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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Практика Європейського суду з прав людини» є 

юридичною дисципліною, що посідає важливе місце в системі підготовки 

майбутніх фахівців-юристів. В умовах становлення України як демократичної, 

правової, соціальної держави вивчення цієї дисципліни має особливе значення та 

надає студентам систематизованого матеріалу в сфері застосування практики 

Європейського суду з прав людини. 

«Практика Європейського суду з прав людини» викладається студентам 5 

курсу та слухачам магістратури юридичного факультету ННІ права та безпеки 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, що є запорукою 

глибокого та систематизованого вивчення особливостей практики Європейського 

суду з прав людини. 

Розвиток суспільства вимагає від держави запровадження принципово нових, 

більш дієвих гарантій забезпечення прав і свобод людини та громадянина. В 

Україні, згідно з Конституцією, цінність людини, її права і свободи є головним 

пріоритетом в діяльності держави. Національне законодавство України розширює 

конституційно-правові форми звернення людини та громадянина за захистом 

власних прав і свобод, внаслідок чого особа дістала реальну можливість захистити 

свої права і свободи не лише на національному, а й на міжнародному рівні. 

Усвідомлення цього постулату і пояснює значимість і необхідність вивчення 

навчальної дисципліни «Практика Європейського суду з прав людини». 

Метою цієї дисципліни є надання студентам систематизованого матеріалу в 

сфері правової природи рішень Європейського суду з прав людини, порядку їх 

виконання, юридичної сили висновків, які вони містять. Належне вивчення цього 

предмету дає комплексне уявлення про європейські стандарти у сфері прав 

людини. 

У межах навчального курсу аналізуються основні положення Європейської 

конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, організації 

діяльності та структури Європейського суду з прав людини, а також порядок 

звернення до суду та виконання рішень, історія становлення та розвиток 

Європейського суду, кількісний та якісний склад суду тощо.  

Методичні рекомендації з навчальної дисципліни ―Практика Європейського 

суду з прав людини‖ містять детальні вказівки щодо підготовки до кожної теми 

семінарського заняття, перелік основної та спеціалізованої літератури до 

навчального курсу, нормативно-правову базу з навчальної дисципліни, перелік 

питань, що виносяться на обговорення в межах семінарських занять, тематику 

рефератів та наукових доповідей, порядок проведення модульного та 

підсумкового контролю знань студентів, рейтингову систему оцінювання 

успішності  навчання, а також питання до підсумкового контролю. 
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При вивченні навчальної дисципліни «Практика Європейського суду з прав 

людини» студенти повинні: 

 

знати: 

–  поняття, предмет навчальної дисципліни «Практика Європейського суду 

з прав людини»; 

– джерела дисципліни «Практика Європейського суду з прав людини»;  

– поняття та суть практики Європейського суду з прав людини; 

– історію становлення і розвитку практики Європейського суду з прав 

людини тощо; 

– особливості дисципліни, її основні поняття; 

– основні етапи становлення і розвитку практики Європейського суду з 

прав людини тощо. 

 

вміти: 

– працювати як з нормативними актами внутрішнього законодавства, так і 

з міжнародними актами, а також тлумачити їх відповідно до конкретних обставин; 

– готувати наукові доповіді та реферати з тем, зазначених в програмі курсу; 

– складати схеми з будь-якої теми курсу «Практика Європейського суду з 

прав людини»; 

– складати процесуальні документи; 

– формувати власну точку зору щодо практики Європейського суду з прав 

людини тощо; 

– на рівні відтворення правильно оцінювати сутність та зміст практики 

Європейського Суду з прав людини, орієнтуватися в чинному законодавстві, в 

тому числі на рівні актів Конституційного Суду України та відповідних 

підзаконних нормативно-правових документів, застосовувати необхідні  

– використовувати свої внутрішні якості у підвищенні ефективності 

професійної діяльності, досліджувати державно-правові явища, формувати наукові 

пошуки тощо. 
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джерела і практика застосування / Пер. з англ. — К. : АртЕк, 1997. 

 Европейский суд по правам человека. Избранные решения : В 2 т. — Т.2 / 

В. А. Туманов. — М. : Издательство НОРМА, 2000. 

