
1. У яких сферах була започаткована ідея прав людини в світі? 

 

2. З якого часу термін «права людини» (англ. human rights) у сучасному 

його значенні використовується у міжнародно-правових актах? 

 

3. Який вид прав характеризує обов'язок держави і інших людей, 

організацій утримуватися від тих або інших дій стосовно індивіда? 

 

4. Який вид прав характеризує юридичні обов'язки держави, осіб і 

організацій надавати кожній людині або громадянину ті чи інші блага, 

здійснювати певні дії? 

 

5. У залежності від суб'єкта права і свободи людини поділяють на? 

 

6. До якої групи прав відноситься право на страйк? 

 

7. До якої групи прав відноситься свобода слова? 

 

8. До якої групи прав відноситься право на працю? 

 

9. До якої групи прав відноситься свобода асоціацій? 

 

10. Невідчужувані особисті (громадянські) і політичні права належать до? 

 

11. До ознак природних прав людини НЕ належить? 

 

 

12. Що означає вислів «особисті права людини є невідчужувані»? 

 

13. До політичних прав НЕ належить? 

 

14. Можливості розпоряджатися предметами матеріального характеру та 

здобувати засоби для існування і розвитку – це? 

 

15. До якої групи прав належать? право приватної власності, право на 

підприємницьку діяльність, право на користування об'єктами права 

власності українського народу, державної та комунальної власності? 

 

16. До якої групи прав належать? свободу літературної, художньої, 

наукової і технічної творчості право на результати інтелектуальної 

діяльності право на інформацію право на свободу світогляду та 

віросповідань?  

 

17. До політичних прав НЕ належить?  

 



18. До якої групи прав належать? право на працю, на страйк, на 

відпочинок, соціальний захист, на житло, достатній життєвий рівень, 

на охорону здоров'я, медичну допомогу і медичне страхування право 

на безпечне навколишнє середовище? 

 

19. Яке право належить до політичних? 

 

20. Що  означають природні (невід’ємні) права? 

 

21. Які із наведених ознак стосуються природних прав? 

 

22. До якої групи прав відноситься свобода конкуренції? 

 

23. Яку сферу охоплюють права громадянина? 

 

24. Яка з вказаних ознак стосується прав людини? 

 

25. Які права належать до першого покоління прав? 

 

26. Яке право відноситься до групи негативних прав? 

 

27. Яке право відноситься до групи позитивних прав? 

 

28. До якого покоління прав відноситься  виборче право?  

 

29. На чому історично ґрунтується ідея  універсальності прав людини? 

 

30. Які зобов’язання  для учасників щодо захисту прав людини було 

передбачено Статутом Ліги Націй (ст.23)? 

 

31. Який міжнародний акт в сфері захисту прав  було прийнято під егідою 

Ліги Націй? 

 

32. Який із зазначених міжнародний акт в сфері захисту прав НЕ було 

прийнято під егідою Ліги Націй? 

 

33. Яким міжнародним актом Ліги Націй було закріплено принцип 

«невидворення»? 

 

34. Що означав принцип «невидворення» закріплений в міжнародному акті 

Лігою Націй? 

 

35. До якого покоління відносяться права в Міжнародному пакті про 

громадянські та політичні права 1966р.? 



 

36. Який міжнародний акт був прийнятий під егідою ООН в 1966 щодо 

захисту прав людини? 

 

37. На яких цінностях засновані Перше покоління прав і свобод людини й 

громадянина?  

 

38. Що являє собою Перше покоління прав людини? 

 

39. Друге покоління прав і свобод людини і громадянина пов’язане з 

боротьбою людей, за що? 

 

40. З чим пов’язано становлення третього покоління прав людини?  

 

41. З чим пов’язано становлення четвертого покоління прав людини ? 

 

42. Які права із зазначених включають до четвертого покоління прав 

людини?  

 

43. Соціально-економічні права людини належать до? 

 

44. Міжнародно-правова регламентація і захист соціально-економічних 

прав розпочались з? 

 

45. До яких прав належить право володіння, користування, розпорядження 

майном?  

 

46. Змістом якого права є право володіння, користування, розпорядження 

майном та доходом?  

 

47. Що таке «межі здійснення прав людини» - це? 

 

48. Чим визначаються обмеження прав людини в державі? 

 

49. Член громадського об’єднання з охорони довкілля хоче отримати 

інформацію про стан викидів у повітря підприємствами міста. До якої 

категорії інформації вона належить? 

