правової позиції Європейського Суду з прав людини щодо права 

на життя та аборту. 

 

4. Після проведення ехографічного обстеження на вісімнадцятому тижні вагітнoсті, заявницю 

було інформовано про підозру існування вад формування зародка. Вона виявила бажання 

здійснити аборт у тому випадку, якщо ці підозри підтвердяться. Заявниці було рекомендовано 

здійснити генетичне обстеження із застосуванням аміноцентеза, проте пройти таке 

обстеження вдалося лише на двадцять третьому тижні, після того як багато лікарів, у тому 

числі її дільничий, неодноразово відмовляли його приписати. Заявниця відновила своє 

прохання про переривання вагітності, проте марно. Коли, нарешті, через два тижні, вона 

одержала результат, який пітвердив що зародок страждає на синдром Тернера, було 

пропущено строк, у межах якого закон дозволяв здійснювати аборт. Вона марно намагалася 

ініціювати кримінальну справу проти лікарів. Розпочавши цивільне провадження, заявниця 

домоглася присудження їй компенсації з боку лікарів, за те, що генетичні тести не було 

проведено вчасно, і за те, що відмова на дозвіл проведення таких тестів не була повідомлена 

їй у письмовму вигляді. 

Ознайомтесь із рішенням Європейського суду з прав людини у справі «Р.Р.( R.R.) 

проти Пoльщі»  від 26 травня 2011 року 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-118527%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-118527%22]}
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https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-

118058%22]}  

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-

117754%22]}  

Охарактеризуйте зміст правової позиції Європейського Суду з прав людини щодо права 

на життя та аборту. 

 

 

5. Діана Прітті (Diane Pretty) — громадянка Сполученого Королівства, 1958 року народження, 

проживає в Лутоні (Luton). Вона помирає від хвороби рухових нейронів — деґенеративної 

хвороби, яка уражає м'язи і є невиліковною. Хвороба зараз перебуває в запущеній стадії; все 

тіло заявниці, починаючи від шиї, паралізоване, й очікувана тривалість життя дуже незначна. 

Однак інтелект заявниці і спроможність приймати рішення не постраждали. З огляду на те, що 

на останній стадії ця хвороба завдає страждань і приниження, заявниця бажає мати можливість 

особисто проконтролювати, як і коли вона помре, і позбутися цього страждання та 

приниження.  

Хоча, згідно з англійським правом, вчинення самогубства не є злочином, заявниця, 

внаслідок своєї хвороби, не в змозі вчинити такий крок без допомоги. Однак, відповідно до 

пункту 1 статті 2 Закону 1961 року про суїцид, допомога іншій особі у вчиненні самогубства 

є злочином. Пані Прітті бажає дістати таку допомогу від свого чоловіка, але генеральний 

прокурор відмовив задовольнити її прохання ґарантувати у такому випадку звільнення її 

чоловіка від судового переслідування. Оскарження цієї відмови були безуспішними. 

Заявниця скаржиться, посилаючись на статтю 2 Конвенції, що людина сама має 

вирішувати, чи жити їй далі, і що право на смерть є неминучим наслідком права на життя і це 

право також захищене. Отже, на державу покладено позитивний обов'язок забезпечити в 

національному законодавстві можливість реалізації заявницею такого права.  

Ознайомтесь із рішенням 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  

Охарактеризуйте зміст правової позиції Європейського Суду з прав людини щодо права 

на життя та евтаназії 

 

Рекомендовані джерела: 

 

1. Басовська К. Практика Європейського cуду з прав людини щодо застосування статті 2 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (право на життя) / К. 

Басовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Юридичні науки. – 2012. – Вип. 93. - С. 84-87. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Yur_2012_93_25  

2. Ворона В. А. Право на евтаназію як складова права людини на життя / В. А. Ворона // 

Право України. – 2010. – № 5. – С. 199-205. – Режим доступу: 

http://pravoznavec.com.ua/period/article/6418/%C2  

3. Європейський суд з прав людини: Матеріали практики (2005–2006). Праці Львівської 

лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту державного 

будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук. – Серія ІІ. Коментарі 

прав і законодавства. Випуск 7. – К.: Фенікс, 2007. –  272 с. 

