
Права людини у прецедентній судовій практиці 

 

Тема 1. Прецедентна судова практика: 

теоретико-методологічні основи 

 

Теоретичні питання: 

 

1. Природа прецедентної судової практики. 

2. Призначення та функції прецедентної судової практики. 

3. Особливості різновидів прецедентної судової практики. 

4. Співвідношення прецедентної судової практики із суміжними 

поняттями. 

5. Запровадження та функціонування прецедентної судової практики в 

Україні.  

 

Практичні завдання: 

 

1. Ознайомтесь із приписами Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод 1950 року, Законом України «Про виконання 

рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 

23.02.2006 року та проаналізуйте конкретні рішення Європейського суду 

з прав людини.  

 

На основі теоретичних положень про природу прецедентної судової 

практики обгрунтуйте: 

 

- для кого і за яких умов рішення Європейського суду з прав людини є 

прикладом (зразком)? 

- які саме положення (частини) рішення Європейського суду з прав 

людини є прикладами (зразками) для вирішення подібних справ? 

- чи є прикладом (зразком) для вирішення конкретних судових справ для 

судових органів України рішення Європейського суду з прав людини проти 

інших держав? 

- чи є рішення Європейського суду з прав людини обов’язковими 

прикладами (зразками) для вирішення судових справ самим Європейським 

судом з прав людини? 

- наведіть приклади рішень Європейського суду з прав людини у справах 

проти України, які є відомими прецедентами.  

 

 

 

2. Ознайомтесь із приписами Закону України «Про Конституційний Суд 

України» від 13.07.2017 та проаналізуйте конкретні рішення 

Конституційного Суду України. 

 

На основі теоретичних положень про природу прецедентної судової 

практики обгрунтуйте: 

 

- для кого і за яких умов рішення Конституційного Суду України є прикладом 

(зразком)? 

- які саме положення (частини) рішення Конституційного Суду України є 

прикладами (зразками) для вирішення подібних справ? 

- чи є прикладом (зразком) рішення Конституційного Суду України для 

вирішення конкретних судових справ судами загальної юрисдикції? 

- чи є рішення Конституційного Суду України обов’язковими прикладами 

(зразками) для вирішення судових справ самим Конституційним Судом 

України? 

- чи може Конституційний Суд України змінювати свої попередні рішення? 

- наведіть приклади рішень Конституційного Суду України, які стали 

відомими прецедентами.  

 

3.  Ознайомтесь із приписами Закону України «Про судоустрій та 

статус суддів» від 02.06.2016, процесуальними кодексами України та 

проаналізуйте конкретні рішення Верховного Суду (Великої Палати та 

касаційних судів). 

 

На основі теоретичних положень про природу прецедентної судової 

практики обгрунтуйте: 

 

- для кого і за яких умов рішення Верховного Суду є прикладом 

(зразком)? 

- які саме положення (частини) рішення Верховного Суду є прикладами 

(зразками) для вирішення подібних справ? 

- чи є прикладом (зразком) рішення Верховного Суду для вирішення 

конкретних судових справ для несудових органів державної влади? 

- чи може Верховний Суд змінювати рішення у наступних подібних 

судових справах, щодо яких вже сформовано приклади (зразки) їх 

вирішення? 

- наведіть приклади рішень Верховного Суду, які є відомими судовими 

прецедентами в Україні.  
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