 

50. Які права відносять до політичних прав і свобод? 

 

51. Консультативний висновок Постійної палати міжнародного правосуддя 

Ліги Націй мав? 



 

52. Що таке Міжнародні стандарти в галузі прав людини - це? 

 

53. Що НЕ включає Міжнародний білль про права людини? 

 

54. До загальних міжнародних актів про права людини НЕ належить? 

 

55. Яка назва процесу, де здійснюється моніторинг за дотриманням прав 

людини всіх держав-членів ООН?  

 

56. Громадянин України у зв’язку з порушенням його прав, передбачених 

Міжнародним пактом про громадянські і політичні права 1966 року, 

вирішив звернутися до Комітету з прав людини. Яким з перерахованих 

нижче міжнародно-правових актів він обґрунтовуватиме наявність 

ratione personaе (суб’єктна прийнятність) щодо його скарги 

(повідомлення) як індивіда?  

 

57. Як називається принцип згідно якого застосування дискримінаційних 

обмежень до прав та інтересів громадян або юридичних осіб однієї 

держави, тоді інша держава може вжити відповідних заходів у 

відповідь до громадян та юридичних осіб держави, що застосувала 

обмеження? 

 

58. Назвіть, із вказаних, головний орган організації відповідно до Статуту 

ООН? 

 

59. Назвіть, із вказаних, головний орган організації відповідно до Статуту 

ООН? 

 

60. Фізична особа, громадянин Італії, вважає, що її права були порушені, 

та хоче звернутися до Міжнародного суду ООН за захистом своїх прав. 

Порадьте, до якої процедури насправді слід звернутися цій особі, аби 

Міжнародний суд ООН розглянув її справу? 

 

61. Держава А. постійний член Ради Безпеки ООН. У неї існує спір і спірна 

ситуація з державою Б. Якою за Статутом ООН має бути участь 

держави А. в голосуванні щодо обох питань у Раді Безпеки ООН? 

 

62. Хто може звертатися за захистом прав до Міжнародного Суду ООН? 

 

63. Як вирішується колізія між резолюціями Ради Безпеки ООН та 

зобов’язаннями держав-членів ООН за міжнародними договорами? 

 

64. До якого органу ООН може звернутися держава, якщо інша держава-

сторона спору не виконує рішення Міжнародного Суду ООН? 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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65. Який спосіб застосування сили є правомірним згідно зі Статутом ООН? 

 

66. За допомогою якого органу, відповідно до Загальної декларації з прав 

людини, кожна людина має право на ефективне поновлення прав у разі 

їх порушення? 

 

67. За якої умови, відповідно до Загальної декларації з прав 

людини,чоловіки і жінки, мають право без будь-яких обмежень за 

ознакою раси, національності або релігії одружуватися і засновувати 

сім’ю? 

 

68. Згідно Загальної декларації з прав людини до яких прав належить 

право одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими 

засобами і незалежно від державних кордонів? 

 

69. Згідно Загальної декларації з прав людини (ст. 24) що включає право 

кожної людини на відпочинок і дозвілля? 

 

70. Яка з процедур Ради з прав людини Організації Об’єднаних Націй 

носить, як правило, конфіденційний характер? 

 

71. Який орган з системи Організації Об’єднаних Націй несе 

відповідальність за сприяння заохочення та захисту прав людини, 

розгляд ситуацій, пов’язаних з порушеннями прав людини, надання по 

ним рекомендацій державам-членам ООН? 

 

72. Які індивіди можуть подавати скарги до Комітету про ліквідацію усіх 

форм дискримінації стосовно жінок? 

 

73. Який суб’єкт координує практичну роботу Організації Об’єднаних 

Націй щодо захисту прав людини в періоди збройних конфліктів? 

 

74. Яка структура процедури розгляду скарг Радою з прав людини 

Організації Об’єднаних Націй? 

 

75. Громадянка Італії К. та громадянка України А. вважають, що Італією, 

як державою-учасницею Факультативного протоколу до Міжнародного 

пакту про громадянські і політичні права 1966 року порушено їх право 

на свободу вираження поглядів, передбачені Міжнародним пактом про 

громадянські і політичні права. Вкажіть орган, до якого можуть 



звернутися Громадянка Італії К. та громадянка України А. зі скаргою 

про порушення їх прав? 

 

76. З якою основною метою створена ООН? 