4. Інформаційно-тематичний листок Європейського суду з прав людини щодо його рішень 

стосовно права на життя. – Режим доступу: 

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/7864c99c46598282c2257b4c0037c014/8f952ed4

86a0c8b5c2257fa00020f2e3/$FILE/Інф_листок_право_на_життя.pdf   

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-118058%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-118058%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-117754%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-117754%22]}
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/980_210
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=VKNU_Yur_2012_93_25
http://pravoznavec.com.ua/period/article/6418/%C2
http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/7864c99c46598282c2257b4c0037c014/8f952ed486a0c8b5c2257fa00020f2e3/$FILE/Інф_листок_право_на_життя.pdf
http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/7864c99c46598282c2257b4c0037c014/8f952ed486a0c8b5c2257fa00020f2e3/$FILE/Інф_листок_право_на_життя.pdf
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5. Моткова О. Право на життя у рішеннях Конституційного Суду України та Європейського 

суду з прав людини / О. Моткова // Вісник Конституційного Суду України. – 2015. – № 1. 

– С. 49-59. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vksu_2015_1_12  

6. Романовский Г. Б. Гносеология права на жизнь / Г. Б. Романовский – С.-Пб.: Юрид. центр 

Пресс, 2003. – 370 c. – Режим доступу: http://iknigi.net/avtor-georgiy-romanovskiy/96803-

gnoseologiya-prava-na-zhizn-georgiy-romanovskiy/read/page-1.html  

7. Сорока Е. Правовые позиции Европейского суда по правам человека относительно 

эвтаназии //  Legea şi Viaţa. – 2015. – 1/2 (277). – С. 118-121. – Режим доступу:  

https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/35456  

 

 

Тема 3. Право на повагу до гідності людини у прецедентній практиці 

 

Теоретичні питання: 

 

1. Міжнародні стандарти права на повагу до гідності людини 

2. Природа гідності людини у прецедентні судовій практиці 

3. Гідність людини та свобода людини у прецедентній судовій практиці 

4. Право на повагу до гідності людини у прецедентній практиці Європейського суду з прав 

людини. 

5. Право на повагу до гідності людини в українській судовій практиці  

 

Практичні завдання: 

 

1. Ознайомтесь із матеріалом проф. д-р. М. Садовскі «Практичні випадки». –  С. 131-

132 // Матеріали міжнародного науково-практичного семінару «Людська гідність у праві 

Німеччини, Польщі та України» (Київ, 10 - 11 жовтня 2016). – режим доступу: 

https://drive.google.com/file/d/0B_SU73qUZTIVRzJ6WV8wbzluTk0/view 

 «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. 

 

2. Ознайомтесь із матеріалом проф. д-р. М. Садовскі «Практичні випадки». –  С. 134-

136 // Матеріали міжнародного науково-практичного семінару «Людська гідність у праві 

Німеччини, Польщі та України» (Київ, 10 - 11 жовтня 2016). – режим доступу: 

https://drive.google.com/file/d/0B_SU73qUZTIVRzJ6WV8wbzluTk0/view 

«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». 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vksu_2015_1_12
http://iknigi.net/avtor-georgiy-romanovskiy/96803-gnoseologiya-prava-na-zhizn-georgiy-romanovskiy/read/page-1.html
http://iknigi.net/avtor-georgiy-romanovskiy/96803-gnoseologiya-prava-na-zhizn-georgiy-romanovskiy/read/page-1.html
https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/35456
https://drive.google.com/file/d/0B_SU73qUZTIVRzJ6WV8wbzluTk0/view
https://drive.google.com/file/d/0B_SU73qUZTIVRzJ6WV8wbzluTk0/view
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Оцініть вищенаведену ситуацію та висловіть свою позицію щодо взаємодії гідності 

людини та свободи людини, зокрема свободи договору. 

 

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%22],%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 

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%22],%22itemid%22:[%22001-

126175%22]}  

та охарактеризуйте аргументацію Суду щодо заборони нелюдського і такого, що 

принижує гідність, поводження. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-118410%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-118410%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-126175%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-126175%22]}
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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%22],%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 

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. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-125204%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-125204%22]}
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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%22],%22itemid%22:[%22001-

125310%22]}  

та охарактеризуйте аргументацію Суду щодо заборони нелюдського і такого, що 

принижує гідність, поводження. 

 

 

Джерела для підготовки: 

1. Банашак Б. Права і свободи особи в контексті судової практики Конституційного 

Трибуналу Польщі та Верховного Суду Польщі / Б. Банашак // Вісник Конституційного 

Суду України. – 2012. – № 2. – С. 118-129. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vksu_2012_2_21  

2. Вдовіченко С. Право на людську гідність: українська теорія і практика у контексті 

європейського досвіду / С. Вдовіченко, В. Кампо // Вісник Конституційного Суду України. 

