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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

20 березня 2006 року Президент України підписав Закон Украї-
ни “Про виконання рішень та застосування практики Європейського 
суду з прав людини”. Цей Закон регулює відносини, що виникають 
у зв’язку з обов’язком держави: виконати рішення Європейського 
суду з прав людини у справах проти України; з необхідністю усунен-
ня причин порушення Україною Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод до неї; з впровадженням в українське судо-
чинство та адміністративну практику європейських стандартів прав 
людини; зі створенням передумов для зменшення числа заяв до Єв-
ропейського суду з прав людини проти України.

Для забезпечення додержання державою положень Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод, забезпечення усунен-
ня недоліків системного характеру та підстави для надходження до 
Євросуду заяв проти України цим законом передбачено ряд заходів 
загального характеру, зокрема: а) внесення змін до чинного законо-
давства та практики його застосування; б) внесення змін до адміні-
стративної практики; в) забезпечення юридичної експертизи законо-
проектів; г) забезпечення професійної підготовки з питань вивчення 
Конвенції та практики Суду; д) інші заходи. Крім того, у ст. 17 Зако-
ну України Конвенція та практика Євросуду визнані у якості джерел 
права. 

Відповідно до цього виникає нагальна теоретична проблема: ви-
значення концепції впровадженням в українське судочинство та ад-
міністративну практику європейських стандартів прав людини та за-
безпечення професійної підготовки з питань вивчення Конвенції та 
практики Суду.

Мета курсу — вивчення матеріальних норм Європейської кон-
венції про захист прав людини і основних свобод й прецедентної 
практики Європейського суду з прав людини.

Завдання курсу — всебічно сприяти розвитку у студентів само-
стійного юридичного мислення; оволодіння базовими теоретич-
ними знаннями та навичками практичної поведінки в правовому 
середовищі; формування у студентів позитивної правосвідомості й 
правової активності, активної політичної і громадської позиції; усві-
домлення студентами незаперечної цінності прав і свобод людини і 
громадянина.
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В результаті засвоєння матеріалу з дисципліни “Прецедентне пра-
во Європейського суду з прав людини” студенти повинні оволодіти 
певним обсягом знань, навичок та умінь, а саме знати:

– зміст та особливості застосування матеріальних норм Конвенції 
про захист прав людини і основних свобод;

– зміст та особливості застосування системи прецедентів Євро-
пейського суду з прав людини;

– зміст загальних принципів Конвенції та їх застосування Євро-
пейським судом з прав людини;

– принципи тлумачення норм Конвенції Європейським судом з 
прав людини;

– особливості захисту прав і свобод на Україні.
Уміти:
– застосовувати норми Конвенції як джерела права України;
– застосовувати правові позиції Європейського суду з прав лю-

дини у практичній діяльності;
– оволодіти навичками внесення змін до відомчих;
– оволодіти навичками внесення змін до адміністративної прак-

тики;
– оволодіти знаннями для забезпечення юридичної експертизи 

відомчих НПА.
Міжпредметні зв’язки: теорія держави і права, сучасна концеп-

ція соціально-правової держави, міжнародне право, конституційне 
право, методологія і організація юридичних досліджень.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

дисципліни

“ПРЕЦЕДЕНТНЕ ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ  
З ПРАВ ЛЮДИНИ”

№
пор.

Назва змістового модуля і теми
Всього 
годин

1

Змістовий модуль І. Практика ЄСПЛ — статті  
2–7 Конвенції
Право на свободу й особисту недоторканність та 
справедливий судовий розгляд у практиці Європей-
ського суду

2
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2

Змістовий модуль ІІ. Практика ЄСПЛ — статті 
8–12 Конвенції та Протоколи
Права і свободи, гарантовані статтями 8–12 Євро-
пейської Конвенції у рішеннях Європейського суду

4

Підсумковий контроль
Разом годин

2
54

ЗМІСТ

дисципліни

“ПРЕЦЕДЕНТНЕ ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ  
З ПРАВ ЛЮДИНИ”

Змістовий модуль І. Практика ЄСПЛ — статті 2–7 Конвенції

Тема 1. Право на свободу й особисту недоторканність 
та справедливий судовий розгляд у практиці 
Європейського суду

Питання до семінару
1. Структура статті 5 Конвенції про захист прав людини й осно-

вних свобод.
2. Матеріальні й процесуальні аспекти “законності” у тлумаченні 

Європейського суду з прав людини.
3. Сфера застосування статті 6. 
4. Поняття права на справедливий і публічний судовий розгляд. 
5. Вимоги розумного строку розгляду справи незалежним і  

безстороннім судом.
6. Процесуальні гарантії справедливого судового розгляду (час-

тини 2 і 3 статті 6 Конвенції).