 

77. Який характер мають зобов’язання держави-члена за Статутом ООН? 

 

78. Хто може рекомендувати державу до вступу до ООН? 

 

79. Хто затверджує постанову про вступ держави до ООН? 

 

80. Який головних орган в системі ООН і відіграє основну роль у 

підтримці міжнародного миру і безпеки? 

 

81. Чи може звернутися до ООН із проблемою про міжнародний спір чи 

ситуацію щодо захисту прав, держава, яка не є членом ООН? 

 

82. Рішення Ради Безпеки ООН є обов’язковими для ..? 

 

83. Ким обираються члени Економічної та Соціальної Ради ООН? 

 

84. Який із названих органів не є органом ООН? 

 

85. Яким є рішення Міжнародного Суду ООН в системі захисту прав 

людини? 

 

86. Які держави є учасниками Міжнародного кримінального суду? 

 

87. Які злочини НЕ підсудні Міжнародному кримінальному суду? 

 

88. Чи під падає під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду? 

вилучення дітей у батьків, торгівля дітьми? 

 

89. Чи під падає під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду? 

депортація, або примусове переміщення (переселення) людей? 

 

90. Хто НЕ є суб’єктом звернення до Міжнародного кримінального суду 

ООН? 

 

91. Спеціалізовані установи ООН – це? 

 

92. По досягненню якого віку особа вважається підсудна Міжнародному 

кримінальному суду? 

 



93. Які скарги розглядає Комітет із ліквідації расової дискримінації?  

 

94. Відповідно до якого документу створено Управління Верховного 

комісара у справах біженців?  

 

95.Ким була прийнята Загальна декларація прав людини? 

 

96. Які компоненти НЕ входять до концепції прав і свобод людини, яка 

закріплена Загальною декларацією прав людини? 

 

97.Хто призначає заступника Верховного комісара ООН з прав людини? 

 

98.Який орган створено для нагляду за виконанням Міжнародного пакту 

про громадянські і політичні права 1966р.? 

 

99.Чи повинні держави-учасниці Міжнародного пакту про економічні, 

соціальні і культурні права 1966р. звітувати про виконання 

закріплених у ньому прав людини протягом наступних років після 

ратифікації? 

 

100. Чи повинні держави-учасниці Міжнародного пакту про 

громадянські і політичні права 1966р. звітувати про виконання 

закріплених у ньому прав людини протягом наступних років після 

ратифікації? 

 

101. Які скарги розглядає Комітет про ліквідацію усіх форм 

дискримінації стосовно жінок? 

 

102. Що означає процедура універсального періодичного огляду в 

ООН? 

 

103. Фізична особа вважає, що її права були порушені, та хоче 

звернутися до Міжнародного суду ООН за захистом своїх прав. 

Порадьте, до якої процедури насправді слід звернутися цій особі, аби 

Міжнародний суд ООН розглянув її справу? 

 

104. Який загальний склад суддів, що працюють в Європейському суді з 

прав людини? 

 

105. 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? 

 



106. Визначте місце Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод в системі українського законодавства 

 

107. Відповідно до Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод та Протоколів до неї хто має право на 

ефективний засіб правового захисту? 

 

108. На яку статтю Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод (ЄКПЛ) варто вказати подаючи заяву до 

Європейського суду з прав людини про порушення права на отримання 

інформації? 

 

109. Звернення до Європейського Суду з прав людини можливе? 

 

110. Громадянка України К отримавши рішення касаційної інстанції 

датоване 23 червня 2019 року по справі щодо відмови К отримати 

інформацію про стан здоров’я її матері, прагне у вересні 2019 р 

звернутися до Європейського суду з прав людини з відповідною заявою 

Проаналізуйте ситуацію на яку статтю варто зіслатись подаючи заяву 

до Європейського суду з прав людини про порушення права на 

отримання інформації в галузі охорони здоров’я? 

 

111. Відповідно до Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод право на свободу та особисту недоторканність 

належить? 

 

112. Інститут міждержавної скарги передбачений у статті 33 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

передбачає, що? 

 

113. Який нині головний судовий орган Ради Європи із захисту прав 

людини?  

 

114. Який орган здійснює контроль за виконанням рішень 

Європейського Суду з прав людини?  

 

115. Впродовж якого строку може бути подана індивідуальна заява до 

Європейського Суду з прав людини відповідно до статті 35 (1) 

Конвенції з прав людини та основоположних свобод?  

