
ТЕСТОВІ ПИТАННЯ: Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (284  ПИТАННЯ) 

Питання:  Чи є Україна стороною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? 

Відповіді: 
 1.  Україна готується до підписання цієї 
Конвенції. 

Правильна 
відповідь: 

 3. Україна є стороною Конвенції. 

  
 2.  Україна підписала Конвенцію, але її 
не ратифікувала. 

      

   3.  Україна є стороною Конвенції.       

  
 4.  Україна припинила членство в 
Конвенції. 

      

Пояснення: 

 Закон України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, 
Першого протоколу та протоколів №№ 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» ( Відомості Верховної Ради України 
(ВВР), 1997, № 40, ст.263) 
  

Питання: 
 Визначте місце Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у системі українського 
законодавства. 

Відповіді: 

1.  Конвенція є частиною лише 
кримінального і кримінально-
процесуального законодавства України. 

Правильна 
відповідь: 

 3.  Конвенція є частиною українського 
законодавства. 

  

2. Конвенція є частиною лише 
цивільного і цивільного процесуального 
законодавства України. 

      

  
3.  Конвенція є частиною українського 
законодавства. 

      

  
4.  Конвенція не є частиною 
українського законодавства. 

      

Пояснення: 

Верховна Рада України надала згоду на обов'язковість Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод 17 липня 1997 року. Конвенція набрала чинності для України. Відповідно до ч. 1 
статті 9 Конституції України "Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною 
радою України, є частиною українського законодавства". За предметом регулювання Конвенція не може 
бути обмежена застосуванням у одній галузі українського законодавства, а відтак є частиною 
законодавства в широкому сенсі цього слова. 

Питання: 
Зобов’язання держав-учасниць Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. 
полягають у: 

Відповіді: 1. гарантуванні кожному, хто поважає 
Конвенцію, дотримання всіх прав і 
свобод людини; 
2. гарантуванні розгляду у Верховному 
Суді України скарг на порушення 
конституційних прав і свобод ; 
3. гарантуванні кожному, хто перебуває 
під юрисдикцією держав-учасниць 
Конвенції, прав і свобод,  визначених у 
Конвенції і додаткових протоколах до 
неї 
4. гарантуванні виключно громадянам  
держави-учасниці Конвенції прав і 
свобод,  визначених у Конвенції і 
додаткових протоколах до неї 

Правильна 
відповідь: 

3. гарантуванні 
кожному, хто 
перебуває під 
юрисдикцією 
держав-учасниць 
Конвенції, прав і 
свобод,  
визначених у 
Конвенції і 
додаткових 
протоколах до неї 

 

Пояснення:  Це положення міститься у ст. 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. 

Питання: 
Які суди в Україні при розгляді справ повинні застосовувати Конвенцію про захист прав людини і 
основоположних свобод 1950 р. та практику Європейського суду з прав людини як джерело права? 

Відповіді: 
1. Виключно Конституційний Суд 
України. 

Правильна 
відповідь: 

 2. Усі суди. 

  2. Усі суди.       

  
3. Виключно Верховний Суд України та 
вищі спеціалізовані суди. 

      

  

4. Суди не зобов’язані застосовувати при 
розгляді справ Конвенцію про захист 
прав людини і основоположних свобод 
1950 р. та практику Європейського суду 
з прав людини як джерело права. 

      

Пояснення: 
 Така вимога визначена у ст.17 . Закону України «Про виконання рішень та застосування практики 
Європейського суду з прав людини»: "Суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду 
як джерело права" 

Питання:  Чим визначається обов’язковість рішення Європейського Суду з прав людини для України? 



Відповіді: 

1. Тим, що Україна є стороною 
Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод. 

Правильна 
відповідь: 

 1. Тим, що Україна є стороною 
Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод. 

  
2.  Спеціальним висновком Верховного 
суду  України. 

      

  

3. Обов’язковість виконання кожного 
рішення Європейського суду з прав 
людини встановлюється Урядовим 
уповноваженням у справах 
Європейського суду з прав людини. 

      

  
4. Рішення не може бути обов’язковим 
для України. 

      

Пояснення: 
 Це положення прямо передбачене Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. 
(ст. 46). 

Питання: 
Відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод затримання особи за 
відсутності підстав чи обставин, що прямо визначені в Конвенції, буде визнано: 

Відповіді: 1. Порушенням права на життя. 
Правильна 
відповідь: 

 4. Порушенням права на свободу та 
особисту недоторканність. 

  
2. Нелюдським, чи таким що принижує 
гідність, поводженням або покаранням. 

      

  
3. Порушенням права на справедливий 
суд. 

      

  
4. Порушенням права на свободу та 
особисту недоторканність. 

      

Пояснення: 

 В статті 5.1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод вказано: "Кожен має право на 
свободу та особисту недоторканність. Нікого не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і 
відповідно до процедури, встановленої законом: 

  a) законне ув'язнення особи після засудження її компетентним судом; 

  
b) законний арешт або затримання особи за невиконання законного припису суду або для забезпечення 
виконання будь-якого обов'язку, встановленого законом; 

  

c) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою допровадження її до компетентного судового 
органу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо обґрунтовано 
вважається необхідним запобігти вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення". 

Питання: 
 Відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод право на життя 
належить: 

Відповіді:  1. Кожній людині. 
Правильна 
відповідь: 

 1.  Кожній людині. 

  
 2. Кожній людині, окрім засуджених до 
довічного позбавлення волі. 

      

  
 3. Кожній людині, окрім хворих на 
невиліковані хвороби. 

      

  
 4. Виключно громадянам держав, що є 
учасницями Конвенції. 

      

Пояснення: 

 Ч. 1 ст. 2  Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: «Право кожного на життя 
охороняється законом. Нікого не може бути умисно позбавлено  життя інакше ніж на виконання 
смертного вироку суду, винесеного після визнання його винним у вчиненні злочину, за який закон 
передбачає таке покарання». 

Питання: 
 Чи передбачає ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканність» Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод обмеження цього права? 

Відповіді: 
 1. Передбачає виключно в межах 
оперативної необхідності. 

Правильна 
відповідь: 

 3. Передбачає виключно в межах 
переліку випадків, визначених 
Конвенцією 

  
 2. Передбачає виключно в межах 
процесуальної необхідності. 

      

  
 3. Передбачає виключно в межах 
переліку випадків, визначених 
Конвенцією. 

      

   4. Не передбачає.       

Пояснення: 
 Такий підхід зафіксовано у ст. 5 Конвенції  про захист прав людини і основоположних свобод, у якій 
наведений вичерпний перелік випадків правомірного позбавлення свободи. 

Питання: 
 Які з перелічених прав, що захищаються Конвенцією по захист прав людини і основоположних 
свобод, не підлягають жодним обмеженням і не допускають жодних винятків? 

Відповіді:  1. Право на життя. 
Правильна 
відповідь: 

 3. Заборона катувань. 

   2. Право на вираження своїх поглядів.       

   3. Заборона катування.       



  
 4. Право на свободу та особисту 
недоторканість. 

      

Пояснення: 
 Такий висновок базується на тому, що в Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод в ст. 
3 формулюється загальна заборона катувань, водночас відносно інших названих  вище прав та свобод 
встановлюються винятки чи випадки їх правомірного обмеження. 

Питання: 
 Яке з перелічених прав не гарантовано Конвенцією про захист прав людини і основоположних 
свобод? 

Відповіді: 1.     Право на життя. 
Правильна 
відповідь: 

 3. Право на достатній життєвий рівень. 

  2.     Право на шлюб.       

  
3.     Право на достатній життєвий 
рівень. 

      

  4.     Право на справедливий суд.       

Пояснення:  Конвенція та Протоколи до неї не передбачають гарантій права на достатній життєвий рівень 

Питання:  Яке з перелічених прав гарантовано Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод? 

Відповіді: 1.     Право на щорічний відпочинок. 
Правильна 
відповідь: 

 2. Право на повагу до приватного життя. 

  
2.     Право на повагу до приватного 
життя. 

      

  3.     Право на працю.       

  
4.     Право на життя ненародженої 
дитини. 

      

Пояснення: 
 З названих прав Конвенцією гарантовано лише право на повагу до приватного життя (ст. 8). Практика 
Суду не містить положень про безпосередній захист інших прав, перелічених у питанні. 

Питання: 
 Хто з перелічених суб’єктів не наділений правом подавати до Європейського суду з прав людини 
скарги на порушення Україною прав людини і основоположних свобод? 

Відповіді: 1.     Генеральна прокуратура України. 
Правильна 
відповідь: 

 1. Генеральна прокуратура України. 

  
2.     Зареєстрована в Україні 
професійна спілка. 

      

  
3.     Особа, що незаконно перебуває на 
території України. 

      

  
4.     Особа, що перебуває під 
юрисдикцією України. 

      

Пояснення: 

 Таке обмеження витікає зі змісту ст. 35 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод , де 
вказується, що « Суд може приймати заяви від будь-якої особи, неурядової організації або групи осіб, які 
вважають себе потерпілими від допущеного однією з Високих Договірних Сторін порушення прав, 
викладених у Конвенції або протоколах до неї.» 
  

Питання:  Яким з перелічених осіб заборонене листування з Європейським судом з прав людини? 

Відповіді: 
1. Особам, які незаконно перебувають 
на території України. 

Правильна 
відповідь: 

 4. Жодній з перелічених осіб. 

  
2. Особам, довічно позбавленим волі за 
вироком суду. 

      

  
3. Особам, які перебувають в ізоляторах 
тимчасового утримання. 

      

  4. Жодній з перелічених осіб.       

Пояснення: 

Пояснення: Справа "Тросін проти України" (Заява № 39758/05) "Суд також нагадує, що надзвичайно 
важливою умовою ефективного функціонування механізму подання індивідуальних заяв, передбаченого 
ст. 34 Конвенції, є забезпечення заявникам або потенційним заявникам можливості вільно спілкуватися з 
Судом, не зазнаючи жодного тиску з боку державних органів з метою примусити заявників відкликати чи 
змінити скарги". 

Питання: 
 Яким з перелічених осіб може бути тимчасово обмежено право на листування з Європейським судом 
з прав людини? 

Відповіді: 
1. Особам, які перебувають в штрафних 
ізоляторах місць позбавлення волі. 

Правильна 
відповідь: 

 4. Жодній з перелічених осіб. 

  
2. Особам, які перебувають в слідчих 
ізоляторах. 

      

  
3. Особам, які перебувають на строковій 
військовій службі. 

      

  4. Жодній з перелічених осіб.       

Пояснення: 

 Пояснення: Справа "Тросін проти України" (Заява № 39758/05) "Суд також нагадує, що надзвичайно 
важливою умовою ефективного функціонування механізму подання індивідуальних заяв, передбаченого 
ст. 34 Конвенції, є забезпечення заявникам або потенційним заявникам можливості вільно спілкуватися з 



Судом, не зазнаючи жодного тиску з боку державних органів з метою примусити заявників відкликати чи 
змінити скарги". 

Питання: 
 Чи може бути піддано цензурі листування з Європейським судом з прав людини осіб, засуджених до 
позбавлення волі? 

Відповіді: 1.     У жодному разі не може бути. 
Правильна 
відповідь: 

 1. в жодному разі не може бути 

  
2.     Може з метою запобігання 
розголошення правил внутрішнього 
розпорядку в місцях позбавлення волі. 

      

  

3.     Може з метою запобігання 
розголошення відомостей про  особовий 
склад осіб, які працюють в 
пенітерціарній установі. 

      

  

4.     Може з метою запобігання 
розголошення відомостей про осіб, які 
перебувають в ув'язненні. 

      

Пояснення: 

Пояснення: Справа "Тросін проти України" (Заява № 39758/05) "Суд також нагадує, що надзвичайно 
важливою умовою ефективного функціонування механізму подання індивідуальних заяв, передбаченого 
ст. 34 Конвенції, є забезпечення заявникам або потенційним заявникам можливості вільно спілкуватися з 
Судом, не зазнаючи жодного тиску з боку державних органів з метою примусити заявників відкликати чи 
змінити скарги". 

Питання: 
Скарга якого з наведених суб’єктів проти України є неприйнятною у Європейському Суді з прав 
людини? 

Відповіді: 

1. громадянин України; 
2. іноземець, що проживає в Україні; 
3. професійна спілка; 
4. обласна рада. 

Правильна 
відповідь: 

 4.  обласна рада  

Пояснення: 

Таке обмеження витікає зі змісту  ст. 35 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод , де 
вказується , що « Суд може приймати заяви від будь-якої особи, неурядової організації або групи осіб, які 
вважають себе потерпілими від допущеного однією з Високих Договірних Сторін порушення прав, 
викладених у Конвенції або протоколах до неї.» 

Питання: 
 Стосовно яких категорій осіб згідно ст. 11 Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод держава може запроваджувати законні обмеження реалізації передбаченого в ній права на 
свободу мирних зібрань та свободу об’єднань з іншими особами? 

Відповіді: 
 1. Лікарів державних закладів охорони 
здоров’я. 

Правильна 
відповідь: 

 4. Осіб, що входять до складу 
адміністративних органів. 

   2. Журналістів       

  
 3. Викладачів вищих навчальних 
закладів. 

      

  
 4. Осіб, що входять до складу 
адміністративних органів.  

      

 

Частина 2 статті 11 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод передбачає наступне: 
«Здійснення цих прав не підлягає жодним обмеженням, за винятком тих, що встановлені законом і є 
необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної або громадської безпеки, для 
запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод 
інших осіб. Ця стаття не перешкоджає запровадженню законних обмежень на здійснення цих прав 
особами, що входять до складу збройних сил, поліції чи адміністративних органів держави.» 

Питання: 
 Яку умову Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод визначає як обставину, за 
якої особа має право на шлюб? 

Відповіді: 
 1. Наявність постійного місця 
проживання. 

Правильна 
відповідь: 

 2.  Досягнення шлюбного віку. 

   2. Досягнення шлюбного віку.       

   3. Наявність згоди батьків.       

   4. Відсутність хронічних захворювань.        

Пояснення: 
 В статті 12 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачено наступне  : «чоловік 
і жінка, що досягли шлюбного віку, мають право на шлюб і створення сім'ї згідно з національними 
законами, які регулюють здійснення цього права» 

Питання: 
 Яке з прав, що підлягають захисту на підставі  Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод, може підлягати законним обмеженням з метою підтримання авторитету та безсторонності 
суду? 

Відповіді: 1.     Право на справедливий суд. 
Правильна 
відповідь: 

3. Право на вираження поглядів; 

  
2.     Право на повагу до приватного та 
сімейного життя. 

      

  3.     Право на вираження поглядів.       



  4.     Право на життя.       

Пояснення: 

 Відповідно ч. 2 ст. 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: “здійснення цих 
свобод, оскільки воно пов'язане з обов'язками і відповідальністю, може підлягати таким формальностям, 
умовам, обмеженням або санкціям, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві 
в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадської безпеки, для запобігання 
заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я чи моралі, для захисту репутації чи прав інших осіб, 
для запобігання розголошенню конфіденційної інформації або для підтримання авторитету і 
безсторонності суду». 

Питання: 
 У яких випадках застосування смертної кари не є порушенням ст. 2 «Право на життя» Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод та Протоколів 6 і 13 до неї? 

Відповіді: 

1.        у випадку винесення судом 
смертного вироку за вчинення злочину, 
за який передбачено такий вид 
покарання. 

Правильна 
відповідь: 

 4. З урахуванням Протоколів 6 та 13, 
застосування смертної кари є 
порушенням ст. 2 у будь-якому випадку. 

  

2.        Смертну кару можна 
застосовувати у військовий час та за 
військові злочини. 

      

  
3.        Україна самостійно вирішує це 
питання у національному 
законодавстві. 

      

  

4.        З урахуванням протоколів 6 та 13, 
застосування смертної кари є 
порушенням ст. 2 у будь-якому 
випадку. 

      

Пояснення:  Відповідно до Протоколів 6 та 13 до Конвенції встановлена загальна заборона  смертної кари. 

Питання: 
 Що з наведеного не відноситься до випадків виключно необхідного застосування сили, яке 
передбачене у ст. 2 "Право на життя" Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод як 
виключення із загального  правила заборони позбавлення життя? 

Відповіді: 
1.     Захист будь-якої особи від 
незаконного насильства. 

Правильна 
відповідь: 

 4. необхідність припинення порушення 
права людини на  власність. 

  

2.     Здійснення законного арешту або 
для запобігання втечі особи, яку 
законно тримають під вартою. 

      

  
3.     Учинення правомірних дій для 
придушення заворушення або 
повстання. 

      

  
4.     Необхідність припинення 
порушення права людини на  власність. 

      

Пояснення:  Відповіді 1-3 є відповідно підпунктів а-с п.2 ст.2 Конвенції, а варіант 4 – відсутній у цьому переліку. 

Питання: 
Відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод захист права на життя 
гарантується:  

Відповіді: 
1.     Кожній людині, які перебуває під 
юрисдикцією держави, що є стороною 
Конвенції; 

Правильна 
відповідь: 

1. Кожній людині, яка перебуває під 
юрисдикцією держави, що є стороною 
Конвенції. 

  
2.     Кожній людині, окрім засуджених 
до довічного позбавлення волі. 

      

  
3.     Кожній людині, окрім хворих на 
невиліковані хвороби. 

      

  
4.     Лише громадянам держави, що є 
стороною Конвенції. 

      

Пояснення: 

 Ч. 1 ст. 2  Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: «Право кожного на життя 
охороняється законом. Нікого не може бути умисно позбавлено  життя інакше ніж на виконання 
смертного вироку суду, винесеного після визнання його винним у вчиненні злочину, за який закон 
передбачає таке покарання». 

Питання: 
 Право на свободу та недоторканність згідно ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканність» 
Конвенції про захист прав людини і основних свобод: 

Відповіді: 

1.     Є абсолютним, тобто нікого і ні за 
яких умов не може бути позбавлено 
свободи. 

Правильна 
відповідь: 

2. Не є абсолютним, але ст. 5 містить 
виключний перелік випадків обмеження 
цього права.  

  

2.     Не є абсолютним, але ст. 5 містить 
виключний перелік випадків 
обмеження цього права. 

      

  

3.     Є абсолютним, але не визнається 
порушенням цього права позбавлення 
свободи за умов  виплати компенсації 
постраждалому. 

      



  

4.     Не є абсолютним, але ст. 5 містить 
відкритий перелік випадків обмеження 
цього права. 

      

Пояснення: 
 Такий підхід зафіксований у ст. 5 Конвенції  про захист прав людини і основоположних свобод, де 
наведено вичерпний перелік випадків правомірного позбавлення свободи. 

Питання: 
Відповідно до змісту ст. 4 “ Заборона рабства та примусової праці” Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод  до якого виду роботи ( видів діяльності) може бути віднесена “робота чи 
служба , що є частиною звичайних громадських обов’язків”? 

Відповіді: 1.     Примусова праця. 
Правильна 
відповідь: 

 4. До жодного з цих видів діяльності. 

  2.     Примусова чи  обов’язкова праця.       

  3.     Підневільний стан.       

  4.     До жодного з цих видів діяльності.       

Пояснення: 
 Така відповідь базуються на тексті ч. 3 ст. 4 Конвенції, де в останньому підпункті вказується, що така 
робота не вважається порушенням. 

Питання: 
 Відповідно до змісту ст. 4 “Заборона рабства та примусової праці” Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод  до якого виду роботи (видів діяльності) може бути віднесена “служба, що 
вимагається замість обов’язкової військової служби”? 

Відповіді: 1.      Примусова праця. 
Правильна 
відповідь: 

3. До жодного з названих видів.  

  2.     Примусова чи  обов’язкова праця.       

  3.     До жодного з названих видів.       

  
4.     Робота, що є частиною звичайних 
громадських обов’язків. 

      

Пояснення: 
 Така відповідь базуються на тексті ч. 3 ст. 4 Конвенції, де вказується, що така робота не вважається 
порушенням. 

Питання: 
 Яке з перелічених прав не захищається Конвенцією про захист прав людини і основоположних 
свобод? 

Відповіді: 1.     Право на шлюб. 
Правильна 
відповідь: 

 3. Право на працю. 

  2.     Право на освіту.       

  3.     Право на працю.       

  4.     Право на зихист власності.       

Пояснення:  У тексті Конвенції та Протоколів до неї відсутнє посилання на право на працю. 

Питання:  Яке з перелічених прав захищається Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод? 

Відповіді: 1.     Право на працю. 
Правильна 
відповідь: 

 2. Право на шлюб. 

  2.     Право на шлюб.       

  3.     Право на соціальний захист.       

  4.     Право на відпочинок.       

Пояснення: 
 У тексті Конвенції  та Протоколів до неї відсутні вказівки на названі права, за винятком – “права на 
шлюб” ( ст. 12). 

Питання:  Яке з перелічених прав захищається Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод? 

Відповіді: 1.     Право на працю. 
Правильна 
відповідь: 

 4. Право на вільні вибори. 

  2.     Право на відпочинок.       

  3.     Право на самовизначення.       

  4.     Право на вільні вибори.       

Пояснення: 
У тексті Конвенції  та Протоколів до неї відсутні вказівки на названі права, за винятком – “права на вільні 
вибори” ( ст. 2 Протоколу 1). 

Питання: 
 Який орган Ради Європи уповноважений розглядати скарги фізичних осіб на порушення 
державами їх зобов’язань за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод? 

Відповіді: 1. Комітет Міністрів Ради Європи. 
Правильна 
відповідь: 

3. Європейський суд з прав людини.  

  
2. Парламентська Асамблея Ради 
Європи. 

      

  3. Європейський суд з прав людини.       

  4. Суд справедливості.        

Пояснення:  Це передбачено Статутом Ради Європи та ст. 19 Конвенції. 



Питання: 
 Відповідно до змісту ст. 6 “Право на справедливий суд” Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод до якого моменту вважається невинуватою особа, яку звинувачено у скоєнні 
кримінального правопорушення? 

Відповіді: 
1.     Доки вона не отримає висновку 
адвоката. 

Правильна 
відповідь: 

 4. доки її вину не буде доведено у 
законному порядку. 

  
2.     Доки цього не встановить 
Європейський суд з прав людини. 

      

  
3.     До моменту підписання 
обвинувального акту. 

      

  
4.     Доки її вину не буде доведено у 
законному порядку. 

      

Пояснення: 
 Кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, вважається невинуватим доти, 
доки його вину не буде доведено в законному порядку ( ч. 2 ст. 6 Конвенції). 

Питання: 
 Чи передбачає ст. 8 «Право на повагу до особистого чи сімейного життя» Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод обмеження закріплених в ній прав? 

Відповіді: 1.     Не передбачає. 
Правильна 
відповідь: 

 3. Передбачає на підставах, що 
визначені Конвенцією. 

  

2.     Передбачає на підставах, що 
визначаються на розсуд державних 
органів та їх представників. 

      

  
3.     Передбачає на підставах, що 
визначені Конвенцією. 

      

  4.     Передбачає на будь-яких підставах.       

Пояснення: 

 В ч. 2 ст. 8 Конвенції зазначено наступне : «Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення 
цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у 
демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту 
країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав 
і свобод інших осіб». 

Питання: 
 Що з наведеного відноситься до процесуальних прав, які має кожен, кого обвинувачено у вчиненні 
кримінального правопорушення ? 

Відповіді: 
1.     Мати час і можливості, необхідні 
для підготовки свого захисту. 

Правильна 
відповідь: 

 4. Усі  варіанти є правильними. 

  

2.     Захищати себе особисто чи 
використовувати юридичну допомогу 
захисника, вибраного на власний 
розсуд.  

      

  

3.     Бути негайно і детально 
поінформованим зрозумілою для нього 
мовою про характер і причини 
обвинувачення, висунутого проти 
нього. 

      

  4.     Усі  варіанти є правильними.       

Пояснення: 
  
  
  
  
  

 Відповідно до ч. 3. cт. 6 Конвенції «Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення 
має щонайменше такі права: 
a) бути негайно і детально поінформованим зрозумілою для нього мовою про характер і причини 
обвинувачення, висунутого проти нього; 

b) мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту; 

c) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу захисника, вибраного на власний 
розсуд, або - за браком достатніх коштів для оплати юридичної допомоги захисника - одержувати таку 
допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси правосуддя; 
d) допитувати свідків обвинувачення або вимагати, щоб їх допитали, а також вимагати виклику й допиту 
свідків захисту на тих самих умовах, що й свідків обвинувачення; 
e) якщо він не розуміє мови, яка використовується в суді, або не розмовляє нею, - одержувати безоплатну 
допомогу перекладача.» 

Питання: 
 Що з наведеного не відноситься до процесуальних прав, які має кожен, кого обвинувачено у 
вчиненні кримінального правопорушення? 

Відповіді: 
1.     Вимагати виклику і допиту свідків 
захисту на тих самих умовах, що і  
свідків обвинувачення. 

Правильна 
відповідь: 

3. Одержувати безоплатну правову 
допомогу ( без обмеження кількості 
залучених захисників). 

  
2.     Одержувати безоплатну  допомогу 
перекладача. 

      

  
3.     Одержувати безоплатну правову 
допомогу (без обмеження кількості 
залучених захисників). 

      

  
4.     Усі варіанти відповіді є 
правильними. 

      



Пояснення: 
 Відповідно до ч. 3. ст. 6 Конвенції «Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення 
має щонайменше такі права: 

  
a) бути негайно і детально поінформованим зрозумілою для нього мовою про характер і причини 
обвинувачення, висунутого проти нього; 

  b) мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту; 

  
c) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу захисника, вибраного на власний 
розсуд, або - за браком достатніх коштів для оплати юридичної допомоги захисника - одержувати таку 
допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси правосуддя; 

  
d) допитувати свідків обвинувачення або вимагати, щоб їх допитали, а також вимагати виклику й допиту 
свідків захисту на тих самих умовах, що й свідків обвинувачення; 

  
e) якщо він не розуміє мови, яка використовується в суді, або не розмовляє нею, - одержувати безоплатну 
допомогу перекладача». 

Питання: 
Чи вправі держава на підставі ст. 9 "Свобода думки, совісті і релігії" Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод нав’язувати населенню певну релігію або переконання? 

Відповіді: 1.     Вправі за будь-яких умов. 
Правильна 
відповідь: 

 4. Не вправі за жодних умов. 

  
2.     Вправі, якщо потрібно в інтересах 
громадської безпеки та охорони 
публічного порядку. 

      

  
3.     Вправі, але лише після рішення 
Конституційного суду. 

      

  4.     Не вправі за жодних умов.       

Пояснення: Такий висновок базується на змісті ст. 9 Конвенції. Крім того, у справі про «Статеве виховання в Данії» 
(1976 р.) Суд зазначив, що державі заборонено діяти з метою навіювання переконань, що може бути 
розцінене як неповага до релігійних або філософських поглядів батьків: цю межу не можна перетинати. 

Питання: 
Чи може держава, згідно ст. 9 "Свобода думки, совісті і релігії" Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод, обмежувати свободу сповідувати релігію або переконання з метою захисту 
авторитету та безсторонності суду? 

Відповіді: 1.     Так, якщо це передбачено законом. 
Правильна 
відповідь: 

4. Ні, оскільки така мета відсутня у ст. 9 
Конвенції.  

  
2.     Так, якщо це необхідно в 
демократичному суспільстві. 

      

  
3.     Так, за наявності згоди інших 
держав-учасниць Конвенції. 

      

  
4.     Ні, оскільки така мета відсутня у ст. 
9 Конвенції. 

      

Пояснення: 
 В ч. 2 ст. 9 наведено вичерпний перелік цілей застосування обмежень цього права, де не згадується 
“захист авторитету та безсторонності суду”. 

Питання: 
 Як Європейський Суд з прав  людини тлумачить термін “закон” у виразі “ обмеження встановлені 
законом”, що використовується у тексті Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод”? 

Відповіді: 1.     Національне законодавство. 
Правильна 
відповідь: 

 1. Національне законодавство. 

  
2.     Конвенція про захист прав людини 
і основоположних свобод. 

      

  

3.     Конвенція про захист прав людини 
і основоположних свобод і практика 
Європейського Суду з прав людини. 

      

  4.     Загальні принципи права.       

Пояснення: 
 У практиці Європейського суду з прав людини закон визначається як національне законодавство, до 
якого включаються як закони так і підзаконні  нормативні акти. 

Питання: 
В який спосіб може бути реалізоване право людини на сповідування релігії чи переконань? 

  

Відповіді: 
1.     Богослужіння та відправлення 
культів. 

Правильна 
відповідь: 

 4. Усі відповіді є правильними. 

  2.     Ритуальні обряди та процесії.       

  3.     Навчання релігійній практиці.       

  4.    Усі відповіді є правильними.       

Пояснення: 
 Ці види релігійних практик прямо названі у тексті ст. 9 Конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод. 

Питання: 
 Що з наведеного є складовими права на повагу до приватного і сімейного життя ( ст. 8 Конвенції про 
захист прав  людини і основоположних свобод)? 

Відповіді: 
1.     Заборона  вимоги оприлюднювати 
свої переконання. 

Правильна 
відповідь: 

 2. Право на повагу до житла. 



  2.     Право на повагу до житла.       

  3.    Право змінювати свої переконання.       

  
4.     Заборона примусового позбавлення 
волі. 

      

Пояснення: 
 Ст. 8 Конвенції містить перелік базових складових цього права: приватне життя, сімейне життя, житло, 
кореспонденція. 

Питання:  Яке з перелічених прав захищається Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод? 

Відповіді: 1.     Право на працю. 
Правильна 
відповідь: 

 4. Право на свободу пересування. 

  
2.     Право на достатній життєвий 
рівень. 

      

  3.     Право на належне урядування.       

  4.     Право на свободу пересування.       

Пояснення: 
 Право на свободу пересування  зазначене у ст. 2 “Свобода пересування” Протоколу 4 до Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод. 

Питання:  Яке з перелічених прав захищається Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод? 

Відповіді: 1. Право на працю. 
Правильна 
відповідь: 

4. Право не бути ув’язненим за борг. 

  2. право на достатній життєвий рівень.       

  3. Право на належне урядування.       

  4. Право не бути ув’язненим за борг.       

Пояснення: 
 Право не бути ув’язненим за борг   зазначене у ст. 1 “Заборона ув’язнення за борг ” Протоколу 4 до 
Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. 

Питання:  Яке з перелічених прав захищається Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод? 

Відповіді: 1.  Право на належне урядування. 
Правильна 
відповідь: 

 4. Право не бути покараним двічі. 

  2. Право на соціальне забезпечення.       

  3. Право на відпочинок.       

  4. Право не бути покараним двічі.       

Пояснення: 
 Право не бути покараним двічі   зазначене у ст. 4 Протоколу 7 до Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод. 

Питання:  Яке з перелічених прав захищаються Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод? 

Відповіді: 
1.     Право на рівноправність кожного з 
подружжя. 

Правильна 
відповідь: 

 1. Право на рівноправність кожного з 
подружжя. 

  2.     Право на відпочинок.       

  3.     Право на належне урядування.       

  
4.     Усі названі права входять до 
каталогу прав Конвенції. 

      

Пояснення: 
 Право на рівноправність кожного з подружжя передбачене ст. 5 Протоколу 7 до Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод. 

Питання:  Що з наведеного є складовими права на свободу пересування? 

Відповіді: 
1.     Право вільно пересуватися на 
території своєї держави. 

Правильна 
відповідь: 

 4. Усі варіанти є правильними. 

  
2.     Право обирати місце проживання 
на території держави. 

      

  
3.     Право вільно залишати будь-яку 
країну. 

      

  4.     Усі варіанти є правильними.       

Пояснення: 
 Зміст права на свободу пересування викладено у ст. 2 Протоколу 4 до Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод. 

Питання: 
 Хто наділений правом на свободу пересування відповідно до Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод? 

Відповіді: 
1.     Кожен, хто фактично перебуває на 
території держави-учасника Конвенції. 

Правильна 
відповідь: 

2. Кожен, хто на законних підставах 
перебуває на території держави–
учасника Конвенції. 

  

2.     Кожен, хто на законних підставах 
перебуває на території держави–
учасника Конвенції. 

      

  
3.     Конвенція не передбачає право на 
свободу пересування. 

      



  
4.     Лише громадяни держави–
учасника Конвенції. 

      

Пояснення: 
 В ч. 1 ст. 2  Протоколу 4 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зазначено, що 
свобода пересування гарантується кожному, хто на законних підставах перебуває на території держави. 

Питання: 
 Які цілі обмеження права на свободу пересування не можуть бути підставою для визнання такого 
обмеження правомірним відповідно до ст. 2 Протоколу 4 Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод?   

Відповіді: 1.     Підтримання публічного порядку. 
Правильна 
відповідь: 

 4. Захист економічних інтересів 
держави. 

  2.     Запобігання злочину.       

  3.     Захист прав та свобод інших людей.       

  
4.     Захист економічних інтересів 
держави. 

      

Пояснення: 

 Ч.3 ст. 2 Протоколу 4 передбачено наступне : На  здійснення  цих  прав не можуть бути встановлені жодні 
обмеження,  крім тих,  що передбачені законом і  є  необхідними  в демократичному суспільстві в 
інтересах національної чи громадської безпеки,  для підтримання публічного порядку, запобігання 
злочину, для  захисту  здоров'я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб. 

Питання: 
 Які цілі обмеження права на свободу пересування можуть бути  підставою для визнання такого 
обмеження правомірним відповідно до ст. 2 Протоколу 4 Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод?   

Відповіді: 1.     Запобігання злочину. 
Правильна 
відповідь: 

1. Запобігання злочину. 

  2.     Інтереси більшості населення.       

  3.     Демографічні потреби.       

  
4.     Інтереси збереження культурної 
самобутності. 

      

Пояснення: 

 Ч. 3 ст. 2 Протоколу 4 передбачено наступне: На  здійснення  цих  прав не можуть бути встановлені жодні 
обмеження,  крім тих,  що передбачені законом і  є  необхідними  в демократичному суспільстві в 
інтересах національної чи громадської безпеки,  для підтримання публічного порядку, запобігання 
злочину, для  захисту  здоров'я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб. 

Питання: 
 Які гарантії передбачені Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод для 
іноземців у випадку їх висилки на виконання рішення, що прийняте відповідно до закону? 

Відповіді: 
1.     Можливість доступу до офіційних 
даних, на підставі яких було прийнятк 
рішення про висилку. 