Теми рефератів
1. Практичні цілі застосування Конвенції й прецедентів Європей-

ського суду в національному правозастосовному процесі. 
2. Правові підстави застосування норм Європейської конвенції й 

прецедентів Європейського суду в правозастосовному процесі. 
3. Структура статті 6 Європейської Конвенції про захист прав 

людини й основних свобод. 
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4. Принцип правової визначеності у правосудді.
5. Виконання судового рішення. 
6. Рівність сторін та розумний строк судового розгляду як прин-

ципи справедливості судового розгляду. 
7. Рішення Європейського суду з прав людини у справах щодо 

України.
8. Використання практики Європейського суду з прав людини як 

перспективний напрям оптимізації конституційного судочин-
ства в Україні.

9. Декларація про право й обов’язок окремих осіб, груп і органів 
суспільства заохочувати і захищати загальновизнані права лю-
дини й основні свободи (1998 р.). 

Ключові терміни та поняття теми
Право на свободу та особисту недоторканність. Позбавлення волі. 

Законне ув’язнення. Законна вимога суду. Принцип законності. До-
ступність законів. Обґрунтована підозра у вчиненні правопорушення. 
Розумні підстави запобігання злочину. Виховний нагляд. Поняття 
неповнолітнього. Причини арешту. Попереднє тюремне ув’язнення. 
Негайна доставка затриманого до судді. Поняття арешту. Поняття 
“бродяга”. Поняття психічно хворих. Незалежний і безсторонній суд, 
створений на основі закону. Публічність судового розгляду. Поняття 
“громадянські права і обов’язки”. Право на справедливий судовий 
розгляд. Доступ до суду. Право не свідчити проти себе. Принцип рів-
ності сторін. Змагальність судового процесу. Обґрунтованість судово-
го рішення. Анонімність свідків. “Розумний строк” судового розгляду. 
Презумпція невинуватості. Право на захисника. Безоплатна юридич-
на допомога. Законність затримання. Право на звільнення до суду. Га-
рантії явки в судове засідання. Публічність оголошення рішення. Пра-
во на відшкодування. Принцип правової визначеності у правосудді.

Методичні вказівки
Вивчення проблеми потрібно почати із ознайомлення з відповід-

ною теоретичною літературою по темі. Наступним етапом є аналіз 
окремих рішень та правових позицій Євросуду прецедентного харак-
теру і їх системного зв’язку із матеріальними нормами Конвенції та 
Конституції України. З’ясовуючи особливості змісту прав та свобод, 
що містяться у статтях 5, 6 Конвенції, важливо виокремити ключові 
поняття, терміни та їх особливості змісту відповідно до Конвенції та 
практики Євросуду. Відповідно до статей 5, 6 Конвенції з’ясуйте осо-
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бливості справ Європейського суду щодо України та головні пробле-
ми забезпечення права на свободу і особисту недоторканність та на 
справедливий судовий розгляд.

Література [1–3, 5, 7–13, 24, 32, 37]

Питання для самоконтролю
1. Що є змістом права на свободу й особисту недоторканність?
2. Що є змістом поняття: право на справедливий i відкритий роз-

гляд упродовж розумного строку незалежним i безстороннім 
судом, встановлений законом?

3. Що є змістом поняття: публічність судового розгляду?
4. Що є змістом поняття: бути негайно i детально поінформова-

ним зрозумілою для нього мовою про характер i причину обви-
нувачення проти нього?

5. Що є змістом поняття: мати достатньо часу і можливостей для 
підготовки свого захисту?

6. Що є змістом поняття: захищати себе особисто чи використову-
вати правову допомогу захисника, обраного на власний розсуд?

7. Що є змістом поняття: якщо немає достатніх коштiв для опла-
ти правової допомоги захисника — одержувати таку допомогу 
безоплатно, якщо цього вимагають інтереси правосуддя?

8. Що є змістом поняття: якщо він не розуміє мову, яка викорис-
товується у суді, або не розмовляє нею, — отримувати безо-
платну допомогу перекладача?

Питання для дискусії
1. Які існують обмеження права доступу до суду.
2. Чи можна тлумачити можливість обмеження права доступу до 

суду, як обмеження права на справедливий суд взагалі.
3. Чи можна інтерпретувати поняття “громадянські права і 

обов’язки” на основі національного права (див.: справа Томазі 
проти Франції)?