– 2012. – № 4. – С. 55-62. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vksu_2012_4_10 

3. Вдовіченко С. Право на людську гідність: українська теорія і практика у контексті 

європейського досвіду (Продовження) / С. Вдовіченко, В. Кампо // Вісник Конституційного 

Суду України. – 2012. – № 5. – С. 60-70. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vksu_2012_5_12 

4. Людська гідність: що ми розуміємо під «гідністю», «людиною» та «людською гідністю»? : 

матеріали міжнародного науково-практичного семінару «Людська гідність у праві 

Німеччини, Польщі та України» (Київ, 10 - 11 жовтня 2016) / відпов. ред. Б. Шлоер. – Харків 

: В деле, 2017. – 213 с. – Режим доступу: 

https://drive.google.com/file/d/0B_SU73qUZTIVRzJ6WV8wbzluTk0/view 

5. Марущак Н. В. Міжнародно-правова регламентація права на повагу до гідності особи / Н. 

В. Марущак // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка). - 2013. - № 4 (55). – С. 

33-38. – Режим доступу: http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/13083   

6. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про захист 

гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи 

Вісник Верховного суду України». – 2009. – № 3. – стр. 7. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v_001700-09 

7. Шишкіна Е. Людська гідність у контексті конституційного судочинства / Е. Шишкіна // 

Вісник Конституційного Суду України. – 2014. – № 1. – С. 105-111. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vksu_2014_1_26 

8. Шишкіна Е. В. Розуміння людської гідності як ціннісно-правової категорії в рішеннях 

Європейського суду / Е. В. Шишкіна // Український часопис міжнародного права. – 2012. – 

№ 1-2. – С. 63-68. – Режим доступу: http://jusintergentes.com.ua/archives/2012/1-2/11.pdf   

9. Шишкін Віктор «Людська гідність в українській судовій практиці». – Відеозапис доповіді 

на міжнародного науково-практичного семінару «Людська гідність у праві Німеччини, 

Польщі та України» (Київ, 10 - 11 жовтня 2016). – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=A9YIV-t_j-Q  

 

Тема 4. Права людини та заборона дискримінації у прецедентній практиці 

 

Теоретичні питання: 

1. Міжнародні стандарти прав людини та заборона дискримінації  

2. Права людини та заборона дискримінації у прецедентній практиці Конституційного Суду 

України  

3. Права людини та заборона дискримінації у прецедентній практиці Європейського суду з 

прав людини 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-125310%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-125310%22]}
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vksu_2012_2_21
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vksu_2012_4_10
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vksu_2012_5_12
https://drive.google.com/file/d/0B_SU73qUZTIVRzJ6WV8wbzluTk0/view
http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/13083
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v_001700-09
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vksu_2014_1_26
http://jusintergentes.com.ua/archives/2012/1-2/11.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=A9YIV-t_j-Q
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4. Права людини та заборона дискримінації у прецедентній практиці Суду Європейського 

Союзу. 

 

Практичні завдання: 

1. Ознайомтесь із рішеннями Конституційного Суду України та визначіть зміст 

правової позиції щодо наявності або відсутності дискримінаційних положень законів 

України? 

 

1. Рішення Конституційного Суду України від 18.04.2000 у справі про віковий ценз 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-00  

2. 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  

3. 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 

4. 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  

5. Рішення Конституційного Суду України від 12.04.2012 у справі про рівність сторін 

судового процесу 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-12  

 

2. Ознайомтесь із рішеннями Європейського суду з прав людини  та визначіть зміст 

правової позиції щодо наявності або відсутності заборони дискримінації? 

 

1. 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]}  

2. 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]} 

3. Рішення Європейського суду з прав людини  у справі «Сейдич і Фінци проти Боснії і 

Герцеговини» від 22.12.2009 року 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%B4

%D0%B8%D1%87%20%D1%96%20%D0%A4%D1%96%D0%BD%D1%86%D0%B8%22],

%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22ite

mid%22:[%22001-117801%22]}   

4. 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]}  

5. 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:[%2200

1-118563%22]}  

 

3. Ознайомтесь із рішеннями Європейського суду з прав людини  та визначіть зміст 

правової позиції щодо наявності або відсутності порушення заборони дискримінації? 