 

116. Якщо заявник вважає, що винесене на його користь рішення 

Європейського Суду з прав людини не виконується державою-

відповідачем або не виконується державою належним чином, куди 

йому слід звернутися? 

 



117. Яку процедуру захисту прав людини передбачено Додатковим 

протоколом Європейської соціальної хартії 1995 р.?  

 

118. Яким міжнародним договором визначаються повноваження 

Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи 

нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи 

покаранню?  

 

119. Який характер має інформація зібрана Комітетом із питань 

запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує 

гідність, поводженню чи покаранню у зв'язку з інспекцією, його 

доповідь та його консультації з відповідною Стороною?  

 

120. Європейський суд з прав людини – це? 

 

121. Чи є рішення Європейського суду з прав людини 

загальнообов’язковим для виконання на території України? 

 

122. Чи є рішення Європейського суду з прав людини джерелом права 

в Україні? 

 

123. За який умов можна звертатись до Європейського суду з прав 

людини? 

 

124. Фізична особа, яка є громадянином держави, що не приєдналася до 

Європейської конвенції з прав людини, звернулася до Європейського 

суду з прав людини щодо порушення її прав іншою державою, яка є 

стороною Конвенції Чи може Європейський суд з прав людини 

розглядати такий спір?  

 

125. За яких обставин держава може відмовитися від виконання своїх 

обов’язків щодо забезпечення гарантій свободи вираження поглядів 

згідно зі статтею 15 Конвенції про захист прав людини й 

основоположних свобод? 

 

126. Які повноваження має Комітет міністрів Ради Європи щодо 

перевірки виконання рішень Європейського суду з прав людини? 

 

127. За яких умов Велика Палата ЄСПЛ розглядає справи? 

 

128. На підставі якого акту до було створено унікальну процедуру 

прямого звертання громадян до Європейського суду з прав людини? 

 

129. Європейська конвенція про захист прав людини та 

основоположних свобод 1950р. – це? 



 

130. Судді Європейського суду з прав людини розглядають справи та 

виносять рішення в складі наступних судових формацій? 

 

131. Що означає Предметна юрисдикція Європейського суду з прав 

людини? 

 

132. Правило про вичерпання усіх внутрішніх засобів захисту для 

звернення до Суду має винятки, які? 

 

133. Що таке пілотні рішення Європейського суду з прав людини? 

 

134. Протокол до Конвенції про захист прав та основоположних 

свобод – це?  

 

135. Що означає принцип пропорційності та балансу інтересів 

Конвенції про захист прав та основоположних свобод? 

 

136. Що означає суддя ad hoc в ЄСПЛ? 

 

137. Яка кількість суддів входить до складу палати Європейського 

суду з прав людини? 

 

138. Яка юрисдикція Європейського суду з прав людини за колом 

суб’єктів? 

 

139. Які критеріїв прийнятності належать до індивідуальної заяви в 

ЄСПЛ?  

 

140. Що лежить в основі обґрунтування істотної шкоди при подачі 

індивідуальної заяви до Європейського суду з прав людини? 

 

141. Принцип ефективного тлумачення Конвенції про захист прав та 

основоположних свобод 1950р. означає, що? 

 

142. Польська громадська організація «А S K» в шестимісячний строк 

після використання всіх національних засобів захисту, звернулась з 

індивідуальною заявою до Європейського суду з прав людини проти 

Польщі, стосовно порушення права на належні умови праці 

працівників промислових заводів Катовіцького воєводства, 

обґрунтувавши свої вимоги нормами Європейської соціальної хартії 

(переглянута) 1996р , оскільки у Конвенції про захист прав та 

основоположних свобод відсутні норми, що регулюють право належні 

умови праці працівників Проаналізуйте ситуацію чи буде 

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) розглядати дану заяву? 



 

143. Що означає «Право бути вислуханим» в кримінальних 

провадженнях в практиці ЄСПЛ?  

 

144. Право на ефективний засіб юридичного захисту в Конвенції про 

захист прав та основоположних свобод 1950р. означає що? 

 

145. Розумність тривалості провадження в практиці ЄСПЛ має 

оцінюватись з урахуванням обставин справи і за такими критеріями? 

 

146. Принцип «справедливого судового розгляду» у справах 

цивільного характеру, ЄСПЛ сформулював такі вимоги у своїй 

практиці ? 