Завдання для самостійної роботи
1. Опрацюйте рекомендовану та додаткову літературу до теми.
2. Опрацюйте основні рішення та зміст прецедентів Європей-

ського Суду стосовно прав і свобод, що захищаються статтями 
5, 6 Конвенції. 

3. З’ясуйте за статтями 5, 6 Конвенції особливості рішень Євро-
пейського суду щодо України.
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4. З’ясуйте проблему практики забезпечення в Україні прав і сво-
бод, що захищаються статтями 5, 6 Конвенції.

5. З’ясуйте зміст права на доступ до суду у рішеннях Євросуду: 
“Голдер проти сполученого Королівства”, “Ейри проти Ірлан-
дії”, “Девеер проти Бельгії”, “Хорнсбі проти Греції”.

6. З’ясуйте зміст права на справедливий судовий розгляд у рі-
шеннях Євросуду: “Саундерс проти Сполученого Королівства”, 
“Шенк проти Швейцарії”, “Колоцца проти Італії”, “Ван Мехе-
лен та інші проти Нідерландів”.

7. З’ясуйте зміст поняття “розумний строк” судового розгляду у 
рішеннях Євросуду: “Гінчо проти Португалії”, “Доймеланд 
проти Федеративної Республіки Німеччина”. 

Змістовий модуль ІІ. Практика ЄСПЛ — статті 8–12 Конвенції 
та Протоколи

Тема 2. Права та свободи, гарантовані статтями 8–12 
Європейської конвенції у рішеннях Європейського суду 

Питання до семінару
1. Особливості змісту права на повагу до приватного i сімейного 

життя, до житла і таємниці кореспонденції у прецедентних рі-
шеннях Євросуду.

2. Свобода думки, совісті та релігії як абсолютне право.
3. Свобода дотримуватися своїх поглядів, одержувати i передава-

ти iнформацiю та ідеї без втручання органів державної влади i 
незалежно від кордонів.

4. Право на свободу мирних зібрань та на свободу об’єднання.
5. Право на шлюб у статті 12 Конвенції.
6. Втручання держави у здійснення прав і свобод особою (статті 

8–11) з точки зору принципу: “згідно із законом”. 
7. “Правомірна мета” як принцип обмеження прав і свобод (статті 

8–11). 
8. Умови, обмеження та санкції щодо прав і свобод (статті 8–11) з 

точки зору принципу: “необхідно у демократичному суспіль-
стві”.

9. Особливості справ Євросуду за статтями 8–11 Конвенції щодо 
України.
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Теми рефератів
1. Поняття “житла” та таємниці кореспонденції (“Німітц проти 

Німеччини”).
2. Поняття “приватне” та “сімейне життя” в практиці Євросуду.
3. Обмеження свободи сповідувати релігію.
4. Особливості свободи одержувати інформацію.
5. Свободи: притримуватись та розповсюджувати інформацію.
6. Оціночні судження у практиці Євросуду.
7. Обмеження свободи зібрань та асоціацій.
8. Правотлумачна діяльність Європейського суду з прав людини і 

її значення для України.
9. Принцип верховенства права і права людини у практиці Євро-

пейського суду.
10. Верховенство права у рішеннях Конституційного Суду Украї-

ни.

Ключові терміни та поняття теми
Приватне життя. Сімейне життя. Абсолютне право. Позитивні 

та негативні обов’язки держави. Свобода мирних зібрань. Свобода 
об’єднання. Свобода дотримуватися своїх поглядів. Свобода одержу-
вати iнформацiю. Свобода передавати iнформацiю. Оціночні суджен-
ня. Обмеження прав та свобод. Таємниця кореспонденції. Свобода 
думки. Свобода совісті. Свобода релігії. Принцип “згідно із законом”. 
Якість закону. Принцип передбачуваності закону. Принцип доступ-
ності закону. Принцип правової визначеності. Принцип верховенства 
права. Принцип “необхідно у демократичному суспільстві”. Принцип 
пропорційності. Невідкладна соціальна потреба. Правомірна (легі-
тимна) мета. 

Методичні вказівки
Вивчення проблеми потрібно почати із ознайомлення з відповід-

ною теоретичною літературою по темі. Наступним етапом є аналіз 
окремих рішень та правових позицій Євросуду прецедентного харак-
теру та їх системного зв’язку із матеріальними нормами Конвенції та 
Конституції України. З’ясовуючи особливості змісту прав та свобод, 
що містяться у статтях 8–11 Конвенції, важливо виокремити ключові 
поняття, терміни та їх особливості відповідно до Конвенції та прак-
тики Євросуду. Особливого значення має пізнання головних прин-
ципів, що визначають межі втручання держави у здійснення особою 
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прав і свобод, позитивні та негативні її обов’язки тощо. Відповідно 
до статей 8–11 Конвенції з’ясуйте особливості справ Європейського 
суду щодо України та головні проблеми забезпечення ефективності 
та практичності прав та свобод громадян України.