 

1. 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:[%2200

1-118414%22]} 

2. Рішення у справі «Ґлор проти Швейцарії [Glor v. Switzerland]» від 30.4.2009 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-118627%22]}  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-00
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v014p710-04
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-07
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-09
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-12
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-125946%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-117957%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D1%87%20%D1%96%20%D0%A4%D1%96%D0%BD%D1%86%D0%B8%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-117801%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D1%87%20%D1%96%20%D0%A4%D1%96%D0%BD%D1%86%D0%B8%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-117801%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D1%87%20%D1%96%20%D0%A4%D1%96%D0%BD%D1%86%D0%B8%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-117801%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D1%87%20%D1%96%20%D0%A4%D1%96%D0%BD%D1%86%D0%B8%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-117801%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-104022%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-118563%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-118563%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-118414%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-118414%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-118627%22]}
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3. Рішення у справі «Швіцгебель проти Швейцарії [Schwizgebel v. Switzerland]» від 

10.06.2010 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-118073%22]}  

4. 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]} 

5. 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]} 

6. 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]}  

 

4. Ознайомтесь із рішеннями Європейського суду з прав людини  та визначіть зміст 

правової позиції щодо наявності або відсутності порушення заборони дискримінації? 

 

1. Рішення у справі «Фретте проти Франції» [Frette v. France] від 26.02.2002 

http://eurocourt.in.ua/Article.asp?AIdx=455  

 

2. Рішення у справі «Е.Б. проти Франції» [E.B. v. France] від 22 січня 2008 року 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22

001-117269%22]} 

 

3. Рішення у справі «Л., В. та С. Л. проти Австрії» [L., V. And S.L. v. Austria] від 9 січня 

2003 року 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-126173%22]}  

 

5. Ознайомтесь із рішеннями Європейського суду з прав людини  та визначіть зміст 

правової позиції щодо наявності або відсутності порушення заборони дискримінації? 

 

1. 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]}  

2. 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]} 

3. Рішення Європейського суду з прав людини  у справі «Сейдич і Фінци проти Боснії і 

Герцеговини» від 22.12.2009 року 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%

B4%D0%B8%D1%87%20%D1%96%20%D0%A4%D1%96%D0%BD%D1%86%D0%B8

%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22

],%22itemid%22:[%22001-117801%22]}   

4. 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]}  

5. 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:[%22

001-118563%22]} 

 

Джерела для підготовки: 

1. Рабінович С. Принцип рівності прав людини у практиці Конституційного Суду 

України: проблеми методики застосування / С. Рабінович, О. Панкевич // Вісник 

Конституційного Суду України. - 2015. - № 5. - С. 97-111. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vksu_2015_5_11 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-118073%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-125793%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-125882%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-125947%22]}
http://eurocourt.in.ua/Article.asp?AIdx=455
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-117269%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-117269%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-126173%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-125946%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-117957%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D1%87%20%D1%96%20%D0%A4%D1%96%D0%BD%D1%86%D0%B8%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-117801%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D1%87%20%D1%96%20%D0%A4%D1%96%D0%BD%D1%86%D0%B8%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-117801%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D1%87%20%D1%96%20%D0%A4%D1%96%D0%BD%D1%86%D0%B8%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-117801%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D1%87%20%D1%96%20%D0%A4%D1%96%D0%BD%D1%86%D0%B8%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-117801%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-104022%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-118563%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-118563%22]}
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vksu_2015_5_11
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2. Посібник з європейського антидискримінаційного права: Агенція Європейського 

Союзу з питань основоположних прав Європейський суд з прав людини – Рада Європи. 

– Люксембург: Видавничий дім Європейського Союзу, 2011 р., Українське видання: 

ТОВ «К.І.С.», 2013. – 196 с. - Режим доступу: 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_case_law_handbook_uk.pdf     

 

Тема 3. Свобода думки, совісті та віросповідання у прецедентній судовій практиці 

 

Теоретичні питання: 

 

1. Міжнародні стандарти свободу думки, совісті та віросповідання 

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

  3. Обмеження думки, совісті та віросповідання у прецедентній судовій практиці: 

3.1. «законна мета обмеження»; 

3.2. «передбаченість законом»; 

3.3. «необхідність у демократичному суспільстві» 

4. Спеціальні аспекти свободу думки, совісті та віросповідання: 

1. трудові відносини  

2. відмова від проходження обов’язкової військової служби 

3. прозелітизм 

4. санкції за носіння релігійної символіки 

5. реєстрація релігійних об’єднань 

 

Практичні завдання: 

 

1. Ознайомтесь із запропонованими рішеннями Європейського суду з прав людини та 

дайте аргументовані відповіді на такі питання: 

 

1.1. Чи будь-які думки та переконання підпадають під дію статті 9 Конвенції 1950 року? Чи 

охоплюються гарантією свободою думки, совісті та віросповідання зокрема переконання в 

таких питаннях,  як евтаназія, мовні переконання, поховання людини після смерті? Чи 

охоплюються обсягом поняття переконання в розуміння статті 9 Конвенції пацифізм, атеїзм 

та веганізм, політична ідеологія комунізму? 