 Карташкин В. А. Как подать жалобу в Европейский суд по правам человека / 

В. А. Карташкин. – М.  Издательская группа НОРМА-ИНФРА. — М, 1998. 

 Левченко К. Б. Людина. Свобода. Демократія. Наукове видання / 

К. Б. Левченко. — К. : «Юрисконсульт», 2006. — 620 с. 

 Липачова Л. М. Реалізація конституційного права людини та громадянина 

на звернення за захистом своїх прав і свобод до Європейського суду з прав 

людини : монографія / Л. М. Липачова. — Д. : Юрид. акад. М-ва внутр. 

справ. — 2005. 

 Мармазов В. Є. Рада Європи: політико-правовий механізм інтеграції : навч. 

посіб. / В. Є. Мармазов, І. С. Піляєв. — К. : Юрид. кн., 2000. — 472 с.;  

 Международное право в документах : учебное пособие / Сост. : 

Н. Т.Блатова, Г.М.Мелков — 3-е изд., перераб. и доп. — М., 2000. 

 Международные акты о правах человека. Сборник документов. — М.  

Издательская группа НОРМА-ИНФРА. — М, 1999. 

 Наливайко Л. Р. Тлумачний термінологічний словник з конституційного 

права (Explanatory Terminological Dictionary on Constitutional law) / 

Л. Р. Наливайко, М. В. Беляєва. — 2-е вид. допов. — К: «Хай-Тек Пресс», 

2013. — 408 с. 
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— К. : ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2008. — 320 с. 

 Рабінович П. Рішення Європейського суду з прав людини: до 

характеристики концептуально-методологічних засад іх обгрунтування / 

П. М. Рабінович // Практика Європейського суду з прав людини: рішення, 

коментарі. — 1999. — № 1. — С. 358. 

 Словник юридичних термінів і понять : навч. посіб. / [В. Г. Гончаренко та ін.] ; 

за ред. В. Г. Гончаренка та З. В. Ромовської. — К. : Юстініан, 2013. — 597 с. 

 Шевчук С. Судовий захист прав людини: Практика Європейського Суду з 

прав людини у контексті західної правової традиції / С. Шевчук. — Вид. 2-е, 

випр., допов. — К. : Реферат, 2007. — 848 с. 

 Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (гол.) та ін. 

— К. : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1998. — Т. 1 : А-Г. — 672 с. 

 Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (гол.) та ін. 

— К. : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1999. — Т. 2 : Д-Й. — 744 с. 

 Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (гол.) та ін. 

— К. : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 2001. — Т. 3 : К-М. — 792 с. 

 Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (гол.) та ін. 

— К. : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1998. — Т. 4 : Н-П. — 720 с. 

 Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (гол.) та ін. 

— К. : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1998. — Т. 5 : П-С. — 736 с. 

 Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (гол.) та ін. 

— К. : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1998. — Т. 6 : Т-Я. — 768 с. 

 Юридичний енциклопедичний словник: в 6 т. / за заг. ред : 

Ю. С. Шемшученко. — К. : Юридична думка, 2012. — 1020 с. 
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ТЕМА №1 

«ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА  

СВОБОД ЛЮДИНИ» 

 

 

Дайте визначення наступних понять: 

юрист, конвенційні норми, класифікація конвенційних норм, протоколи до 

Конвенції, ієрархія прав, абсолютні права, права,що відносяться до відправлення 

правосуддя, права з внутрішніми обмеженнями, баланс прав, катування, 

нелюдське поводження, моральна та фізична недоторканність, обвинувачення, 

суб’єкт кримінального обвинувачення, ефективність прав, якість закону, 

приватне життя, рівність можливостей, права і свободи людини, право на 

життя, заборона катувань, заборона рабства, право на свободу та особисту 

недоторканість, право на справедливий судовий розгляд, право на повагу до 

приватного і сімейного життя, свобода думки, совісті і віросповідання, свобода 

виявлення поглядів, свобода зібрань та об’єднання, право на шлюб, право на 

ефективний засіб правового захисту, заборона дискримінації, право на вільне 

володіння майном, право на освіту, право на вільні вибори, свобода пересування. 

 

Скласти схеми: 

 Права, що відносяться до відправлення правосуддя. 

 Основні принципи прав людини Європейської конвенції про захист прав людини 

і основних свобод. 