Література 
[1–3, 5, 7–13, 23–27, 32, 37, 42, 49, 52, 53, 55, 56, 58, 63]

Питання для самоконтролю
1. Що є змістом права на приватне життя? 
2. Що є змістом права на сімейне життя? 
3. Що є змістом свободи мирних зібрань та свободи об’єднання?
4. Що є змістом свободи дотримуватися своїх поглядів? 
5. Що є змістом свободи одержувати iнформацiю? 
6. Що є змістом свободи передавати iнформацiю? 
7. Що є змістом поняття “обмеження прав та свобод”? 
8. Що є змістом поняття “таємниця кореспонденції”? 
9. Що є змістом свободи думки, совісті та релігії? 

10. Що є змістом принципу “згідно із законом”? 
11. Що є змістом поняття принципу “необхідно у демократичному 

суспільстві”? 
12. Що є змістом поняття “абсолютне право”? 
13. Що є змістом поняття “позитивні” та “негативні” обов’язки 

держави? 

Питання для дискусії
1. Що є змістом поняття “самоідентифікація”?
2. Які є особливості співвідношення понять “приватний простір” 

та “приватне життя”?
3. Які є особливості мети обмежень прав і свобод у статтях 8–11 

Європейської конвенції?
4. Які принципи складають зміст поняття “необхідно у демокра-

тичному суспільстві”? 
5. Що є змістом принципу верховенства права відповідно до Рі-

шення Конституційного Суду України від 2 листопада 2004 
року № 15-рп/2004 (справа про призначення судом більш 
м’якого покарання)?

Завдання для самостійної роботи
1. Опрацюйте рекомендовану та додаткову літературу до теми. 

З’ясуйте особливості справ Європейського суду з прав людини 
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щодо України. Класифікуйте права і свободи, що містяться в 
Конвенції з прав людини і основних свобод відповідно до по-
няття “абсолютне” та “відносне” право. 

2. З’ясуйте поняття “позитивні” та “негативні” обов’язки держави 
відповідно до практики Євросуду.

3. Поняття “оціночні судження” у справі “Лігенс проти Австрії”. 
Визначте особливості прав і свобод, що містяться у статтях 
8–11 Європейської конвенції.

4. З’ясуйте зміст загальних принципів втручання в права і свобо-
ди відповідно до вимог статей 8–11 Європейської конвенції.

5. З’ясуйте поняття принципу пропорційності та верховенства 
права відповідно до: Рішення Конституційного Суду від 2 лис-
топада 2004 р. № 15-рп (справа про призначення судом більш 
м’якого покарання); Рішення Конституційного Суду України 
від 20 червня 2007 р. № 5-рп (справа щодо кредиторів підпри-
ємств комунальної форми власності); Рішення Конституційно-
го Суду від 1 грудня 2004 р. № 18-рп/2004 (справа про охоро-
нюваний законом інтерес). 

6. З’ясуйте поняття принципу передбачуваності закону відповід-
но до: Рішення Конституційного Суду України від 11 жовтня 
2005 р. № 8-рп (справа про рівень пенсії і щомісячного довічно-
го грошового утримання); рішень Євросуду: “Назаренко проти 
України” від 29 квітня 2003 р.;”Санді таймс” проти Сполучено-
го Королівства” від 26 квітня 1979 р.; “Маестрі проти Італії” від 
17 лютого 2004 р.; Рішення “Реквеньї проти Угорщини” від 20 
травня 1999 р.

7. З’ясуйте підпринципи концепції верховенства права у справах 
Європейського суду: “Броньовський проти Польщі”, “Даджен 
проти Сполученого Королівства”, “Вереніґінґ Векблад Блюф!” 
проти Нідерландів”, “Московское отделение Армии Спасения 
против России”, “Рефах” проти Туреччини, “Енглерт (Englert) 
проти Німеччини”, “C. R. проти Сполученого Королівства”, 
“Хорнсби против Греции”, “Голдер проти Сполученого Коро-
лівства”, “Уінгроу проти Сполученого Королівства”, “Кемп-
белл і Фелл проти Сполученого Королівства”, “Класс і інші 
проти Німеччини”, “Брумареску проти Румунії”, “Б проти 
Франції”, “Олссон проти Швеції”, “L. та V. проти Австрії”, “S. L. 
проти Австрії”.
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1. Конвенція прав людини і основних свобод. 
2. Структура та особливості європейської системи захисту прав 