- Кемпбел і Козанс проти Сполученого Королівства  

(Campbell and Cosans v. the United Kingdom) 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-100624%22]}  

- Анжелені проти Швеції  

(Angeleni v. Sweden) 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-78932%22]}  

  

1.2. Гарантія свободи віросповідання охоплює собою лише класичні світові релігії, чи також 

й інші релігійні вірування, зокрема друїзм, Свідків Єгови, секти Муна, руху Ошо та ін.? 

- Кімля та інші проти Росії (Kimlya and others v. Russia) 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-117947%22]} 

 

1.3. Чи є порушенням свободи думки, совісті та віросповідання обов’язок учнів, батьки яких 

сповідують пацифістські переконання, брати участь у масових походах (парадах), в яких 

беруть участь військові? 

- Вальсаміс проти Греції  

(Valsamis v. Greece) 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-125344%22]}  

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_case_law_handbook_uk.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-100624%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-78932%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-117947%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-125344%22]}
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1.4. Чи гарантує свобода віросповідання обов’язок держави не вимагати від людини відкрити 

та описати свої релігійні переконання? Чи допускається така поведінка держави, коли 

реалізація певних пільг та привілеїв пов’язана із сповіданням певної релігії або переконання? 

 

1.5. Чи відповідає гарантіям свободи віросповідання обов’язок державних чиновників 

присягати на вірність певній релігії, зокрема складати присягу на Біблії? 

- 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]}  

 

1.6. Чи охоплюється свободою віросповідання право працівника не виходити на роботу з 

поважних причин у зв’язку із святкуванням релігійного свята або здійсненням релігійного 

обряду? 

 

1.7. Чи може бути причиною звільнення з роботи працівника сповідування ним певної 

релігії? Якщо це віросповідання суперечить демократичним засадам суспільства та 

перешкоджає здійсненню професійних обов’язків? 

- Іванова проти Болгарії  

(Ivanova v. Bulgaria) 

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

 

1.8. Чи може бути підставою звільнення працівника в релігійній організації, який сповідує 

релігійні переконання цієї організації, порушення релігійних заборон, зокрема заборони 

перелюбства та перебування в другому шлюбі? 

- Обст проти Німеччини 

(Obst v. Germany) 

Шут  проти Німеччини 

(Schüth v. Germany) 

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

1.9. Чи охоплюється гарантіями свободи віросповідання відмова проходити військову 

службу через релігійні переконання? 

- Баятян проти Вірменії 

(Bayatyan v. Armenia) 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-118428%22]}  

 

1.10.  Чи допускає свобода віросповідання можливість переконання у своїх віруваннях інших 

людей? 

- Кокінакіс проти Греції (Kokkinakis v. Greece) 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-102081%22]} 

 

1.11. Чи порушує свободу віросповідання заборона, передбачена законом, на носіння 

релігійних символів, зокрема одягу, що приховує обличчя?  

- Лейла Шахін проти Туреччини 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-119777%22]} 

- S.A.S. проти Франції  
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-

150988%22]}  

 

1.12. Чи може бути законною підставою відмови у реєстрації релігійної організації зазначення 

у її назві військового характеру? 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/980_364
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-58915%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-117433%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-119794%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-118428%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-102081%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-119777%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-150988%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-150988%22]}
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- Московська гілка Армії порятунку проти Росії 

(Moscow Branch of the Salvation Army v. Russia) 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-125937%22]}  

 

 

Джерела для підготовки: 

 

1. Бедь В. В. Міжнародно-правове закріплення свободи совісті / В. В. Бедь // Часопис 

Київського університету права. - 2011. - № 1. - С. 349-353. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2011_1_90 

2. Вовк Д. О. Право і релігія: загальнотеоретичні проблеми співвідношення: монографія / Д. 