 Межі дії Європейської Конвенції з прав людини. 

 Етапи становлення прав людини у світі та в Україні. 

 

Тематика рефератів: 

 Право на справедливий судовий розгляд як фундаментальна гарантія 

забезпечення прав людини. 

 Особливості інтерпретації Європейської конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 р. як правозахисного договору. 

 Історико-правові аспекти становлення прав людини у світі та в Україні. 

 Утвердження інституту омбудсмана. 

 Європейська гуманітарна юстиція: генеза намірів і права. 

 Європейська Конвенція про захист прав людини та основних свобод: загальна 

характеристика. 

 Європейська комісія з прав людини: загальна характеристика. 
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 Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини органами 

конституційної юстиції. 

 

Нормативні акти 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради 

України. — 1996. — № 30. — Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом України 

«Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 21 лютого 

2014 р. // Офіційний вісник. — 2014. — № 19. — Ст. 583). 

2. Про міжнародні договори України : Закон України від 29 червня 2004 року // 

Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 50. — Ст. 45. 

3. Про ратифікацію Конвенції про захист прав та основних свобод людини 1950 

року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції : Закон 

України від 17 липня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. — 1997. 

— № 40. — Ст. 263. 

 

Спеціалізована література 

1 Аблякімова Е. Е. Реалізація права на доступ по публічної інформації в 

законодавстві Європейського Союзу / Е. Е. Аблякімова // Держава і право : зб. 

наук. праць. Юридичні і політичні науки. — К., 2013. — Вип. 62. — С. 164-171. 

2 Аль-Сулайбі Муса. Юридична природа міжнародних стандартів прав людини / 

Аль-Сулайбі Муса // Право України. — 2000. — № 9. — С. 56-59. 

3 Андріанов К. Правова природа рішень Європейського Суду з прав людини / 

К. Андріанов // Право України. — 2002. — №3. — С. 37. 

4 Анісімова М. Право на свободу та особисту недоторканність: відповідність 

українського законодавства євростандартам / М. Анісімова // Право України. — 

1999. — № 2. — С. 26. 

5 Анцупова Т. Забезпечення послідовності прецедентного права Європейського 

суду з прав людини: роль Великої палати / Т. Анцупова // Право України. — 

2013. — № 10. — С. 162-169. 
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ТЕМА №2 

«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА ПОРЯДОК 

ОРГАНІЗАЦІЇ І ДІЯЛЬНОСТІ» 

 

 
Дайте визначення наступних понять: 

територіальна юрисдикція Суду, компетенція Суду, види спорів, що 

розглядаються Судом, міждержавні спори, спори на підставі індивідуальних 

скарг, Держава-відповідач, компетенція Суду та національне право,принцип 

субсидіарності, суддівський корпус (склад Суду), принцип прийнятності судової 

практики, принцип омолодження складу Суду, принцип збалансування 

представництва, принцип несумісності, принцип старшинства вимоги до суддів, 

незалежність, незмінність, недоторканність, невтручання в діяльність суддів, 

палати Суду, велика Палата Суду, секретаріат Суду.  

 

Скласти схеми: 

 Історичні періоди становлення та реформування Суду. 

 Види рішень Європейського суду з прав людини (щодо прийнятності або по 

суті справи). 

 Склад Європейського суду з прав людини. 

 Компетенція Європейського суду з прав людини. 

 Принципи прийнятності звернень. 

 Вимоги та форма звернення до Суду. 

 

Тематика рефератів: 
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 Дружнє або мирове врегулювання. 

 Вимоги до мирової угоди. Умови визнання мирової угоди Судом. 

 Стадії розгляду у Суді отриманих заяв. 

 Історія становлення та розвитку Європейського суду з прав людини. 

 Звернення до Суду та попереднє вивчення справи. Вимоги та форма звернення 

до Суду. 

 Забезпечення послідовності прецедентного права Європейського суду з прав 

людини: роль Великої палати. 

 Європейські та національні стандарти з прав людини у практиці 

Конституційного Суду України. 