людини. 
3. Місце Європейського суду з прав людини в інституціональній 

системі Ради Європи. 
4. Повноваження, компетенція Європейського Суду з прав люди-

ни й порядок його формування, структура. 
5. Прецедентне право ЄСПЛ як джерело права України.
6. Субсидіарний характер ЄКПЛ.
7. Основні особливості судочинства ЄСПЛ. 
8. Винесення рішень про прийнятність. 
9. Умови прийнятності заяв. Вичерпання внутрішніх засобів пра-

вового захисту. 
10. Індивідуальні міри відновлення порушених прав. Виплата 

справедливої компенсації. Розміри компенсації. 
11. Заходи загального характеру запобігання порушень у майбут-

ньому. 
12. Парламентський контроль за виконанням рішень ЄСПЛ. 
13. Позитивні та негативні обов’язки держави із захисту права осо-

би на життя. 
14. Особливості обмеження державою права на життя.
15. Заборона смертної кари відповідно до Протоколу № 6 Конвен-

ції.
16. Види поводження, забороненого статтею 3 Конвенції: кату-

вання, нелюдське й принижуюче гідність поводження і пока-
рання.

17. Зобов’язання держави по статті 3 Конвенції. 
18. Особливості Рішень Європейського суду у справах стосовно 

порушень прав, передбачених статтями 2, 3 Конвенції щодо 
України.

19. Структура статті 5 Конвенції про захист прав людини й осно-
вних свобод.

20. Матеріальні й процесуальні аспекти “законності” у тлумаченні 
Європейського суду з прав людини.

21. Сфера застосування статті 6. 
22. Поняття права на справедливий і публічний судовий розгляд. 
23. Вимоги розумного строку розгляду справи незалежним і без-

стороннім судом.
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24. Процесуальні гарантії справедливого судового розгляду (час-
тини 2 і 3 статті 6 Конвенції).

25. Особливості змісту права на повагу до приватного i сімейного 
життя, до житла і до таємниці кореспонденції у прецедентних 
рішеннях ЄСПЛ.

26. Свобода думки, совісті та релігії як абсолютне право.
27. Свобода дотримуватися своїх поглядів, одержувати i передава-

ти інформацію та ідеї без втручання органів державної влади i 
незалежно від кордонів.

28. Право на свободу мирних зібрань та на свободу об’єднання.
29. Втручання держави у здійснення прав і свобод особою (статті 

8–11) з точки зору принципу: “згідно із законом”. 
30. “Правомірна мета” як принцип обмеження прав і свобод (статті 

8–11). 
31. Умови, обмеження та санкції щодо прав і свобод (статті 8–11) з 

точки зору принципу: “необхідно у демократичному суспіль-
стві”.

32. Особливості справ ЄСПЛ за статтями 8–11 Конвенції щодо 
України.

33. Структура статті 1 Протоколу 1: право безперешкодного воло-
діння майном; умови позбавлення майна; контроль держави 
щодо використання майна.

34. Поняття майна та власності в статті 1 Протоколу 1 Конвенції 
та їх автономне тлумачення. 

35. Контроль за використанням майна відповідно до загального ін-
тересу.

36. Особливості позбавлення майна.
37. Рішення Європейського суду з прав людини за статтею 1 Про-

токолу 1 у справах проти України.
38. Заборона дискримінації: поняття пряма та непряма дискримі-

нація.
39. Права на ефективний засіб правового захисту. 
40. Особливість застосування статті 14 Конвенції.
41. Поняття відступу від зобов’язань.
42. Обмеження прав, передбачених Конвенцією. 
43. Обмеження на політичну діяльність іноземців. 
44. Заборона зловживання правами.
45. Заборона позбавлення свободи за борги. 
46. Свобода пересування: поняття та особливості захисту.
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47. Свобода вибору місця проживання та законні обмеження.
48. Заборона виселення громадян.
49. Заборона колективного виселення іноземців. 
50. Заборона смертної кари. 
51. Застосування смертної кари під час війни. 
52. Заборона відступу від договірних зобов’язань. 
53. Процедурні гарантії у випадку виселення іноземців. 
54. Концепція верховенства права.
55. Принцип пропорційності в практиці ЄСПЛ.
56. Концепція позитивних і негативних обов’язків держави.
57. Поняття мінімальних засобів втручання у права людини.
58. Принцип правової визначеності в практиці ЄСПЛ.
59. Принцип правових сподівань у практиці ЄСПЛ.
60. Принцип рівності прав у практиці ЄСПЛ.
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