О. Вовк. – Харків: Право, 2009. –  224 с. –  Режим доступу: 

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/MONOGRAFII_2010/Vovk_2009.pdf 

3. Джим Мердок. Защита права на свободу мысли, совести и религии в рамках Европейской 

конвенции о защите прав человека. Серия пособий Совета Европы. – Воронеж: ООО Фирма 

«Элист», 2014 – 163 с. –  Режим доступу: https://rm.coe.int/16806f14e7 

4. Лозінська С. В. До питання про релігійну свободу: міжнародно-правовий аспект / С. В. 

Лозінська // Університетські наукові записки. - 2007. - № 1. - С. 232-239. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2007_1_37 

5. Рекомендації щодо аналізу законодавства  у сфері релігії або переконань, підготовлені 

Консультативної радою експертів БДІПЛ/ОБСЄ з питнь свобои релігії або перекнань за 

сприяння Європейської комісії за демократію через право (Венеціанська комісія), прийняті 

Венеціанською комісією на 59-му Пленарному засіданні (Венеція, 18-19 червня 2004 року), 

схвалені Парламентською асамблеєю на щорічному засіданні (Единбург, 5-9 липня 2004 

року). – Режим доступу: http://www.osce.org/uk/odihr/176876?download=true  

6. Ярмол Л. В. Захист свободи віросповідання Європейським судом з прав людини 

(загальнотеоретичні аспекти) / Л. В. Ярмол, І. Б. Тучапець // Вісник Національного 

університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. - 2015. - № 824. - С. 368-372. - 

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2015_824_60 

 

 

4. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ  

 

1. Акти яких судових органів можуть бути судовими прецедентами: 

- судові акти нижчестоящих органів судової влади  

- судові акти лише вищих органів судової влади 

- судові акти як вищих, так і нижчестоящих органів судової влади 

2. У яких правових системах можуть функціонувати судові прецеденти: 

- лише у національних правових системах 

- лише у міжнародних правових системах 

- як у національних, так і міжнародних правових системах 

3. Яким чином співвідносяться та взаємодіють поняття «судовий прецедент» та 

«прецедентна практика»: 

- судовий прецедент та прецедентна практика взаємодіють як ціле та частина – збірним 

поняттям є судовий прецедент, який включає в себе одиничне поняття прецедентної 

практики; 

- судовий прецедент та прецедентна практика є однорідними поняттями – судовий 

прецедент є різновидом прецедентної практики;  

- судовий прецедент та прецедентна практика взаємодіють як ціле та частина – збірним 

поняттям є прецедентна практика, яка включає в себе одиничне поняття судового 

прецеденту; 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-125937%22]}
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Chkup_2011_1_90
http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/MONOGRAFII_2010/Vovk_2009.pdf
https://rm.coe.int/16806f14e7
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Unzap_2007_1_37
http://www.osce.org/uk/odihr/176876?download=true
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vnulpurn_2015_824_60
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- судовий прецедент та прецедентна практика є однорідними поняттями – прецедентна 

практика є різновидом судових прецедентів; 

4. Які акти органів судової влади можуть бути судовими прецедентами: 

- усі акти органів судової влади, що приймаються як у зв’язку, так і не у зв’язку із 

розглядом та вирішенням конкретної судової справи 

- лише ті акти органів судової влади, що приймаються у зв’язку із розглядом та 

вирішенням конкретної судової справи 

- лише ті акти органів судової влади, що приймаються не у зв’язку із розглядом та 

вирішенням конкретної судової справи 

5. Які акти органів судової влади можуть бути судовими прецедентами: 

- рішення верховних судів у конкретних справах 

- постанови пленумів верховних судів на основі узагальнення судової практики 

- регламенти верховних судів 

6. Які акти органів судової влади можуть бути судовими прецедентами: 

- рішення верховних судів у конкретних справах, регламенти верховних судів 

- регламенти конституційних судів, рішення конституційних судів у конкретних справах  

- рішення конституційних судів у конкретних справах, рішення верховних судів у 

конкретних справах,  

- рішення верховних судів у конкретних справах, постанови пленумів верховних судів на 

основі узагальнення судової практики 

- постанови пленумів верховних судів на основі узагальнення судової практики, рішення 

конституційних судів у конкретних справах 

7. Які судові акти можуть бути судовими прецедентами: 

- судові рішення у типових, звичайних справах, у яких не вирішуються проблеми правової 

невизначеності 

- судові рішення у складних судових справах, у яких вирішуються проблеми правової 