Правильна 
відповідь: 

 3. Можливість надавати доводи проти 
висилки. 

  
2.     Право на компенсацію економічних 
втрат. 

      

  
3.     Можливість надавати доводи проти 
висилки. 

      

  4.     Усі варіанти є правильними.       

Пояснення:  Процесуальні права іноземців у випадку їх висилки передбачені ст. 1 Протоколу 7 до Конвенції. 

Питання: 
 Які гарантії передбачені Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод для 
іноземців у випадку їх висилки на виконання рішення, що прийняте відповідно до закону? 

Відповіді: 
1. Можливість доступу до офіційних 
даних, на підставі яких було прийнято 
рішення про висилку. 

Правильна 
відповідь: 

3. Можливість перегляду своєї справи. 

  
2. Право на компенсацію економічних 
втрат. 

      

  3. Можливість перегляду своєї справи.       

  4. Усі варіанти є правильними.       

Пояснення:  Процесуальні права іноземців у випадку їх висилки передбачені ст. 1 Протоколу 7 до Конвенції. 

Питання: 
 В якому з варіантів правильно сформульований випадок правомірного позбавлення свободи 
відповідно до ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканність» Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод? 

Відповіді: 

1.      Законне затримання осіб для 
запобігання поширенню інфекційних 
захворювань.  

Правильна 
відповідь: 

 1. Законне затримання осіб для 
запобігання поширенню інфекційних 
захворювань. 

  
2.     Законне затримання осіб з метою 
охорони моралі. 

      

  
3.     Законне затримання осіб для збору 
інформаційних даних. 

      

  
4.     Усі варіанти відповідей є 
правильними. 

      

Пояснення:  У ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканність» Конвенції про захист прав людини і 



основоположних свобод» зазначено, що «нікого не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і 
відповідно до процедури, встановленої законом: …  (e) законне затримання осіб для запобігання 
поширенню інфекційних захворювань, законне затримання психічнохворих, алкоголіків або наркоманів 
чи волоцюг». 

Питання: 
 Який з наведених випадків є прикладом правомірного обмеження права на свободу та особисту 
недоторканість в сенсі ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканність» Конвенції про захист 
прав людини та основоположних свобод»? 

Відповіді: 
 1. Затримання компетентними особами 
під час перетину державного кордону 
для додаткової перевірки. 

Правильна 
відповідь: 

 2. Законний арешт для забезпечення 
виконання будь-якого обов'язку, 
встановленого законом. 

  

2. Законний арешт для забезпечення 
виконання обов'язку, встановленого 
законом. 

      

  
3. Затримання учнів після занять як 
засіб покарання. 

      

  
4. Заборона в’їзду до держави 
негромадяства. 

      

Пояснення: 

Друга  частина  статті  5  §  1  (б)  Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 
передбачає  затримання  тільки  для  «забезпечення виконання»  будь-якого  зобов'язання,  передбаченого  
законом. У своєму рішенні по справі Vasileva v. Denmark (Василева проти Данії) (2003) Європейський Суд 
у пар. 36 нагадав, що утримання під вартою допускається відповідно до підпункту (б) статті 5 § 1 тільки 
для «забезпечення виконання» обов'язку, передбаченого законом. Звідси випливає, що, принаймні, 
повинно мати місце невиконане зобов'язання, покладене на особу, а арешт і утримання під вартою мають 
проводитисвь з метою забезпечення його виконання, а не мати каральний характер. Щойно  відповідне  
зобов'язання  буде  виконано,  підстава  для  затримання  відповідно  до статті 5 § 1 (б) припиняє існування 

Питання: 
 Яка з наведених обставин затримання неповнолітніх закріплена у ст. 5 «Право 
на свободу та особисту недоторканність»  Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод? 

  

Відповіді: 
1.      затримання неповнолітнього з 
метою застосування наглядових заходів 
виховного характеру; 

Правильна 
відповідь: 

 1. затримання неповнолітнього з метою 
застосування наглядових заходів 
виховного характеру; 

  
2.     затримання неповнолітнього з 
метою його обшуку;  

      

  
3.     затримання неповнолітнього з 
метою взяття показань; 

      

  

4.     затримання неповнолітнього з 
метою допровадження його до місця 
проживання 

      

Пояснення: 

 Підпункт  (d)  ст. 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод містить дві обставини, 
за яких неповнолітніх може бути  затримано, а саме: з метою застосування наглядових заходів виховного 
характеру та з метою допровадження його до компетентного органу. Європейський Суд у справі 
Мубіланзіла Майека та Канікі Мітунга проти Бельгії (2007) встановив, що підпункт  (d)  є  не  тільки  
положенням,  яке  дозволяє  затримання  неповнолітнього, він містить конкретні (але не вичерпні) 
приклади обставин, за яких неповнолітніх може бути  затримано. 

Питання: 
 Яка з зазначених обставин є, відповідно до ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканність» 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, законною підставою для арешту чи 
затримання особи, що «здійснене з метою допровадження її до компетентного  судового органу»?  

Відповіді: 

1.      Обґрунтована необхідність 
проведення судово-медичної 
експертизи. Правильна 

відповідь: 
2. Обґрунтована необхідність запобігти 
вчиненню особою правопорушення. 

  

2.     Обґрунтована необхідність 
запобігти вчиненню особою 
правопорушення. 

  
3.     Обґрунтована необхідність 
доставити свідка на судове засідання.  

      

  
4.     Усі варіанти відповіді є 
правильними. 

  
    

Пояснення: 

 1 (с) «законний арешт або затримання особи, здійснене з метою допровадження її до компетентного 
судового органу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо 
обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його 
вчинення». Рішеннями Європейського суду по справам Lawless v. Irela№d (Лоулес проти Ірландії) (№. 3) 
(пар. 13 та 14) та  Irela№d v. the U№ited Ki№gdom (Ірландія проти Сполученого Королівства), § 196) 
встановлюється, що вираз «здійснене з метою допровадження  її до компетентного  судового органу» 
охоплює  всі  три  альтернативні  підстави  для  арешту  або  тримання  під  вартою  відповідно до статті 5 
§ 1 (с). 

Питання: 
 Що з наведеного є складовими права на повагу до приватного і сімейного життя 
( ст. 8 Конвенції про захист прав  людини і основоположних свобод)? 

  



Відповіді: 
1.      Заборона  вимоги оприлюднювати 
свої переконання. 

Правильна 
відповідь: 

2.     Право на повагу до кореспонденції. 

  2.     Право на повагу до кореспонденції.       

  3.     Право змінювати свої переконання.       

  
4.     Заборона примусового позбавлення 
волі. 

      

Пояснення: 
  Ст. 8 Конвенції містить перелік базових складових цього права: приватне життя, сімейне життя, житло, 
кореспонденція. 

Питання: 
 Яке з названих прав забезпечує затриманій особі ст. 5 «Право на свободу та особисту 
недоторканність» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? 

Відповіді: 

 1. Право бути негайно і детально 
поінформованим зрозумілою для неї 
мовою про підстави арешту. 

Правильна 
відповідь: 

    

  

2. Право бути негайно і детально 
поінформованим зрозумілою для неї 
мовою про про будь-яке 
обвинувачення, висунуте проти неї. 

  4. Усі відповіді є правильними. 

  
3. Право ініціювати провадження, в ході 
якого суд встановлює законність 
затримання. 

      

  4. Усі відповіді є правильними       

Пояснення: 

Ці права закріплені в ст. 5 Конвенції: "[2]. Кожен, кого заарештовано, має бути негайно поінформований 
зрозумілою для нього мовою про підстави його арешту і про будь-яке обвинувачення, висунуте проти 
нього."; " 4. Кожен, кого позбавлено свободи внаслідок арешту або тримання під вартою, має право 
ініціювати провадження, в ході якого суд без зволікання встановлює законність затримання і приймає 
рішення про звільнення, якщо затримання є незаконним". 

Питання: 
 Яка з перелічених функцій суперечить визначенню органу як «суду» у контексті § 1 ст. 6 «Право на 
справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? 

Відповіді: 1.      Адміністративна. 
Правильна 
відповідь: 

 4. Жодна з функцій не суперечить 
визначенню органу як «суду» за ст. 6 
Конвенції. 

  2.     Регулятивна.       

  3.     Консультативна.       

  

4.     Жодна з функцій не суперечить 
визначенню органу як «суду» за ст. 6 
Конвенції. 

      

            

Пояснення: 

 Лише  той  факт,  що  орган  виконує  багато  функцій  (адміністративну, регулятивну,  судову,  
консультативну  та  дисциплінарну)  не суперечить  визначенню органу як «суду»  (H. v. Belgium (Х. 
проти Бельгії), пар. 50). 

Питання: 
 Принцип презумпції невинуватості, передбачений § 2 статті 6 «Право на справедливий суд» 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, означає, що… 

Відповіді: 

 1. Кожен, кого обвинувачено у 
вчиненні кримінального 
правопорушення, вважається 
невинуватим доти, доки йому не 
пред’явлене обвинувачення. 

Правильна 
відповідь: 

2.  Кожен, кого обвинувачено у вчиненні 
кримінального правопорушення, 
вважається невинуватим доти, доки його 
вину не буде доведено в законному 
порядку. 

  

2. Кожен, кого обвинувачено у вчиненні 
кримінального правопорушення, 
вважається невинуватим доти, доки 
його вину не буде доведено в законному 
порядку. 

      

  

3. Кожен, кого обвинувачено у вчиненні 
кримінального правопорушення, 
вважається невинуватим доти, доки не 
вступить у законну силу вирок суду. 

      

  4. Тут не має правильної відповіді.       

Пояснення: 
 В § 2 статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних проголошений принцип презумпції 
невинуватості: «кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, вважається 
невинуватим доти, доки його вину не буде доведено в законному порядку». 

Питання: 
 Яке з перелічених нижче прав обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення не 
передбачене статтею 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод? 

Відповіді: 
1.      Мати час і можливості, необхідні 
для підготовки свого захисту. 

Правильна 
відповідь: 

3.     Вимагати перевірки обґрунтованості 
затримання. 



  

2.     Захищати себе особисто чи 
використовувати юридичну допомогу 
захисника. 

      

  
3.     Вимагати перевірки 
обґрунтованості затримання. 

      

  4.     Допитувати свідків обвинувачення.       

Пояснення: 
 Відповідно до положень У § 3 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, право 
особи вимагати перевірки обґрунтованості затримання не передбачене. 

Питання: Що є складовими права на свободу вираження поглядів? 

Відповіді: 1.  Право дотримуватися своїх поглядів. 
Правильна 
відповідь: 

4. Усі відповіді є правильними. 

  
2.  Право одержувати та передавати 
інформацію без втручання держави. 

      

  
3.  Право одержувати та передавати 
інформацію без кордонів. 

      

  4. Усі відповіді є правильними.       

Пояснення: 

 «Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх 
поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно 
від кордонів» -  частина 1 статті 10 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.  

Питання: 
 Чи є збирання доказів судом за власною ініціативою порушенням права на справедливий судовий 
розгляд, (згідно зі ст.  6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод)? 

Відповіді: 
1.     Це в будь-якому випадку є 
порушенням ст. 6. 

Правильна 
відповідь: 

 4. Це не є порушенням ст. 6 Конвенції. 

  

2.     Це не є порушенням ст. 6, якщо 
відповідне положення передбачене 
стосовно певних категорій справ.  

      

  
  

3.     Це не є порушенням ст. 6, якщо суд 
має «загальну юрисдикцію». 
4.     Це не є порушенням ст. 6 Конвенції. 

      

    

Пояснення: 

 У постанові  Суду у справі «Крчмарж та інші проти Чеської Республіки» (Krcmar та ін. Проти Чеської 
Республіки)(п.38)(2000) зазначено, що збирання доказів у справі судом за власною ініціативою саме по собі 
не свідчить про порушення права на справедливий судовий розгляд. 

Питання: 
 Який із перерахованих нижче критеріїв є одним з тих, якими Європейський суд з прав людини 
керується при визначенні рівня незалежності судового органу відповідно до статті 6 «Право на 
справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? 

Відповіді: 
1.     Процедура призначення на посаду 
судді. 

Правильна 
відповідь: 

1. Процедура призначення на посаду 
судді.  

  2.     Кількість обвинувальних вироків.       

  

3.     Відсутність юридичної 
відповідальності судді за винесення 
завідомо неправомірного рішення. 

      

  4.     Усі відповіді є правильними.       

Пояснення: Критерії передбачені Судом у рішенні по справі «Фіндлі проти Сполученого Королівства» (пар. 73) (1997). 

Питання: 
Як визначає Європейський суд з прав людини строк, протягом якого повинна бути звільнена з під 
варти особа, виправдана у скоєнні злочину? 

Відповіді: 1.протягом трьох діб; 
2. протягом доби; 
3. строк має бути мінімальним; 
4.Європейський суд з прав людини не 
висловлювався з цього приводу. 

Правильна 
відповідь: 

3. Строк має бути 
мінімальним 

 

Пояснення: Пояснення: таку позицію суд висловив в рішенні у справі Лабіта проти Італії, 2000 р., п. 171. 

Питання:  Чи існує у держави обов'язок згідно Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 
повідомляти про місцезнаходження особи, яку було затримано правоохоронними органами? 

 1. такого обов’язку у держави немає; 
2. держава зобов’язана це робити; 
3. це питання не врегульовано 
Конвенцією; 
4. це цілком залежить від оперативної 
необхідності. 

Правильна 
відповідь: 

 2. держава 
зобов’язана це 
робити; 

 
 

Пояснення: 
 "Визнавши перебування особи під контролем держави влада бере на себе відповідальність за 
повідомлення про її або його місцезнаходження" (Рішення у справі Кіпр проти Туреччини, 1978 р., п. 174) 

Питання: 
 Чи визнає Європейський суд з прав людини допустимим тримання особи під вартою в якості 
запобіжного заходу на підставі обґрунтованої підозри, що вона буде переховуватись від органів 



досудового слідства або суду? 

Відповіді: 
1. Це питання не належить до 
юрисдикції цього Суду. 

Правильна 
відповідь: 

 3. Визнає.   

  
2. Позиція  Суду з цих питань все ще не 
визначена. 

      

  3. Визнає.         

  4. Не визнає.       

Пояснення: 
 Таку підставу містить ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, тому вона може 
бути застосованою. 

Питання: 
 Чи визнає Європейський суд з прав людини допустимим тримання особи під вартою в якості 
запобіжного заходу на підставі підозри у скоєнні тяжкого злочину? 

Відповіді: 
 1. Це питання не належить до 
юрисдикції цього Суду.  

Правильна 
відповідь: 

 4. Не визнає. 

  
2. Позиція  Суду з цих питань не 
визначена. 

      

  3. Визнає.         

  4. Не визнає.       

Пояснення: 
 Такої підстави ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод не містить, тому вона не 
може бути застосованою. Це підкріплюється практикою Суду.  

Питання: 
 В якому разі прослуховування телефонних переговорів особи органами держави буде вважатися 
втручанням в право на повагу до приватного життя (ст. 8 Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод)?  

Відповіді: 

1. Доки прослуховування відбувається в 
межах оперативно-розшукової 
діяльності воно не є вручанням в право 
на повагу до приватного життя.  

Правильна 
відповідь: 

 3. Само прослуховування є втручанням в 
право на повагу до приватного життя. 

  
2. Лише оприлюднення записів 
прослуховування є втручанням в право 
на повагу до приватного життя. 

      

  

3. Само прослуховування вже є 
втручанням в право на повагу до 
приватного життя. 

      

  

4. Якщо прослуховування мало 
наслідком подальше використання цих 
записів, то це стає втручанням в право 
на повагу до приватного життя. 

      

Пояснення: 

"Перехоплення телефонних повідомлень є втручанням органів влади в сенсі статті 8 п. 2 у здійснення 
права, що гарантоване заявникові в п. 1. Не має значення наступне використання цих записів." (Рішення 
Суду у праві Корр v Switzerla№d, 1998, п. 53) Такої думки суд дотримувався і в інших рішеннях (Мalou№ 
v UK, 1984). 

Питання: 
 Які з наведених ситуацій позбавлення свободи відносяться до випадків правомірного позбавлення 
свободи передбачених ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? 

Відповіді: 1. Законне затримання алкоголіків. 
Правильна 
відповідь: 

 4. Усі варіанти відповіді є правильними. 

  2. Законне затримання бродяг.       

  3. Законне затримання наркоманів.       

  4. Усі варіанти відповіді є правильними.       

Пояснення:  Ці ситуації наведені у п. е) ч. 1, ст.5 Конвенції. 

Питання: 
Чи мають право державні органи, відповідно до Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод, втручатися в процес прозелітизму, тобто у відносини у зв’язку з 
наверненням осіб до певної релігії? 

Відповіді: 
1.     Держава не може втручатись в 
навернення осіб до певної релігії. 

Правильна 
відповідь: 

1. Держава не може втручатись в 
навернення осіб до певної релігії. 

  

2.     Держава може втручатися 
виключно в межах спеціального 
законодавства. 

      

  

3.     Держава вправі не лише втручатися 
в прозелітизм, а і заборонити його 
відповідно до національних традицій. 

      

  
4.     Це питання не регулюється 
Конвенцією. 

      

Пояснення: 
 У справі «Коккінакіс проти Греції» 1993 р. Суд вказав, що, відповідно до ст. 9 ЄКПЛ, держава не має 
втручатися в конфлікт між тими, хто навертає, та тими, кого навертають до релігії. 



Питання: 
Чи може держава визначати легітимний спосіб сповідування релігії : одноособово чи спільно з 
іншими?   

Відповіді: 
1.     Не може, оскільки ці два способи не 
повинні розглядатись як 
взаємовиключаючі. 

Правильна 
відповідь: 

1. Не може, оскільки ці два способи не 
повинні розглядатись як 
взаємовиключаючі. 

  
2.     Може, якщо це потрібно для 
захисту легітимних цілей. 

      

  
3.     Може , якщо існую встановлена 
законом процедура визначення. 

      

  4.     Може, в умовах гострої потреби.       

Пояснення: 

 У справі «Х. проти Об’єднаного Королівства» 1981 р. Європейська Комісія з прав людини зазначила, що ці 
дві альтернативи не можуть розглядатися як такі, що виключають одна одну, або як такі, що надають 
владі право дозволяти одну або забороняти іншу. 

Питання: 
Чи має право держава відступати від своїх зобов’язань за ст. 1 Протокола 1 "Захист  права власності" 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод під час війни або іншої суспільної 
небезпеки? 

Відповіді: 
1.      У жодному випадку не може 
відступати. 

Правильна 
відповідь: 

2. Може лише на умовах і у випадках, що 
прямо визначені Конвенцією.  

  
2.     Може лише на умовах і у випадках, 
що прямо визначені Конвенцією. 

      

  
3.     Може, якщо це передбачено 
національним законом. 

      

  
4.     Може за відсутності заперечень 
інших держав-учасниць Конвенції. 

      

Пояснення:  Такий підхід закріплено у ст. 15 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. 

Питання: 
Чи має право держава відступати від своїх зобов’язань за ст. 9 "Свобода думки, совісті і релігії" 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод під час війни або іншої суспільної 
небезпеки? 

Відповіді: 
1. У жодному випадку не може 
відступати. 

Правильна 
відповідь: 

 2. Може лише на умовах і у випадках, 
що прямо визначені Конвенцією. 

  
2. Може лише на умовах і у випадках, 
що прямо визначені Конвенцією. 

      

  
3. Може, якщо це передбачено 
національним законом. 

      

  
4. Може за відсутності заперечень інших 
держав-учасниць Конвенції. 

      

Пояснення:  Такий підхід закріплений у ст. 15 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. 

Питання: 
В яких випадках держава може застосовувати обмеження ст. 6 "Право на справедливий суд" 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод для інших цілей ніж ті, для яких вони 
встановлені? 

Відповіді: 1. У жодному випадку. 
Правильна 
відповідь: 

 1. У жодному випадку. 

  2. За наявності гострої потреби.       

  
3. Якщо це передбачено національним 
законом. 

      

  
4. За відсутності заперечень інших 
держав-учасниць Конвенції. 

      

Пояснення: 

 Відповідно до ст. 18 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод обмеження, дозволені 
згідно з цією Конвенцією щодо зазначених прав і свобод, не застосовуються для інших цілей ніж ті, для 
яких вони встановлені. 

Питання: 
В яких випадках держава може застосовувати обмеження ст. 10 "Свобода вираження поглядів" 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод для інших цілей ніж ті, для яких вони 
встановлені? 

Відповіді:  1. У жодному випадку. 
Правильна 
відповідь: 

1.У жодному випадку  

   2. За наявності гострої потреби.       

  
 3. Якщо це передбачено національним 
законом. 

      

  
  4. За відсутності заперечень інших 
держав-учасниць Конвенції. 

      

Пояснення: 
 Відповідно до ст. 18 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод обмеження, дозволені 
згідно з цією Конвенцією щодо зазначених прав і свобод, не застосовуються для інших цілей ніж ті, для 
яких вони встановлені. 

Питання: 
В яких випадках держава може застосовувати обмеження до ст. 9 "Свобода думки, совісті і релігії" 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод для інших цілей ніж ті, для яких вони 
встановлені? 



Відповіді: 1. У жодному випадку. 
Правильна 
відповідь: 

1. У жодному випадку. 

  2. За наявності гострої потреби.       

  
3. Якщо це передбачено національним 
законом. 

      

  
4. За відсутності заперечень інших 
держав-учасниць Конвенції. 

      

Пояснення: 

 Відповідно до ст. 18 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод обмеження, дозволені 
згідно з цією Конвенцією щодо зазначених прав і свобод, не застосовуються для інших цілей ніж ті, для 
яких вони встановлені. 

Питання: 
Який спеціальний Закон України регулює відносини, що виникають у звязку з обов’язком держави  
виконати рішення Європейського Суду з прав людини у справах проти України? 

Відповіді: 1.     Закон України “Про прокуратуру”. 
Правильна 
відповідь: 

2. Закон України “Про виконання 
рішень та застосування практики 
Європейського суду з прав  людини”. 

  

2.     Закон України “Про виконання 
рішень та застосування практики 
Європейського суду з прав  людини”. 

      

  3.     Кримінальний кодекс України.       

  
4.     Кримінальний процесуальний 
кодекс України. 

      

Пояснення: 

 В преамбулі Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з 
прав людини»  зазначено, “що Цей Закон  регулює  відносини,  що  виникають  у  зв'язку   з  обов'язком  
держави  виконати  рішення Європейського  суду з прав людини у справах проти України». 

Питання: 
Відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод чи вважається 
дискримінацією обмеження державою політичної діяльності іноземців? 

Відповіді: 

1.     Уважається в разі законного 
перебування іноземця на території 
держави. 

Правильна 
відповідь: 

 3. Не вважається, оскільки Конвенцією 
прямо передбачено таку можливість. 

  

2.     Не вважається в разі незаконного 
перебування іноземця на території 
держави. 

      

  
3.     Не вважається, оскільки Конвенцією 
прямо передбачено таку можливість. 

      

  

4.     Уважається оскільки іноземці мають 
користуватись тими ж правами, що і 
громадяни. 

      

Пояснення: 

 В ст. 16 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зазначено: “жодне з положень статей 
10, 11 і 14 не може розглядатись як таке, що забороняє Високим Договірним Сторонам встановлювати 
обмеження на політичну діяльність іноземців” 

Питання: 
Чи може держава, згідно Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, втручатися у 
рішення особи про зміну своєї релігії? 

Відповіді: 1.     Не може, за жодних обставин. 
Правильна 
відповідь: 

1. не може, за жодних обставин;  

  2.     Може без будь-яких обмежень.       

  
3.     Може лише в інтресах громадської 
безпеки. 

      

  
4.     Може лише в інтресах захисту прав 
інших людей. 

      

Пояснення: 
У справі «Коккінакіс проти Греції» 1993 р. Суд вказав, що ст. 9 ЄКПЛ не залишає ніякого місця для 
втручання державою в свободу мати чи змінювати релігію. 

Питання: 
  Чи мають релігійні організації (зокрема, церкви) право на звернення до Європейського суду з прав 
людини про порушення щодо них прав за ст. 9 "Свобода думки, совісті і релігії" Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод? 

Відповіді: 
1.     Мають право за згодою відповідних 
органів виконавчої влади держави. 

Правильна 
відповідь: 

2. завжди мають право як представники 
членів релігійної організації; 

  
2.     Завжди мають право як 
представники членів релігійної 
організації. 

      

  

3.     Не мають права, оскільки 
організація не може визнаватись 
потерпілою за змістом ст. 34 Конвенції. 

      

  
4.     Не мають права, оскільки ст. 9 
поширюється лише на фізичних осіб. 

      

Пояснення: 
 Такий підхід було визначено у рішенні  Європейської Комісії з прав  людини «Пастор Х та церква 
Саєнтології проти Швеції», 1979 р. 



Питання: 
 Які цілі обмеження права на свободу вираження поглядів не можуть бути  підставою для визнання 
такого обмеження правомірним відповідно до ст. 10 “Право на свободу вираження поглядів” 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?   

Відповіді: 1.      Інтереси національної безпеки. 
Правильна 
відповідь: 

 4. Запобігання публічної критики 
органів державної влади. 

  2.     Захист репутації інших людей.       

  3.     Захист прав інших людей.       

  
4.     Запобігання публічної критики 
органів державної влади. 

      

Пояснення: 

 Відповідно до ч. 2 ст. 10 Конвенції: Здійснення цих свобод, оскільки воно пов'язане з обов'язками і 
відповідальністю, може підлягати таким формальностям, умовам, обмеженням або санкціям, що 
встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки, 
територіальної цілісності або громадської безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, для 
охорони здоров'я чи моралі, для захисту репутації чи прав інших осіб, для запобігання розголошенню 
конфіденційної інформації або для підтримання авторитету і безсторонності суду. 

Питання: 
 Які цілі обмеження права на свободу вираження поглядів є підставою для визнання такого 
обмеження правомірним відповідно до ст. 10 “Право на свободу вираження поглядів ” Конвенції про 
захист прав людини та основоположних свобод?   

Відповіді: 1.  Інтереси національної безпеки. 
Правильна 
відповідь: 

 4. Усі варіанти відповіді є правильними. 

  2. Захист репутації інших людей.       

  3. Захист прав інших людей.       

  4. Усі варіанти відповіді є правильними.       

Пояснення: 

 Відповідно до ч. 2 ст. 10 Конвенції: Здійснення цих свобод, оскільки воно пов'язане з обов'язками і 
відповідальністю, може підлягати таким формальностям, умовам, обмеженням або санкціям, що 
встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки, 
територіальної цілісності або громадської безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, для 
охорони здоров'я чи моралі, для захисту репутації чи прав інших осіб, для запобігання розголошенню 
конфіденційної інформації або для підтримання авторитету і безсторонності суду. 

Питання: 
 Які цілі виключно необхідного застосування сили є підставою не розглядати позбавлення життя як 
порушення права на життя відповідно до ст. 2 “Право на життя” Конвенції про захист прав людини 
та основоположних свобод”? 

Відповіді: 
1.     Захист економічного добробуту 
країни. 

Правильна 
відповідь: 

 4. Учинення правомірних дій для 
придушення заворушення. 

  
2.     Захист санітарно-епідеміологічного 
благополуччя населення. 

      

  
3.     Перешкоджання поширенню 
інфекційних хвороб. 

      

  
4.     Учинення правомірних дій для 
придушення заворушення 

      

Пояснення: 
 Ч. 2 ст. 2 «Право на життя» Конвенції зазначено наступне : "Позбавлення життя не розглядається як таке, 
що вчинене на порушення цієї статті, якщо воно є наслідком виключно необхідного застосування сили: 

  a) для захисту будь-якої особи від незаконного насильства; 

  
  

b) для здійснення законного арешту або для запобігання втечі особи, яку законно тримають під вартою; 

c) при вчиненні правомірних дій для придушення заворушення або повстання". 

Питання: 
 Які цілі виключно необхідного застосування сили є підставою не розглядати позбавлення життя як 
порушення права на життя відповідно до ст. 2 “Право на життя” Конвенції про захист прав людини 
та основоположних свобод”? 

Відповіді: 
1.     Захист честі і ділової репутації 
особи. 

Правильна 
відповідь: 

 3. Здійснення законного арешту. 

  
2.     Учинення правомірних дій щодо 
особи, яка незаконно перебуває на 
території країни. 

      

  3.     Здійснення законного арешту.       

  4.     Усі варіанти є правильними.       

Пояснення: 
 Ч. 2 ст .2 «Право на життя» Конвенції зазначено наступне : Позбавлення життя не розглядається як таке, 
що вчинене на порушення цієї статті, якщо воно є наслідком виключно необхідного застосування сили: 

  a) для захисту будь-якої особи від незаконного насильства; 

  b) для здійснення законного арешту або для запобігання втечі особи, яку законно тримають під вартою; 

  c) при вчиненні правомірних дій для придушення заворушення або повстання. 

Питання: 
Які цілі виключно необхідного застосування сили є підставою не розглядати позбавлення життя як 
порушення права на життя відповідно до ст. 2 “Право на життя” Конвенції про захист прав людини 
та основоположних свобод”? 



Відповіді: 
1.     Захист особи від незаконного 
насильства. 

Правильна 
відповідь: 

 4. Усі варіанти є правильними. 

  2.     Здійснення законного арешту.       

  
3.     Запобігання втечі особи, що 
перебуває під вартою. 

      

  4.     Усі варіанти є правильними.       

Пояснення: 
 Ч. 2 ст .2 «Право на життя» Конвенції зазначено наступне : Позбавлення життя не розглядається як таке, 
що вчинене на порушення цієї статті, якщо воно є наслідком виключно необхідного застосування сили: 

  a) для захисту будь-якої особи від незаконного насильства; 

  b) для здійснення законного арешту або для запобігання втечі особи, яку законно тримають під вартою; 

  c) при вчиненні правомірних дій для придушення заворушення або повстання. 

Питання: 
 Що з наведеного належить до складових права на свободу вираження поглядів (ст. 10 Конвенції про 
захист прав людини та основоположних свобод)? 

Відповіді: 
1.     Свобода дотримуватися своїх 
поглядів. 

Правильна 
відповідь: 

 4. Усі відповіді є правильними. 

  2.     Свобода передавати інформацію.       

  3.     Свобода одержувати інформацію.       

  4.     Усі відповіді є правильними.       

Пояснення: 
 Ч. 1 ст. 10. Конвенції: Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу 
дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів 
державної влади і незалежно від кордонів.  

Питання: 
На яких умовах може бути обмежено право не бути підданому катуванню або нелюдському 
поводженню (ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод)? 

Відповіді: 1.     На умовах, що встановлені законом. 
Правильна 
відповідь: 

 3. Це право не підлягає жодним 
обмеженням. 

  

2.     На умовах, що встановлені законом 
і є необхідними в демократичному 
суспільстві. 

      

  
3.     Це право не підлягає жодним 
обмеженням. 

      

  
4.     На умовах, що визначені у Статуті 
Ради Європи. 

      

Пояснення: 
 Відповідно до змісту ст. 3 Конвенції встановлені нею заборони є абсолютними, тобто не допускається 
жодного винятку. 

Питання: 
 Яка з наведених цілей не може бути легітимною метою обмеження права на свободу думки, совісті 
та релігії згідно зі статтею 9  Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? 

Відповіді: 
1.     Інтереси підтримання 
економічного добробуту країни. 

Правильна 
відповідь: 

1.     Інтереси підтримання економічного 
добробуту країни. 

  2.     Захист прав і свобод інших осіб.       

  3.     Інтереси громадської безпеки.       

  4.     Охорона публічного порядку.       

Пояснення: 

 Свобода сповідувати свою релігію або переконання підлягає лише таким обмеженням, що встановлені 
законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах громадської безпеки, для охорони 
публічного порядку, здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб. -  частина 2 статті 9 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. 

Питання: 
 На кого  з перелічених осіб не поширюються загальні гарантії захисту свободи вираження поглядів, 
що передбачені ст. 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод ? 

Відповіді: 
1.     Особи, які незаконно перебувають 
на території країни. 

Правильна 
відповідь: 

 4. Жодна з названих категорій немає 
таких обмежень. 

  
2.     Особи, стосовно яких вирішується 
питання про екстрадицію. 

      

  

3.     Громадяни держав, що не є 
учасниками Конвенції, в період 
транзитного переміщення територією 
держави, яка є учасницею Конвенції. 

      

  
4.     Жодна з названих категорій не має 
таких обмежень. 

      

Пояснення: 
 Відповідно до ст. 10 Конвенції: “Кожен має право на свободу вираження поглядів.” Тобто будь-яка особа, 
що перебуває під юрисдикцією держави  може мати такі гарантії ( за виключенням випадків, легітимність 
яких оцінюється  відповідно умовам і правилам встановленим Конвенцією) 

Питання: 
 В яких випадках Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод допускає обмеження 
права не бути підданому катуванню? 

Відповіді: 1. Не допускає. Правильна  1. Не допускає. 



відповідь: 

  2. Допускає під час ведення війни.       

  
3. Допускає в умовах надзвичайного 
стану. 

      

  
4. Допускає щодо осіб, які порушують 
закон в місцях позбавлення волі.  

      

Пояснення: 
 За змістом ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод відступ від цієї заборони  
(обмеження права не бути підданому такому поводженню) є абсолютно неможливим . 

Питання: 
В яких випадках Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод допускає обмеження 
права не бути підданому принижуючому гідність поводженню? 

Відповіді: 1. Не допускає. 
Правильна 
відповідь: 

1. Не допускає. 

  2. Допускає під час ведення війни.       

  
3. Допускає в умовах надзвичайного 
стану. 

      

  
4. Допускає щодо осіб, які порушують 
закон в місцях позбавлення волі. 

      

Пояснення: 
 За змістом ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод відступ від цієї заборони  
(обмеження права не бути підданому такому поводженню) є абсолютно неможливим. 

Питання: 
 В яких випадках Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод допускає обмеження 
права не бути підданому нелюдському поводженню? 

Відповіді: 

1. Допускає стосовно осіб, які 
порушують закон в місцях позбавлення 
волі. 

Правильна 
відповідь: 

 4. Не допускає. 

  2. Допускає під час ведення війни.       

  
3. Допускає в умовах надзвичайного 
стану. 

      

  4. Не допускає.       