 Інститут омбудсмена як засіб забезпечення прав і свобод людини та 

громадянина: порівняльно-правовий аналіз. 
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ТЕМА №3 

«ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ ТА 

ПРОХОДЖЕННЯ СПРАВ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ З ПРАВ ЛЮДИНИ» 

 

 

Дайте визначення наступних понять: 

принципи прийнятності звернень, критерії прийнятності: обставини часу (ratione 

temporis), обставини місця (ratione loci), обставини по суті (ratione materiae), 

обставини особи (ratione person), вичерпання внутрішніх засобів правового 

захисту, шестимісячний термін звернення, обґрунтованість скарги, 

неприпустимість анонімності скарги, неприпустимість зловживання правом на 

звернення, повторність скарги, форма звернення до Суду, вимоги до мирової 

угоди, умови визнання мирової угоди Судом, судові слухання, відкриті публічні 

слухання, слухання без участі сторін. 

 

Скласти схеми: 

 Критерії та принципи прийнятності звернень. 

 Законодавство України щодо виконання рішень та практики ЄСПЛ. 

 Рішення Європейського суду з прав людини. 

 Історичні періоди становлення та реформування Суду. 

 Види рішень Європейського суду з прав людини (щодо прийнятності або по 

суті справи). 

 

Тематика рефератів: 

 Процедура розгляду скарг Європейським судом з прав людини. 

 Вплив рішень Європейського суду з прав людини на національну юридичну 

практику. 

 Вплив рішень Європейського суду з прав людини на систему джерел права 

України. 

 Порядок звернення до Європейського суду з прав людини. 

 Проходження справ в Європейському суді з прав людини: загальна 

характеристика. 

 Порядок звернення до Європейського суду з прав людини. 
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 Проходження справ в Європейському суді з прав людини: загальна 

характеристика. 

 Рішення Європейського Суду з прав людини про свободу асоціацій у справах за 

участю України. 

 Розширення меж компетенції Європейського суду з прав людини: актуальні 

проблеми теорії і практики. 

 Вплив рішень Європейського Суду з прав людини на національну юридичну 

практику: спроба порівняльної характеристики. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Підготовка до семінарських занять допомагає глибше вивчити основні теми 

дисципліни «Практика Європейського суду з прав людини», оволодіти вмінням 

самостійно працювати із законами, іншими нормативно-правовими актами та 

спеціалізованою літературою. 

Самостійна робота здійснюється у таких формах: 

 виконання домашніх завдань; 

 складання схем, таблиць; 

 підготовка наукових доповідей та рефератів з тем, зазначених в 

програмі курсу; 

 складання процесуальних документів; 

 робота як з нормативними актами внутрішнього законодавства, так і з 

міжнародними актами, а також тлумачення їх відповідно до конкретних 

обставин; 

 доопрацювання матеріалів лекції шляхом пошуку додаткової 

спеціалізованої літератури та опрацювання нормативно-правових актів; 

 опрацювання додаткової спеціалізованої літератури. 

Підготовка до семінарських занять передбачає вирішення тестових завдань з 

відповідної теми. Складаючи схеми чи таблиці, необхідно ознайомитися зі всіма 

матеріалами відповідної теми, опрацювати нормативно-правові акти та іншу 

спеціалізовану літературу. Виклад матеріалу в схемах та таблицях повинен бути 

стислим, максимально інформованим. Текстову інформацію, що подано в схемах 

та таблицях, потрібно ретельно перевірити на відсутність орфографічних, 

граматичних чи стилістичних помилок. Схеми, таблиці мають бути подані на 

електронному носії та у роздрукованому вигляді. Усі схеми повинні бути 

підписані і обов’язково сформовані в окрему папку. 
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ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА  

 

Однією з форм організації навчального процесу в умовах кредитно-модульної 

системи є індивідуальна робота слухачів. 

Індивідуальна робота слухачів з дисципліни «Практика Європейського суду з 

прав людини» може включати: 

 написання наукових статей та тез наукових доповідей; 

 участь у наукових та науково-практичних конференціях, конкурсах, 

олімпіадах, наукових засіданнях, науково-практичних семінарах, 

колоквіумах тощо; 

 участь у роботі студентського наукового гуртка кафедри 

загальноправових дисциплін; 

 анотацію прочитаної додаткової літератури з навчальної дисципліни, 

бібліографічний опис літератури; 

 зібрання постатейного матеріалу та письмовий аналіз чинного 

законодавства України; 

 розробка мультимедійних презентацій у вигляді спеціально 

підготовленого слайд-шоу, де матеріал подається у вигляді схем, 

діаграм, статистичних даних тощо; 

 написання наукових доповідей, рефератів та їх презентація на 

семінарських заняттях. 