невизначеності 

- судові рішення у всіх судових справах, як у типових, звичайних, так і в складних, 

проблемних  

8. Що є змістом судового прецеденту: 

- підстава вирішення складної, проблемної судової справи (правова позиція) 

- підстава вирішення типової, звичайної судової справи (правова позиція) 

- мотивувальна частина рішення у складній, проблемній судовій справі 

- мотивувальна частина рішення типової, звичайної судової справи 

9. Яке значення має зміст судового прецеденту: 

- має навчальне, методичне значення для вирішення типових, звичайних судових справ 

- має значення прикладу, зразку для вирішенні складних, проблемних судових справ 

- має навчальне, методичне значення для вирішення складних, проблемних судових справ  

- має значення прикладу, зразку для вирішення типових, звичайних судових справ 

10. Для кого і в яких юридичних справах має значення зміст судового прецеденту: 

- лише для судових органів, які вирішуватимуть подібні судові справи 

- для інших органів влади та осіб, які вирішуватимуть подібні питання, які вирішені 

відповідними органами судової влади у судовому прецеденті 

- як для судових органів, які вирішуватимуть подібні судові справи, так і для інших органів 

влади та осіб, які вирішуватимуть подібні питання, які вирішені відповідними органами 

судової влади у судовому прецеденті 

11. Від чого залежить обов’язковий чи рекомендаційний характер судового 

прецеденту: 
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- від змісту судового прецеденту та від згоди з ним судового органу, якому він адресується 

- від місця судового органу, який його прийняв та від місця судового органу, якому він 

адресується 

- від вказівки судового органу, який його прийняв для судового органу, якому він 

адресується 

 

 

12. У чому полягає вертикальна дія судового прецеденту: 

- у тому, що судовий прецедент вищестоящих органів судової влади є обов’язковим як для 

самих вищестоящих, так і для нижчестоящих органів судової влади 

- у тому, що судовий прецедент вищестоящих органів судової влади є обов’язковим для 

нижчестоящих органів судової влади 

- у тому, що судовий прецедент вищестоящих органів судової влади також обов’язковий 

для органів влади та осіб, які вирішуватимуть подібні питання, які вирішені у судовому 

прецеденті 

- у тому, що вищестоящі органи судової влади можуть вказати у судовому прецеденті на 

обов’язковість його застосування нижчестоящими органами судової влади та іншими 

органами влади та особами, які вирішуватимуть подібні питання, які вирішені у 

судовому прецеденті 

13. Між якими органами судової влади можлива вертикальна дія судового прецеденту: 

- між вищестоящими та нижчестоящими судовими органами та ними і судами 

конституційної юрисдикції 

- лише між нижчестоящими та вищетоящими судовими органами 

- між вищестоящими та нижчестоящими судовими органами та ними і міжнародними 

судовими органами 

- як між вищестоящими та нижчестоящими судовими органами, так і між міжнародними 

судовими органами та судами конституційної юрисдикції 

14. У чому полягає горизонтальна дія судового прецеденту: 

- у тому, що судовий прецеденти вищестоящих органів судової влади є обов’язковим не 

лише для нижчестоящих судових органів, але і для самих вищестоящих судових органів 

- у тому, що вищестоящі органи судової влади можуть вказати на обов’язковість судового 

прецеденту для самих вищестоящих органів судової влади та нижчестоящі органи 

судової влади можуть вказати на обов’язковість судового прецеденту для самих 

нижчестоящих органів судової влади 

- у тому, що вищестоящі органи судової влади можуть вказати на обов’язковість судового 

прецеденту для самих вищестоящих органів судової влади 

- у тому, що судовий прецедент вищестоящих органів судової влади є обов’язковим для 

самих вищестоящих судових органів та судовий прецедент нижчестоящих судових 

органів є обов’язковим для самих нижчестоящих судових органів 

 

 

 

15. Які судові прецеденти є обов’язковими: 

- судовий прецедент, в якому вищестоящі судові органи вказали на обов’язковість для 

нижчестоящих судових органів, судовий прецедент вищестоящих судових органів, в 

якому вони вказали на його обов’язковість для них самих, судовий прецедент 
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нижчестоящих судових органів, в якому вони вказали на його обов’язковість для них 

самих 

- судовий прецедент вищестоящих судових органів для нижчестоящих судових органів, 

судовий прецедент вищестоящих судових органів для самих вищестоящих судових 

органів, судовий прецедент нижчестоящих судових органів для самих нижчестоящих 

судових органів 

- судовий прецедент, в якому вищестоящі судові органи вказали на обов’язковість для 