Пояснення: 
 За змістом ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод відступ від цієї заборони  
(обмеження права не бути підданому такому поводженню) є абсолютно неможливим  

Питання: 
Який державний орган (посадова особа) представляє Україну як сторону при розгляді справ 
Європейським Судом з прав людини?  

Відповіді: 1.     Генеральний прокурор України. 
Правильна 
відповідь: 

2. Урядовий уповноважений у справах 
Європейського суду з прав людини. 

  

2.     Урядовий уповноважений у 
справах Європейського суду з прав 
людини. 

      

  
3.     Уповноважений Верховної Ради з 
прав людини. 

      

  4.     Усі відповіді є правильними.       

Пояснення: 
 У загальному виді повноваження такого інституту визначено Законом України « Про виконання рішень 
та застосування практики Європейського Суду з прав людини». Рішення  щодо запровадження посади 
Урядового  уповноваженого  приймає Кабінет Міністрів України. 

Питання: 
 Який орган Ради Європи здійснює нагляд за виконанням державами рішень Європейського суду з 
прав людини, в яких встановлено порушення зобов'язань держав за Конвенцією  про захист прав 
людини і основоположних свобод? 

Відповіді: 1.     Комітет з ефективності правосуддя. 
Правильна 
відповідь: 

3. Комітет міністрів Ради Європи. 

  
2.     Комісар Ради Європи з прав 
людини. 

      

  3.     Комітет міністрів Ради Європи.       

  4.     Європейський Суд з прав людини.       

Пояснення:  Такі повноваження Комітету Міністрів передбачені ст. 46 Конвенції. 

Питання:  На які види робіт чи занять не поширюється поняття «примусова чи обов’язкова праця»? 

Відповіді: 

1.     Будь-яка роботу, виконання якої 
зазвичай вимагається під час тримання 
в умовах позбавлення свободи або під 
час умовного звільнення. 

Правильна 
відповідь: 

 4. Усі варіанти є правильними. 

  
2.     Будь-яка служба військового 
характеру. 

      

  

3.     Будь-яка служба, що вимагається у 
випадку надзвичайної ситуації або 
стихійного лиха, яке загрожує життю чи 
благополуччю суспільства. 

      



  4.     Усі варіанти є правильними.       

Пояснення: 
У ч. 3 статті 4 Конвенції зазначається: "Для цілей цієї статті значення терміна "примусова чи обов'язкова 
праця" не поширюється: 

  
a) на будь-яку роботу, виконання якої зазвичай вимагається під час призначеного згідно з положеннями 
статті 5 цієї Конвенції тримання в умовах позбавлення свободи або під час умовного звільнення; 

  

b) на будь-яку службу військового характеру або - у випадку, коли особа відмовляється від неї з мотивів 
особистих переконань у країнах, де така відмова визнається, - службу, яка вимагається замість обов'язкової 
військової служби; 

  
c) на будь-яку службу, що вимагається у випадку надзвичайної ситуації або стихійного лиха, яке загрожує 
життю чи благополуччю суспільства; 

  d) на будь-яку роботу чи службу, яка є частиною звичайних громадянських обов'язків. 

Питання: 
 У яких випадках застосування смертної кари не є порушенням ст. 2 «Право на життя» Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод та Протоколів 6 і 13 до неї? 

Відповіді: 

 1.  У випадку винесення судом 
смертного вироку за вчинення злочину, 
за який передбачено такий вид 
покарання. 

Правильна 
відповідь: 

 4. З урахуванням протоколів 6 та 13, 
застосування смертної кари є 
порушенням ст. 2 у будь-якому випадку. 

  
 2. Смертну кару можна застосовувати у 
військовий час та за військові злочини. 

      

  

 3. Україна самостійно вирішує це 
питання у національному 
законодавстві. 

      

  

 4. З урахуванням протоколів 6 та 13, 
застосування смертної кари є 
порушенням ст. 2 у будь-якому 
випадку. 

      

Пояснення:  Відповідно до Протоколів 6 та 13 до Конвенції встановлена загальна заборона  смертної кари. 

Питання: 
 Що з переліченого не належить до заходів, що відповідно до практики Європейського суду з прав 
людини мають застосовуватись до початку будь-якого позбавлення волі і незалежно від правового 
режиму такого позбавлення волі? 

Відповіді: 1.     Доступ до адвоката. 
Правильна 
відповідь: 

 4. Право на мовчання. 

  2.     Медичний огляд.       

  
3.     Право повідомити третю сторону 
про затримання. 

      

  4.     Право на мовчання.       

Пояснення: 
 Обов’язкові превентивні заходи проти неналежного поводження, названі у варіантах 1-3 перелічені у 
Рішенні по справі Коробов проти України (2011 року); право на мовчання до них не відноситься. 

Питання: 
За яких умов тримання особи під вартою на досудовій стадії протягом 5 років та 8 місяців може бути 
визнане як таке, що не становить порушення ст. 5 “Право на свободу та особисту недоторканість” 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? 

Відповіді: 
1.      Це буде порушення за будь-яких 
умов. 

Правильна 
відповідь: 

4. За умови, що справа є складною і 
передбачає проведення слідчих дій в 
кількох країнах. 

  

2.     Достатньо того, що особа 
підозрюється у скоєнні особливо 
тяжкого злочину. 

      

  3.     Це не є порушенням взагалі.       

  
4.     За умови, що справа є складною і 
передбачає проведення слідчих дій в 
кількох країнах. 

      

Пояснення: Такий висновок було зроблено Судом у рішенні по справі Erere№ vs. Germa№y (6 листопада 2014 року). 

Питання: 
 Хто з перелічених суб'єктів  не наділений правом подавати до Європейського суду з прав людини 
скарги на порушення Україною прав людини і основоположних свобод? 

Відповіді: 1.     Генеральна прокуратура  України. 
Правильна 
відповідь: 

1. Генеральна прокуратура України. 

  
2.     Редакція ЗМІ, що видається в 
Україні. 

      

  
3.     Іноземець, який тимчасово 
перебуває на території України. 

      

  
4.     Юридична особа приватного права 
(резидент України). 

      

Пояснення: 
Таке обмеження витікає зі змісту  ст. 35 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, де 
вказується, що «Суд може приймати заяви від будь-якої особи, неурядової організації або групи осіб, які 
вважають себе потерпілими від допущеного однією з Високих Договірних Сторін порушення прав, 



викладених у Конвенції або протоколах до неї.» 

Питання: 
 Яка з наведених цілей не може бути легітимною метою обмеження права на свободу мирних зібрань 
згідно зі статтею 11  Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? 

Відповіді: 1.     Охорона здоров’я та моралі. 
Правильна 
відповідь: 

 2. Підтримання авторитету та 
безсторонності суду. 

  
2.     Підтримання авторитету та 
безсторонності суду. 

      

  3.     Захист прав та свобод інших людей.       

  
4.     Національна або громадська 
безпека. 

      

Пояснення: 

Відповідно до ст. 18 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод  «Обмеження, 
дозволені згідно з цією Конвенцією щодо зазначених прав і свобод, не застосовуються для інших цілей ніж 
ті, для яких вони встановлені.» Ч. 2 ст. 11 Конвенції встановлює легітимні цілі обмеження права на мирні 
зібрання : «Здійснення цих прав не підлягає жодним обмеженням, за винятком тих, що встановлені 
законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної або громадської безпеки, 
для запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я чи моралі або для захисту прав і 
свобод інших осіб». 

Питання: 
Що з наведеного, згідно українського законодавства, є способом відновлення попереднього 
юридичного стану особи, щодо якої Європейським судом з прав людини встановлено порушення 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? 

Відповіді: 1.     повторний розгляд справи судом; 
2.     виплата морального 
відшкодування; 
3.     компенсація витрат на отримання 
правової допомоги; 
4.     всі названі заходи. 

Правильна 
відповідь: 

1. повторний розгляд справи судом 

Пояснення:   Способи  відновлення попереднього юридичного стану особи визначені у частині 3 статті 10 Закону 
України « Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини»; одним з 
них є відновлення судового провадження (повторний судовий розгляд) 

Питання: Що з наведеного, згідно українського законодавства, є способом відновлення попереднього 
юридичного стану особи, щодо якої Європейським судом з прав людини встановлено порушення 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? 

Відповіді: 1.     виплата  відшкодування витрат на 
правову допомогу; 
2.     повторний розгляд справи 
адміністративним органом; 
3.     притягнення до відповідальності 
осіб, чиї дії спричинили порушення 
прав; 
4.     всі названі заходи. 

 2. повторний розгляд справи 
адміністративним органом 

Пояснення: 
Способи  відновлення попереднього юридичного стану особи визначені у частині 3 статті 10 Закону 
України « Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини» ; одним 
з них є повторний розгляд справи адміністративним органом 

Питання: 
 Чи дозволяє Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод застосування до особи 
тримання під вартою в якості запобіжного заходу на підставі припущення органів слідства, що вона 
буде переховуватись від органів досудового слідства або суду? 

Відповіді: 
1. Це питання не належить до 
юрисдикції цього Суду. 

Правильна 
відповідь: 

4. не дозволяє. 

  
2. Позиція  Суду з цих питань не 
визначена. 

  
  
  

  3. Дозволяє.       

  4. Не дозволяє.       

Пояснення: 

Пп. "с" п. 1 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: "законний арешт або 
затримання особи, здійснене з метою допровадження її до компетентного судового органу за наявності 
обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо обґрунтовано вважається необхідним 
запобігти вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення; Тобто у тексті  статті акцент 
зроблено на існуванні не будь-якого припущення чи просто “підозри” а обґрунтованої підозри. 

Питання: 
 Яка з наведених обставин не може бути підставою для обмеження публічності судового розгляду 
(обмеження доступу преси та публіки) відповідно до ст. 6 Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод? 

Відповіді: 
1. Якщо це може зашкодити інтересам 
правосуддя. 

Правильна 
відповідь: 

3. Якщо цього вимагають інтереси 
підтримання економічного добробуту 
країни. 

  
2. Якщо це потрібно для захисту 
приватного життя. 

      

  3. Якщо цього вимагають інтереси       



підтримання економічного добробуту 
країни. 

  
4. Якщо цього вимагають інтереси 
національної безпеки. 

      

Пояснення: 

 Частина 1 статті 6 Конвенції містить вичерпний перелік випадків відступу від принцип публічності 
судового розгляду": Судове рішення проголошується публічно, але преса і публіка можуть бути не 
допущені в зал засідань протягом усього судового розгляду або його частини в інтересах моралі, 
громадського порядку чи національної безпеки в демократичному суспільстві, якщо того вимагають 
інтереси неповнолітніх або захист приватного життя сторін, або - тією мірою, що визнана судом суворо 
необхідною, - коли за особливих обставин публічність розгляду може зашкодити інтересам правосуддя.» 

Питання: 

Відповідно до ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканність» Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини як слід визначати 
(кваліфікувати) примусове перебування психічнохворої особи у лікарні закритого типу на підставі  
судового рішення? 

Відповіді: 1.     Як позбавлення свободи. 
Правильна 
відповідь: 

 1. Як позбавлення свободи. 

  2.     Як покарання.       

  
3.     Ст. 5 Конвенції не застосовується до 
такої ситуації, оскільки особа є 
психічнохворою. 

      

  4.     Як медична процедура.       

Пояснення: 

Такий випадок прямо передбачений  підпунктом е) пункту 5 статті 5 Конвенції . Крім того, в  рішенні по 
справі Вінтерверп проти Нідерландів (1979 р).  Європейський Суд з прав людини вказав на те, що 
примусове перебування особи в психіатричній лікарні є позбавленням свободи і має оцінюватись за 
стандартами статті 5. 

Питання: 
Відповідно до тлумачень ст. 10 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 
Європейським судом з прав людини, яка з названих категорій осіб має найнижчий рівень захисту від 
критики чи висловлювання оцінок та суджень про неї, які вона вважає критичними? 

Відповіді: 1.     прокурор міста; 
2.     міністр Кабінету міністрів; 
3.     звичайний громадянин; 
4.     журналіст. 

Правильна 
відповідь: 

2.міністр Кабінету міністрів. 

Пояснення: 
 В рішеннях Європейського суду з прав людини послідовно застосовується принцип, згідно з яким, межі 
допустимої критики щодо політиків чи членів уряду є ширшими, ніж щодо звичайних громадян 
(приватних осіб). (див. рішення у справі «Lingens v. Austria» від 8 липня 1986 р.) 

Питання:  Якою є юридична сила протоколів до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? 

Відповіді: 

1. Ці акти не мають обов'язкової 
юридичної сили і їх застосовують в 
якості рекомендацій. 

Правильна 
відповідь: 

 2. Ці акти є міжнародними договорами 
України і мають таку саму юридичну 
силу, як Конвенція. 

  
2. Ці акти є міжнародними договорами 
України і мають таку саму юридичну 
силу, як Конвенція. 

      

  

3. Норми протоколів до Конвенції 
застосовують у разі, якщо вони не 
суперечать законам України. 

      

  

4. Норми протоколів до Конвенції 
застосовують у разі, якщо вони не 
суперечать постановам Кабінету 
Міністрів України. 

      

Пояснення: 

Протоколи до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод укладають як міжнародні 
договори, які набувають чинності шляхом ратифікації. Саме так вони набували чинності і для України. 
Отже вони мають таку саму юридичну силу, як Конвенція про захист прав людини і основоположних 
свобод. 

Питання: 
 З якого моменту набуває чинності для України Конвенція про захист прав людини і 
основоположних свобод  (визначте загальний принцип)? 

Відповіді: 1.     З дати її підписання. 
Правильна 
відповідь: 

3. З дати депонування ратифікаційної 
грамоти в Раді Європи. 

  2.     З дати її ратифікації.       

  
3.     З дати депонування ратифікаційної 
грамоти в Раді Європи. 

      

  
4.     З дати отримання першої скарги до 
Європейського Суду з прав  людини. 

      

Пояснення: 

 В частині 4 статті 59 Конвенції зазначено , що  «стосовно будь-якого підписанта цієї Конвенції, що 
ратифікуватиме її після набрання нею чинності, Конвенція набирає чинності з дня депонування його 
ратифікаційної грамоти» 
  



  
  
  

Питання: 
 З яких джерел фінансується виконання рішення Європейського Суду з прав людини, яким визнано 
порушення Україною прав людини? 

Відповіді: 1.     За рахунок Ради Європи. 
Правильна 
відповідь: 

 2. За рахунок державного бюджету 
України. 

  
2.     За рахунок державного бюджету 
України. 

      

  3.     За рахунок місцевих бюджетів.       

  

4.     За рахунок коштів, які мають бути 
сплачені особами, чиї дії та 
бездіяльність були причиною 
порушень. 

      

Пояснення: 
 Це передбачено ст. 3 Закону України « Про виконання рішень та застосування практики Європейського 
Суду з прав людини». 

Питання: 
 Право на вільні вибори, що закріплено у ст. 3 Протоколу 1 до  Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод поширюється на: 

Відповіді: 

1.     На будь-які вибори, що 
проводяться на підставі спеціального 
закону. 

Правильна 
відповідь: 

2. На вибори до законодавчого органу. 

  
2.     На вибори до законодавчого 
органу. 

      

  3.     На вибори Президента країни.       

  4.     На вибори суддів.       

Пояснення: 
 Високі Договірні   Сторони  зобов'язуються  проводити  вільні вибори з розумною  періодичністю  
шляхом  таємного  голосування  в умовах,  які  забезпечують  вільне вираження думки народу у виборі 
законодавчого органу (ст. 3 Протоколу 1 до  Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод). 

Питання: 
 Що з наведеного є ознакою “вільних виборів” відповідно до ст. 3 Протоколу 1 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод? 

Відповіді: 
1.     Державне фінансування 
політичних партій. 

Правильна 
відповідь: 

 3. Таємність голосування. 

  
2.     Обмеження виборчих фондів 
кандидатів. 

      

  3.     Таємність голосування.       

  4.     Усі відповіді є вірними.       

Пояснення: 

Високі Договірні   Сторони  зобов'язуються  проводити  вільні вибори з розумною  періодичністю  шляхом  
таємного  голосування  в умовах,  які  забезпечують  вільне вираження думки народу у виборі 
законодавчого органу (ст. 3 Протоколу 1 до  Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод). 

Питання: 
 Які з названих процесуальних гарантій має кожний обвинувачений у вчиненні кримінального 
правопорушення відповідно до змісту ст. 6 “ Право на справедливий суд” Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод? 

Відповіді: 1.     Вимагати виклику свідків захисту. 
Правильна 
відповідь: 

4. Усі варіанти є правильними.  

  2.     Допитувати свідків обвинувачення.       

  
3.     Вимагати допиту свідків 
обвинувачення. 

      

  4.     Усі варіанти є правильними.       

Пояснення: 
Пп. "d" п. 3 ст. 6 Конвенції : “Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має 
щонайменше такі права допитувати свідків обвинувачення або вимагати, щоб їх допитали, а також 
вимагати виклику й допиту свідків захисту на тих самих умовах, що й свідків обвинувачення" 

Питання: 
 Що з наведеного є ознакою “вільних виборів” відповідно до ст. 3 Протоколу 1 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод? 

Відповіді: 
1. Розумна періодичність проведення 
виборів. 

Правильна 
відповідь: 

 1. Розумна періодичність проведення 
виборів. 

  
2. Обмеження виборчих фондів 
кандидатів. 

      

  
3. Заборона участі нерезидентів у 
місцевих виборах. 

      

  4. Усі названі характеристики.       

Пояснення: 

 Високі Договірні   Сторони  зобов'язуються  проводити  вільні вибори з розумною  періодичністю  
шляхом  таємного  голосування  в умовах,  які  забезпечують  вільне вираження думки народу у виборі 
законодавчого органу (ст. 3 Протоколу 1 до  Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод). 

Питання:  Виходячи зі  змісту ст. 6 “Право на справедливий суд” Конвенції про захист прав людини і 



основоположних свобод, що з наведеного може бути підставою надання безоплатної правової 
допомоги особі, яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення? 

Відповіді: 
1.     Брак достатніх коштів для 
залучення захисника. 

Правильна 
відповідь: 

 1. Брак достатніх коштів для залучення 
захисника. 

  2.     Складність справи.       

  3.     Перебування особи під вартою.       

  4.     Усі названі обставини.       

Пояснення: 

Пп. "с" п. 3 ст. 6 Конвенції : “Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має 
щонайменше такі права захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу захисника, 
вибраного на власний розсуд, або - за браком достатніх коштів для оплати юридичної допомоги 
захисника - одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси правосуддя. 

Питання: 
 Виходячи зі  змісту ст. 6 “Право на справедливий суд” Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод яка з наведених обставин може бути підставою надання безоплатної 
правової допомоги особі, яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення? 

Відповіді: 
1.     Лише факт відсутності коштів для 
оплати послуг захисника. 

Правильна 
відповідь: 

2. Відсутність коштів у поєднанні з 
наявністю інтересів правосуддя щодо 
надання безоплатної правової допомоги 
такій особі; 

  

2.     Відсутність коштів у поєднанні з 
наявністю інтересів правосуддя щодо 
надання безоплатної правової допомоги 
такій особі. 

      

  

3.     Відсутність фактів нанесення 
збитків державі внаслідок 
правопорушення, у вчиненні якого 
обвинувачується особа. 

      

  4.     Жодна з названих обставин.       

Пояснення: 

 Пп. "с" п. 3 ст. 6 Конвенції : “Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має 
щонайменше такі права захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу захисника, 
вибраного на власний розсуд, або - за браком достатніх коштів для оплати юридичної допомоги 
захисника - одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси правосуддя. 

Питання: 
 Виходячи зі  змісту ст. 6 “Право на справедливий суд” Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод яка з наведених обставин може бути підставою надання безоплатної 
допомоги перекладача особі, яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення? 

Відповіді: 1.     Особа відмовляється розмовляти. 
Правильна 
відповідь: 

3. Особа не розуміє мови, яка 
використовується у суді, або не 
розмовляє нею. 

  
2.     Національний суд не має 
повноважень щодо призначення 
допомоги перекладача. 

      

  

3.     Особа не розуміє мови, яка 
використовується у суді або не 
розмовляє нею. 

      

  
4.     Безоплатна допомога перекладача 
ст. 6 Конвенції не передбачена. 

      

Пояснення: 

Пп. "е" п. 3 ст. 6 Конвенції : Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має 
щонайменше такі права якщо він не розуміє мови, яка використовується в суді, або не розмовляє нею, - 
одержувати безоплатну допомогу перекладача. 

Питання: 
Виходячи зі  змісту процесуальних гарантій ст. 6 “Право на справедливий суд” Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод, які види безоплатної допомоги можуть надаватись особі, яка 
обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення?  

Відповіді: 1.     Безоплатна допомога перекладача. 
Правильна 
відповідь: 

 1. Безоплатна допомога перекладача. 

  2.     Безоплатна допомога нотаріуса.       

  3.     Безоплатна психологічна  допомога.       

  
4.     Усі названі види безоплатної 
допомоги.  

      

Пояснення: 

Стаття 6 Конвенції :" ... 3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має 
щонайменше такі права: a) бути негайно і детально поінформованим зрозумілою для нього мовою про 
характер і причини обвинувачення, висунутого проти нього; b) мати час і можливості, необхідні для 
підготовки свого захисту; c) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу захисника, 
вибраного на власний розсуд, або - за браком достатніх коштів для оплати юридичної допомоги 
захисника - одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси правосуддя; d) 
допитувати свідків обвинувачення або вимагати, щоб їх допитали, а також вимагати виклику й допиту 
свідків захисту на тих самих умовах, що й свідків обвинувачення; e) якщо він не розуміє мови, яка 



використовується в суді, або не розмовляє нею, - одержувати безоплатну допомогу перекладача." 

Питання: 
Виходячи зі  змісту процесуальних гарантій ст. 5 “Право на свободу та особисту недоторканість” 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод перед ким має негайно постати кожен, 
кого заарештовано або затримано?   

Відповіді: 

1.     Перед прокурором чи іншою 
особою, що виконує його 
повноваження. 

Правильна 
відповідь: 

2. Перед  суддею чи іншою посадовою 
особою, якій законом надано право 
здійснювати судову владу. 

  
2.     Перед  суддею чи іншою посадовою 
особою, якій законом надано право 
здійснювати судову владу. 

      

  3.     Перед слідчим.       

  
4.     Перед омбудсменом чи його 
представником. 

      

Пояснення: 

 3. Кожен, кого заарештовано або затримано згідно з положеннями підпункту "c" пункту 1 цієї статті, має 
негайно постати перед суддею чи іншою посадовою особою, якій закон надає право здійснювати судову 
владу, і йому має бути забезпечено розгляд справи судом упродовж розумного строку або звільнення під 
час провадження. Таке звільнення може бути обумовлене гарантіями з'явитися на судове засідання. 

Питання: 

 Як слід розуміти термін “інформація” у тексті ст. 10 "Свобода вираження поглядів" Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод: "Це право включає свободу дотримуватися своїх 
поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і 
незалежно від кордонів»? 

Відповіді: 
1.     Будь-яка інформація (незалежно від 
форми та носіїв). 

Правильна 
відповідь: 

1. Будь-яка інформація (незалежно від 
форми та носіїв). 

  2.     Лише усна інформація.       

  
3.     Лише інформація, що передається 
за допомогою засобів масової 
інформації. 

      

  4.     Лише письмова інформація.       

Пояснення: 
 Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини  до поняття «вираження поглядів» 
відноситься передача будь-якої інформації. (наприклад, Справа Касадо Кока проти Іспанії,1994 р.)  

Питання: 
Що з наведеного є інформацією в розумінні ст. 10  "Свобода вираження поглядів" Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод? 

Відповіді: 1.     Музика. 
Правильна 
відповідь: 

 4. Усі відповіді є правильними. 

  2.     Живопис.       

  3.     Хореографія.       

  4.     Усі відповіді є правильними.       

Пояснення: 

Практика Європейського Суду з прав людини базується на “ широкому “ тлумаченні цього терміну : 
«Вираження поглядів може бути усним і письмовим. Інформація може бути передана мовою художнього 
мистецтва (музика, хореографія, живопис та ін.), за допомогою радіо або телебачення або іншої діяльності 
з передачі або надання інформації» (Рішення у справі Касадо Кока проти Іспанії, 1994 р.) 

Питання: 
 Що з наведеного є інформацією в розумінні ст. 10  "Свобода вираження поглядів" Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод? 

Відповіді: 
1.     Інформація комерційного 
характеру. 

Правильна 
відповідь: 

 4. Усі відповіді є правильними. 

  
2.     Рекламні оголошення у кабельній 
мережі. 

      

  3.     Музика.       

  4.     Усі відповіді є правильними.       

Пояснення: 

 Практика Європейського Суду з прав людини базується на “ широкому “ тлумаченні цього терміну : 
«Вираження поглядів може бути усним і письмовим. Інформація може бути передана мовою художнього 
мистецтва (музика, хореографія, живопис та ін.), за допомогою радіо або телебачення або іншої діяльності 
з передачі або надання інформації. Ст. 10 застосовується не тільки до певних категорій відомостей, ідей 
або висловлювань … вона розповсюджується також на інформацію комерційного характеру и навіть на 
рекламні об’яви, що передаються в кабельній мережі»(Рішення у справі Касадо Кока проти Іспанії, 1994 
р.) 

Питання: 
 Що з наведеного належить до обставин, що допускають можливість застосування катувань до 
затриманого чи заарештованого? 

Відповіді: 
1.     Захист особи від незаконного 
насильства. 

Правильна 
відповідь: 

 4. Жодна з відповідей не є правильною. 

  
2.     Запобігання втечі особи, що 
перебуває під вартою. 

      

  
3.     Придушення заворушення або 
повстання. 

      



  
4.     Жодна з відповідей не є 
правильною. 

      

Пояснення: 
Ст. 3 «Заборона катування» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод містить 
абсолютну заборону катувань. 

Питання: 
 Що з наведеного належить до обставин, що допускають можливість застосування нелюдського 
поводження до особи, що відбуває покарання у вигляді довічного позбавлення волі?  

Відповіді: 
1.      Захист особи від незаконного 
насильства. 

Правильна 
відповідь: 

 4. жодна з відповідей не є правильною 

  
2.     Запобігання втечі особи, що 
перебуває під вартою. 

      

  
3.     Придушення заворушення або 
повстання. 

      

  
4.     Жодна з відповідей не є 
правильною. 

      

Пояснення: 
Ст. 3 «Заборона катування» Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод містить 
абсолютну заборону катувань. 

Питання: 
Чи має значення факт державної реєстрації установчих документів релігійної організації для того, 
щоб вона користувалася правами ст. 9 "Свобода думки, совісті і релігії" Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод? 

Відповіді: 
1.     Не має, релігійна організація 
користується правами незалежно від 
факту реєстрації її статуту. 

Правильна 
відповідь: 

1. не має, релігійна організація 
користується правами незалежно від 
факту реєстрації її статуту; 

  

2.     Має, оскільки право користуватись 
правами ст.9 має бути прямо вказане у 
статуті. 

      

  
3.     Має, оскільки існування релігійної 
організації без реєстрації неможливе. 

      

  
4.     Має лише на підставі відповідних 
норм національного закону. 

      

Пояснення: 

  У рішенні по справі «Свято-Михайлівська парафія проти України» від 2007 р. Суд визнав, що парафія, як 
релігійна громада, незалежно від державної реєстрації її статуту, мала права користуватися від імені своїх 
парафіян правами, гарантованими ст. 9. 

Питання: 
Чи вправі держава, згідно Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, заборонити 
носити релігійне вбрання вчителям державних загальноосвітніх навчальних закладів? 

Відповіді: 
1.     Не вправі, оскільки цим 
порушується принцип недискримінації. 

Правильна 
відповідь: 

2. Управі, оскільки цим порушується 
принцип рівності та недискримінації. 

  
2.     Управі, оскільки цим порушується 
принцип рівності та недискримінації. 

      

  
3.     Не вправі, оскільки це відноситься 
до повноважень профспілки вчителів. 

      

  
4.     Не вправі, оскільки одяг і його 
стиль не захищаються Конвенцією. 

      

Пояснення: 

 У справі «Дахлаб проти Швейцарії» (2001 р.) Суд зазначив, що носіння такого вбрання може 
констатувати певне навіювання мусульманської релігії дітям; його трудно улагодити з принципами 
толерантності, поваги до інших, рівності та недискримінації, яким всі вчителя мають навчати своїх учнів в 
демократичному суспільстві. 

Питання:  Яка з названих цілей не може бути підставою обмеження права сповідання релігії або переконання? 

Відповіді: 1.     Інтереси громадської безпеки. 
Правильна 
відповідь: 

3. Інтереси національної безпеки.  

  2.     Охорона здоров’я чи моралі.       

  3.     Інтереси національної безпеки.       

  4.     Охорона публічного порядку.       

Пояснення: Інтереси національної безпеки не відносяться до вичерпного переліку вимог ч. 2 ст. 9 Конвенції. 

Питання: 
На кому лежить обов'язок згідно ст. 5 "Право на свободу та особисту недоторканість" Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод знати місце знаходження особи, яку було затримано 
правоохоронними органами? 

Відповіді: 1. це обов’язок адвоката  затриманої 
особи; 
2.     це обов’язок родичів такої особи; 
3.     це обов’язок держави, в якій 
відбулось затримання особи; 
4.      ст.5 Конвенції не передбачає такого 
обов’язку щодо жодної категорії осіб. 

Правильна 
відповідь: 

3. це обов’язок держави, в якій відбулось 
затримання особи; 

Пояснення: 
Таку позицію Європейський суд з прав людини беззаперечно висловив в низці справ, зокрема (Курт 
проти Туреччини, 1998 р. п. 124; Кіпр проти Туреччини, 1978 р., п. 174 та ін) 



Питання:  Які рішення Європейського Суду з прав людини є обов’язковими для виконання Україною? 

Відповіді: 1.     Лише рішення Великої палати. 
Правильна 
відповідь: 

3. Остаточні рішення, в яких Україна є 
стороною. 

  2.     Рішення про прийнятність.       

  
3.     Остаточні рішення, в яких Україна 
є стороною. 

      

  
4.     Жодна з відповідей не є 
правильною. 

      

Пояснення: 
У ст. 46 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод обов’язковими визнаються 
остаточні рішення, в яких держава є стороною. 

Питання: 
 Чи можуть держави робити застереження до Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод при підписанні чи депонуванні ратифікаційних грамот? 

Відповіді: 
1.     Можуть робити будь-які 
застереження. 

Правильна 
відповідь: 

2. Можуть робити застереження (за 
винятком застережень загального 
характеру). 

  

2.     Можуть робити застереження (за 
винятком застережень загального 
характеру). 

      

  
3.     Можливість застережень не 
передбачена. 

      

  

4.     Застереження можуть бути зроблені 
лише після десяти років з моменту 
підписання. 

  

    

Пояснення: 
 В ст. 57 Конвенції зазначається, що держави можуть робити застереження , але  при цьому загальні 
застереження не передбачені. 

Питання: 
 Які зобов’язання виникають у держави відповідно до ст. 2  “Право на освіту” Протоколу 1 Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод? 

Відповіді: 
1.     Забезпечити безкоштовну загальну  
початкову освіту. 

Правильна 
відповідь: 

2. Поважати право батьків  на 
забезпечення освіти з урахуванням іх 
релігійних та світоглядних переконань. 

  

2.     Поважати право батьків  на 
забезпечення освіти з урахуванням іх 
релігійних та світоглядних переконань. 

      

  
3.     Створити гарантії безкоштовності 
вищої освіти. 

      

  
4.     Жодних зобов’язань держава в 
сфері освіти немає. 

      

Пояснення:  Таке зобов’язання передбачене ст. 2 Протоколу 1 Конвенції. 

Питання: 
Які з наведених прав та свобод людини, що захищені Конвенцією про захист прав людини і 
основоположних свобод, підлягають легітимним обмеженням з метою захисту прав інших людей ? 

Відповіді: 1.     Право на життя; 
Правильна 
відповідь: 

 3. Право на свободу вираження поглядів. 

  2.     Заборона нелюдського поводження;       

  
3.     Право на свободу вираження 
поглядів; 

      

  4.     Всі  наведені права.       

Пояснення: 

 Загальний принцип, який застосований у Ковенції , полягає в тому, що правомірним визнається лише те 
обмеження прав, яке відбувається відповідно до мети , що наведена у тексті відповідних статей. З 
наведених прав людини лише  право на свободу вираження поглядів ( ст. 10 Конвенції) може бути 
обмеженим для захисту прав інших людей. 

Питання: 
 Які з наведених прав та свобод людини, що захищені  Конвенцєю про захист прав людини і 
основоположних свобод, підлягають легітимним обмеженням з метою захисту прав інших людей ? 

Відповіді: 
1.     Право на свободу вираження 
поглядів. 

Правильна 
відповідь: 

 4. Усі наведені права. 

  
2.     Право на повагу до приватного та 
сімейного життя. 

      

  3.     Право на свободу пересування.       

  4.     Усі наведені права.       

Пояснення: 

 Загальний принцип, який застосований у Ковенції , полягає в тому, що правомірним визнається лише те 
обмеження прав, яке відбувається відповідно до мети , що наведена у тексті відповідних статей. Всі 
наведені права можуть бути обмежені з метою захисту прав інших людей ( ст.8; ст.10; ст. 2 Протоколу 4) 

Питання: 
 За яких умов при розгляді справи Європейський суд з прав людини може змінювати свої попередні 
правові позиції (тлумачення)? 

Відповіді: 
1. Принцип правової 
визначеності  унеможливлює відхід 

Правильна 
відповідь: 

 2. Суд може змінювати правові позиції за 
умови суттєвих змін контексту справи. 



Суду від усталеної практики.  

  

2. Суд може змінювати правові позиції 
за умови суттєвих змін контексту  
справи. 

      

  

3. Суд взагалі не зв’язаний своїми 
попередніми рішеннями; 4. в практиці  
Суду відсутні випадки зміни тлумачень. 

      

  4. Усі наведені випадки.       