Вибір видів індивідуальної роботи здійснюється за власними інтересами та 

попереднім узгодженням з викладачем. Тематику та форму індивідуальної роботи 

слухач отримує на початку навчального року і здає роботу у визначені строки. 

Організацію, контроль та оцінювання якості виконання індивідуальної роботи 

слухачів здійснює науковий керівник. Індивідуальна робота подається на кафедру 

для перевірки до початку екзаменаційної сесії. 
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РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 

УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

«ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ» 

 

1. Загальні положення 

1.1. Положення про рейтингову систему оцінювання успішності навчання 

(далі – РСО), які встановлюють особливості рейтингу з кредитних модулів, 

методику його розрахунку та принципи використання, розробляється, 

обговорюється й ухвалюється до початку семестру, в якому вивчається 

дисципліна «Практика Європейського суду з прав людини», на початку 

навчального року доводиться до слухачів і протягом навчального року 

залишаються незмінними.  

1.2. В основу РСО покладено поопераційний контроль і накопичення 

рейтингових балів за різнобічну навчально-пізнавальну діяльність слухачів у 

процесі навчання. 

Метою рейтингової системи оцінювання є: 

- інтенсифікація навчального процесу та підвищення якості підготовки 

фахівців; 

- підвищення мотивації слухачів до активного, свідомого навчання, 

систематичної самостійної роботи протягом семестру та відповідальності за 

результати навчальної діяльності; 

- встановлення постійного зворотного зв’язку з кожним слухачем та своєчасне 

коригування його навчальної діяльності; 

- забезпечення змагальності та здорової конкуренції в навчанні; 

- підвищення об’єктивності оцінювання рівня підготовки слухачів; 

- зменшення психологічних, емоційних і фізичних перевантажень у період 

екзаменаційних сесій. 
1.3. Положення про РСО є додатком до робочої навчальної програми 

дисципліни «Практика Європейського суду з прав людини». 
1.4. Основою для розробки РСО є розподіл аудиторного часу на певні види 

навчальних занять, які заплановані в робочих навчальних планах, модульні 
контролі, індивідуальні завдання тощо.  
 

2. Система оцінювання 
2.1. У Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ 

встановлюється єдина максимальна сума балів – 100 балів. Тобто, це 
максимально можлива сума балів за всі види робіт з даного модуля: семінарські 
заняття; контрольні роботи; самостійне вивчення першоджерел, тем і розділів; 
робота за індивідуальним планом; колоквіуми, написання тез тощо.  

2.2. Оцінка всіх модульних завдань визначається на основі розроблених 
кафедрою загальноправових дисциплін критеріїв. Складова модульного 
контролю має бути не більше 40 балів. 

2.3. Встановлюються максимальні суми балів за виконання: завдань, 
виконаних у рамках аудиторних занять, – 30 балів, самостійної роботи, 
виконання індивідуальних завдань – 30 балів, завдань, винесених на модульний 
контроль, – 40 балів.  
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ (ЗАЛІКУ) 

З КУРСУ «ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ» 

 
 

Залік є остаточною формою контролю з навчальної дисципліни «Практика 

Європейського суду з прав людини», засобом виявлення і оцінки результатів 

навчального процесу. 

Мета заліку полягає у завершенні курсу вивчення «Практика 

Європейського суду з прав людини», оцінити рівень одержаних слухачами 

знань. 

Критерії оцінювання: 

«Зараховано» – якщо слухач твердо знає програмний матеріал, грамотно і 

по суті висловлює його, не допускає важливих неточностей у відповіді на 

запитання, може правильно застосовувати теоретичні положення та володіє 

необхідними навичками при виконанні завдань. 

«Незараховано» – якщо слухач не знає частини програмного матеріалу, 

допускає суттєві помилки, з великими труднощами виконує завдання. 

 
 

1. Європейський суд з прав людини: сутність, історія виникнення та 

перспективи розвитку. 

2. Європейська система захисту прав людини: специфіка та значення. 