нижчестоящих судових органів, судовий прецедент вищестоящих судових органів, в 

якому вони вказали на його обов’язковість для них самих, судовий прецедент 

нижчестоящих судових органів, в якому вони вказали на його обов’язковість для них 

самих, судовий прецедент, в якому вищестоящі судові органи вказали на його 

обов’язковість для інших органів влади та осіб, які вирішуватимуть подібні питання, які 

вирішені у судовому прецеденті 

16. Які судові прецеденти є переконливими (рекомендаційними): 

- судові прецеденти нижчестоящих судових органів для вищестоящих судових органів 

- судові прецеденти нижчестоящих судових органів для вищестоящих судових органів, 

судові прецеденти нижчестоящих судових органів для інших нижчестоящих судових 

органів 

- судові прецеденти, в яких нижчестоящі судові органи вказали на їх переконливий 

(рекомендаційний) характер для вищестоящих судових органів 

- судові прецеденти, в яких нижчестоящі судові органи вказали на їх переконливий 

(рекомендаційний) характер для інших нижчестоящих судових органів 

 

 

№ ПИТАННЯ 

 

ТАК 

 

НІ 

 

1.  

 

 

Чи охоплюються гарантією свободою думки, совісті та віросповідання 

зокрема переконання в таких питаннях,  як евтаназія, мовні 

переконання, поховання людини після смерті? 

 

 

 

 

2.  

 

 

Чи охоплюються обсягом поняття переконання в розуміння статті 9 

Конвенції пацифізм, атеїзм та веганізм, політична ідеологія комунізму? 

 

 

 

 

3.  

 

 

Чи охоплює гарантія свободи віросповідання охоплює собою інші від 

класичних світових релігій вірування, зокрема друїзм, Свідків Єгови, 

секти Муна, руху Ошо та ін.? 

 

 

 

 

4.  

 

Чи є порушенням свободи думки, совісті та віросповідання обов’язок 

учнів, батьки яких сповідують пацифістські переконання, брати участь 

у масових походах (парадах), в яких беруть участь військові? 

 

 

 

 

5.  

 

Чи гарантує свобода віросповідання обов’язок держави не вимагати від 

людини відкрити та описати свої релігійні переконання? 

 

 

 

 

6.  

 

 

Чи відповідає гарантіям свободи віросповідання обов’язок державних 

чиновників присягати на вірність певній релігії, зокрема складати 

присягу на Біблії? 

 

 

 

 

7.  Чи охоплюється свободою віросповідання право працівника не 

виходити на роботу з поважних причин у зв’язку із святкуванням 

релігійного свята або здійсненням релігійного обряду? 
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8.  Чи може бути причиною звільнення з роботи працівника сповідування 

ним певної релігії? 

  

9.  Чи може бути підставою звільнення працівника в релігійній організації, 

який сповідує релігійні переконання цієї організації, порушення 

релігійних заборон, зокрема заборони перелюбства та перебування в 

другому шлюбі? 

  

10.  Чи охоплюється гарантіями свободи віросповідання відмова проходити 

військову службу через релігійні переконання? 

  

11.  Чи допускає свобода віросповідання можливість переконання у своїх 

віруваннях інших людей? 

  

12.  Чи порушує свободу віросповідання заборона, передбачена законом, на 

носіння релігійних символів, зокрема одягу, що приховує обличчя?  

 

  

13.  Чи може бути законною підставою відмови у реєстрації релігійної 

організації лише зазначення у її назві військового характеру? 

  

 

 

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 

http://medicallaw.org.ua/uploads/media/j02_074_075.pdf
http://docs.pravo.ru/document/view/19382031/
http://medicallaw.org.ua/uploads/media/j01_115_118.pdf
http://docs.pravo.ru/document/view/19380899/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/980_210
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-126175%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-126175%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-118410%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-118410%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-125204%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-125204%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-125310%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-125310%22]}
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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]}  

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]}  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-00
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v014p710-04
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-07
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-09
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-118414%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-118414%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-118627%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-118073%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-125793%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-125882%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-125947%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-125946%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-117957%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-118563%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-118563%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-104022%22]}
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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]}  

 

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]} 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-100624%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-125344%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-117947%22]}
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/980_364
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-58915%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-117433%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-119794%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-118428%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-102081%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-119777%22]}
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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]} 

 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-150988%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-150988%22]}