Пояснення: 

 У практиці Суду принципи правової визначеності та принцип еволюційного (чи динамічного) 
тлумачення органічно поєднуються, оскільки Суд виходить з того, що потреби найбільш ефективного 
захисту прав людини вимагають врахування суттєвих змін суспільного контексту та формування нових 
стандартів та засобів захисту прав людини. Такі твердження Суду містяться  в численних рішеннях 
(зокрема, див:  «Чепмен проти Сполученого Королівства (Chapma№ v. the U№ited Ki№gdom), [БП], № 
27238/95, § 70, ЕСПЧ 2001-I ;та «Кристина Гудвін проти Сполученого Королівства » (Christi№e Goodwi№ 
v. the U№ited Ki№gdom)[БП], № 28957/95, § 74, ЕСПЧ 2002-VI). 

Питання:  Як працює Європейський Суд з прав людини (тобто якою є організаційна модель його роботи)? 

Відповіді: 1.     Як суд ad hoc. 
Правильна 
відповідь: 

 2. як суд , що працює на постійній основі 

  
2.     Як суд, що працює на постійній 
основі. 

      

  
3.     Суд, що працює у режимі виїзних 
засідань в країні, що є відповідачем у 
справі. 

      

  4.     Як квазі-судовий орган.       

Пояснення: В ст. 19 Конвенції міститься положення, що суд працює на постійній основі. 

Питання: 
 Які з зазначених умов мають існувати відповідно до ст. 5 «Право на свободу та особисту 
недоторканність» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод для забезпечення 
правомірності затримання бродяги? 

Відповіді: 
1.     Особа не має постійного місця 
проживання. 

Правильна 
відповідь: 

4. Усі три умови мають існувати.  

  2.     Особа не має засобів до існування.       

  
3.     Особа не має постійного місця 
роботи чи професії. 

      

  4.     Усі три умови мають існувати.        

Пояснення: 

 Європейський Суд  в пар. 68 у справах Де Вільда, Оомса і Версипа (справи про «бродяжництво») (1970) 
зазначив, що Конвенція не містить визначення терміна «бродяга». Стаття 347 Кримінального кодексу 
Бельгії дає таке визначення: «Бродяги − це особи, які не мають постійного місця проживання, засобів до 
існування і постійного заняття або професії». За наявності цих трьох умов компетентні органи можуть 
видати наказ віддати зазначених осіб у розпорядження органів влади як бродяг. Процитоване визначення 
цілком узгоджується зі звичайним значенням терміна «бродяга», і Суд вважає, що особа, яка є бродягою за 
статтею 347, у принципі підпадає під випадок, передбачений пунктом 1 (е) статті 5 Конвенції.  

Питання: 
 До об'єктивних факторів, що вказують на позбавлення  волі  за  змістом  ст.  5 «Право на свободу та 
особисту недоторканність» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод», не 
відноситься одне з наступних положень: 

Відповіді: 
1.     Можливість (неможливість)  
покинути  зону  обмеження. 

Правильна 
відповідь: 

 3. дисциплінарні заходи, що 
накладалися у в'язниці і впливають на 
умови утримання під вартою 

  
2.     рівень  нагляду  та  контролю  за  
переміщенням особи; 

      

  
3.     дисциплінарні заходи, що 
накладалися у в'язниці і впливають  на 
умови утримання під вартою 

      

  
4.     ступінь  ізоляції і наявність  
соціальних  контактів 

      

Пояснення: 

 Практикою суду враховуються наступні об'єктивні фактори, що вказують на позбавлення волі за змістом 
статті 5: можливість  покинути  зону  обмеження,  рівень  нагляду  та  контролю  за  переміщенням  особи,  
ступінь  ізоляції  і  наявність  соціальних  контактів. Зазначені критерії були розроблені у справах 
Гуццарді  проти Італії, (п.  95) (1980);  Х. М.  проти  Швейцарії (пар. 45) (2002);  Шторк проти Німеччини 
(пар. 73) (2005).     

Питання: 
 Що є підставою вважати законним обмеження свободи особи для запобігання поширенню 
інфекційних захворювань відповідно до статті 5 «Право на свободу та особисту недоторканність»  
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? 

Відповіді: 
1.      наявність загрози для життя та 
здоров’я особи;  

Правильна 
відповідь: 

2.      наявність загрози поширення 
інфекційних захворювань безпеці 
населення; 



  

2.     наявність загрози поширення 
інфекційних захворювань безпеці 
населення; 

      

  
3.     необхідність термінового 
примусового надання медичної 
допомоги інфікованій особі  

      

  
4.     необхідність запобігти поширенню 
конференційної медичної інформації   

      

Пояснення: 

 Судом було виділено два основних критерії при оцінці "законності" затримання особи "для запобігання 
поширенню інфекційних захворювань": 1. наявність загрози поширення інфекційних  захворювань 
здоров'ю або безпеці населення; 2. встановлення, чи  є  затримання  інфікованої  особи  останнім  засобом  
для  того,  щоб  запобігти  поширенню хвороби,  тому  що  менш  жорсткі  заходи  були  розглянуті  і  
визнані  недостатніми  для  захисту суспільних інтересів. 

  
 Якщо  зазначені критерії  не  задовольняються,  підстави  для  позбавлення  волі  перестають існувати 
(див. E№hor№ v. Swede№ (Енхорн проти Швеції), пар. 44 (2005). 

Питання: 
 Яка з  категорій осіб вважається «алкоголіками» для цілей законного затримання відповідно до ст. 5 
«Право на свободу та особисту недоторканність»  Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод? 

Відповіді: 1.      особи з діагнозом «алкоголізм»; 
Правильна 
відповідь: 

 4. всі відповіді є вірними 

  

2.     особи,  які  не мають встановленого 
медичного діагнозу «алкоголізм», але 
чиї дії та поведінка  під  впливом  
алкоголю  становлять  загрозу  для  
громадського  порядку   

      

  

3.     особи,  які  не мають встановленого 
медичного діагнозу «алкоголізм», але 
чиї дії та поведінка  під  впливом  
алкоголю  становлять  загрозу  для них  
самих; 

      

  4.      4.  всі відповіді є вірними       

Пояснення: 

 Суд прийшов до висновку у справі Харін проти Росії (2011), що стаття  5  §  1  (е)  Конвенції  не  повинна  
тлумачитись  тільки  як  дозвіл  на  затримання «алкоголіків» у вузькому сенсі, тобто людей з діагнозом 
«алкоголізм», тому  що  ніщо  в  тексті  цього  положення  не  перешкоджає  державі  застосувати  ці  
заходи  до  осіб,  які  зловживають  алкоголем,  з  тим  щоб  обмежити  шкоду,  яку  завдає  алкоголь  їм  
самим  або  громадськості,  або  для  запобігання  небезпечної  поведінки  після  вживання  алкоголю. 

Питання: 

 Як Європейський суд з прав людини тлумачить термін «негайно» в контексті поінформованості 
особи про підстави її арешту і про будь-яке обвинувачення, висунуте проти неї, що передбачено 
статтею 5 «Право на свободу та особисту недоторканність» Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод?  

Відповіді: 

1.      Обов’язок  повідомляти  про   
причини затримання  в  момент  
арешту 

Правильна 
відповідь: 

 2. Обов’язок  повідомляти  про причини 
затримання  протягом  декількох  годин 

  
2.     Обов’язок  повідомляти  про 
причини затримання  протягом  
декількох  годин 

      

  

3.     Обов’язок  повідомляти  про 
причини затримання   протягом трьох 
діб 

      

  4.     Не обов’язкового повідомляти       

Пояснення: 

 Невідкладність надання  інформації  має  оцінюватися  в  кожному  конкретному  випадку відповідно до 
його особливостей. Утім, це положення не покладає на службову  особу,  яка  проводить  затримання,  
обов’язку  повідомляти  про  всі  причини  такого  затримання  в  момент  арешту.  Вимога  
«невідкладності»  буде  задоволена,  якщо  заарештованій  особі  буде  роз’яснено  причини  її  арешту  
протягом  декількох  годин (Фокс,  Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства (1990), пар. 40, 42.    

Питання: 
 При  визначенні  строку  тримання  під  вартою  в  очікуванні  суду відповідно до статті 5 «Право на 
свободу та особисту недоторканність» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, 
період, який слід брати до уваги, починається: 

Відповіді: 
1.  з моменту пред'явлення 
обвинувачення; 

Правильна 
відповідь: 

2.  з дня затримання звинуваченого 

  2. з дня затримання звинуваченого;       

  
  

3. з моменту винесення вироку судом 
4. жодна з відповідей не є правильною. 

  
  

  
  
  
  

Пояснення: 
 У справі Калашніков  проти Росії  (2002) Суд нагадав, що при визначенні тривалості утримання за ст. 5.3 
Конвенції, період, який повинен прийматися до уваги, починається з дати, коли звинувачений був узятий 



під варту і закінчується днем, коли особу визнано винуватою, хоча б тільки судом першої інстанції. 
Аналогічне положення міститься у рішенні по справі Солмаз проти  Туреччини (2007). 

Питання: 
 Виходячи з практики Європейського Суду з прав людини, що з наведеного не може бути підставою 
для відмови у заміні тримання під вартою (як запобіжний захід) на заставу? 

Відповіді: 
1.      ризик того, що підсудний не 
з’явиться в судове засідання; 

Правильна 
відповідь: 

 4. відсутність хронічних захворювань, 
що перешкоджають триманню під 
вартою 

  
2.     ризик того , що підсудний буде 
вживати заходів для перешкоджання 
відправленню првосуддя; 

      

  

3.     ризик скоєння нового 
правопрушення та/або порушення 
громадського порядку; 

      

  
4.     відсутність хронічних захворювань, 
що перешкоджають триманню під 
вартою 

      

Пояснення: 
Підхід Європейського Суду щодо цих критеріїв було визначено у наступних рішеннях Європейського 
Суду з прав людини: Смірнова проти Росіїї (2003), Тирон проти Румунії (2009), Пірузян проти Вірменії 
(2012). 

Питання: 
Відповідно до  ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканність» Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод звільнення особи з під варти під час кримінального провадження 
може бути обумовлене гарантією, що особа...... (оберіть один з наведених варіантів): 

Відповіді: 

1.      виплатить компенсацію 
потерпілому 
2.     виплатить штраф 
3.     відшкодує збитки 
4.     з’явиться на судове засідання 

Правильна 
відповідь: 

4. з’явиться на 
судове засідання 

 

Пояснення: 

 Згідно п. 3 ст. 5 Конвенції, «кожен, кого заарештовано або затримано згідно з положеннями підпункту "c" 
пункту 1 цієї статті, має негайно постати перед суддею чи іншою посадовою особою, якій закон надає 
право здійснювати судову владу, і йому має бути забезпечено розгляд справи судом упродовж розумного 
строку або звільнення під час провадження». 

Питання: 
 Яка з перерахованих нижче обставин може бути підставою відмови у звільненні затриманої особи 
під заставу (згідно змісту ст. 5 “Право на свободу та особисту недоторканність’’ Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод)? 

Відповіді: 

 1. особливості характеру злочину, у 
вчиненні якого обвинувачується особа 
(тяжкість); 

Правильна 
відповідь: 

    

  
2. відповідальне службове становище 
обвинувачуваного;  

  
3. ризик  того,  що  підсудний  вживатиме  
заходів  для  перешкоджання  
відправленню  правосуддя;   

  

3. ризик  того,  що  підсудний  
вживатиме  заходів  для  
перешкоджання  відправленню  
правосуддя;   

      

  4. всі відповіді є правильними          

Пояснення: 

Для відмови в досудовому звільненні особи принципи конвенційного прецедентного права передбачають 
чотири основні підстави: ризик неявки обвинуваченого на судовий розгляд (див. рішення у справі 
«Штеґмюллер проти Австрії» (1969); ризик перешкоджання з боку обвинуваченого, у випадку його 
звільнення, процесові здійснення правосуддя («Вемгофф проти Німеччини» (п. 14) (1968), вчинення ним 
подальших правопорушень («Мацнеттер проти Австрії»  (п.9) (1969) або спричинення ним порушень 
громадського порядку («Летельєр проти Франції» (п. 51) (1991). 

Питання: 
Які з наведених обставин є правомірними обмеженнями права  на  доступ  до  суду (§ 1 ст. 6 «Право на 
справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод)? 

Відповіді: 

1 . обмежені  терміни  позовної   
давності; 
2. забезпечення судових витрат 
3. забезпечення вимоги щодо 
представництва 
4. всі варіанти є правильними 

Правильна 
відповідь: 

 4. всі варіанти є 
правильними 
 

 

 

Пояснення: 

  Право  на  доступ  до  суду,  за  деяких  обставин,  також  може  бути  предметом  правомірних  обмежень,  
таких  як встановлені  законом  обмежені  терміни  позовної  давності (Stubbi№gs a№d Others v. the 
U№ited Ki№gdom  (Стаббінґс  та  інші  проти Сполученого Королівства), пар. 51-52), забезпечення 
судових витрат (Tolstoy Miloslavsky  v. the U№ited Ki№gdom (Толстой-Милославський  проти  
Сполученого  Королівства), пар. 62-67) або вимоги щодо представництва (R.P. a№d Others v. the U№ited 
Ki№gdom (R.P та інші проти Сполученого Королівства), пар. 63-67). 

Питання: 
Чи порушує §1 статті 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод відмова особи від права доступу до суду? 



Відповіді: 
1.      відмова особи від права доступу до 
суду порушує ст. 6 у будь-якому разі 

Правильна 
відповідь: 

 3. відмова особи від права доступу до 
суду за своєю суттю не  порушує ст. 6 

  
2.     відмова особи від права доступу до 
суду порушує ст. 6 лише у випадку, 
зазначеному у цій статті 

      

  
3.     відмова особи від права доступу до 
суду за своєю суттю не  порушує ст. 6 

      

  
4.     у міжнародному праві не 
передбачене право відмови особи 
доступу до суду 

      

Пояснення: 

 У  національному  законодавстві  держав-учасниць  Конвенції  відмова  особи  від  права розгляду її 
справи судом часто зустрічається у цивільних провадженнях, а саме у  формі  компромісних  угод  у  
договорах.  Відмова  від  права,  що  має  беззаперечні  переваги як для конкретної особи, так і для 
здійснення правосуддя, за своєю суттю не  порушує Конвенцію (Deweer v. Belgium (Девеер проти Бельгії), 
пар. (49). 

Питання: 
Якою має бути юридична оцінка втручання в право на приватне життя (ст. 8 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод) в разі зберігання державою персональних даних осіб, які 
були присутні під час затримання підозрюваного у скоєнні злочинів, пов’язаних з тероризмом? 

Відповіді: 
1. таке втручання становить порушення 
ст. 8 Конвенції;  

Правильна 
відповідь: 

 2. таке втручання не є порушенням ст. 8 
Конвенції 

  
2. таке втручання не є порушенням ст. 8 
Конвенції;  

      

  
3. таке втручання прямо заборонено ст. 
8 Конвенції; 

      

  
4. це не є втручанням в права, 
закріплені ст. 8 Конвенції 

      

Пояснення: 

 В рішенні у справі Margare№ Murray et al. Суд зазначив, що "не можна вважати, що компетентні влади 
вийшли за законні межи розслідування терористичних злочинів, коли вони завели і зберегали справи про 
особу заарештованого, і навіть про інших осіб, які були присутні під час арешту" (п. 93) Цю позицію Суд 
підтвердив в пішенні у справі CommEDH, Friedl, Avis (п. 67) 

Питання: 
 Відповідно до статті 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод чи несе за загальним правилом держава відповідальність за дії офіційно 
призначеного представника (адвоката) особи, що обвинувачується у вчиненні злочину? 

Відповіді: 

 1. держава несе відповідальність за дії 
призначеного самою державою 
представника; 

Правильна 
відповідь: 

4.Держава не несе відповідальність за дії 
офіційно призначеного представника  

  
2. держава несе відповідальність за дії 
представника, що призначений 
приватно; 

      

  

3. держава несе відповідальність за дії 
офіційно призначеного представника 
незалежно  від  того  чи захисник  
призначений  державою чи приватно; 

      

  
4. держава не несе відповідальність за дії 
офіційно призначеного представника 

      

Пояснення: 

 Держава не несе відповідальність за дії офіційно призначеного представника.  Виходячи  з  незалежності  
професії  юриста  від  держави  (Staroszczyk v. Pola№d (Старощик  проти  Польщі), пар. 133),  здійснення  
захисту  є  питанням  врегулювання  між  підзахисним  і  його  захисником,  незалежно  від  того  чи 
захисник  призначений  державою чи приватно. Захист як такий, за винятком особливих обставин, 
відповідно  до  Конвенції,  не передбачає  відповідальність  держави  (Tuziński  v.  Pola№d (Tuziński  проти 
Польщі) (déc.)).  

Питання: 

 Відповідно до статті 6 § 1 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод чи суперечить принципу  «заснованності  на  законних  підставах» 
автоматичне  продовження  терміну  повноважень  суддів  на  невизначений  термін  після 
закінчення  встановленого  терміну  та  відкладення  їх  повторного  призначення? 

Відповіді: 1.      ні, однозначно не суперечить; 
Правильна 
відповідь: 

 2. так, однозначно суперечить 

  2.     так, однозначно суперечить;       

  
3.     суперечить лише у конкретно 
встановлених Конвенцією випадках; 

      

  
4.     не суперечить, якщо таке 
положення передбачено у 
внутрішньодержавному праві 

      

Пояснення: 

 Фраза «заснований на законних підставах» означає не лише законні підстави для  існування  «суду»,  а  
також  відповідність  суду  специфічним  правилам,  що  регламентують  його діяльність (Sokure№ko a№d 
Strygu№ v. Ukrai№e (Сокуренко і Стригун проти України), пар.  24).  Законність  суду  чи  трибуналу  за  
своїм  визначенням  також включає  його  структуру  (Buscari№i a№d others v. Sa№ Mari№o  (Бускаріні  та  



інші  проти  Сан-Марино)  (déc.)).  Автоматичне  продовження  терміну  повноважень  суддів  на  
невизначений  термін  після  закінчення  встановленого  терміну  та  відкладення  їх  повторного  
призначення  визнано  таким, що суперечить  принципу  «заснованності  на  законних  підставах» 
(Oleksa№dr Volkov v.  Ukrai№e  (Олександр  Волков  проти  України),  пар. 151). 

Питання: 
 Якою мірою загроза проведення контрдемонстрації може обмежувати право на мирні зібрання в 
світлі ст. 11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського 
суду з прав людини? 

Відповіді: 

1. загроза проведення 
контрдемонстрації вимагає заборони 
проведення демонстрації; 

Правильна 
відповідь: 

 2. загроза проведення 
контрдемонстрації не може мати 
наслідком обмеження права на 
проведення демонстрації 

  

2. загроза проведення 
контрдемонстрації не може мати 
наслідком обмеження права на 
проведення демонстрації; 

      

  

3. право на проведення демонстрації 
обмежує право на проведення 
контрдемонстрації; 

      

  

4. загроза проведення контрдемонстації 
вимагає заборони проведення будь-
яких мирних зібрань. 

      

Пояснення: 

Європейська комісі з прав людини, а в подальшому Європейський суд з прав людини виходили з того, що 
загроза проведення контрдемонстрації не може мати наслідком обмеження права на проведення 
демонстрації. В рішенні у справі "Лікарі за життя" (Platform "Arste fur das Lebe№") Суд зазначив: "Будь-яка 
демонстрація може дратувати або ображати тих, хто виступає проти ідей чи вимог, на підтримку яких 
вона проводиться. Разом з тим, у учасників демонстрації повинна бути можливість проводити її без 
загрози бути підданими фізичному насильству з боку своїх опонентів; такі побоювання могли б 
зашкодити організаціям і іншим групам, які поділяють спільні інтереси чи ідеї, відкрито виражати свою 
думку з найбільш актуальних питань, що турбують суспільство. В демократичному суспільстві право на 
проведення контрдемонстрації не може мати наслідком обмеження у здійсненні права на проведення 
демонстрації " (п. 32) 

Питання: 

 Якщо певна ситуація  порушення прав людини є триваючою а особа позбавлена можливостей 
ефективного та реального юридичного захисту, то з якого моменту починається відлік 
шестимісячного строку (протягом якого заява такої особи до Європейського суду з прав людини буде 
вважатись прийнятною) ?  

Відповіді: 
1.      з моменту початку перебігу такої 
ситуації; 

Правильна 
відповідь: 

2. з моменту припинення такої ситуації; 

  
2.     з моменту припинення такої 
ситуації; 

      

  

3.     з моменту, коли національний суд 
підтвердить існування певної ситауції 
чи видповідних фактів;  

      

  
4.     ні Конвенція ні практика 
Європейського суду з прав людини не 
дають відповіді на це питання. 

      

Пояснення: 

 У рішенні по справі  Буглов проти України ( 15 грудня 2014 року) Євроейський  з прав людини зазначив:” 
у справах, в яких певна ситуація є тривалою і з самого початку ясно, що у заявника немає ефективного 
засобу юридичного захисту, шестимісячний строк починає свій відлік з моменту припинення ситуації 
(див. рішення від 22 листопада 2005 року у справі «Антоненков та інші проти України» (A№to№e№kov 
a№d Others v. Ukrai№e), заява № 14183/02, п. 32, та ухвалу щодо прийнятності від 30 березня 2004 року у 
справі «Коваль проти України» (Koval v. Ukrai№e), заява № 65550/01).” 

Питання: 
Що має з’ясовувати (оцінювати) національний суд перш ніж визнати обвинуваченого таким, що 
відмовився від важливих процесуальних гарантій передбачених ст. 6 “Право на справедливий суд” 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? 

Відповіді: 
1. процесуальні гарантії діють 
незалежно від волі обвинуваченого; 

Правильна 
відповідь: 

 2. необхідно переконатись, що 
обвинувачений здатний розумно 
передбачити наслідки своїх дій. 

  

2. необхідно переконатись, що 
обвинувачений здатний розумно 
передбачити наслідки своїх дій; 

      

  
3. необхідно отримати клопотання 
прокуратури; 

      

  
4. практика Європейського суду з прав 
людини не дає відповіді на це питання. 

      

Пояснення: 

 Це питання Європейський суд з прав людини , зокрема, розглядав у рішенні по справі Єрохіна проти 
України ( від 15 лютого 2013 року) , де було зазначено наступне. “Відмова від гарантованих Конвенцією 
прав у тій мірі, в якій вона дозволяється, не повинна суперечити жодному важливому суспільному 
інтересу, має бути встановлена у спосіб, що не допускає двозначності, та супроводжуватися мінімальними 



гарантіями, співмірними з важливістю такої відмови (див. рішення у справах «Сейдовіч проти Італії» 
(Sejdovic v. Italy) [ВП], заява № 56581/00, п. 86, ECHR 2006-II, та «Ермі проти Італії» (Hermi v. Italy) [ВП], 
заява № 18114/02, п. 73, ECHR 2006XII). Крім того, перед тим, як вважати обвинуваченого таким, 
що відмовився від важливого права за статтею 6 Конвенції, з огляду на непрямі ознаки його поведінки слід 
переконатися, що він міг розумно передбачити наслідки своєї поведінки (див. рішення у справі «Талат 
Тунч проти Туреччини» (Talat Tu№c v. Turkey), заява № 32432/96, п. 59, 27 березня 2007 року, та ухвалу 
щодо прийнятності у справі «Джонс проти Сполученого Королівства» (Jo№es v. the U№ited Ki№gdom), 
заява № 30900/02, від 9 вересня 2003 року)”. 

Питання: 
 Якою мовою, відповідно до українського законодавства, повинен бути текст Конвенції про захист 
прав людини і основоположні свободи для цілей посилання на нього в судах України? 

Відповіді: 1.      оригінальгий англомовний текст; 
Правильна 
відповідь: 

 3. офіційний переклад українською 
мовою 

  2.     оригінальгий франкомовний текст;       

  
3.     офіційний переклад українською 
мовою; 

      

  
4.     це не визначено в українському 
законодавстві 

      

Пояснення: 
 "Для цілей посилання на Рішення та ухвали Суду та на ухвали Комісії суди використовують переклади 
текстів рішень Суду та хвал Комісії…"(ч. 2 ст 18 Закону України "Про виконання рішень та застосування 
практики Європейського суду з прав людини") 

Питання: 
 Якою мовою, відповідно до українського законодавства, повинні бути тексти рішень Європейського 
Суду з прав людини та ухвал Європейської Комісії з прав людини для цілей посилання на них в 
судах Укаїни? 

Відповіді: 
1.      виключно офіційним перекладом 
українською мовою 

Правильна 
відповідь: 

 3. офіційним перекладом українською 
мовою, а в разі відсутності перекладу, суд 
користується оригінальним текстом 

  
2.     виключно мовою оригінального 
тексту  

      

  

3.     офіційним перекладом 
українською мовою, а в разі відсутності 
перекладу, суд користується 
оригінальним текстом 

      

  
4.     це не визначено в українському 
законодавстві 

      

Пояснення: 

 Для цілей посилання на Рішення та ухвали Суду та на ухвали Комісії суди використовують переклади 
текстів рішень Суду та ухвал Комісії (далі - переклад),  надруковані у виданні, передбаченому в статті 6 
цього Закону. (ч.2 ст 18 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського 
суду з прав людин")Стаття ч.3 ст18: "3. У  разі  відсутності  перекладу  Рішення та ухвали Суду чи ухвали 
Комісії суд користується оригінальним текстом. 

Питання: 
 Яким законом України визначено порядок посилання на Конвенцію про захист прав людини і 
основоположних свобод і практику Європейського суду з прав людини? 

Відповіді: 

1.     Законом України "Про ратифікацію 
Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод 

Правильна 
відповідь: 

2.  Законом України "Про виконання 
рішень та застосування практики 
Європейського суду з прав людин" 

  

2.     Законом України "Про виконання 
рішень та застосування практики 
Європейського суду з прав людин" 

      

  
3.     Законом України "Про ратицікацію 
Європейської конвенції про правову 
допомогу в кримінальних справах" 

      

  4.     Всі відповіді є правильними       

Пояснення: 
 Ці питання врегульовані в Главі 4 "ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ КОНВЕНЦІЇ ТА ПРАКТИКИ СУДУ" 
Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людин" 

Питання: 
 Яким текстом повинен користуватись український суд у разі виявлення  мовної  розбіжності  між  
офіційним перекладом  українською мовою рішення Європейського суду з прав людини та 
оригінальним текстом?. 

Відповіді: 
1.     Суд користується офіційним 
перекладом українською мовою 

Правильна 
відповідь: 

 2. суд користується оригінальним 
текстом 

  
2.     суд користується оригінальним 
текстом 

      

  
3.     суд не повинен звертати уваги на 
цю обставину 

      

  
4.     це питання не врегульоване 
українським законодавством 

      

Пояснення: 

 "У разі виявлення мовної розбіжності між перекладом та оригінальним текстом суд користується 
оригінальним текстом." (ч.4 ст 18 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики 
Європейського суду з прав людин") 



Питання: 
 Якими повинні бути дії українського суду у разі виявлення в судовому процесі мовної розбіжності 
між оригінальними текстами практики Європейського суду з прав людини? 

Відповіді:     
Правильна 
відповідь: 

 3. використовується відповідна практика 
Європейського суду з прав людини 

  
1.     це питання не врегульоване 
українським законодавством 

      

  
2.     суд не повинен звертати уваги на 
цю обставину 

      

  
3.     використовується відповідна 
практика Європейського суду з прав 
людини 

      

  
4.     використовується українське 
законодавство 

      

Пояснення: 

 "У разі виявлення мовної розбіжності між оригінальними текстами та/або в разі потреби мовного 
тлумачення  оригінального тексту використовується відповідна практика Суду." (ч.5 ст 18 Закону України 
"Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людин") 

Питання: 
 Якими повинні бути дії українського суду у разі виявлення в судовому процесі потреби мовного 
тлумачення тексту рішення Європейського суду з прав людини? 

Відповіді:  1.     використовується відповідна 
практика Європейського суду з прав 
людини 

Правильна 
відповідь: 

 1. використовується відповідна практика 
Європейського суду з прав людини 

        

  
2.     рішення Європейського суду з прав 
людини тлумачиться на основі 
українського законодавства 

      

  
3.     суд не повинен звертати уваги на 
цю обставину 

      

  
4.     це питання не врегульоване 
українським законодавством  

      

Пояснення: 

 "У разі виявлення мовної розбіжності між оригінальними текстами та/або в разі потреби мовного 
тлумачення  оригінального тексту використовується відповідна практика Суду." (ч.5 ст 18 Закону України 
"Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини") 

Питання:  Чи можна застосовувати в Україні практику Європейської комісії з прав людини? 

Відповіді: 
 1.     в Україні можна застосовувати 
виключно практику Європейського 
суду з прав людини; 

Правильна 
відповідь: 

3. в Україні можна застосовувати і 
практику Європейської комісії з прав 
людини, і практику Європейського суду 
з прав людини 

        

  
2.     в Україні можна застосовувати 
виключно практику Європейської 
комісії з прав людини; 

      

  

3.     в Україні можна застосовувати і 
практику Європейської комісії з прав 
людини, і практику Європейського суду 
з прав людини; 

      

  

4.     в Україні практику Європейської 
комісії з прав людини застосувати 
заборонено. 

      

Пояснення: 

 "2. Для цілей посилання на Рішення та ухвали Суду та на ухвали Комісії суди використовують переклади 
текстів рішень Суду та ухвал Комісії (далі - переклад), надруковані у виданні, передбаченому в статті 6 
цього Закону." (ч.2 ст 18 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського 
суду з прав людин") 

Питання: 
Якою є позиція Європейського суду з прав людини щодо встановлення на кого покладено тягар 
доведення порушення права на життя в разі смерті особи, яка знаходилась в місцях позбавлення волі 
(за умови, що відповідні докази доступні лише державі)? 

Відповіді: 1. на близьких особи, що померла 
Правильна 
відповідь: 

 3. на державі, під юрисдикцією якої це 
відбулось 

  2. на родичах особи, що померла,       

  
3. на державі, під юрисдикцією якої це 
відбулось 

      

  4. жодна відповідь не є правильною       

Пояснення: 

Справа "Олександр Смірнов проти України" п.59: "у разі, якщо скарга має такий характер, що тільки для 
держави-відповідача доступні документи, здатні підтвердити або спростувати відповідні звинувачення, 
відмова з боку держави надати ці переконливі докази може призвести до виникнення висновків щодо 
обгрунтованості тверджень заявника". Справа Худойоров проти Росії: п.112: "Розгляд заяв не у всіх 
випадках піддається строгому застосуванню принципу affirma№ti i№cumbit probatio (той, хто стверджує, 
повинен довести це твердження), оскільки в деяких випадках тільки держава-відповідач має доступ до 



інформації, здатної підтвердити або спростувати ці твердження." 

Питання: 

 Якою є позиція Європейського суду з прав людини щодо визначення на кого покладено тягар 
доведення порушення права не бути підданим катуванням у випадку заподіяння тілесних 
ушкоджень особі, яка знаходилась в місцях позбавлення волі, (за умови, що відповідні докази 
доступні лише державі)? 

Відповіді: 
1. на самій особі, яка зазнала тілесних 
ушкоджень 

Правильна 
відповідь: 

 3. на державі, під юрисдикцією якої це 
відбулось 

  
2. на родичах особи, яка зазнала 
тілесних ушкоджень  

      

  
3. на державі, під юрисдикцією якої це 
відбулось 

      

  4. жодна відповідь не є правильною       

Пояснення: 

 Справа "Олександр Смірнов проти України" п.59: "у разі, якщо скарга має такий характер, що тільки для 
держави-відповідача доступні документи, здатні підтвердити або спростувати відповідні звинувачення, 
відмова з боку держави надати ці переконливі докази може призвести до виникнення висновків щодо 
обґрунтованості тверджень заявника". Справа Худойоров проти Росії: п.112: "Розгляд заяв не у всіх 
випадках піддається строгому застосуванню принципу affirma№ti i№cumbit probatio (той, хто стверджує, 
повинен довести це твердження), оскільки в деяких випадках тільки держава-відповідач має доступ до 
інформації, здатної підтвердити або спростувати ці твердження." 

            

Питання: 

  З якого моменту починає спливати "розумний строк", протягом якого особа має право отримати в 
кримінальному процесі остаточне рішення щодо обґрунтованості / необгрунтованості звинувачення 
проти неї (п.1 ст.6 "Право на справедливий суд" Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод) 

Відповіді: 
1. з моменту передачі кримінальної 
справи до суду; 

Правильна 
відповідь: 

 2. з моменту пред'явлення особі 
обвинувачення 

  
2. з моменту пред'явлення особі 
обвинувачення; 

      

  3. після подачі апеляційної скарги;       

  
4. залежно від ситуації всі відповіді є 
вірними  

      

Пояснення: 

 В низці рішень Європейський суд з прав людини зазначав, що "розумний строк" починає спливати 
раніше, а ніж справа потрапляє до суду, зокрема з моменту, коли особі "пред’явлено обвинувачення" 
(Рішення у справі COËME A№D OTHERS v. BELGIUM, 2000. para 133) 

Питання: 
 Яке значення з точки зору Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод має 
"завантаженість судів" для оцінки дотримання права на розгляд справи в суді в розумний строк (п. 1 
ст. 6 "Право на справедливий суд" Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод) 

Відповіді: 
1. повинно враховуватись залежно від 
ступеню "завантаженності" 

Правильна 
відповідь: 

 4. не має жодного значення 

  
2. Конвенція відносить його вирішення 
до повноважень держави 

      

  

3. питання не врегульовано Конвенцією 
та практикою Європейського суду з 
прав людини  

      

  4. не має жодного значення       

Пояснення: 
 Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував на неприпустимості враховувати критерій 
"завантаженності судів" при розгляді дотримання прав за п. 1 ст. 6, оскільки Держава зобов'язана 
організувати належним чином роботу судової системи (рішення у справах ) 

Питання: 
 Яке з наведених визначень відповідає змісту поняття "пілотне рішення", що використовується 
Європейським судом з прав людини? 

Відповіді: 
 

  
Правильна 
відповідь: 

3. рішення у справі, де піднімаються 
питання системних вад  правової 
системи держави-учасниці Конвенції 

  1. рішення щодо прийнятності заяви;       

  
2. рішення у справі, де предмет 
розгляду є принципово новим; 

      

  
3. рішення у справі, де піднімаються 
питання системних вад  правової 
системи держави-учасниці Конвенції; 

      

  
4. будь-яке рішення Великої палати 
Європейського суду з прав людини. 