3. Міжнародно-правова характеристика права на правосуддя в європейській 

системі захисту прав людини. 

4. Заснування Європейського суду з прав людини та його роль у становленні 

права прав людини. 

5. Загальна характеристика Європейського суду з прав людини як одна із 

основних міжнародних правозахисних інституцій. 

6. Європейська Конвенція про захист прав та основоположних свобод людини: 

загальна характеристика. 

7. Загальна характеристика прав людини в Конвенції про захист прав та 

основоположних свобод людини. 

8. Нормативні акти, якими регулюється діяльність Європейського суду з прав 

людини: основні положення. 

9. Юрисдикція Європейського суду з прав людини. 

10. Кількісний та якісний склад Європейського суду з прав людини. 

11. Принципи розгляду справ у Європейському суді з прав людини: поняття, 

види та загальна характеристика. 

12. Секретаріат Європейського суду з прав людини: функції та організація 

роботи. 

13. Регламент Європейського суду з прав людини: загальні положення. 

14. Секретаріат Європейського суду з прав людини: структура та компетенція. 

15. Прецедентна практика Європейського суду з прав людини. 
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16. Вплив рішень Європейського суду з прав людини на формування 

української правозахисної системи. 

17. Вплив діяльності Європейського суду з прав людини на формування 

національних правозахисних систем і дотримання державами – членами РЄ 

стандартів щодо захисту прав людини. 

18. Місце Європейської Конвенції про захист прав та основоположних свобод 

людини та практики Європейського суду з прав людини у системі джерел 

національного права України. 

19. Поняття та основні компоненти права особи на звернення з індивідуальною 

заявою до Європейського суду з прав людини. 

20. Юридичний зміст заяви до Європейського суду з прав людини. 

21. Характерні риси права на доступ до суду як елементу права на правосуддя в 

контексті практики Європейського суду з прав людини. 

22. Зміст і функціональні особливості міжнародно-правового механізму доступу 

до Європейського суду з прав людини. 

23. Роль субсидіарності у функціонуванні міжнародно-правового механізму 

доступу до Європейського суду з прав людини. 

24. Загальна характеристика права на звернення з індивідуальною заявою до 

Європейського суду з прав людини. 

25. Поняття права на доступ до суду і міжнародно-правовий механізм доступу 

до Європейського суду з прав людини. 

26. Реформування міжнародно-правового механізму доступу до правосуддя в 

Європейському суді з прав людини. 

27. Основні етапи розгляду заяв Європейським судом з прав людини. 

28. Підстави звернення до Європейського суду з прав людини. 

29. Характеристика та зміст заяви до Європейського суду з прав людини. 

30. Вимоги до судді Європейського суду з прав людини. 

31. Комітети Європейського суду з прав людини: загальна характеристика. 

32. Палата Європейського суду з прав людини. 

33. Велика Палата Європейського суду з прав людини: структура та 

компетенція. 

34. Заборона катування за Європейською Конвенцією про захист прав та 

основоположних свобод людини. 

35. Заборона рабства і примусової праці за Європейською Конвенцією про 

захист прав та основоположних свобод людини. 

36. Право на свободу та особисту недоторканність за Європейською Конвенцією 

про захист прав та основоположних свобод людини. 

37. Свобода вираження поглядів за Європейською Конвенцією про захист прав 

та основоположних свобод людини. 

38. Звільнення з посади судді Європейського суду з прав людини: процедурні 

засади. 

39. Канцелярія та юридичні секретарі Європейського суду з прав людини: 

функції та організація. 

40. Індивідуальні заяви: поняття, загальна характеристика, порядок оформлення. 
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41. Розгляд справи і процедура дружнього врегулювання. 

42. Справедлива сатисфакція: юридичний зміст. 

43. Консультативна компетенція Європейського суду з прав людини. 

44. Витрати на забезпечення діяльності Європейського суду з прав людини. 

45. Повноваження Голови Європейського суду з прав людини. 

46. Роль бюро у функціонуванні Європейського суду з прав людини. 

47. Наради суддів: загальна характеристика та особливості діяльності. 

48. Судді adhoc: загальні засади правового статусу. 

49. Особливості використання мов Європейського суду з прав людини. 

50. Зміст судового рішення Європейського суду з прав людини. 
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