      

Пояснення: 

 У своїй резолюції від 12 травня 2004 року стосовно рішень, які розкривають системну проблему, що 
лежить в основі порушень, Комітет міністрів  Ради Європи запропонував Суду “вказувати у своїх 
рішеннях про порушення Конвенції на те, що, найого думку, становить системну проблему, яка лежить в 
основі порушення, та на першопричину цієї проблеми – зокрема у тому випадку, коли вона може 



спричинити зростання кількості звернень,– з метою надання допомоги державаму пошуку належного 
розв’язання цієї проблеми, а Комітетові міністрів – у нагляді з виконанням рішень”. З метою забезпечення 
ефективного виконання рішень, постановлених Судом у таких справах, Суд може застосувати процедуру 
“пілотного” рішення, яка дає йому змогу чітко вказати у такому рішенні на існування структурних 
проблем,які лежать в основі порушень, а також на конкретні засоби чи заходи, за допомогою яких 
держава-відповідач має виправити ситуацію (див. рішення у справі “Броньовський проти Польщі” 
(Bro№iowskiv. Pola№d) [GC], № 31443/96, пп. 189–194 та резолютивна частина, ECHR 2004-V, і у справі 
“Гуттен-Чапська проти Польщі” (Hutte№-Czapskav. Pola№d) [GC], заява № 35014/97, пп. 231–239 і резо-
лютивна частина, ECHR 2006-VIII). 

Питання: 
 Принцип презумпції невинуватості щодо особи, яка підозоюється у вчиненні злочину (п.2 ст.6 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод) діє: 

Відповіді: 
 1. виключно підчас розгляду 
обґрунтованості обвинувачення; 

Правильна 
відповідь: 

 4. протягом всього кримінального 
процесу 

  
2. виключно до початку розгляду 
кримінального обвинувачення щодо 
цієї особи в суді; 

      

  

3. виключно на час передування суду в 
нарадчій кімнаті для постановлення 
вироку суду 

      

  
4. протягом всього кримінального 
процесу. 

      

Пояснення: 
 П. 2 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод діє протягом всього кримінального 
процесу, не залежно від результатів розслідування і не лише під час розгляду обґрунтованості 
обвинувачення" (Рішення у справи Мінеллі проти Швейцарії, 1983)  

Питання: 
 Згідно практики Європейського суду з прав людини якою мірою залежить застосування принципу 
презумпції невинуватості від результатів розслідування? 

Відповіді: 

 1. щодо особи, яка вже скоювала 
злочини, цей принцип застосовується з 
врахуванням цієї обставини 

Правильна 
відповідь: 

 3. застосування цього принципу не 
залежить від результатів розслідування 

  

2. наявність лише не прямих доказів 
вини особи у скоєнні злочину 
розширює щодо неї дію цього 
принципу 

      

  
3. застосування цього принципу не 
залежить від результатів розслідування 

      

  
4. застосування цього принципу завжди 
повинно залежати від результатів 
розслідування. 

      

Пояснення: 
  п.2 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод діє протягом всього кримінального 
процесу, не залежно від результатів розслідування і не лише під час розгляду обґрунтованості 
обвинувачення" (Рішення у справи Мінеллі проти Швейцарії, 1983)  

Питання: 
 Які права в сфері права на захист (п. 3 (с) ст. 6 "Право на справедливий суд") гарантує Конвенція про 
захист прав людини і основоположних свобод особі, яку звинувачують у скоєнні кримінального 
злочину? 

Відповіді:  1. захищати себе особисто 
Правильна 
відповідь: 

 4. Всі відповіді є правильними 

  2. мати захисника, обраного нею самою        

  

3. за певних умов користуватись 
безоплатною допомогою призначеного 
захисника 

      

  4. всі відповіді є правильними       

Пояснення: 

 п. 3 (с) ст. 6 гарантує особі, яку звинувачують у скоєнні кримінального злочину, три права: захищати себе 
особисто, мати захисника, обраного нею самою, за певних умов користуватись безоплатною допомогою 
призначеного для неї захисника" (Рішення у справі Пакелли проти Німеччини, 1983, пара 31) 

Питання: 
 Якою є практика Європейського суду з прав людини щодо визначення умов, за яких особу можна 
вважати психічно хворою і як таку позбавити волі? 

Відповіді: 
 1. психічна хвороба цієї особи є 
достовірно встановленою; 

Правильна 
відповідь: 

 4. всі відповіді є вірними 

  
2. хвороба цієї особи має характер, що 
виправдовує позбавлення волі 

      

  

3. тривалість поміщення до 
лікувального закладу відповідає 
тривалості хвороби 

      

  4. всі відповіді є вірними       

Пояснення: 
"Суд нагадує, що згідно його судовій практиці особу можна вважати психічнохворою і як таку позбавити 
волі виключно за наявності принаймні трех наступних умов: по-перше, психічна хвороба цієї особи є 



достовірно встановленою, по-друге, хвороба має характер, що виправдовує поміщення в лікувальний 
заклад, по-третє, і лише цей критрій застосовується в цій справі, поміщення до лікувального закладу не 
може тривати правомірно, якщо хвороба не триває." (Рішення у справі Джонсон проти Cполученого 
Королівства, 1997) 

Питання: 
Виходячи зі змісту прав, які підлягають захисту на основі Конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод, яке з наведених прав може підлягати обмеженням з метою “захисту 
інтересів територіальної цілісності”?  

Відповіді: 

1. право на свободу пересування; 
2. право на свободу вираження поглядів; 
3. право на освіту; 
4. всі з наведених прав 

Правильна 
відповідь: 

2. право на свободу вираження поглядів 

Пояснення: 
Така мета наведена серед легітимних цілей втручання у право на свободу вираження поглядів (ст.10 
Конвенції). Стосовно інших прав така умова відсутня. 

Питання: 
 Яке з наведених прав людини, що підлягають захисту за Конвенцією про захист прав людини і 
основоположних свобод, належить також юридичній особі приватного права? 

Відповіді: 
1. право на свободу та особисту 
недоторканість; 

Правильна 
відповідь: 

 2. право на справедливий суд 

  2. право на справедливий суд;       

  3. право на життя;       

  4. всі з названих прав.       

            

Пояснення: 

Можливість звернення до суду юридичної особи передбачена щодо тих прав, де. відповідно до їх змісту 
юридична особа може бути визнана потерпілою. В українських справах , що стосуються права на 
справедливий суд, досить часто заявником була юридична особа. Наприклад, див.: Рішення у справі 
Совтрансавто-холдинг проти України ( 2002 рік). 

Питання: 
Яке з наведених прав згідно Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод може 
підлягати правомірним обмеженням з боку держави?  

Відповіді: 1. право на дотримання своїх поглядів   
Правильна 
відповідь: 

 3. право на поширення ідей та 
інформації 

  2. право на зміну релігії       

  
3. право на поширення ідей та 
інформації 

      

  4. всі з наведених прав       

Пояснення:  Можливість таких обмежень передбачена ч. 2 ст.10 Конвенції. 

Питання: 
 Чи може підлягати правомірним обмеженням право на доступ до суду, яке є складовою права на 
справедливий суд (ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод)? 

Відповіді: 
1. за жодних обставин право не може 
бути обмежене 

Правильна 
відповідь: 

 4.підлягає обмеженням, що 
встановлюються національним законом 

  
2. підлягає лише тим обмеженням, що 
прямо названі у Конвенції 

      

  3. підлягає обмеженням лише стосовно 
доступу до Верховного суду 
4.підлягає обмеженням, що 
встановлюються національним законом 

      

        

Пояснення: 

 Право  на  доступ  до  суду,  за  деяких  обставин,  також  може  бути  предметом  правомірних  обмежень, 
 таких  як встановлені  законом  обмежені  терміни  позовної  давності (Stubbi№gs a№d Others v. the 
U№ited Ki№gdom  (Стаббінґс  та інші  проти Сполученого Королівства), пар. 51-52), забезпечення судових 
витрат (Tolstoy Miloslavsky  v. the U№ited Ki№gdom (Толстой-
Милославський  проти  Сполученого  Королівства), пар. 62-67) або вимоги щодо представництва (R.P. 
a№d Others v. the U№ited Ki№gdom (R.P та інші проти Сполученого Королівства), пар. 63-67).  

Питання: 
 Якщо національним законом встановлено обмеження терміну позовної давності, то яке з наведених 
прав людини цим може бути порушено? 

Відповіді:  1. право на справедливий суд 
Правильна 
відповідь: 

 4. жодне з прав не порушується 

  2. право на повагу до приватного життя       

  
  

3. право на вільні вибори 
4. жодне з прав не порушується 

      

      

Пояснення: 

 Право  на  доступ  до  суду,  за  деяких  обставин,  також  може  бути  предметом  правомірних  обмежень, 
 таких  як встановлені законом  обмежені  терміни  позовної  давності (Stubbi№gs a№d Others v. the 
U№ited Ki№gdom  (Стаббінґс  та інші  проти Сполученого Королівства), пар. 51-52), забезпечення судових 
витрат (Tolstoy Miloslavsky  v. the U№ited Ki№gdom (Толстой-
Милославський  проти Сполученого  Королівства), пар. 62-67) або вимоги щодо представництва (R.P. a№d 
Others v. the U№ited Ki№gdom (R.P та інші проти Сполученого Королівства), пар. 63-67).  



Питання: 
  Як слід розуміти висновок Європейського Суду з прав людини про те, що в певній ситуації мало 
місце “втручання держави у право, захищене Конвенцією про захист прав людини і основоположних 
свобод” або  що “таке право обмежене державою”? 

Відповіді: 
1.     такий висновок свідчить про 
наявність правопорушення; 

Правильна 
відповідь: 

2. встановлення факту обмеження чи 
втручання саме по собі не є висновком 
про порушення прав людини; 

  

2.     встановлення факту обмеження чи 
втручання в право саме по собі не є 
висновком про порушення прав 
людини; 

      

  
3.     Суд не використовує таких 
визначень; 

      

  
4.     такий висновок має значення 
виключно для національних судів при 
розгляді подібних справ. 

      

Пояснення: 

 Алгоритм розгляду справи Європейським Судом з прав людини передбачає, що перш ніж суд визначить 
факт порушення прав людини, він має встановити факт втручання у відповідне право і лише потім 
оцінювати його відповідність станадртам захисту прав людини. 

Питання: 
 Відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод обмеження свободи 
пересування можуть запроваджуватись державою: 

Відповіді: 1.     виключно на території всієї країни; 
Правильна 
відповідь: 

 3. на території країни загалом і в 
окремих місцевостях. 

  2.     лише в окремих місцевостях;       

  
3.     на території країни загалом і в 
окремих місцевостях; 

      

  4.     не можуть запроваджуватись.       

Пояснення: 
 Можливість запровадження обмежень свободи пересування пересування передбачена ч.ч. 3 та 4 статті 2 
Протоколу 4 Конвенції. 

Питання: 
 В разі перегляду судом доцільності збереження запобіжного заходу у вигляді трімання під вартою 
як, с точки зору Європейського суду з прав людини, слід оцінювати ризик втечі особи? 

Відповіді: 
1.  ризик втечи збільшується зі  збігом  
часу,  проведеного  під  вартою; 

Правильна 
відповідь: 

 2. зменшується  зі  збігом  часу,  
проведеного  під  вартою; 

  
2. ризик втечи зменшується  зі  збігом  
часу,  проведеного  під  вартою; 

      

  
3. ризик втечи не залежить від часу, 
проведеного в ув'язненні 

      

  

4. ризик втечи не береться до уваги 
суддею при прийняття рішення щодо 
продовження утримання під вартою. 

      

Пояснення: 
 З рішення по справі Ноймайстер проти Австрії  (1968) (пар. 10) випливає, що ризик  втечі  зменшується  зі  
збігом  часу,  проведеного  під  вартою.   

Питання: 
 Для збереження яких інтересів, передбачених у статті 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод, преса і публіка можуть бути не допущені в зал 
засідань протягом усього судового розгляду або його частини? 

Відповіді: 1.     в інтересах моралі; 
Правильна 
відповідь: 

4. всі варіанти є правильними 

  
2.     в інтересах громадського порядку 
чи національної безпеки  

      

  
3.     якщо того вимагають інтереси 
неповнолітніх або захист приватного 
життя сторін; 

      

  4.     всі варіанти є правильними       

Пояснення: 

  Право  на  публічний  розгляд  фактично передбачає  публічний  розгляд  у  відповідному  суді.  Стаття  
6  §  1,  тим  не  менш,  не забороняє  судам  виносити  рішення,  відступаючи  від  цього  принципу  за  
наявністю специфічних ознак справи (Marti№ie v. Fra№ce (Мартіньє проти Франції). В Конвенції 
закріплюється, що преса і публіка можуть бути не допущені в зал засідань протягом усього судового 
розгляду або його частини в інтересах моралі, громадського порядку чи національної безпеки в 
демократичному суспільстві, якщо того вимагають інтереси неповнолітніх або захист приватного життя 
сторін, або - тією мірою, що визнана судом суворо необхідною, - коли за особливих обставин публічність 
розгляду може зашкодити інтересам правосуддя (§ 1 статті 6). 

Питання: 
 На яких умовах може бути обмежено право на свободу вираження поглядів (ст. 10 Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод )? 

Відповіді: 
1.     виключно  за наявності приписів 
національного  закону; 

Правильна 
відповідь: 

 2. на умовах, що встановлені законом і є 
необхідними в демократичному 
суспільстві для цілей, що прямо названі у 
Конвенції; 



  

2.     на умовах, що встановлені законом і 
є необхідними в демократичному 
суспільстві для цілей, що прямо названі 
у Конвенції; 

      

  
3.     право на свободу вираження 
поглядів взагалі не підлягає жодним 
обмеженням; 

      

  
4.     на умовах, що визначені у Статуті 
Ради Європи. 

      

Пояснення: 

  Відповідно до ч. 2 ст. 10 Конвенції: Здійснення цих свобод, оскільки воно пов'язане з обов'язками і 
відповідальністю, може підлягати таким формальностям, умовам, обмеженням або санкціям, що 
встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки, 
територіальної цілісності або громадської безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, для 
охорони здоров'я чи моралі, для захисту репутації чи прав інших осіб, для запобігання розголошенню 
конфіденційної інформації або для підтримання авторитету і безсторонності суду. 

Питання: 
 Яка з наведених категорій осіб не підпадає під захист ст. 8 “Право на повагу до приватного і 
сімейного життя” Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод” ? 

Відповіді: 1.     органи місцевого самоврядування; 
Правильна 
відповідь: 

 4. всі варіанти є правильними; 

  2.     державне підприємство;       

  3.     Верховний суд України;       

  4.     всі варіанти є правильними.       

Пояснення: 

 За своім змістом Ст. 8 має 4 елементи або сфери:  приватне життя, сімейне життя, житло, кореспонденція. 
Європейський суд з прав людини враховує тісне переплетення приватного життя і професійної 
діяльності, що створює передумови для набуття юридичними особами (за виключенням державних) 
права на оскарження дій держави  у випадках втручання в користування приміщеннями, 
кореспонденцію, тощо. (наприклад, рішення у справі Німітц проти Німеччини , 1992); Товариство Колас 
Іст проти Франції (2002) та інші) 

Питання: 
 Що з наведеного  відноситься до заходів загального характеру, які має виконувати Україна на 
підставі рішення Європейського суду з прав людини, яким встановлено порушення прав людини?  

Відповіді: 
1.     виплата справедливої сатисфакції 
заявнику; 

Правильна 
відповідь: 

3. проведення тренінгів для працівників 
прокуратури; 

  
2.     повторний розгляд справи 
національним судом; 

      

  
3.     проведення тренінгів для 
працівників прокуратури; 

      

  4.     всі ці заходи належать до загальних.       

Пояснення: 
 Визначення загальних та індивідуальних заходів та їх зміст міститься у статтях 10-13 Закону України « 
Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини». 

Питання: 
 Виходячи з практики Європейського Суду з прав людини, за яких умов обмеження чи інші 
втручання у право на свободу вираження поглядів, може бути визнане виправданим? 

Відповіді: 
  1. якщо воно відбувається згідно з 
вимогами національного законодавства;  

Правильна 
відповідь: 

 3. якщо таке втручання відбувається 
згідно з законом, має мету, яка 
передбачена Конвенцією про захист 
прав людини і основоположних свобод і 
є необхідним у демократичному 
суспільстві;  

  
2. якщо таке втручання відповідає 
вимогам  національного закону та 
суспільній потребі;  

      

  

3. якщо таке втручання відбувається 
згідно з законом, має мету, яка 
передбачена Конвенцією про захист 
прав людини і основоположних свобод і 
є необхідним у демократичному 
суспільстві;  

      

  

4.  якщо таке втручання відбувається 
згідно з законом, має мету, яка 
передбачена Конвенцією про захист 
прав людини і основоположних свобод і 
не має альтернативних способів 
досягнення такої мети; 

      

Пояснення: 

 Такий підхід прямо передбачений у тексті Конвенції і він застосовується Європейським Судом з прав 
людини. Наприклад, у справах, що стосуються порушень права на свободу вираження поглядів Суд 
виходить із частини 2 статті 10 , де зазначено наступне: «Здійснення цих свобод, оскільки воно пов'язане з 
обов'язками і відповідальністю, може підлягати таким формальностям, умовам, обмеженням або 



санкціям, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної 
безпеки, територіальної цілісності або громадської безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, 
для охорони здоров'я чи моралі, для захисту репутації чи прав інших осіб, для запобігання розголошенню 
конфіденційної інформації або для підтримання авторитету і безсторонності суду.»  

Питання: 
 Виходячи з практики Європейського Суду з прав людини, за яких умов обмеження чи інші 
втручання у право на свободу зібрань, може бути визнане виправданим? 

Відповіді: 
 1. якщо воно відбувається згідно з 
вимогами національного законодавства;  

Правильна 
відповідь: 

  3. якщо таке втручання відбувається 
згідно з законом, має мету, яка 
передбачена Конвенцією про захист 
прав людини і основоположних свобод і 
є необхідним у демократичному 
суспільстві;  

  
2. якщо таке втручання відповідає 
вимогам  національного закону та 
суспільній потребі;  

      

  

3. якщо таке втручання відбувається 
згідно з законом, має мету, яка 
передбачена Конвенцією про захист 
прав людини і основоположних свобод і 
є необхідним у демократичному 
суспільстві;  

      

  

4.  якщо таке втручання відбувається 
згідно з законом, має мету, яка 
передбачена Конвенцією про захист 
прав людини і основоположних свобод і 
не має альтернативних способів 
досягнення такої мети; 

      

Пояснення: 

 Такий підхід прямо передбачений у тексті Конвенції і він застосовується Європейським Судом з прав 
людини. Наприклад, у справах, що стосуються порушень права на свободу вираження поглядів Суд 
виходить із частини 2 статті 10 , де зазначено наступне: «Здійснення цих свобод, оскільки воно пов'язане з 
обов'язками і відповідальністю, може підлягати таким формальностям, умовам, обмеженням або 
санкціям, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної 
безпеки, територіальної цілісності або громадської безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, 
для охорони здоров'я чи моралі, для захисту репутації чи прав інших осіб, для запобігання розголошенню 
конфіденційної інформації або для підтримання авторитету і безсторонності суду»  

Питання: 
 Виходячи з практики Європейського Суду з прав людини, за яких умов обмеження права не бути 
підданим катуванню, може бути визнане виправданим? 

Відповіді: 
  1. якщо воно відбувається згідно з 
вимогами національного законодавства;  

Правильна 
відповідь: 

 4. жоден з варіантів не є правильним 

  

2. якщо таке втручання відповідає 
вимогам  національного закону та 
суспільній потребі;  

      

  

3. якщо таке втручання відбувається 
згідно з законом, має мету, яка 
передбачена Конвенцією про захист 
прав людини і основоположних свобод і 
є необхідним у демократичному 
суспільстві;  

      

  4.  жоден з варіантів не є правильним       

Пояснення:  Це право є абсолютним і не може бути підданим жодним обмеженням. 

Питання: 
 Яке з названих прав належить до мінімальних прав обвинуваченого згідно з принципами ст.6 
"Право на справедливий суд" Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? 

Відповіді: 
 1. Отримати доступ до матеріалів 
оперативно-розшукової справи 

Правильна 
відповідь: 

 2. Мати достатньо часу і можливостей 
для підготовки свого захисту. 

  
2. Мати достатньо часу і можливостей 
для підготовки свого захисту. 

      

  3. Подати скаргу до Верховного суду       

  

4. Отримувати кошти з державного 
бюджету для оплати послуг захисника 
на власний вибір.  

      

Пояснення: 

  Такий варіант обгрунтовається виходячи з положень  ч. 3 ст. 6 Конвенції , відповідно до якої  
обвинувачений має наступні мінімальні права: бути негайно i детально поінформованим зрозумілою для 
нього мовою про характер i причину обвинувачення проти нього; мати достатньо часу і можливостей для 
підготовки свого захисту; захищати себе особисто чи використовувати правову допомогу захисника, 
обраного на власний розсуд, або — якщо він не має достатніх коштів для оплати правової допомоги 
захисника — одержувати таку допомогу безоплатно, якщо цього вимагають інтереси правосуддя; 



опитувати свідків обвинувачення або вимагати їхнього допиту, а також вимагати виклику i допиту свідків 
захисту на тих самих умовах, що й свідків обвинувачення; якщо він не розуміє мову, яка використовується 
у суді, або не розмовляє нею, — отримувати безоплатну допомогу перекладача. 

Питання: 
 Що з наведеного є порушенням права на справедливий суд (ст. 6 Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод)? 

Відповіді: 
1. відмова у доступі особи до матеріалів 
кримінальної справи 

Правильна 
відповідь: 

 1. відмова у доступі особи до матеріалів 
кримінальної справи 

  
2. відмова надати доступ до оперативно-
розшукової справи 

      

  
3. всі варіанти відповідей є 
правильними 

      

  4. жоден з варіантів не є правильним       

Пояснення: 
 Така позиція визначена у рішенні ЄСПЛ у справі «Foucher v. Fra№ce»: “Відмова у доступі до документів, 
що містяться в матеріалах кримінальної справи, розглядається ЕСПЛ як порушення статті 6 Конвенції.” 

Питання: 
 Виходячи зі ст.6 " Право на справедливий  суд" Конвенції про захист прав і основоположних свобод, 
яка з наведених умов може підставою для вступу прокурора у цивільний процес на  стороні одного із 
учасників (фізичної особи)? 

Відповіді: 
 1. наявність потреби 
захисту  порушеного права людини; 

Правильна 
відповідь: 

 2. належність особи до вразливих 
категорій (інваліди, тощо); 

  
2. належність особи до вразливих 
категорій (інваліди, тощо); 

      

  3. складність справи;       

  

4. прокурор сам може визначити 
можливість участі в такому 
провадженні. 

      

            

Пояснення: 

  У справі  «Менчинська проти Російської  Федерации» (Me№chi№skaya v. Russia), № 42454/02, 15.01.2009 
г., з посиланням на Висновок Венеціанської комісії та РезолюціюПАРЄ  и № 1604 (2003) «Про роль 
прокуратури в демократичному суспільстві», Суд встановив, що  вступ прокурора до цивільного 
провадження може бути виправданим та не порушить принципи рівноправності лише у виняткових 
умовах. Однією з таких умов є належність особи до найменш захищених категорій населення. 

Питання: 
  Виходячи зі стандартів  ст.6 " Право на справедливий  суд" Конвенції про захист прав і 
основоположних свобод, яка з наведених умов може бути підставою для вступу прокурора у 
цивільний процес на  стороні одного із учасників (фізичної особи)? 

Відповіді: 
 1. наявність потреби 
захисту  порушеного права людини; 

Правильна 
відповідь: 

 2. порушення стосується великої 
кількості людей; 

  
2. порушення стосується великої 
кількості людей; 

      

  
  

3. складність справи; 
4. прокурор сам може визначити 
можливість участі в такому 
провадженні. 

  
  

  
  
  
  

Пояснення: 

  У справі  «Менчинська проти Російської  Федерации» (Me№chi№skaya v. Russia), № 42454/02, 15.01.2009 
г., з посиланням на Висновок Венеціанської комісії та РезолюціюПАРЄ  и № 1604 (2003) «Про роль 
прокуратури в демократичному суспільстві», Суд встановив, що  вступ прокурора до цивільного 
провадження може бути виправданим та не порушить принципи рівноправності лише у виняткових 
умовах. Однією з таких умов є ситуація, коли порушення стосується великої кількості людей. 

Питання: 
 Чи визнає Європейський суд з прав людини допустимим тримання особи під вартою в якості 
запобіжного заходу на підставі підозри органів слідства, що вона буде переховуватись від органів 
досудового слідства або суду? 

Відповіді: 1. визнає це достатнім;  
Правильна 
відповідь: 

 4. не визнає 

  
2. це питання регулюється виключно 
національним законом; 

      

  
3. позиція Європейського суду з цього 
питання не визначена; 

      

  4. не визнає.       

Пояснення: 

 Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини такою підставою може бути лише  
обґрунтована підозра. Ст. 5, п. 1(c) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: 
"законний арешт або затримання особи, здійснене з метою допровадження її до компетентного судового 
органу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо обґрунтовано 
вважається необхідним запобігти вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення; 

Питання: 
 Як  Європейський суд з прав людини оцінює  випадки застосування запобіжного заходу у вигляді 
тримання під вартою на невизначений період? 

Відповіді: 
1.позиція Суду з цього питання не 
визначена;  

Правильна 
відповідь: 

 2. це визнається порушенням права на 
свободу; 



  
2. це визнається порушенням права на 
свободу; 

      

  
  

3. оцінка таких ситуацій належить до 
компетенції виключно національних 
судів; 
4. жоден варіант відповіді не є 
правильним. 

  
  

  
  
  
  

Пояснення: 
 Європейський суд з прав людини встановлював порушення пункту 1 статті 5 Конвенції за обставин, коли 
українські суди продовжували строк тримання під вартою на невизначений період (див. рішення у справі 
"Єлоєв проти України", пп. 52-55)" (Рішення у справі Справа "Доронін проти України", 2009. п 63) 

Питання: 
 Що з наведеного може бути свідченням тогo, що особа "позбавлена волі" (відповідно до змісту ст. 5 
"Право на свободу та особисту недорканість" Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод)? 

Відповіді: 1. відсутність достовірної згоди особи; 
Правильна 
відповідь: 

 4. всі варіанти відповіді є правильними. 

  
2. тримання особи в обмеженому 
просторі; 

      

  
  

3. значний період часу обмеження 
простору; 
4. всі варіанти відповіді є правильними. 

  
  

  
  
  
  

Пояснення: 

 Пояснення: В рішенні у справі Акопян проти України (5 червня 2014 року) Європейський суд з прав 
людини зазначив: "для того, аби встановити, чи мало місце «позбавлення свободи», треба врахувати цілу 
низку чинників, які постають у конкретній справі. Поняття позбавлення свободи поєднує у собі як 
об’єктивний елемент, а саме тримання особи в обмеженому просторі протягом значного періоду часу, так 
і суб’єктивний елемент, тобто відсутність достовірної згоди особи на таке тримання (див. рішення від 16 
червня 2005 року у справі «Шторк проти Німеччини» (Storck v. Germa№y), заява № 61603/00, пп. 71 і 74, 
ЄСПЛ 2005 V)". 

Питання: 
 Яка з наведених обставин не може визнаватись належною для обгрунтування застосування 
тримання під вартою як запобіжного заходу до обвинуваченого у вчиненні злочину ? 

Відповіді: 

 1. особа могла перешкоджати 
розслідуванню, зокрема, впливаючи на 
свідків та інших осіб; i 

Правильна 
відповідь: 

 4. особа не визнавала своєї провини та 
відмовлялася давати свідчення 

  
2. особа могла ухилятися від слідства та 
суду 

      

  
3. особа могла повторно вчинити 
злочин; 

      

  
4. особа не визнавала своєї провини та 
відмовлялася давати свідчення. 

      

Пояснення: 

 У рішенні по справі Воляник проти України  (2 жовтня 2014 року) Суд зазначає, що остання підстава 
тримання заявника під вартою (невизнання вини та відмова від свідчень ) за своїм характером суперечить 
таким важливим елементам концепції справедливого суду як право не свідчити проти себе та презумпції 
невинуватості. У контексті вирішення питання щодо застосовування запобіжного заходу у вигляді взяття 
під варту, наведення таких підстав видається, викликає особливе занепокоєння, оскільки це вказує на те, 
що особу може бути покарано за користування своїми основними правами на справедливий суд (див. 
рішення від 3 липня 2012 року у справі «Луценко проти України» (Lutse№ko v. Ukrai№e), заява 
№ 6492/11, п. 72). 

Питання: 
 Чи передбачає право на справедливий суд (ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод) гарантії надання учасникам будь-якого судового розгляду безоплатної правової допомоги? 

Відповіді: 1.     так, це є обов’язковою гарантією; 
Правильна 
відповідь: 

 2. така гарантія стосується лише осіб, що 
обвинувачуються у вчиненні 
кримінального правопорушення; 

  
2.     така гарантія стосується лише осіб, 
що обвинувачуються у вчиненні 
кримінального правопорушення; 

      

  
3.     така гарантія стосується лише 
учасників цивільного провадження; 

      

  
4.     конвенція взагалі не перебачає 
надання беоплатної правової  допомоги. 

      

Пояснення: 
 Європейський суд з прав людини виходить з того, що ст. 6 Конвенції гарантію надання безоплатної 
правової допомоги обмежує  лише кримінальним процесом, де вона  є обов’язковою. (див. Рішення у 
справі  Ейрі проти Ірландії, 1979 року). 

Питання: 
 Що з наведеного може визнаватись належною підставою для судового рішення про заміну 
особистого зобов'язання на тримання під вартою (виходячи зі стандартів ст. 5 "Право на свободу та 
особисту недоторканість "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод) ? 

Відповіді: 
1. прояви неповаги до суду (зневажливе 
ставлення до суду); 

Правильна 
відповідь: 

 4.жодна з наведених оставин не може 
визнаватись належною підставою 



  
2. відмова особи назвати свою адресу у 
судовому засіданні; 

      

  
3. запізнення на судове засідання ( на 20 
хв.); 

      

  
4. жодна з наведених оставин не може 
визнаватись належною підставою 

      

Пояснення: 

 Європейський суд з прав людини у рішенні по справі Тимошенко проти України 
досліджував такі обставини і зробив висновок , що "ці підстави не включені в список 
підстав, які могли би виправдати позбавлення свободи за підпунктом «с» пункту 1 
статті 5 Конвенції." 

  

Питання: 

Чи може особа претендувати на статус жертви порушення її права на справедливий суд (ст.6 
Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод) яке, на її думку, мало місце протягом 
провадження, якщо за результатами такого провадження її було виправдано або справу було 
закрито?  

Відповіді: 
1.якщо таке порушення мало місце, то 
незалежно від результатів провадження 
особа має статус жертви порушення;  

Правильна 
відповідь: 

 2. як правило, особа в такому випадку 
статус жертви  мати не може;  

  
2. як правило, особа в такому випадку 
статус жертви  мати не може;  

      

  
3. Практика Європейського суду з прав 
людини не містить відповіді на це 
питання;  

      

  

4. статус жертви порушення особа може 
отримати лише на підставі рішення 
національного суду. 

      

Пояснення: 

 У рішенні по справі  Лучанінова проти України ( 9 червня 2011 року) Європейський Суд зазначив 
наступне : як правило, особа не може претендувати на статус жертви порушення її права на справедливий 
суд за статтею 6 Конвенції, яке, на її думку, мало місце протягом провадження, якщо за результатами 
такого провадження її було виправдано або справа була закрита (див., наприклад, ухвалу від 4 вересня 
2003 року у справі «Османов і Хуссейнов проти Болгарії» (Osma№ov a№d Hussei№ov v. Bulgaria), заяви 
№ 54178/00 та № 59901/00).  

Питання: 
Що з наведеного належить до складових права обвинуваченого на ефективну  участь у судовому 
розгляді справи щодо себе, яке Європейський суд з прав людини визнає обов’язковим елементом 
права на справедливий суд ? 

Відповіді: 1.право відвідувати судові засідання;  
Правильна 
відповідь: 

4. всі варіанти відповіді є правильними. 

  2. право чути хід провадження;        

  
3. право розуміти та коментувати своїм 
захисникам хід провадження;  

      

  4. всі варіанти відповіді є правильними.       

Пояснення: 

 У рішенні по справі Тарасов проти України (31 січня 2014 року ) Європейський Суд з прав зазначив: “в 
принципі право обвинуваченого за статтею 6 Конвенції на ефективну участь у судовому розгляді його 
справи включає в себе не лише право відвідувати, але й також чути та розуміти хід провадження. Властиві 
самому поняттю змагального провадження, ці права також можуть бути виведені з права обвинуваченого, 
зокрема зазначеного у пункті 3 статті 6 Конвенції «захищати себе особисто». «Ефективна участь» у цьому 
контексті означає, що обвинувачений розуміє загалом характер провадження та ступінь важливості 
предмету спору для нього, включаючи обсяги будь-яких санкцій, що можуть бути застосовані. Він також 
повинен мати можливість пояснити захисникам свою версію перебігу подій, вказати на усі свідчення, з 
якими він не погоджується, та повідомити про будь-які факти, що мають бути наведені на його захист. 
Обставини справи можуть вимагати від Договірних держав вжиття позитивних заходів для надання 
обвинуваченому можливості брати ефективну участь у судових засіданнях (див. рішення від 23 лютого 
2012 року у справі «Г. проти Франції» (G. v. Fra№ce), заява № 27244/09, п. 52, з подальшими посиланнями). 

Питання: 
 Ризик повторного скоєння правопорушення національними судами часто визнається підставою для 
тримання підсудного під вартою. Виходячи з практики Європейського Суду з прав людини що з 
наведеного не визнається підставою для обрунтування наявності такого ризику ?  

Відповіді: 1.     відсутність сім’ї чи роботи; 
Правильна 
відповідь: 

1.відсутність сім’ї чи роботи; 

  2.     наявність судимостей;       

  
3.     явні ознаки можливості скоєння 
нового правопорушення; 

      

  
4.     заяви підсудного про небажання 
приймати участь у судовому розгляді. 

      

Пояснення: 

 Європейський Суд з прав людини неодноразово давав оцінки наведених у тесті обставин та їх значення 
для вирішення питання про обгрунтованість  рішень щодо взяття під варту: відсутність сім’ї та роботи не 
може визнаватись достатнім аргументом  - Рішення у справі  Сулаоя проти Естонії (2005 р.); 

Питання: 
 Виходячи з практики Європейського Суду з прав людини, що з наведеного може бути підставою для 
відмови у заміні тримання під вартою (як запобіжний захід) на заставу? 



Відповіді: 
1.ризик того, що підсудний не з’явиться 
в судове засідання; 

Правильна 
відповідь: 

 4.всі  наведені варіанти є правильними. 

  
2.ризик того , що підсудний буде 
вживати заходів для перешкоджання 
відправленню правосуддя; 

      

  

3.ризик скоєння нового 
правопорушення та/або порушення 
громадського порядку; 

      

  4.всі  наведені варіанти є правильними.       

Пояснення: 
 Підхід Європейського Суду щодо цих критеріїв було визначено у наступних рішеннях Європейського 
Суду з прав людини: Смірнова проти Росіїї (2003), Тирон проти Румунії (2009), Пірузян проти Вірменії 
()2012. 

Питання: 
За яких умов вимога державних органів до особи відкрити свою релігію або релігійне переконання 
не буде вважатись порушенням права на свободу думки, совісті та релігії (ст. 9 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод)? 

Відповіді: 

1.     така вимога завжди є порушенням 
права на свободу релігійних 
переконань; 

Правильна 
відповідь: 

1. така вимога завжди є порушенням 
права на свободу релігійних переконань  

  
2.     така вимога є порушенням, за 
винятком зверненням вимоги до 
державних посадових осіб; 

      

  
3.     така вимоги не є порушенням за 
будь-яких умов; 

      

  

4.     така вимога не є порушенням, лише 
у випадку вимоги слідчого чи 
прокурора у зв’язку з розсдідуванням 
кримінальної справи. 

      

Пояснення: 
Європейський суд з прав людини у своїй прецедентній практиці неодноразово зазначав, що примус 
відкрити власне ставлення до релігії чи переконання або відкривати їх без погодження особи є 
порушенням статті 9 Конвенції. 

Питання: 
Чи є абсолютним право батьків забезпечувати дітям освіту і навчання відповідно до своїх релігійних 
і світоглядних переконань, передбачене ст. 2 "Право на освіту"  Протоколу 1 до Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод? 

Відповіді: 
1.     це право є абсолютним і не 
передбачає ніяких обмежень; 

Правильна 
відповідь: 

3. право на освіту підлягає обмеженням , 
що відповідають цілям обмежень прав і 
свобод у ч.2 ст.9 “ Свобода думки, совісті 
та релігії” Конвенції; 

  
2.     право на освіту не стосується будь-
яких переконань; 

      

  

3.     право на освіту підлягає 
обмеженням , що відповідають цілям 
обмежень прав і свобод у ч.2 ст.9 “ 
Свобода думки, совісті та релігії” 
Конвенції; 

      

  4.     жоден з варіантів не є правильним.       

Пояснення: 
 Такий висновок базується на тлумаченні ст. 2 Протоколу 1 у поєднанні зі ст. 9. Європейський суд  з прав 
людини неодноразово застосовував таке тлумачення. 

Питання: 
Чи зобов’язана держава відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 
гарантувати право на альтернативну службу особам, які відмовляються від військової служби з 
приводу релігії або переконань? 

Відповіді: 

1.     не зобов'язана, оскільки 
конвенційні норми забороняють 
альтернативну службу; 

Правильна 
відповідь: 

2. не зобов'язана, оскільки держава сама 
може вирішувати питання про 
провадження альтернативної служби; 

  

2.     не зобов'язана, оскільки держава 
сама може вирішувати питання про 
провадження альтернативної служби; 

      

  
3.     зобов'язана, оскільки такий 
висновок дає  Рада з прав людини ООН; 

      

  
4.     зобов'язана, це відповідає загальним 
принципам міжнародного права. 

      

Пояснення: 

 Відповідно до пункту (b) частини 3 статті 4, якщо Конвенція надає право державам визнавати чи не 
визнавати право на альтернативну службу за однією статтею, вона не може зобов’язувати державу 
гарантувати цю службу іншою нормою того ж документу. Таким чином держави мають право вимагати 
альтернативну службу замість військової, від якої за Конвенцією вже не існує права відмовлятися на 
підставах переконань, а спори мають вирішуватися за ст. 4 (3, b), а не ст. 9. Такого рішення Європейська 
Комісія з прав людини дійшла у справі «Грандрат проти Німеччини» від 1967 р. 



Питання: 
 Яким чином, відповідно до ст. 15 "Відступ від зобов'язань під час надзвичайної ситуації" Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод, може вирішуватися конфлікт між 
зобов’язаннями держави за Конвенцією та іншими міжнародними договорами? 

Відповіді: 
1.     мають застосовуватись лише норми 
Конвенції; 

Правильна 
відповідь: 

 2. держава має право вибору між 
зобов’язаннями з метою більш повного 
захисту прав людини; 

  
2.     держава має право вибору між 
зобов’язаннями з метою більш повного 
захисту прав людини; 

      

  
3.     така колізія вирішується з 
урахуванням національного закону; 

      

  
4.     пріоритет мають норми 
універсального міжнародного права. 

      

Пояснення: 
Частина 1 статті 15 разом зі статтею 60 Конвенції передбачає, що заходи, що відступають від зобов’язань 
Сторони за Конвенцією, не можуть суперечити її іншим міжнародно-правовим зобов’язанням. 

Питання: 
Відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якщо законом 
дозволяється альтернативна служба, то чи має право держава притягати до відповідальності осіб, які 
відмовляються від неї з приводу власних переконань?  

Відповіді: 
1.     має право, але лише у мовах війни 
чи іншої суспільної небезпеки; 

Правильна 
відповідь: 

 2. має право, адже альтернативна служба 
має на меті захист переконань людини 

  

2.     має право, адже альтернативна 
служба має на меті захист переконань 
людини; 

      

  3.     за жодних умов не має права;       

  
4.     не має права, оскільки в тексті 
Конвенції це прямо зазначено. 

      

Пояснення: 

 У справі «Ранінен проти Фінляндії» 1996 р. Європейська Комісія з прав людини визначила, що держави, 
які передбачають право відмови від військової служби та замінюють її альтернативною, мають право 
притягати до адміністративної та кримінальної відповідальності за відмову нести таку службу. 

Питання: 
Чи може держава, згідно Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод,  застосовувати 
санкції за зміну особою своєї релігії? 

Відповіді: 1.     за жодних умов це неможливо; 
Правильна 
відповідь: 

1. за жодних умов це неможливо; 

  
2.     може, за умови наявності такого 
права у національному  законі; 

      

  3.     може, якщо це державна церква;       

  
4.     може, якщо це відбувається в 
інтресах захисту морилі та прав інших 
людей. 

      

Пояснення: 
 Стаття 9  Конвенції гарантує право вільно змінювати свою релігію або переконання та не дозволяє 
державі втручатися у внутрішню та приватну сферу релігійності особи 

Питання: 
Чи відносить Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод право на сповідання 
переконань до права на свободу вираження поглядів? 

Відповіді: 

1.     відносить, оскільки в окремих 
випадках право на сповідання 
переконань та право на вираження 
поглядів неможливо відрізняти; 

Правильна 
відповідь: 

3. не відносить, оскільки ці права 
передбачені різними статтями 
Конвенції; 

  
2.     відносить, оскільки ці права названі 
разом в ст.34 Конституції України; 

      

  
3.     не відносить, оскільки ці права 
передбачені різними статтями 
Конвенції; 

      

  
4.     жоден з варіантів відповіді не є 
правильним. 

      

Пояснення: 
Право на сповідання переконань закріплено в ст. 9, а право на свободу вираження поглядів – у ст. 10 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.  

Питання: 
Чи може держава, згідно Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, змушувати 
особу змінювати свою релігію, або застосовувати санкції за зміну особою своєї релігії? 

Відповіді: 
1.     не може, оскільки Конвенція 
гарантує свободу від зміни релігії; 

Правильна 
відповідь: 

1. не може, оскільки Конвенція гарантує 
свободу від зміни релігії; 

  
2.     може за умови існування державної 
церкви; 

      

  
3.     може лише з умови наявості 
невідкладної суспільної потреби; 

      

  
4.     може лише з метою захисту моралі , 
прав та свобод інших людей. 

      



Пояснення: 
стаття 9  Конвенції  про захист прав людини та основоположних свобод гарантує право вільно змінювати 
свою релігію або переконання та не дозволяє державі втручатися у внутрішню та приватну царину особи  

Питання: 
Чи будь-які переконання підпадають під захист ст. 9 "Свобода думки, совісті і релігії" Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод? 

Відповіді: 
1.     будь-які переконання, і не лише 
релігійні; 

Правильна 
відповідь: 

3. лише ті релігійні переконання, що 
досягають певного рівня переконливості, 
серйозності та важливості; 

  
2.     релігійні переконання незалежно 
від їх змісту ; 

      

  

3.     лише ті релігійні переконання, що 
досягають певного рівня 
переконливості, серйозності та 
важливості; 

      

  4.     Конвенція не захищає переконання.       

Пояснення: 

 Висновок про необхідність розрізнення якісних форм релігійних переконань, як умови застосування 
конвенційного захисту, було зроблено у Рішенні у справі “Кампбел і Косанс проти Об’єднаного 
Королівства” 

Питання: 
Чи має Україна, згідно Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, гарантувати 
право на свободу думки, совісті і релігії іноземним громадянам, які перебувають під її юрисдикцією, 
але уряди яких не гарантують таке право українцям?  

Відповіді: 
1.     так, але лише відповідно до 
принципу пропорційності; 

Правильна 
відповідь: 

4. відповідна гарантія поширюється на 
всіх, хто перебуває під юрисдикцією 
України.  

  
2.     лише після визнання Конвенції 
державами, до яких належать вказані 
особи; 

      

  
3.     так , гарантії є але вони суттєво 
обмежені щодо іноземців; 

      

  
4.     відповідна гарантія поширюється 
на всіх, хто перебуває під юрисдикцією 
України. 

      

Пояснення: Таке правило діє відповідно до ст. 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. 

Питання: 
 Одним з основоположних принципів  Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 
є   принцип "Конвенція - живий інструмент". Як слід це розуміти?  

Відповіді: 
1.     держави-учасниці Конвенції мають 
постійно дописувати текст Конвенції з 
урахуванням змін у світі; 

Правильна 
відповідь: 

3.  Європейський суд з прав людини 
здійснює динамічне тлумачення 
Конвенції з урахуванням умов 
сьогодення 

  

2.     юристи повинн вивчати конвенцію 
та знаходити її прихований зміст у 
світлі сучасності; 

      

  

3.     Європейський суд з прав людини 
здійснює динамічне тлумачення 
Конвенції з урахуванням умов 
сьогодення; 

      

  

4.     Європейський Суду з прав людини 
має досліджувати судову практику 
держав- учасників Конвенції. 

      

Пояснення: 

 Цей принцип був застосований, наприклад, у справі Matthew v UK (1999) при оцінці, чи можна 
застосувати Статтю 3 Протоколу 1 щодо Європейського Парламенту, хоча цей орган навіть не 
передбачався укладачами Конвенції. У справі Selmou№i v Fra№ce (2000)29 EHRR 403 Суд враховував 
принцип «живого інструмента» при оцінці строгості поводження з затриманим у поліцейському відділку, 
і знайшов, що те, що раніше вважалося скоріше «нелюдським і таким, що принижує гідність 
поводженням», ніж катуваннями, у майбутньому варто розглядати по-іншому. 

Питання: 
 Виходячи зі змісту прав, які підлягають захисту на основі Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, яке з наведених прав може 
підлягати втручанню з боку держави “для забезпечення контролю за користуванням майном” ?     

Відповіді: 
1.     право на повагу до приватного і 
сімейного життя; 

Правильна 
відповідь: 

 4. право на захист власності. 

  
2.     право на свободу вираження 
поглядів; 

      

  3.     право на справедливий суд;       

  4.     право на захист  власності.       

Пояснення: 

 Така умова визначена у ст.1 Протоколу 1 Конвенції, де зазначено наступне: “Проте попередні положення 
жодним  чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб 
здійснювати контроль за  користуванням майном  відповідно  до загальних інтересів або для забезпечення 



сплати податків чи інших зборів або штрафів.»  

Питання: 
Виходячи зі змісту прав, яки підлягають захисту на основі Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини , яке з наведених прав 
людини може підлягати обмеженням  “в інтересах економічного добробуту країни” ?     

Відповіді: 
1.     право на повагу до приватного і 
сімейного життя; 

Правильна 
відповідь: 

1. право на повагу до приватного і 
сімейного життя; 

  
2.     право на свободу вираження 
поглядів; 

      

  3.     право на справедливий суд;       

  4.     право на шлюб.       

Пояснення: 

В ч.2 ст.8 Конвенції зазначено наступне:  Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення 
цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у 
демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту 
країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав 
і свобод інших осіб. 

Питання: 
Чи є заборона листування ув'язнених в місцях позбавлення волі з членами їх сім'ї на підставі не 
оприлюдненої відомчої інструкції порушенням Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод? 

Відповіді: 
1.     порушення прав людини в цій 
ситуації відсутні; 

Правильна 
відповідь: 

 2. це порушує право на повагу до 
приватного і сімейного життя 

  
2.     це порушує право на повагу до 
приватного і сімейного життя; 

      

  
3.     це порушує право свободу та 
особисту недоторканість; 

      

  
4.     це порушує право на свободу 
висловлювань. 

      

Пояснення: 
 Такий висновок судом було зроблено Судом у рішенні по справі “ Полторацький проти України” (29 
квітня 2003 року). 

Питання: 
 Яка з наведених категорій осіб не підпадає під захист ст. 8 “ Право на повагу до приватного і 
сімейного життя” Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод” ? 

Відповіді: 

1.     фізична особа-нерезидент, що 
тимчасово перебуває на території 
держави-учасника Конвенції; 

Правильна 
відповідь: 

 3. державний університет 

  
2.     юридична особа приватного права 
(резидент); 

      

  3.     державний університет;       

  4.     всі варіанти є правильними;       

Пояснення: 

 За своїм змістом Ст. 8 має 4 елементи або сфери:  приватне життя, сімейне життя, житло, кореспонденція. 
Європейський суд з прав людини враховує тісне переплетення приватного життя і професійної 
діяльності, що створює передумови для набуття юридичними особами (за виключенням державних) 
права на оскарження дій держави  у випадках втручання в користування приміщеннями, 
кореспонденцію, тощо. (наприклад, рішення у справі Німітц проти Німеччини , 1992; Товариство Колас 
Іст проти Франції (2002) та інші) 

Питання: 

 Чи можна вважати позбавленням волі (за змістом ст.5  “Право на свободу та особисту 
недоторканість” Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод”) застосування до осіб, 
які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, дисциплінарних заходів у вигляді поміщення 
особи в карцер, дисциплінарний ізолятор або аналогічні  приміщення? 

Відповіді: 1.     так, це позбавлення волі; 
Правильна 
відповідь: 

 2. ні, це лише зміна умов тримання під 
вартою. 

  
2.     ні, це лише зміна умов тримання 
під вартою; 

      

  
3.     це не позбавлення волі а нелюдське 
поводження; 

      

  4.     жоден з варіантів не є правильним.       

Пояснення: 

 Така ситуація була предметом розгляду у справі Боллан проти Об’єднаного королівства (рішення від 
12.12 2000), де  Суд робить висновок про неможливість застосування стандартів ст 5 до ситуації поміщення 
ув’язненого в дисциплінарний ізолятор, оскільки це лише зміни режиму тримання під вартою. 

Питання: 
 Які з наведених ознак є доказами того, що особа “позбавлена волі" (за змістом ст.5 “Право на свободу 
та особисту недоторканість” Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод”) ? 

Відповіді: 
1.     поміщення людини в певний 
обмежений простір; 

Правильна 
відповідь: 

 4. всі варіанти відповіді є правильними. 

  
2.     неможливість залишити зону 
обмеження; 

      

  
3.     наявність примусу з боку 
уповноважених осіб, що проводять 

      



позбавлення волі; 

  
4.     всі варіанти відповіді є 
правильними. 

      

Пояснення: 

У практиці Європейського суду з прав людини було визначено об’єктивні критерії для визначення 
наявності ситуації позбавлення волі. Серед таких об’єктивних ознак: поміщення людини в певний 
обмежений простір; неможливість залишити зону обмеження; наявність примусу з боку уповноважених 
осіб, що проводять позбавлення волі ( Див. Рішення у справах Шторк проти Німеччини (2005); Станев 
проти Болгарії(2012);Гуццарді проти Італії (1980); та інші ) 

Питання: 
 Як Європейський суд з прав людини визначає поводження з людиною ,” яке , серед іншого, було 
умисним, застосовувалося кілька годин поспіль, спричинило або власне тілесні ушкодження або 
сильні фізичні та душевні страждання”? 

Відповіді: 1.     катування; 
Правильна 
відповідь: 

 2.нелюдське повноваження ; 

  2.     нелюдське поводження;       

  3.     нанесення тілесних ушкоджень;       

  4.     принижуюче гідність поводження;       

Пояснення: 

 Таке визначення було  використано ЄСПЛ в рішенні по справі “Кудла проти Польщі” (2000 рік) і 
повторювалось в подальшому ( наприклад, в одному з останніх рішень  щодо  України – “Руденко проти 
України” ( 2014 рік). 

Питання: 
 В якому разі буде визнано обов'язком держави згідно Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод повідомляти про місцезнаходження особи, яка зникла? 

Відповіді: 1. в жодному разі; 
Правильна 
відповідь: 

3. в разі визнання державою перебування 
особи під її контролем 

  
2. за наявності припущення, що особа 
могла бути затримана 
правоохоронними органами; 

      

  
3. в разі визнання державою 
перебування особи під її контролем; 

      

  
4. Конвенція не передбачає такого 
обов'язку і не визначає його суб'єкта  

      

Пояснення: 

 "Визнавши перебування особи під контролем держави влада бере на себе відповідальність за 
повідомлення про її або його місцезнаходження" (Рішення у справі Кіпр проти Туреччини, 1978 р., пара 
174) 

Питання: 
 Чи включає право на свободу об’єднання ( ст. 11 Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод) право набути державної реєстрації в якості юридичної особи? 

Відповіді: 
1.     ні , це право не  є складовою права 
на свободу об’єднання; 

Правильна 
відповідь: 

3. право на реєстрацію юридичної особи 
є складовою права на об’єднання; 

  
2.     це питання що стосується 
виключно національного права ( діє 
принцип розсуду держави); 

      

  
3.     право на реєстрацію юридичної 
особи є складовою права на об’єднання; 

      

  
4.     право утворення  юридичної особи 
не належить до прав людини. 

      

Пояснення: 

 Стосовно  цього  є чітка позиція ЄСПЛ : «Особи повинні мати можливість створювати юридичну особу з 
метою спільної діяльності в області спільних інтересів, що складає один з важливіших вимірів права на 
свободу об’єднань, без якого це право втрачає будь-який сенс». (Справа Sidiropoulos & Others v. Greece, 10 
липня 1998). 

Питання: 
Виходячи зі змісту Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики 
Європейського суду з прав людини яке з прав людини може бути порушене у випадку присутності 
студентів мед. університету під час пологів, якщо породілля згоди на це не надавала?  

Відповіді: 
1.     в такій ситуації відсутні порушення 
прав людини; 

Правильна 
відповідь: 

4. порушення права на повагу до 
приватного життя.  

  2.     порушення права на життя;       

  
3.     порушення права на заборону 
принижуючого гідність поводження; 

      

  
4.     порушення права на повагу до 
приватного життя. 

      

Пояснення: 
 Ситуація пологів Європейським судом розглядалась неодноразово. Завжди вона оцінювалась також і з 
точки зору дотримання права на приватність ( стаття 8 Конвенції). Одне з останніх рішень – Коновалова 
проти Росії ( 07.10. 2014). 

Питання: 
 Виходячи зі змісту прав, які підлягають захисту на основі  Конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод  та практики Європейського суду з прав людини, яке з наведених прав 
людини може підлягати обмеженням з метою “захисту конфіденційної інформації” ?    

Відповіді: 1.     право на справедливий суд; 
Правильна 
відповідь: 

 3. право на свободу вираження поглядів 



  2.     право на освіту;       

  
3.     право на свободу вираження 
поглядів; 

      

  4.     будь-яке з прав людини.       

Пояснення: 
 Така мета наведена серед легітимних цілей втручання у право на свободу вираження поглядів (ст.10 
Конвенції). 

Питання: 
 У який спосіб Європейський Суд з прав людини встановлює наявність у правовій системі країни 
системних вад, що стають причиною масових та однотипних за змістом порушень прав людини? 

Відповіді: 
1.     звертаючи увагу на це на стадії 
комунікації сторін судового розгляду; 

Правильна 
відповідь: 

 3. шляхом ухвали “пілотного рішення”. 

  2.     шляхом винесення окремої ухвали;       

  
3.     шляхом ухвали “пілотного 
рішення”; 

      

  
4.     такі питання Європейський суд з 
прав людини не уповноважений 
ставити. 

      

Пояснення: 

У своїй резолюції від 12 травня 2004 року стосовно рішень, які розкривають системну проблему, що 
лежить в основі порушень, Комітет міністрів  Ради Європи запропонував Суду “вказувати у своїх 
рішеннях про порушення Конвенції на те, що, на його думку, становить системну проблему, яка лежить в 
основі порушення, та на першопричину цієї проблеми – зокрема у тому випадку, коли вона може 
спричинити зростання кількості звернень,– з метою надання допомоги державаму пошуку належного 
розв’язання цієї проблеми, а Комітетові міністрів – у нагляді з виконанням рішень”. З метою забезпечення 
ефективного виконання рішень, постановлених Судом у таких справах, Суд може застосувати процедуру 
“пілотного” рішення, яка дає йому змогу чітко вказати у такому рішенні на існування структурних 
проблем,які лежать в основі порушень, а також на конкретні засоби чи заходи, за допомогою яких 
держава-відповідач має виправити ситуацію (див. рішення у справі “Броньовський проти Польщі” 
(Bro№iowski v. Pola№d) [GC], № 31443/96, пп. 189–194 та резолютивна частина, ECHR 2004-V, і у справі 
“Гуттен-Чапська проти Польщі” (Hutte№-Czapska v. Pola№d) [GC], заява № 35014/97, пп. 231–239 і 
резолютивна частина, ECHR 2006-VIII).  

Питання: 
Якою є позиція Європейського суду з прав людинни щодо обрання особі запобіжного заходу у 
вигляді тримання під вартою на підставі підозри, що вона буде переховуватись від органів 
досудового слідства або суду, і яка надала гарантії, що не втече? 

Відповіді: 
1. це питання не підпадає під 
юрисдикцію Суду; 

Правильна 
відповідь: 

3. особу слід звільнити 

  
2. рішення суду держави-учасниці 
конвенції не підлягає перегляду; 

      

  3. особу слід звільнити:       

  
4. гарантії, надані особою, не можуть 
мати значення. 

      

Пояснення: 
"Якщо тримання під вартою триває виключно за наявності небезпеки, що звинувачуваний буде 
переховуватися від правосуддя, його тим не менш, слід відпустити з під варти в разі надання ним 
відповідних гарантій" (Рішення у справі Wemhoff проти Нінеччини, 1968) 

Питання: 
Що з наведеного відноситься до заходів загального характеру, які має виконувати Україна на підставі 
рішення Європейського суду з прав людини, яким встановлено порушення прав людини?  

Відповіді: 
1.     виплата справедливої сатисфакції 
заявнику; 

Правильна 
відповідь: 

 3. внесення змін до законодавства. 

  
2.     повторний розгляд справи 
національним судом; 

      

  3.     внесення змін до законодавства;       

  4.     всі ці заходи належать до загальних.       

Пояснення: 
 Визначення загальних та індивідуальних заходів та їх зміст міститься у статтях 10-13 Закону України « 
Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини». 

Питання: 
Відповідно до українського законодавства який текст рішення Європейського суду з прав людини 
має використовувати національний суд при посиланні на практику Європейського Суду з прав 
людини?  

Відповіді: 
1.     може використовуватись лише 
офіційний переклад; 

Правильна 
відповідь: 

 4. використовуються переклади, 
надруковані у виданнях, які 
відповідають критеріям, що встановлені 
законом. 

  
2.     має бути використано лише 
оригінальний текст; 

      

  
3.     законодавство не містить ніяких 
обмежень щодо тексту рішень; 

      

  
4.     використовуються переклади, 
надруковані у виданнях, які 

      



відповідають критеріям, що встановлені 
законом. 

Пояснення: 
 Такий порядок передбачено частиною 2 статті 18 Закону України “ Про виконання рішень та 
застосування практики Європейського Суду з прав людини”. 

Питання: 
 Виходячи зі змісту прав, що захищені Конвенцією про захист прав  людини і основоположних 
свобод, як слід оцінювати відмову особі у доступі до документів кримінального провадження щодо 
неї (матеріали кримінальної справи)?  

Відповіді: 
1. порушення права на справедливий 
судовий розгляд. 

Правильна 
відповідь: 

1. порушення права на справедливий 
судовий розгляд.  

  
2. порушення права на доступ до 
публічної інформації. 

      

  
3.порушення права повагу до 
приватного життя 

      

  
4. таке обмеження не  є порушенням 
якихось прав. 

      

Пояснення: 
 Така позиція визначена у рішенні ЄСПЛ у справі «Foucher v. Fra№ce»: “Відмова у доступі до документів, 
що містяться в матеріалах кримінальної справи, розглядається ЕСПЛ як порушення статті 6 Конвенції.” 

Питання: 
Яке з названих прав не належить до мінімальних прав обвинуваченого згідно з принципами ст. 6 
Конвенції про захист прав людини т основоположних свобод? 

Відповіді: 

1. Бути негайно i детально 
поінформованим зрозумілою для нього 
мовою про характер i причину 
обвинувачення проти нього. 

Правильна 
відповідь: 

 4. Отримувати кошти з державного 
бюджету для оплати послуг захисника на 
власний вибір 

  
2. Мати достатньо часу і можливостей 
для підготовки свого захисту. 

      

  

3. Захищати себе особисто чи 
використовувати правову допомогу 
захисника, обраного на власний розсуд, 
або — якщо він не має достатніх коштів 
для оплати правової допомоги 
захисника — одержувати таку допомогу 
безоплатно, якщо цього вимагають 
інтереси правосуддя. 

      

  
4. Отримувати кошти з державного 
бюджету для оплати послуг захисника 
на власний вибір.  

      

Пояснення: 

 Такий варіант обґрунтовується виходячи з положень  ч. 3 ст. 6 Конвенції , відповідно до якої  
обвинувачений має наступні мінімальні права: бути негайно i детально поінформованим зрозумілою для 
нього мовою про характер i причину обвинувачення проти нього; мати достатньо часу і можливостей для 
підготовки свого захисту; захищати себе особисто чи використовувати правову допомогу захисника, 
обраного на власний розсуд, або — якщо він не має достатніх коштів для оплати правової допомоги 
захисника — одержувати таку допомогу безоплатно, якщо цього вимагають інтереси правосуддя; 
опитувати свідків обвинувачення або вимагати їхнього допиту, а також вимагати виклику i допиту свідків 
захисту на тих самих умовах, що й свідків обвинувачення; якщо він не розуміє мову, яка використовується 
у суді, або не розмовляє нею, — отримувати безоплатну допомогу перекладача. 

Питання: 
Якщо до особи всупереч її волі застосовується медичне втручання, то яке з наведених прав людини 
може бути при цьому порушене з огляду на Конвенцію про захист прав людини і основоположних 
свобод та практику Європейського суду з прав людини?  

Відповіді: 
1. право не бути підданому 
нелюдському поводженню; 

Правильна 
відповідь: 

    

  2. право на повагу до приватного життя;   4. всі варіанти відповіді є правильними. 

  3. право на фізичну недоторканість;       

  4. всі варіанти відповіді є правильними.       

Пояснення: 
 Практика Європейського суду з прав людини свідчить про те, що примусове лікування розглядається у 
площині різних прав людини.(наприклад, рішення у справі Акопян проти України ( 5 червня 2014 року). 

  

По-перше ,медичне втручання, якому піддають особу проти її волі, включаючи втручання з метою 
надання психіатричної допомоги, може вважатися поводженням, забороненим статтею 3 Конвенції (див., 
наприклад, рішення у справах «Горобет проти Молдови» (Gorobet v. Moldova), заява № 30951/10, пп. 47-
53, від 11 жовтня 2011 року, та «V.C. проти Словаччини» (V.C. v. Slovakia), заява № 18968/07, пп. 100-120, 
ЄСПЛ 2011 ). 

  

По-друге, згідно із практикою Суду медичне втручання, здійснене проти волі заявника, становить 
втручання у його право на приватне життя, зокрема у право на фізичну недоторканість (див. рішення 
у  справі «Гласс проти Сполученого Королівства» (Glass v. the U№ited Ki№gdom), п. 70, та «Х. проти 
Фінляндії» (X v. Fi№la№d), заява № 34806/04, п. 212, ЄСПЛ 2012 ).  

Питання: 
Що з наведеного є обов'язковим елементом (елементами) судової перевірки можливості 
продовження застосування до особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ( п. 4 ст. 5 
"Право на свободу та особисту недоторканість" Конвенції про захист прав людини і основоположних 



свобод) ? 

Відповіді: 

1. оцінка процесуальних вимог до 
рішення про застосування тримання під 
вартою; 

Правильна 
відповідь: 

    

  2.обгрунтованість підозри;   4. всі варіанти відповіді є правильними. 

  
3. мета застосування тримання під 
вартою; 

  
    

  
4. всі варіанти відповіді є правильними. 

      

        

Пояснення: 

У Рішенні Європейського суду з прав людини у справі Геращено проти України ( 7 листопада 2013 року) 
Суд зазначив, що "пункт 4 статті 5 Конвенції забезпечує заарештованим чи затриманим особам право на 
перегляд матеріально-правових і процесуальних умов, які з точки зору Конвенції є суттєвими для 
забезпечення «законності» позбавлення свободи. Це означає, що компетентний суд має перевірити не 
лише дотримання процесуальних вимог національного законодавства, а й обґрунтованість підозри, яка 
стала підставою для затримання, а також мети, з якою застосовувалися затримання та подальше тримання 
під вартою (див. також рішення у справі «Буткевічюс проти Литви» (Butkevičius v. Lithua№ia), заява № 
48297/99, п. 43, ECHR 2002 II ). 

Питання: 
З урахуванням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики 
Європейського суду з прав людини за якої умови письмові показання свідків (без їх допиту у суді) 
можуть бути визнані судом належним доказом у кримінальній справі ? 

Відповіді: 
1.     не можуть бути визнаними за 
жодних умов; 

Правильна 
відповідь: 

 2. за умови, що вони є єдиним чи 
вирішальним доказом; 

  
2.     за умови, що вони є єдиним чи 
вирішальним доказом; 

      

  
3.     за будь-яких умов вони мають 
визнаватись належним доказом; 

      

  
4.     за умови присутності прокурора 
при отриманні таких свідчень. 

      

Пояснення: 

 Такий висновок було зроблено Європейським судом з прав людини у справі Хорнкастл та інші  проти 
Обєднаного королівства ( Рішення від 16 грудня 2014 року),. Ще раніше аналогічні оцінки були у справі 
Ель-Хамаджа. та Тахірі  проти Об’єднаного королівства ( 15 грудня 2011 року). 

Питання: 
 Виходячи зі змісту прав, що захищені Конвенцією про захист прав людини і основоположних 
свобод, гарантією реалізації якого права є презумпція невинуватості: 

Відповіді: 1.     права на справедливий суд;  
Правильна 
відповідь: 

 1. права на справедливий суд 

  2.     права на життя;       

  
3.     права на повагу до приватного або 
сімейного життя; 

      

  
4.     права на свободу та особисту 
недоторканість. 

      

Пояснення: 

 В ч. 2 ст. 6 міститься положення про презумпцію невинуватості, котра в практиці  Суду тлумачиться 
таким чином: «без доведення попередньої вини обвинуваченого згідно закону і, зокрема, без надання 
обвинуваченому можливості скористатися правом на захист, судове рішення відносно нього породжує 
відчуття, що обвинувачуваний є справді винним». 

Питання: 
 Виходячи зі змісту статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод за яких умов  
порушенням права на справедливий суд буде визнаватись використання у судовому провадженні 
доказів, що були отримані з порушенням вимог національного закону? 

Відповіді: 
1.     ст. 6 Конвенції не передбачає 
оцінку допустимості доказів; 

Правильна 
відповідь: 

 2. лише за умови, що такі порушення 
були істотними 

  
2.     лише за умови, що такі порушення 
були істотними; 

      

  
3.     будь-яке порушення вимог 
національного закону є підставою для 
визнання доказів недопустими; 

      

  

4.     порушення таких вимог не впливає 
на вирішення питання про 
допустимість доказів. 

      

Пояснення: 

 Підставою для відповіді є рішення ЄСПЛ у справі «Parris v. Cyprus», «Chalkley v. U№ited Ki№gdom»., де 
зазначено наступне: “У вирішенні питання про допустимість доказів важливе значення має саме 
істотність порушення прав і свобод людини. Тому не усі порушення закону, допущені під час збирання 
доказів сторонами, є підставою для визнання доказів недопустимими, а відтак – і вирішення питання про 
порушення права на справедливий суд”. 

Питання: 
Яке з наведених визначень відповідає положенням Конвенціі про захист прав людини і 
основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини щодо змісту права не 
свідчити проти себе (в кримінальному процесі)?  



Відповіді: 
1. Право не надавати свідчення проти 
себе є абсолютним. 

Правильна 
відповідь: 

 2. Право не надавати свідчення проти 
себе не виключає із кримінального 
провадження отриманих від 
обвинуваченого у результаті 
застосування елементів примусу даних, 
що існують незалежно від волі 
підозрюваного, таких як документи, 
зразки крові, дихання, сечі і тканини для 
аналізу ДНК. 

  

2. Право не надавати свідчення проти 
себе не виключає із кримінального 
провадження отриманих від 
обвинуваченого у результаті 
застосування елементів примусу даних, 
що існують незалежно від волі 
підозрюваного, таких як документи, 
зразки крові, дихання, сечі і тканини 
для аналізу ДНК. 

      

  

3. Право не надавати свідчення проти 
себе не виключає можливості надання 
таких свідчень внаслідок катування, 
жорстокого, нелюдського або такого, що 
принижує гідність особи, поводження 
або погрози застосування такого 
поводження. 

      

  

4. Право не надавати свідчення проти 
себе виключає із кримінального 
провадження свідчення, отримані від 
обвинуваченого у результаті 
застосування елементів будь-якого 
примусу. 

      

Пояснення: 

 Такаа позиція визначена в Рішенні Європейського суду з прав людини «Саундерс (Sau№ders) проти 
Великої Британії» від 17 грудня 1996 г. : “Право не свідчити проти самого себе - це в першу чергу право 
обвинуваченого зберігати мовчання. Як прийнято вважати в правових системах держав - учасників 
Конвенції і в інших країнах, дане право не поширюється на використання в кримінальному процесі 
матеріалів, які можуть бути отримані від обвинуваченого незалежно від його волі примусово, якось i№ter 
alia: вилучення по розпорядженню документів, отримання зразків крові, сечі і шкірного покриву для 
проведення аналізу ДНК.” 

Питання: 

Яке застереження із наведених нижче має бути враховано в тлумаченні висновку Європейського суду 
з прав людини про те, що право не свідчити проти самого себе  не поширюється на використання в 
кримінальному процесі матеріалів, які можуть бути отримані від обвинуваченого незалежно від 
його волі, примусово (отримання зразків крові, сечі і шкірного покриву для проведення аналізу ДНК 
тощо).  

Відповіді: 
1. виключення із правил не повинні 
стати правилом. 

Правильна 
відповідь: 

 3.питання має бути розглянуте в світлі 
всіх обставин справи. Зокрема, слід 
встановити, чи піддавався заявник 
примусу свідчити і чи привело 
використання отриманих таким чином 
показань свідків в суді до порушення 
засадничих принципів справедливого 
розгляду по статті 6 пункту 1 складовим 
елементом якого є дане право. 

  

2. це право передбачає виключення із 
кримінального провадження свідченнь, 
що отримані від обвинуваченого у 
результаті застосування елементів будь-
якого примусу. 

      

  

3. питання має бути розглянуте в світлі 
всіх обставин справи. Зокрема, слід 
встановити, чи піддавався заявник 
примусу свідчити і чи привело 
використання отриманих таким чином 
показань свідків в суді до порушення 
засадничих принципів справедливого 
розгляду по статті 6 пункту 1 складовим 
елементом якого є дане право. 

      

  
4. Право не надавати свідчення проти 
себе є абсолютним і не може бути 

      



порушено.    

Пояснення: 

 Така позиція визначена у Рішенні Європейського суду з прав людини «Саундерс (Sau№ders) проти 
Великої Британії» від 17 грудня 1996 г.:  право не свідчити проти самого себе - це в першу чергу право 
обвинуваченого зберігати мовчання. Як прийнято вважати в правових системах держав - учасників 
Конвенції і в інших країнах, дане право не поширюється на використання в кримінальному процесі 
матеріалів, які можуть бути отримані від обвинуваченого незалежно від його волі примусово, якось i№ter 
alia: вилучення по розпорядженню документів, отримання зразків крові, сечі і шкірного покриву для 
проведення аналізу ДНК. В даному випадку Суд покликаний вирішити, чи рівносильно невиправдане 
порушення права обвинуваченого на мовчання використання стороною обвинувачення свідчень, 
отриманих інспекторами від заявника. Це питання має бути розглянуте в світлі всіх обставин справи. 
Зокрема, слід встановити, чи піддавався заявник примусу свідчити і чи привело використання отриманих 
таким чином показань свідків в суді до порушення засадничих принципів справедливого розгляду по 
статті 6 пункту 1 складовим елементом якого є дане право. 

Питання: 
 Виходячи зі стандартів статті 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якими 
мають бути наслідки вимоги про екстрадицію особи до країни, де існує ризик застосування до неї 
смертної кари ? 

Відповіді: 
1.     ці питання не регулюються 
Конвенцією  

Правильна 
відповідь: 

3. такий ризик має бути підставою для 
відмови у екстрадиції;  

  
2.     екстрадиція можлива за умови 
вичерпання заходів правового захисту;  

      

  
3.     такий ризик має бути підставою для 
відмови у екстрадиції; 

      

  
4.     екстрадиція можлива як виняток, 
залежно від тяжкості злочину 

      

Пояснення: 

 Європейським судом з прав людини вироблено загальний підхід , згідно з яким : «за обставин, коли 
існують достатні підстави вважати, що зазначена особа у разі її екстрадиції може бути засуджена до 
смертної кари у приймаючій країні, стаття 2 передбачає зобов'язання не видавати особу (див., серед 
багатьох інших джерел, ухвали щодо прийнятності у справах «S.R. проти Швеції» (S.R. v. Swede№), заява 
№ 62806/00, від 23 квітня 2002 року, «Ісмаїлі проти Німеччини» (Ismaili v. Germa№y), заява № 58128/00, від 
15 березня 2001 року, та рішення у справі «Багаддар проти Нідерландів» (Bahaddar v. the №etherla№ds), 
від 19 лютого 1998 року, Reports 1998-І, висновок Комісії, с. 270-71, пп. 75-78). Крім того, якщо держава, що 
видає особу, свідомо піддає її такому високому ризику втрати життя, який є майже невідворотним, таку 
екстрадицію можна вважати «умисним позбавленням життя», яке забороняється статтею 2 Конвенції (див. 
ухвали щодо прийнятності у справі «Саїд проти Нідерландів» (Said v. the №etherla№ds), заява № 2345/02, 
від 5 жовтня 2004 року.  

Питання: 

Чи поширюється дія ст.8 «Право на повагу до приватного і сімейного життя» (в частині положень 
щодо недоторканості житла) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод на 
будинок особи, що був збудований без отримання необхідних дозволів та не має державної реєстрації 
? 

Відповіді: 1.     поширюється без обмежень; 
Правильна 
відповідь: 

 1. поширюється без обмежень 

  

2.     поширюється за умови , що при 
його будівництві були виконані 
будівельні норми щодо житла; 

      

  
3.     поширюється за умови , що особа 
вже подала заяву на легалізаію такого 
житла; 

      

  4.     не  поширюється.       

Пояснення: 

 Такий підхід було використано Судом у справі у справі Buckley v. the UK  (1996) , де Суд визнав житлом 
заявника  тимчасовий будинок, який був збудований без дозволу на будівництво. Крім того, Суд широко 
інтерпретує поняття «житла» та прямо зазначає, що в розумінні Конвенції поняття «житло» не звужується 
до того, що закріплено в національному законодавстві. 

Питання: 
Чи поширюється дія ст. 8 «Право на повагу до приватного і сімейного життя» Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод на житлову нерухомість особи, яка знаходиться у її власності, 
але не використовується для проживання?  

Відповіді: 1.     поширюється без обмежень; 
Правильна 
відповідь: 

 1. поширюється без обмежень 

  2.     не поширюється;       

  
3.     поширюється з умови, що особа 
може довести відсутність у неї іншого 
житла; 

      

  
4.     поширюється за умови , що особа 
проживає там більше  60 діб на рік. 

      

Пояснення: 

 Такий підхід було використано Судом у справі Gillow v. the UK (1986) , де Суд визнав будинок заявника, в 
якому він не проживав, але лише володів з наміром поселитися в ньому, «житлом» в розумінні ст.8 
Конвенції. Крім того, Суд широко інтерпретує поняття «житла» та прямо зазначає, що в розумінні 
Конвенції поняття «житло» не звужується до того, що закріплено в національному законодавстві. Інші  



варіанти відповіді  суперечать загальному тлумаченню поняття “житло”. 

Питання: 
 Яке з визначень розкриває зміст поняття “втручання відбувається відповідно до закону”, яке 
Європейський Суд з прав людини використовує для визначення правомірності втручання держави в 
права людини (їх обмеження)? 

Відповіді: 

1. це означає наявність у національному 
законодавстві підстав для відповідних 
дій;  

Правильна 
відповідь: 

 3. ця вимога стосується не лише 
формального дотримання вимог 
національного закону але і якості самого 
закону (його повноти, зрозумілості, 
тощо)  

  

2. це означає, що дії представників 
держави відповідають вимогам 
відповідного закону;  

      

  

3. ця вимога стосується не лише 
формального дотримання вимог 
національного закону  але і якості 
самого закону (його повноти, 
зрозумілості, тощо)  

      

  
4. в цьому визначенні мова йде про те, 
що у якості такого закону має 
розглядатись Конвенція. 

      

Пояснення: 

 Такий підхід є усталеною практикою Європейського Суду з прав людини . Наприклад , у рішенні “Сергій 
Волосюк проти України” (Sergey Volosyukv. Ukrai№e) від 12 березня 2009 року  Суд зазначив : 
«Словосполучення “згідно із законом” не лише вимагає дотримання націо-нального закону, а й стосується 
якості такого закону (див., mutatis muta№dis, рішенняу справі “Галфорд проти Сполученого Королівства” 
(Halford v. the U№ited Ki№gdom) від 25 червня 1997 року, п. 49, Reports 1997-III, та справу “Барановський 
протиПольщі” (Bara№owski v. Pola№d), заява № 28358/95, п. 52, ECHR 2000-III). Суд нагадує, що 
національне законодавство має з достатньою чіткістю визначати межі та спосіб здійснення 
відповідногодискреційного права, наданого органам вла-ди, щоб забезпечувати громадянам той 
мінімальний рівень захисту, на якийвони мають право згідно з принципом верховенства права в 
демократичномусуспільстві (див. рішення у справі “Доменічіні проти Італії” (Dome№ichi№i v. Italy)від 15 
листопада 1996 року, п. 33, Reports 1996-V).» 

Питання: 
Щодо здійснення яких прав Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та 
Протоколи до неї забороняють дискримінацію?  

Відповіді: 
1. виключно щодо прав, що названі у 
самій Конвенції;  

Правильна 
відповідь: 

 3.  щодо прав, що названі у самій 
Конвенції, а також будь-яких 
передбачених законом прав 

  2. щодо права на справедливий суд;        

  

3. щодо прав, що названі у самій 
Конвенції, а також будь-яких 
передбачених законом прав; 

      

  
4. Конвенція та Протоколи до неї не 
містять заборону дискримінації за будь-
якими ознаками. 

      

Пояснення:  Заборона дискримінації встановлена : 

  

А) у статті  1 Протоколу 12 до Конвенції:  Здійснення    будь-якого   передбаченого   законом   права 
забезпечується без дискримінації за будь-якою  ознакою,  наприклад за ознакою статі,  раси,  кольору 
шкіри, мови, релігії, політичних чи інших  переконань,  національного  чи  соціального  походження, 
належності  до національної меншини,  майнового стану,  народження або за іншою ознакою.  

  

 Б) у статті 14 Конвенції: Користування правами та свободами, визнаними в цій Конвенції, має бути 
забезпечене без дискримінації за будь-якою ознакою - статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, 
політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, належності до 
національних меншин, майнового стану, народження, або за іншою ознакою. 

Питання: 
 В якому з наведених випадків є ознаки видів поводження з людиною, що становлять порушення ст . 
3  «Заборона катування»  Конвенції про захист прав людини і основних свобод ? 

Відповіді: 

 1.  проживання особи поблизу 
аеропорту та страждання від шуму, 
спричиненого літаками ;  

Правильна 
відповідь: 

 3.  спалювання будинку родичів особи, 
що розшукується за тероризм, 
представниками влади в присутності 
володільців будинку. 

  

2.  позбавлення особи можливості 
необмежено контактувати з оточуючим 
світом протягом попереднього 
ув’язнення ;  

      

  

3.  спалювання будинку родичів особи, 
що розшукується за тероризм, 
представниками влади в присутності 
володільців будинку;  

      



  

4.  відсутність проточної води в 
приміщенні тимчасового тримання в 
поліцейському відділі 

      

Пояснення: 

 Варіанти відповіді відтворюють   реальні ситуації , які розглядались Європейським Судом з прав людини. 
1 варіант -   справа Lopez Ostra v Spai№ (1994), (Суд не встановив порушення ст.3); 2 варіант - справа Yurtas 
v Turkey (2004) ,Суд не встановиви порушення ст.3); 3 варіант - справа Bilgi№ v Turkey (2000) ,( Суд визнав 
порушення статті 3); 4 варіант - справа №arcisio v №etherla№ds (2005). ( Суд не встановив порушення). 
 

Питання: 
 Яка з наведених обставин має бути визнана вирішальним доказом факту катування або нелюдського 
поводження у розумінні  ст. 3 «Заборона катування» Конвенції про захист прав людини і основних 
свобод? 

Відповіді: 

 1. тяжкість страждань особи, наявність 
зовнішніх проявів жорстокого 
поводження;  

Правильна 
відповідь: 

 3. наявність причинно-наслідкового 
зв’язку між перебуванням особи під 
юрисдикцією (фізичним контролем) 
представників держави  та появою ознак 
фізичних чи психічних страждань особи; 

  

2. формулювання таких обставин у 
спосіб, що відповідає усталеній 
практиці  Європейського Суду з прав 
людини;  

      

  

3. наявність причинно-наслідкового 
зв’язку між перебуванням особи під 
юрисдикцією (фізичним контролем) 
представників держави  та появою ознак 
фізичних чи психічних страждань 
особи;  

      

  4. несуперечливість свідчень  заявника.       

Пояснення: 

Такий підхід застосовує Європейський суд з прав людини у численних рішеннях, Зокрема у рішенні 
“Белоусов проти України” (2013 рік) суд нагадав , що коли здоровою міліція затримує здорову особу, але 
при звільненні з-під варти виявляється, що в неї є тілесні ушкодження, на державу покладається обов’язок 
надати правдоподібне пояснення щодо причин виникнення цих ушкоджень, а якщо цього зроблено не 
буде, це свідчитиме про явне порушення статті 3 Конвенції (див. серед багатьох інших джерел рішення у 

справі «Сельмуні проти Франції» (Selmou№i v. Fra№ce) [ВП], заява № 25803/94, п. 87, ECHR 1999‑V).Суд 

при оцінці доказів керується критерієм доведення «поза розумним сумнівом» (див. рішення від 18 січня 
1978 року у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства» (Irela№d v. the U№ited Ki№gdom), п. 161, 
Series A № 25). 

Питання: 

Визначте зміст поняття «підстави арешту і будь-яке обвинувачення», яке використано у частині 2 
статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: "кожен, кого заарештовано, має 
бути негайно поінформований зрозумілою для нього мовою про підстави його арешту і про будь-яке 
обвинувачення, висунуте проти нього". 

Відповіді: 1. це інформація про зміст норм 
процесуального та матеріального 
кримінального права, які мають бути  у 
даному провадженні та при проведенні 
даної процесуальної дії; 
2. це назви законів (кодексів) та номера 
статей, якими визначено процедуру 
затримання ; 
3. це назва закону (кодексу), яким 
передбачено затримання; 
4. це не тільки посилання на закон, але 
й пояснення причин, з яких існує 
підозра та посилання на конкретні 
кримінальні вчинки або приналежність 
до заборонених організацій. 

Правильна 
відповідь: 

4.  це не тільки 
посилання на 
закон, але й 
пояснення причин, 
з яких існує 
підозра та 
посилання на 
конкретні 
кримінальні 
вчинки або 
приналежність до 
заборонених 
організацій . 
 

 

Пояснення: 

 Такий підхід було зафіксовано у рішені Європейського суду з прав людини у справі Фокс, Кемпбелл і 
Гартлі проти Сполученого Королівства (1990 рік). Суд зазначив, що сповіщення підозрюваних офіцером, 
який провів арешт, що їх аарештовано відповідно до певного закону за підозрою в тероризмі, було 
недостатньо; натомість вони мали бути поінформовані про «причини, з яких вони підозрювалися в 
тероризмі» та «про підозру щодо їхньої участі в конкретних кримінальних вчинках і приналежності до 
заборонених організацій». У справі “Нечипорук та Йонкало проти України “ ( 2011 рік) зазначено , що 
для  цілей пункту 2 статті 5 Конвенції лише посилання на законодавче  положення  не  є достатньою 
підставою для затримання. 

Питання: 

 Відповідно до  Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від яких конвенційних 
зобов’язань держава може відступити під час надзвичайної ситуації (виключно в тих межах, яких 
вимагає гострота становища, і за умови, що такі заходи не суперечать іншим її зобов'язанням згідно з 
міжнародним правом)? 



Відповіді: 

1. від зобов’язань за ст.2 (крім випадків 
смерті внаслідок правомірних воєнних 
дій);  

Правильна 
відповідь: 

3. від зобов’язань за ст.10 “Свобода 
вираження поглядів”; 

  
2. від зобов’язань за ст.3 “Заборона 
катувань”; 

      

  
3. від зобов’язань за ст.10 “Свобода 
вираження поглядів”; 

      

  
4. ні від яких зобов’язань відступ 
неможливий. 

      

Пояснення: 
Перелік статей  , щодо яких ні за яких умов неможливий відступ від зобовязань, передбачений частиною 2 
статті 15  Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.  Стаття 10 в ньому відсутня. 

Питання: 
 Яке з визначень найбільш точно передає тлумачення Європейським Судом з прав людини змісту 
принципу змагальності процесу  як складової права на справедливий суд (стаття 6 Конвенції)? 

Відповіді: 

1. наявність гарантій присутності 
сторони на всіх стадіях судового 
розгляду;  

Правильна 
відповідь: 

 4. можливість ознайомитися з усіма 
доказами та зауваженнями іншої 
сторони та відповісти на них. 

  
2. наявність у сторін однакового часу 
для виступів; 

      

  
3. можливість задавати питання іншій 
стороні; 

      

  
4. можливість ознайомитися з усіма 
доказами та зауваженнями іншої 
сторони та відповісти на них. 

      

Пояснення: Таку позицію ЄСПЛ було обґрунтовано у рішенні «Ruiz-Mateos проти Іспанії» 

Питання: 

 Чи відповідає "принципу публічності проголошення судового рішення" (ст. 6 «Право на 
справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод) оприлюднення 
повного тексту рішення касаційного суду шляхом його розміщення в загальнодоступній базі (реєстрі) 
судових рішень (без проголошення під час розгляду)? 

Відповіді: 1.     не відповідає; 
Правильна 
відповідь: 

2. відповідає  

  2.     відповідає;       

  
3.     ці аспекти процесу не є предметом 
розгляду за критеріями статті 6; 

      

  4.     жоден з варіантів не є правильним.       

Пояснення: 

Таку ситуацію Європейський Суд з прав  людини розглянув у справі  «Претто та інші проти Італії» від 8 
грудня 1983 р. і зробив наступні висновки :” касаційний суд прийняв своє рішенні, провівши публічні 
слухання, і хоча рішення, що відхиляє скаргу, не було публічно оголошене, кожен міг ознайомитися з 
ним чи отримати його копію, звернувшись в канцелярію суду. На думку Суду, мета, що переслідується 
суддею 6 п.1, в цьому контексті – а саме забезпечити публічний контроль за судовою владою і тим самим 
гарантувати справедливий судовий розгляд – цілком досягнуте, принаймні в тому, що стосується 
касаційного судочинства, шляхом депонування рішення; це робить загальнодоступним його повний текст 
тією ж мірою, як і публічно його проголошення, тим більше що останнє нерідко обмежується лише 
резолютивною частиною. Тому відсутність публічного оголошення рішення Касаційного суду в даному 
випадку не порушує Конвенції.” 

Питання: 
 Виходячи зі змісту ст.10 «Свобода вираження поглядів» Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод та практики Європейського Суду з прав людини визначте відмінність між 
фактами та оціночними судженнями ? 

Відповіді: 
1.     такі терміни не використовуються 
Європейським судом з прав людини; 

Правильна 
відповідь: 

 4. факти потребують доведення , а 
оціночні судження – не потребують. 

  

2.     відмінність між фактами та 
оціночними судженнями не має 
юридичного значення; 

      

  
3.     факти не потребують доведення, а 
оціночні судження – потребують; 

      

  
4.     факти потребують доведення , а 
оціночні судження – не потребують. 

      

Пояснення: 

 Такий підхід було визначено у рішенні «Лінґенс проти Австрії» (Li№ge№s v. Austria) від 8 липня 1986 р., 
де було зазначено наступне :«На думку Суду, слід уважно розрізняти факти та оціночні судження. 
Наявність фактів можна довести, а правдивість оціночних суджень не можна. У зв'язку з цим Суд 
зауважує, що факти, на яких журналіст ґрунтував свої оціночні судження, були незаперечними, як і його 
добросовісність. Що ж стосується оціночних суджень, цю вимогу неможливо виконати, і вона є 
порушенням самої свободи поглядів, яка є основною складовою права, гарантованого статтею 10 
Конвенції”. 

Питання: 
 Що з наведеного є порушенням заборони катувань, що передбачена ст. 3 “Заборона катувань" 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? 

Відповіді: 1.     відмова державного органу Правильна  4. всі наведені ситуації є порушенням 



провести розслідування заяви особи про 
факт її побиття у слідчому ізоляторі; 

відповідь: ст.3 

  
2.     видача (екстрадиція) особи до 
країни, де існує практика застосування 
катувань у місцях тримання під вартою; 

      

  

3.     відсутність своєчасного та якісного 
надання медичної допомоги у випадку 
отримання пошкоджень чи побоїв у 
слідчому ізоляторі; 

      

  
4.     всі названі ситуації є порушенням 
статті 3. 

      

Пояснення: 

 Запропоновані ситуації є випадками порушення статті 3 Конвенції, що були встановлені Європейським 
судом з прав людини у рішеннях щодо України  за період 2005-2014 років: “Афанасьєв проти 
України”,“Вергельський проти України”, “Геннадій Науменко проти України”,“Ісмаілов проти 
України”;“Віслогузов протиУкраїни”, “Данкевич проти України”, “Коваль проти України”, “Кучерук 
проти України”, “Пєтухов проти України” ,“Байсаков проти України”, “Солдатенко проти України” , 
«Каверзін проти України». 

Питання: 
 Яка з наведених ознак дозволяє відмежувати катування від інших видів поводження, що заборонені 
відповідно до ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? 

Відповіді: 
1.     наявність фізичних страждань 
особи; 

Правильна 
відповідь: 

3. наявність мети такого поводження; 

  
2.     суб’єктивне сприйняття особою 
поводження з нею як катування; 

      

  3.     наявність мети такого поводження;       

  4.     умисний характер поводження.       

Пояснення: 

 Такий підхід відповідає усталеній практиці Європейського Суду з прав людини. Наприклад , в Рішенні “ 
Белоусов проти України” (2013 ) було зазначено: “на додаток до жорстокості поводження ознакою 
катування є також наявність мети такого поводження, як це визнано в Конвенції ООН проти катувань та 
інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання. Так, у 
статті 1 цієї Конвенції катування визначено як навмисне заподіяння сильного болю або страждань, серед 
іншого, для отримання відомостей, покарання або залякування (див. рішення у справі «Аккос проти 

Туреччини» (Akkoç v. Turkey), заяви №№ 22947/93 і 22948/93, п. 115, ECHR 2000‑X, та вищезазначене 
рішення у справі «Алексахін проти України» (Aleksakhi№ v. Ukrai№e), п. 50).”  

Питання: 
 Відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод відмова уповноваженого 
державного адміністративного органу провести ефективне та ретельне розслідування заяви особи 
про факт її побиття під час перебування у слідчому ізоляторі  буде визнано : 

Відповіді: 
1.     порушенням права на 
справедливий суд; 

Правильна 
відповідь: 

 2. порушенням права не бути підданим 
катуванням. 

  
2.     порушенням права не бути 
підданим катуванням; 

      

  3.     порушенням права на життя;       

  
4.     порушенням права на свободу та 
особисту недоторканість. 

      

Пояснення: 

Такий підхід відповідає усталеній практиці Європейського Суду з прав людини, який розрізняє 
матеріальний та процесуальний аспекти права на заборону катування. Стосовно України ця ситуація 
відображена у «пілотному рішенні» - «Каверзін проти України» (2013 року). 

Питання: 
Яке з наступних тверджень щодо можливості позбавлення життя людського ембріону відображає 
базовий підхід Європейського Суду з прав людини у справах щодо проведення аборту (ст. 2 «Право 
на життя»  Конвенції)? 

Відповіді: 1.     людський ембріон має 
користуватись захистом на рівні не 
нижче ніж людина; 
2.     це питання не належить до 
предметної юрисдикції Європейського 
суду з прав людини; 
3.     право на життя людського ембріона 
обмежене правами та інтересами матері; 
4.     на людський ембріон не можуть 
поширюватись стандарти прав людини. 

Правильна 
відповідь: 

3. право на життя людського ембріона 
обмежене правами та інтересами матері; 

Пояснення:  Такий підхід зафіксовано у рішенні “Vo vs Fra№ce” (2004). 

Питання: 
Яке з прав, що підлягають захисту на підставі Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод, порушується у випадку звільнення за прогул (відсутність на робочому місці протягом дня) 
працівника, який приймав участь у пікеті проти затримок виплати заробітної плати?  

Відповіді: 1.     право на справедливий суд; 
Правильна 
відповідь: 

 4. жодне з названих прав не було 
порушено . 

  2.     право на мирні зібрання;       



  
3.     право на свободу вираження 
поглядів; 

      

  
4.     жодне з названих прав не було 
порушено . 

      

Пояснення: 

 Така позиція Європейським Судом з прав людини була визначена у справі «Trofimchuk v. Ukrai№e» від 
28.01.2011 р., де звільнення була визнане законним ( оскільки було дотримано вимоги національного 
законодавства про працю) та  таким , що має легітимну мету  - захист інтересів роботодавця . 

Питання: 
 Виходячи зі стандартів ст. 3 "Заборона катувань" Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод чи є катуванням примусове годування особи, що перебуває у слідчому 
ізоляторі і оголосила голодування? 

Відповіді: 
1.     будь-який факт годування людини 
у залежному стані є катуванням; 

Правильна 
відповідь: 

3. є катуванням, якщо таке годування 
здійснюється насильницьким способом з 
використанням відповідних 
обмежувальних засобів під час 
годування; 

  
2.     не є катуванням, якщо на це 
отримано згоду рідних та близьких 
такої особи; 

      

  

3.     є катуванням, якщо таке годування 
здійснюється насильницьким способом 
з використанням відповідних 
обмежувальних засобів під час 
годування; 

      

  

4.     якщо це здійснюється на підставі 
судового рішення, то це не є 
катуванням. 

      

Пояснення: 

Примусове годування саме по собі не є катуванням. Однак при наявності певних обставин воно може 
бути визнане таким. У справі «Невмержицький проти України « (2005 року) Суд зазначив, що 
застосування примусового годування без належних для цього медичних підстав (адже Уряд виявився 
неспроможним їх навести), а також насильне застосування відповідних обмежувальних засобів під час 
такого годування становили суворе поводження того рівня, який має бути кваліфікований як катування. 
Тому Суд постановив, що мало місце порушення ст. 3 Конвенції.  

Питання: 
 Виходячи зі стандартів ст. 3 “Заборона катувань” Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод, якими мають бути наслідки заяви про екстрадицію особи  до країни, де 
існує ризик застосування до неї катувань чи нелюдського поводження ? 

Відповіді: 
1.      такий ризик має бути підставою 
для відмови у екстрадиції; 

Правильна 
відповідь: 

1. такий ризик має бути підставою для 
відмови у екстрадиції; 

  
2.     екстрадиція можлива за умови 
вичерпання заходів правового захисту;  

      

  
3.     ці питання взагалі не регулюються 
Конвенцією 

      

  
4.     екстрадиція можлива як виняток, 
залежно від тяжкості злочину 

      

Пояснення: 

 У справі «Байсаков та інші проти України» (2010 року)  Суд  повторив загальний підхід , що 
застосовується у таких випадках: « екстрадиція особи  Договірною  державою може  стати  підґрунтям  для  
порушення  питання  про застосування статті 3 і,  отже, про відповідальність цієї держави за Конвенцією 
якщо доведено наявність суттєвих підстав вважати, що в разі екстрадиції  така  особа  наразиться  в  
державі,  якій  її  

  

видають,  на  реальний  ризик  поводження,  забороненого статтею 3 (див.   рішення  у  справі  Солдатенка  
проти України (Soldate№ko), п. 66 ). Керуючись своєю практикою, Суд має з'ясувати чи існує реальний 
ризик поганого поводження із заявниками  в  разі їх екстрадиції до такої країни.» 

Питання: 

Виходячи зі змісту Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики 
Європейського суду з прав людини, як має оцінюватись відсутність у законодавстві зобов’язань 
держави щодо повідомлення особи про застосування щодо неї таємного спостереження (перевірка 
кореспонденції, тощо) після завершення відповідних заходів? 

Відповіді: 

1.     це питання не відноситься до 
предметної юрисдикції Європейського 
Суду з прав людини; 

Правильна 
відповідь: 

 3. це становитиме порушення Конвенції, 
якщо посадові особи будуть діяти у 
такий спосіб. 

  
2.     держава вправі вирішувати це 
питання без урахування положень 
Конвенції; 

      

  

3.     це становитиме порушення 
Конвенції, якщо посадові особи будуть 
діяти у такий спосіб. 

      

  
4.     це не буде порушенням ні за яких 
умов. 

      

Пояснення: 
 Такий підхід застосовується Судом , оскільки наявність такого обов’язку у держави розглядається як 
передумова можливості захисту порушених прав . У справі “Волохи проти України” (Voloha v. Ukrai№e) 



рішення від 2 листопада 2006 року (заява № 23543/02) заявники скаржились на відсутність національних 
засобів захисту, які б могли забезпечити відшкодування шкоди за незаконне втручання у їх право на 
повагу до кореспонденції.  Суд зробив висновок , що чинне на той час законодавство України не 
забезпечує особу, щодо якої вживаються заходи спостереження, належними гарантіями захисту, оскільки 
законодавство не передбачає обов’язку повідомляти особу про заходи спостереження, які було 
застосовано відносно неї. 

  

Крім того , у рішенні по справі Klass a№d Others v. Germa№y  Європейським судом з прав людини було 
встановлено, що уповноважений державний орган був зобов’язаний проінформувати особу, стосовно якої 
вживались відповідні заходи, зразу після припинення таких заходів. Крім того, відповідне повідомлення 
могло не містити інформації щодо цілей застосованого обмеження, а така особа мала декілька доступних 
засобів захисту. 

Питання: 

 Виходячи зі змісту Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики 
Європейського суду з прав людини чи може оцінюватись як підневільний стан перебування особи 
(на підставі вироку суду) в установі позбавлення волі, яку не можна залишати і де існує обов'язкове 
залучення до праці?  

Відповіді: 1.     це не є підневільним станом; 
Правильна 
відповідь: 

 1. це не є підневільним станом. 

  
2.     це підневільний стан, оскільки 
праця є обов’язковою; 

      

  
3.     це підневільний стан, оскільки 
виключена можливість залишення місця 
позбавлення волі; 

      

  

4.     це підневільний стан, оскільки 
особа не надала згоди на перебування в 
такій установі. 

      

Пояснення: 

 Така ситуація була предметом розгляду у рішенні  по справі Ван Дроогенбрек проти Бельгії (від 24 
червня 1983 року),де суд вказав на наступні ознаки, що не дають підстав для висновку про підневільний 
стан: а) перебування в ізоляції було обмежене у часі;б) покарання могло бути переглянуте; в) існував 
вирок суду, який встановив вину  заявника. 

Питання: 
 Що з наведеного відповідає змісту ст. 7 “Ніякого покарання без закону” і не становить порушення 
прав людини? 

Відповіді: 

1.     визнання особи винною за дії, що 
на момент вчинення не становила 
порушення відповідно до 
національного закону; 

Правильна 
відповідь: 

 4. покарання особи за будь-яку дію чи 
бездіяльність, яка на час її вчинення 
становила кримінальне правопорушення 
відповідно до загальних принципів 
права, визнаних цивілізованими 
націями. 

  

2.     призначення суворішого покарання 
ніж те, що підлягало застосуванню на 
час вчинення кримінального 
правопорушення; 

      

  

3.     визнання особи винною за 
бездіяльність, що на момент вчинення 
не становила порушення відповідно до 
національного закону; 

      

  

4.     покарання особи за будь-яку дію чи 
бездіяльність, яка на час її вчинення 
становила кримінальне 
правопорушення відповідно до 
загальних принципів права, визнаних 
цивілізованими націями. 

      

Пояснення:  Стаття 7 “ Ніякого покарання без закону” Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод:  

  

1. Нікого не може бути визнано винним у вчиненні будь-якого кримінального правопорушення на 
підставі будь-якої дії чи бездіяльності, яка на час її вчинення не становила кримінального 
правопорушення згідно з національним законом або міжнародним правом. Також не може бути 
призначене суворіше покарання ніж те, що підлягало застосуванню на час вчинення кримінального 
правопорушення. 

  

2. Ця стаття не є перешкодою для судового розгляду, а також для покарання будь-якої особи за будь-яку 
дію чи бездіяльність, яка на час її вчинення становила кримінальне правопорушення відповідно до 
загальних принципів права, визнаних цивілізованими націями. 

Питання: 
 За яких умов присутність студентів-медиків під час пологів  у пологовому відділенні лікарні не буде 
становити порушення права на приватність породіллі (ст. 8 “Повага до приватного та сімейного 
життя" Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод)? 

Відповіді: 

1.     якщо адміністрація лікарні під час 
оформлення жінки повідомить про 
проведення навчальних занять в 
лікарні; 

Правильна 
відповідь: 

2. за наявності згоди жінки на 
присутність студентів під час пологів; 



  
2.     за наявності згоди жінки на 
присутність студентів під час пологів; 

      

  

3.     за наявності згоди чоловіка цієї 
жінки на присутність студентів під час 
пологів; 

      

  4.     це не є порушенням.       

Пояснення: 

 Така ситуація була розглянута Судом у справі  Коновалова проти Росії ( рішення від 9 жовтня 2014 року), 
де суд вказав на її “чутливість” і необхідність досить жортского підходу, який зокрема не може 
задовільнятись лише наявністю загальної інформації про присутність студентів у лікарні, що робить 
необхідним отримання згоди жінки не загалом а щодо її особистої ситуації пологів. 

Питання: 
Конвенція  про захист прав людини і основоположних свобод передбачає, що обмеження прав 
людини (в тих випадках, коли це можливо) на національному  рівні має відбуватись “відповідно до 
закону”.  Як в таких випадках слід тлумачити термін “закон”? 

Відповіді: 

1.     "Закон" – це виключно Конвенція 
про захист прав людини і 
основоположних свобод. 

Правильна 
відповідь: 

3. "Закон" - це всі акти законодавства 
держави. 

  
2.     "Закон" - це Конституція держави та 
її закони. 

      

  
3.     "Закон" - це всі акти законодавства 
держави. 

      

  
4.     "Закон" – це виключно Конституція 
держави. 

      

Пояснення: 

 Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, Поняття «закон» включає всі акти 
законодавства, а не лише закони (Санди Таймс  проти Великої Британії, 1979 року; Даджен проти Великої 
Британії, 1981 року.)  

Питання: 

 Виходячи з практики Європейського суду з прав людини яким головним критерієм мають 
керуватись національні суди у випадку виявлення під час судового розгляду конкуренції інтересу 
держави зберегти закритою інформацію, що має значення для суспільства, і прагненням суспільства 
отримати доступ до неї, наприклад її оприлюднення в ЗМІ?  

Відповіді: 

1.     Наявності у законі прямих 
посилань на умови розкриття 
інформації. 

Правильна 
відповідь: 

2. Значущості розкриття такої 
інформації для потреб суспільства. 

  
2.     Значущості розкриття такої 
інформації для потреб суспільства. 

      

  
3.     Наявності згоди державного органу, 
який такою інформацією володіє. 

      

  
4.     Таке питання може вирішувати 
лише Конституційний  суд. 

      

Пояснення: 

 Європейським судом з прав  людини застосовується наступний підхід: не існує абсолютного права преси 
на публікацію будь-якої інформації; в той же час, не існує нічим не обмеженого права держави закривати 
для суспільства будь-яку інформацію. Європейський суд констатував цей конфлікт інтересів в справі 
«Санді Таймс проти Об’єднаного королівства ( 1979 року)» та дійшов висновку, що закрита інформація 
може являти суспільний інтерес і критерієм оцінки у випадку можливості її оприлюднення має бути 
значущість цієї інформації для суспільства. 

Питання: 
 Які з наведених видів приміщень підпадають під захист як “житло” (за змістом положень щодо 
поваги до житла у ст. 8 “Право на повагу до приватного та сімейного життя” Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод”)? 

Відповіді: 
1.     Традиційна ромська оселя (“шатер 
на колесах”). 

Правильна 
відповідь: 

 4. Усі варіанти є правильними. 

  

2.     Офіс нотаріуса в одній з кімнат в 
його квартири, де відбувається прийом 
клієнтів. 

      

  
3.     Будинок, яким особа володіє але не 
проживає постійно. 

      

  4.     Усі варіанти є правильними.       

Пояснення: 

 Європейський суд з прав людини дає автономне тлумачення терміну “житло”, з віднесенням до нього 
видів помешкань, що в національному законодавстві часто не визнаються житлом ( циганське шатро, 
офіси окремих категорій працівників, тощо). Такі визначення наводяться в рішеннях у справах : Німітц 
проти Німеччини (1992); Товарство Колас Іст та інші проти Франції (2002); Пантелеєнко проти України 
(2006) та інші. 

Питання: 
Що означає принцип автономного тлумачення Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод Європейським судом з прав людини?  

Відповіді: 

1.     Виключне право Європейського 
суду з прав людини тлумачити 
Конвенцію. 

Правильна 
відповідь: 

 4. надання Європейським Судом  з прав 
людини таких тлумачень Конвенції, які є 
вирішальними для її застосування і які 
не залежать від тлумачення 
національними судами. 



  

2.     Обов’язковість для Європейського 
Суду з прав людини тлумачень 
конвенції національними судами. 

      

  

3.     Посилання Європейського суду з 
прав людини на норми національного 
законодавства держав–учасниць 
Конвенції. 

      

  

4.     Надання Європейським Судом  з 
прав людини таких тлумачень 
Конвенції, які є вирішальними для її 
застосування і які не залежать від 
тлумачення національними судами. 

      

Пояснення: 

Низка термінів, що використовуються у Конвенції, наприклад «цивільне право» чи «кримінальна 
відповідальність» відповідно до ст. 6, термін «асоціація» відповідно до ст. 11, поняття «володіння» 
відповідно до ст. 1 Протоколу 1 – це автономні поняття. Це означає, що саме ці тлумачення Євопейського 
суду з прав людини будуть вирішальними у застосуванні норм Конвенції, а не тлумачення цих термінів 
відповідно до національного закону. 

Питання: 
Чи може особа, згідно Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, подати заяву про 
порушення державою її індивідуальної релігії (тобто релігії, яку сповідує лише ця особа)? 

Відповіді: 
1.     Так, але на неї має бути покладено 
тягар доведення існування такої релігії. 

Правильна 
відповідь: 

 1. так, але на неї має бути покладено 
тягар доведення існування такої релігії; 

  
2.     Так, оскільки будь-яка релігія 
захищається ст. 9 Конвенції. 

      

  
3.     Ні, Конвенція не визнає існування 
індивідуальних релігій. 

      

  
4.     Жоден з варіантів відповіді не є 
правильним. 

      

Пояснення:  Рішення у справі “Х проти Об’єднаного Королівства” (1977). 

Питання: 
 Якою є сучасна практика Європейського суду з прав людини щодо права на евтаназію в контексті ст. 
2 "Право на життя" Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?  

Відповіді: 
1.     Ст. 2  надає право на смерть 
виключно від рук третьої особи. 

Правильна 
відповідь: 

 3. ст. 2 не надає право на смерть  від рук 
третьої особи або держави 

  
2.     Ст.2  надає право на смерть 
виключно від рук держави. 

      

  
3.     Ст. 2 не надає право на смерть  від 
рук третьої особи або держави. 

      

  

4.     Евтаназія не підлягає оцінці за ст. 2 
Конвенції, оскільки її слід розглядати з 
точки зору права на повагу до 
приватного життя. 

      

Пояснення: 

 У рішенні у справі "Претті проти Сполученого Колролівства", 2002, Європейський суд з прав людини 
зазначив, що ст. 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод "без викривлення" не може 
тлумачитись як така, що надає суто протилежне право, право померти. Тому "жодне право на смерть від 
рук третьої особи чи за допомогою держави не може випливати зі ст. 2 Конвенції" 

Питання: 
 Чому захист, що передбачений ст. 8 “Право на повагу до приватного і сімейного життя” Конвенції 
про захист  прав людини і основоположних свобод” поширюється і на зображення особи? 

Відповіді: 
1.      Це прямо передбачено ст. 8 
Конвенції. 

Правильна 
відповідь: 

2. Зображення відображає унікальні 
риси особи і дозволяє відрізняти її від 
інших. 

  

2.     Зображення відображає унікальні 
риси особи і дозволяє відрізняти її від 
інших. 

      

  
3.     Це прямо передбачено 
національним цивільним 
законодавством. 

      

  
4.     Конвенційний захист не 
поширюється на зображення особи. 

      

Пояснення:  Такий висновок зроблено Судом у справі “Реклос та Давурліс проти Греції” ( 2009 р). 

Питання: 
 Чи має держава обов’язок забезпечувати безкоштовну правову допомогу  у  кожному  спорі,  що  
стосується  «цивільних  прав» відповідно до ст. 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод? 

Відповіді: 

1. Ст. 6 Конвенції встановлює, що 
держава має забезпечувати безкоштовну 
правову допомогу  у  кожному  спорі,  
що  стосується  «цивільних  прав». 

Правильна 
відповідь: 

 Ст. 6 Конвенції не встановлює, що 
держава має забезпечувати безкоштовну 
правову допомогу  у  кожному  спорі,  що  
стосується  «цивільних  прав»   

  
2.     Ст. 6 Конвенції не встановлює, що 
держава має забезпечувати безкоштовну 

      



правову допомогу  у  кожному  спорі,  
що  стосується  «цивільних  прав». 

  

3.     Ст. 6 Конвенції передбачає,  що 
держава має забезпечувати безкоштовну 
правову допомогу  у спорі, що 
стосується соціальних виплат. 

      

  

4.     Ст. 6 Конвенції передбачає,  що 
держава має забезпечувати безкоштовну 
правову допомогу  у спорі, що 
стосується відновлення порушеного 
права власності. 

      

Пояснення: 

§ 1 ст. 6 Конвенції не встановлює, що держава має забезпечувати безкоштовну правову допомогу  у  
кожному  спорі,  що  стосується  «цивільних  прав» (Airey v. Irela№d  (Ейрі проти  Ірландії),  пар  26).  Існує  
чітка  різниця  між статтею  6  §  3  (c),  яка  гарантує  право  надання  безкоштовної правової допомоги  у  
кримінальних  провадженнях  за  певними  обставинами, і статтею 6 § 1, яка не розкриває питання про 
правову допомогу (Essaadi v.  Fra№ce (Ессаді проти Франції), пар. 30). Стаття 6 § 1 іноді може зобов’язати 
державу надати правову допомогу, коли така допомога неминуча для ефективного доступу до Суду 
(Airey v. Irela№d (Ейрі проти Ірландії), пар. 26). 

Питання: 

Яке формулювання відображає  спосіб імплементації в Конституції України  наступного положення  
ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: “кожен, кого заарештовано або 
затримано має негайно постати перед суддею чи іншою посадовою особою, якій закон надає право 
здійснювати судову владу, і йому має бути забезпечено розгляд справи судом упродовж розумного 
строку…»? 

Відповіді: 
1.      Обґрунтованість затримання 
протягом 72 годин має бути перевірена 
судом. 

Правильна 
відповідь: 

 1. Обґрунтованість затримання 
протягом 72 годин має бути перевірена 
судом;  

  

2.     Обґрунтованість затримання має 
бути перевірена прокурором протягом 
24 годин. 

      

  
3.     Обґрунтованість затримання має 
бути перевірена судом у розумний 
строк. 

      

  
4.     Це положення відсутнє в 
Конституції України. 

      

Пояснення: 

 “У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його перепинити 
уповноважені на те законом органи можуть застосувати тримання особи під вартою 
як тимчасовий запобіжний захід, обґрунтованість якого протягом сімдесяти двох 
годин має бути перевірена судом.” (ч. 3 ст. 29 Конституції України). 

  

Питання: 
 Виходячи зі змісту ст. 10 «Свобода вираження поглядів» Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод  та практики Європейського суду з прав людини, яке з наведених тверджень 
не належить до тверджень про факти?    

Відповіді: 
1.     “Аморальний” щодо  керівника 
держави. 

Правильна 
відповідь: 

 4. Жодне з тверджень не належить до 
тверджень про факти.  

  
2.     “Прихований нацист” щодо 
політика; 

      

  

3.     “Гучномовець Адміністрації 
президента, виконуючий роль 
Жириновського в Україні” щодо 
політика; 

      

  
4.     Жодне з тверджень не належить до 
тверджень про факти. 

      

Пояснення: 

Такі твердження були визнані оціночними судженнями у конкретних  рішеннях Європейського Суду у 
прав  людини :  
     1. «опортунізм низького ґатунку», «аморальний» і «позбавлений гідності» на адресу Федерального 
канцлера (справа «Лінґенс проти Австрії» 1976).  
2. “приховані нацисти»  щодо політика (рішення у справі «Шарзах та «НьюсФерлагсгещельшафт» проти 
Австрії»). 
3. “гучномовець Адміністрації президента, виконуючий роль Жириновського в Україні” та інші (рішення 
у справі «"Українська Прес-Група" проти України» від 29 березня 2005 р., заява №o 72713/01). 

Питання: 

Виходячи зі змісту ст.5 «Право на свободу та особисту недоторканість» Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини чи може сама 
лише можливість перетину кордону підозрюваним у скоєнні злочину бути достатньою підставою 
для застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою? 

 

1. позиція Суду з цього питання не 
визначена; 
2. є достатньою підставою; 
3. не є достатньою підставою; 
4. все залежить від фізичного стану 

Правильна 
відповідь: 

3. не є достатньою 
підставою. 

 



особи. 

Пояснення: 
 Практика Європейської комісії з прав людини та Європейського суду з прав людини містить аналіз такої 
підстави застосування тримання під вартою як небезпека втечі у контексті певних обставин. Зокрема, 
було зроблено висновок : "небезпека втечи не випливає з звичайної можливості або легкості для 
обвинувачуваного перетнути кордон" (рішення у справі Stogmuller проти Австрії, 1969 р., п. 15). 

  

  

  

Питання: 
 Якщо у разі конфлікту між двома релігійними організаціями національний суд винесе рішення про 
заборону однієї з них, чи може ця заборона бути визнана Європейським судом з прав людини як 
порушення державою свого обов’язку бути безсторонньою?  

Відповіді: 
1.     Така заборона не може вважатись 
порушенням безсторонності. 

Правильна 
відповідь: 

3. Це буде порушенням безсторонності, 
оскільки держава мала б забезпечувати 
взаємну толерантність між різними 
конфесіями. 

  
2.     Це не є порушенням, оскільки 
держава сама визначає спосіб 
вирішення конфлікту. 

      

  

3.     Це буде порушенням 
безсторонності, оскільки держава мала б 
забезпечувати взаємну толерантність 
між різними конфесіями. 

      

  

4.     Конвенція не дає  підстав для 
розгляду питання безсторонності 
держави  

      

Пояснення: 
 У справі «Митрополитська Церква Бессарабії проти Молдови» 2001 р. Суд зазначив, що обов’язок 
безсторонності вимагає від держави забезпечити взаємну толерантність між різними конфліктуючими 
групами. 

Питання: 
Чи буде вважатися дискримінацією вимога більш довгого строку альтернативної, ніж військової 
служби відповідно до ст. 14 "Заборона дискримінації" Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод? 

Відповіді: 1.     За жодних умов не буде вважатись. 
Правильна 
відповідь: 

 1. за жодних умов не буде вважатись 

  
2.     Не буде за умови більш високої 
оплати. 

      

  3.     Це становить дискримінацію.       

  
4.     Це буде порушення  права на 
свободу та особисту недоторканість. 

      

Пояснення: 

 Європейський суд з прав людини у справі «Аутіон проти Фінляндії» 1990 р. зазначив, що не вважається 
дискримінаційним за статтею 14 Конвенції більш довгий строк альтернативної служби, бо така служба є 
більш легкою, а на довший термін та меншу платню погодяться лише відверті віруючі. 

Питання: 

 Відповідно до практики Європейського Суду з прав людини чи існують особливі вимоги до порядку  
розгляду судом клопотань учасників провадження, в яких вони піднімають питання про порушення 
прав людини, що захищені Конвенцією і мали місце на досудовій стадії і в процесі судового 
розгляду? 

Відповіді: 

1.     Суд не зобов’язаний розглядати 
такі клопотання більш ретельно ніж 
інші. 

Правильна 
відповідь: 

 4. Такі клопотання мають розглядатися з 
особливою суворістю та ретельністю. 

  
2.     Суд узагалі не уповноважений на 
розгляд таких клопотань. 

      

  
3.     Такі клопотання мають бути без 
розгляду передані до прокуратури. 

      

  
4.     Такі клопотання мають 
розглядатися з особливою суворістю та 
ретельністю. 

      

Пояснення: 
  Висновок про необхідність особливо ретельного розгляду клопотань, в яких містяться вказівки на 
порушення прав людини Європейський суд з прав людини робив неодноразово. Зокрема, див. Рішення у 
справах Волков проти України ( 2013) Каверзін  проти України (2012). 

Питання: 
 В яких із наведених ситуацій є порушення принципу рівності сторін судового провадження (ст. 6 
“Право на справедливий суд” Конвенції про захист прав людини із основних свобод)? 

Відповіді: 
1.     Прокурор втрутився у провадження 
для підтримки однієї із сторін. 

Правильна 
відповідь: 

4.  Порушення принципу рівності є у 
всіх наведених ситуаціях. 

  

2.     Повідомлення про апеляційне 
оскарження не було подане одній із 
сторін, що позбавило її можливості 
підготовки до провадження. 

      

  
3.     Було дозволено заслухати лише 
одного свідка (сторони обвинувачення). 

      



  
4.     Порушення принципу рівності є у 
всіх наведених ситуаціях. 

      

Пояснення: 
 Ці ситуації були предметом розгляду Європейським судом з прав людини і він визнав порушення 
принципу рівності у наступних випадках: 

  
прокурор втрутився у провадження для підтримки однієї із сторін ( справа Менчинська проти Росії ( 2009) 
;  

  
повідомлення про апеляційне оскарження не було подане одній із сторін, що позбавило її можливості 
підготовки до провадження ( справа Беер   проти Австрії ( 2001) ;  

  
було дозволено заслухати лише одного свідка (сторони обвинувачення) ( справа Домго Бегеєр Д.В.  проти 
Австрії ( 1993). 

Питання: 

Виходячи зі змісту ст. 6 “Право на справедливий суд” Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод та практики Європейського Суду з прав людини за яких умов призначення 
голови касаційного адміністративного суду органом державної виконавчої влади не буде 
порушенням принципу незалежності суду? 

Відповіді: 

1. У будь-якому випадку це є 
порушенням принципу незалежності 
суду. 

Правильна 
відповідь: 

 3. Якщо після призначення голова суду 
виконує свої повноваження незалежно і 
без тиску, не отримує і не виконує 
вказівок виконавчої влади. 

  

2. Таке призначення є сумісним з 
принципом незалежності суду в будь-
якому випадку.  

      

  

3. Якщо після призначення голова суду 
виконує свої повноваження незалежно і 
без тиску, не отримує і не виконує 
вказівок виконавчої влади. 

      

  
4. За умови, що голова суду не виконує 
суддівських повноважень.  

      

Пояснення: 

 Така практика існує в окремих європейських країнах . Зокрема , так можуть призначатись голови 
адміністративних чи інших спеціалізованих судів. Європейський суд з прав людини визнає можливість 
таких призначень за умови , що після призначення голова суду виконує свої повноваження незалежно і 
без тиску , не отримує і не виконує вказівок виконавчої влади( див. Рішення у справах :Золотас проти 
Греції (2005); Флукс проти Молдови (2007); Кларк проти Об’єднаного королівства (2005). 

Питання:  Що з наведеного дозволяє визнавати допустимим доказом показання з чужих слів? 

Відповіді: 
1.     Наявність свідчень на користь 
сторони захисту. 

Правильна 
відповідь: 

 3. жодна з наведених обставин не дає 
можливості визнавати такий доказ 
допустимим 

  

2.     Рівність можливостей захисту та 
обвинувачення використовувати  
показання з чужих слів. 

      

  
3.     Жодна з наведених обставин не дає 
можливості визнавати такий доказ 
допустимим. 

      

  
4.     Використання показань з чужих 
слів є допустимими за будь-яких умов. 

      

Пояснення: 
 Позиція Європейського суду з прав людини відображена у рішенні по справі Томас проти Об’єднаного 
королівства (2005 р.) 

Питання: 
 Виходячи зі змісту  ч. 2 ст. 6 “Право на справедливий суд” Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод та практики Європейського Суду з прав людини в якій з наведених ситуацій 
не порушується принцип презумпції невинуватості?  

Відповіді: 
1.     Заява прокурора про те, що певна 
особа підозрюється у вчиненні злочину. 

Правильна 
відповідь: 

 1. заява прокурора про те, що певна 
особа підзрюється у вчиненні злочину; 

  
2.     Заява прокурора (до вироку суду) 
про те, що певна особа скоїла злочин. 

      

  

3.     Заява прокурора про підозру у 
винуватості після виправдовувального 
вироку. 

      

  
4.     У всіх ситуаціях порушується 
принцип презумпції невинуватості. 

      

Пояснення:  Ці ситуації були предметом розгляду Європейським судом з прав людини: 

  
заява про те, що певна особа підозрюється у вчиненні злочину (справа Ісмоїлов та інші проти Росії ( 2008) 
– “порушення відсутнє”);  

  
заява (до вироку суду) про те, що певна особа скоїла злочин (справа Нестак   проти Словаччини ( 2007) – “є 
порушення”);  

  
заява про підозру у винуватості після виправдовувального вироку (справа Рушіті проти Австрії ( 2001) – “є 
порушення”). 

Питання: 
 Виходячи зі змісту  ст. 6 “Право на справедливий суд” Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод та практики Європейського Суду з прав людини що є умовою визнання 



упередженим судді, що до призначення на посаду судді працював в органах прокуратури? 

Відповіді: 
1.     Достатньо факту зайняття посади у 
прокуратурі. 

Правильна 
відповідь: 

3. Участь у судовому провадженні у тій 
же справі, до якої він був причетним під 
час роботи у прокуратурі. 

  
2.     Зайняття посади, що була 
безпосередньо пов’язана з 
представництвом в судах. 

      

  

3.     Участь у судовому провадженні у 
тій же справі, до якої він був причетним 
під час роботи у прокуратурі. 

      

  
4.     Упередженість не може бути 
визнана в цьому випадку за жодних 
умов. 

      

Пояснення: 
 Такий висновок було зроблено Європейським судом з прав людини у справі П’єрсак проти Бельгії (1982 
рік). 

Питання: 
 Який з наведених органів відповідає критеріям “створеного відповідно до закону суду", що 
визначені у ст. 6 “Право на справедливий суд” Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод? 

Відповіді: 

1.     Суд, у складі якого було двоє суддів 
(із трьох), що відповідно до закону вже 
не могли розглядати справи. 

Правильна 
відповідь: 

 3. Суд ad hoc , що створений відповідно 
до антикорупційного закону. 

  

2.     Суд, у складі якого було двоє 
суддів-непрофесіоналів (із трьох), які не 
пройшли процедуру жеребкування при 
формуванні складу суду. 

      

  
3.     Суд ad hoc, що створений 
відповідно до антикорупційного закону. 

      

  
4.     Жоден з цих органів не може 
визнаватись судом. 

      

Пояснення: Ці ситуації були предметом розгляду Європейським судом з прав людини: 

  
суд, у складі якого було двоє суддів ( із трьох) , що відповідно до закону вже не могли розглядати справи ( 
справа Лавентас проти Литви( 2002) – “ не є судом”);  

  
суд, у складі якого було двоє суддів-непрофесіоналів ( із трьох), які не пройшли процедуру жеребкування 
при формуванні складу суду ( справа Посохов  проти Росії ( 2003) – “ не є судом”);  

  
суд ad hoc, що створений відповідно до антикорупційного закону (справа Фруні проти Словаччини( 2011) 
– “суд”). 

Питання: 

 Чи може держава нести відповідальність за неналежну якість правової допомоги (особі 
обвинуваченій у вчиненні кримінального правопорушення) адвокатом, що призначений відповідно 
до гарантій ст. 6 “Право на справедливий суд” Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод? 

Відповіді: 
1.     Так, держава має нести 
відповідальність. 

Правильна 
відповідь: 

 2. для відповідальності держави підстави 
відсутні 

  
2.     Для відповідальності держави 
підстави відсутні. 

      

  
3.     Конвенція не містить обов’язкової 
гарантії безоплатності правової 
допомоги. 

      

  
4.     Жоден з варіантів відповіді не є 
правильним. 

      

Пояснення: 

 Європейський суд з прав людини неодноразово звертався до цього питання. Наприклад, у Рішенні  по 
справі Старощик проти Польщі ( 2007) Суд зазначив, що в демократичному суспільстві існує незалежність 
професіії адвоката від держави. Навіть у випадку офіційного призначення захисника питання щодо 
якості його послуг належить виключно до сфери відносин адвоката та клієнта. Це не позбавляє особу 
права вимагати заміни адвоката у випадку неналежної якості послуг. 

Питання: 

Виходячи зі змісту ст. 6 “Право на справедливий суд” Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод та практики Європейського Суду з прав людини яка з наведених обставин 
може бути підставою для визнання обов’язковості надання безоплатної правової допомоги 
учасникам цивільного провадження? 

Відповіді: 
1.     Надання безоплатної правової 
допомоги є обов’язковим за будь-яких 
умов. 

Правильна 
відповідь: 

3. обов’язковою така гарантія може бути 
за умови існування у цивільному 
процесуальному законодавстві 
обов’язкової вимоги мати представника у 
суді; 

  
2.     Надання безоплатної правової 
допомоги взагалі не передбачено.  

      

  
3.     Обов’язковою така гарантія може 
бути за умови існування у цивільному 

      



процесуальному законодавстві 
обов’язкової вимоги мати представника 
у суді. 

  
4.     Жоден варіант відповіді не є 
правильним. 

      

Пояснення: 

 Такий підхід Європейським судом з прав людини було використано у Рішенні по справі  Ейрі проти 
Ірландії (1979 року), де було зазначено, що за змістом ст. 6 Конвенції гарантію надання безоплатної 
правової допомоги  (як обов’язкову) слід застосовувати лише щодо кримінального процесу, однак можуть 
бути ситуації коли в цивільному процесі держава має надавати таку ж гарантію ( наприклад, у випадку 
наявності у процесуальному законі вимоги щодо обов’язковості участі представника). 

Питання: 
Що з наведеного може бути доказом несвавільного позбавлення волі (у розумінні п. 1. ст. 5 "Право на 
свободу та особисту недоторканість" Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод)? 

Відповіді: 
1. Позбавлення волі відбувається 
відповідно до національного закону. 

Правильна 
відповідь: 

4. Усі варіанти відповіді є правильними. 

  
2. Національний закон відповідає 
стандартам ст. 5 Конвенції. 

      

  
3. Позбавлення волі є необхідним за 
конкретних обставин справи. 

      

  4. Усі варіанти відповіді є правильними.       

Пояснення: 

 Європейський суд з прав людини у рішенні у справі Тимошенко проти України ( 2013 рік) зазначив: "щоб 
позбавлення свободи вважалося несвавільним у розумінні пункту 1 статті 5 Конвенції, самого факту, що 
цей захід застосовується згідно з національним законодавством, що відповідає вищезазначеним 
стандартам, ще недостатньо — він також повинен бути необхідним за даних обставин (див. рішення у 
справах «Нештяк проти Словаччини» (№ešťák v. Slovakia), заява № 65559/01, п. 74, від 27 лютого 2007 
року, та «Хайредінов проти України» (Khayredi№ov v. Ukrai№e), заява № 38717/04, пп. 27–28, від 14 
жовтня 2010 року)". 

Питання: 
Що з наведеного є неправомірним обмеженням права на доступ до суду (як елементу права на 
справедливий суд згідно зі ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод)? 

Відповіді: 
1.    Установлення термінів позовної 
давності. 

Правильна 
відповідь: 

 4. Надмірний формалізм у тлумаченні 
процесуальних норм. 

  
2.     Установлення  вимоги щодо сплати 
судових витрат. 

      

  

3.     Будь-яке фактичне обмеження 
доступу до суду є порушенням права на 
справедливий суд. 

      

  
4.     Надмірний формалізм у 
тлумаченні процесуальних норм. 

      

Пояснення: 

 Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини право на доступ до суду не визнається 
абсолютним, оскільки можуть існувати правомірні обмеження ( загальні положення про обмеження 
доступу до суду див. Рішення у справі Станев проти Болгарії (2012)). Суд розрізняє правомірні та 
неправомірні обмеження. До останніх віднситься “надмірний формалізм” , тобто такий жорсткий спосіб 
тлумачення процесуальних вимог, що створює фактично непереборні перешкоди для певних категорій 
заявників, перетворюючи право на суд на “ілюзорне право”. Цей феномен Суд розглядав неодноразово 
(наприклад, див.  Рішення у справі Бенеш та інші проти Чеської республіки). В першій українській справі  
( Совтрансавто-холдинг проти України, 2002 рік) порушенням права на справедливий суд було визнано 
“надмірний формалізм” у застосуванні процесуальних норм. 

Питання: 
Яка з наведених обставин не належить до умов, за яких особа може бути позбавлена волі як 
"психічнохвора" (відповідно до ст.5 "Право на свободу та особисту недоторканість" Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод)? 

Відповіді: 
1. Має бути достовірно доведено, що 
особа є психічно хворою. 

Правильна 
відповідь: 

 4. Має бути отримана згода всіх членів 
сім'ї особи. 

  

2. Психічний розлад повинен бути 
такого виду або ступеня, що слугує 
підставою для примусового тримання у 
психіатричній лікарні. 

      

  
3. Обґрунтованість тривалого тримання 
у психіатричній лікарні залежить від 
стійкості такого захворювання. 

      

  
4. Має бути отримана згода всіх членів 
сім'ї особи. 

      

Пояснення: 

 Згідно з практикою Суду особа не може бути позбавлена волі як «психічнохвора», якщо не дотримано 
трьох нижченаведених мінімальних умов: по-перше, має бути достовірно доведено, що особа є психічно 
хворою; по-друге, психічний розлад повинен бути такого виду або ступеня, що слугує підставою для 
примусового тримання у психіатричній лікарні; по-третє, обґрунтованість тривалого тримання у 
психіатричній лікарні залежить від стійкості такого захворювання (див. рішення у справі Акопян проти 
України ( 5 червня 2014 року) ; а також рішення у справі «Вінтерверп проти Нідерландів» (Wi№terwerp v. 
the №etherla№ds), п. 39; рішення у справі «Варбанов проти Болгарії» (Varba№ov v. Bulgaria), заява № 



31365/96, п. 45, ЄСПЛ 2000 X, та рішення у справі «Штукатуров проти Росії» (Shtukaturov v. Russia), п. 114). 

Питання: 
 Які підстави (обставини) мають вирішальне значення для вирішення національним судом питання 
про можливість продовження тримання особи під вартою (у якості запобіжного заходу)?  

Відповіді: 
1.     Достатньо того, що існує 
обґрунтована підозра. 

Правильна 
відповідь: 

2. Обґрунтована підозра має бути 
доповнена новими підставами. 

  
2.     Обґрунтована підозра має бути 
доповнена новими підставами. 

      

  
3.     Достатньо  того, що існує 
(зберігається) обґрунтована підозра а 
злочин є тяжким. 

      

  
4.     Особа має бути звільнена 
незалежно від обставин. 

      

Пояснення: 

 У рішенні по справі Буряга проти України (15 жовтня 2010 року) Європейський  Суд з прав людини 
зазначив , що згідно з пунктом 3 статті 5 Конвенції після спливу певного часу саме тільки існування 
обґрунтованої підозри перестає бути підставою для позбавлення свободи і судові органи зобов’язані 
навести інші підстави для продовжуваного тримання під вартою (див. рішення у справах «Яблонський 
проти Польщі» (Jablo№ski v. Pola№d), заява № 33492/96, п. 80, від 21 грудня 2000 року та «І. А. проти 
Франції» (I. A. v. Fra№ce), заява № 28213/95, п. 102, Reports of Judgme№ts a№d Decisio№s 1998VII). До того 
ж, такі підстави мають бути чітко зазначені національними судами (див. рішення від 4 жовтня 2001 року 
у справі «Іловецький проти Польщі» (Ilowiecki v. Pola№d), заява № 27504/95, п. 61). 

Питання: 
 Чи є порушенням прав людини відмова державних органів у наданні дозволу на усиновлення 
дитини жінкою, яка перебувала у сталих одностатевих відносинах? 

Відповіді: 
1.     Порушення відсутнє за будь-яких 
умов. 

Правильна 
відповідь: 

3. Це дискримінація у зв’язку з правом на 
шлюб і створення сім’ї. 

  

2.     Це буде порушення, якщо в 
національному законі відповідна 
можливість передбачена. 

      

  
3.     Це дискримінація у зв’язку з правом 
на шлюб і створення сім’ї. 

      

  
4.     У цьому випадку Конвенція не 
може бути застосована. 

      

Пояснення: 

 Європейським судом з прав людини було визнано дискримінаційною відмову держави у дозволі на 
усиновлення дитини жінкою, яка перебувала у сталих одностатевих відносинах, про що вона зазначила у 
документах, поданих для усиновлення (рішення у справі  Е.В. проти Франції, 2008).  

Питання: 

 Виходячи зі змісту  ст. 10 “Свобода вираження поглядів” Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод та практики Європейського Суду з прав людини чи має нести журналіст 
(працівник ЗМІ) відповідальність за оприлюднення інформації з обмеженим доступом, що має 
суспільний  інтерес? 

Відповіді: 
1.     Так, незалежно від будь-яких 
обставин. 

Правильна 
відповідь: 

2. Ні, якщо він у порядку, визначеному 
законом, не брав на себе зобов’язань 
зберігати інформацію з обмеженим 
доступом. 

  

2.     Ні, якщо він у порядку, 
визначеному законом, не брав на себе 
зобов’язань зберігати інформацію з 
обмеженим доступом. 

      

  
3.     Це питання не регулюється 
Конвенцією. 

      

  
4.     Так, якщо це передбачено 
національним законом. 

      

Пояснення: 

 З точки зору захисту журналістів, які використовували інформацію з обмеженим доступом, але ця 
інформація має суспільний інтерес, має значення рішення ЄСПЛ у справах Фрессо и Руар  проти Франції 
(1999 р.). Суд встановив єдиний підхід: особа, яка у встановленому законом порядку не приймала на себе 
зобов’язання зберігати секретні чи інші конфіденційні відомості, не може нести відповідальності за їх 
розголошення.  

Питання: 

Яке з прав людини, що захищені Конвенцією  про захист прав людини і основоположних свобод, 
може бути порушене у випадку застосування державними органами законодавства, яке забороняє 
“домашні пологи за участю спеціально запрошеного лікаря (крім випадків невідкладної допомоги), 
тобто коли породілля свідомо та заздалегідь обирає такий варіант? 

Відповіді: 
1.     Порушення права на повагу до 
приватного чи сімейного життя. 

Правильна 
відповідь: 

 2. Порушення відсутні. 

  2.     Порушення відсутні.       

  
  

3.     Порушення права не бути 
підданим принижуючим гідність 
поводженню. 

      

4.     Порушення права на життя.       



Пояснення: 

Європейський Суд  з прав  людини виходить з того , що  інтереси збереження життя дитини є 
переважаючими над іншими правами ( Рішення у справі  Dubska a№d  Kreizova vs Czech Republic , 
11.12.2014) 

 