 

147. Як називається заява подана однією договірною стороною 

Конвенції про права людини та основоположні свободи проти іншої 

держави-члена Конвенції 1950р стосовно порушень Конвенції 1950р та 

протоколів до неї? 

 

148. Які обставини можуть бути виправданням для тривалого 

невиконання остаточного рішення ЄСПЛ? 

 

149. На якій стадії провадження ЄСПЛ може надати себе у 

розпорядження заінтересованих сторін для забезпечення дружнього 

врегулювання спору на основі поваги до прав людини, як їх визначає 

Конвенція 1950р. та протоколи до неї? 

 

150. Як називається процедура, визначена ст. 39 Конвенції 1950р. 

відносно якої ЄСПЛ долучається до врегулювання сторонами спору на 

основі поваги до прав людини, як їх визначає Конвенція 1950р. та 

протоколи до неї? 

 

151. Якою є процедура дружного врегулювання спору відповідно до 

Конвенції про права людини та основоположні свободи? 

 

152. Які дії Європейського суду з прав людини у разі досягнення 

дружнього врегулювання сторонами відповідно до Конвенції 1950р.? 

 

153. На якій стадії провадження ЄСПЛ відхиляє будь-яку заяву, яку він 

вважає неприйнятною згідно з статтею 35 Конвенції 1950р.? 

 

154. Хто такі генеральні адвокати в судовій системі ЄС? 

 

155. Оскарження рішень Суду загальної юрисдикції ЄС щодо захисту 

прав здійснюється? 



 

156. На яких невід’ємних та загальних цінностях була заснована 

Хартія ЄС про основні права 2000 року? 

 

157. Чи уповноважений Омбудсмен ЄС, з метою захисту прав 

людини, розглядати скарги на суд ЄС і європейський суд першої 

інстанції при виконанні ними своїх судових функцій, відповідно до 

Хартії ЄС про основні права (ст. 43)?  

 

158. Громадянин ФРН Отто М. звернувся до Омбудсмена ЄС з 

скаргою проти рішення Суду першої інстанції ЄС, яким, на його думку, 

порушено його право на справедливий, публічний і своєчасний розгляд 

справи незалежним і неупередженим судом, згідно ст. 47 Хартії ЄС про 

основні права Вкажіть, які дії повинен здійснити в цій ситуації 

Омбудсмен ЄС? 

 

159. На які права поширив міжнародно-правові гарантії захисту 

Перший Протокол до Конвенції про захист прав людини та основних 

свобод 1950р.? 

 

160. Які права передбачені Протоколом № 7 до Конвенції про захист 

прав людини та основних свобод 1950р. 

 

161. Які дії вчиняють судді палати ЄСПЛ, якщо сторона чи будь-яка 

інша особа, що має бути присутньою на слуханні, не з'явиться або 

відмовляється це зробити?  

 

162. Скільки суддів входять до Великої палати ЄСПЛ? 

 

163. Пріоритетними цілями ОБСЄ є?  

 

164. Представники ЛГБТ-спільноти вийшли на мітинг в Україні, 

незважаючи на те, що не отримали дозволу від місцевої влади На 

шляху їх маршруту на них чекали дві сотні озброєних молодиків, які 

почали бити учасників маршу гумовими кийками, закидати їх 

камінням, труїти газом Правоохоронці вирішили не втручатись Чи є 

порушення Конвенції про захист прав людини та основних свобод 

1950р.? 

 

165. Який орган Ради Європи уповноважений на розгляд скарг 

фізичних осіб на порушення державами їх зобов’язань щодо захисту 

прав людини відповідно до Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод? 

 



166. За яких умов Велика Палата Європейського суду з прав людини 

розглядає справи? 

 

167. Хто має право подавати індивідуальну заяву до Європейського 

суду з прав людини? 

 

168. Скарга якого з наведених суб’єктів проти України є 

неприйнятною у Європейському суді з прав людини? 

 

169. Визначте строк повноважень судді Європейського Суду з прав 

людини? 

 

170. Який суб’єкт владних повноважень представляє Україну як 

сторону-відповідача при розгляді справ Європейським судом з прав 

людини? 

 

171. Які рішення Європейського суду з прав людини є обов’язковими 

для виконання Україною? 

 

172. Чи можна застосовувати в Україні практику Європейської комісії 

з прав людини? 

 

173. Хто із вказаних суб’єктів НЕ наділений правом подавати до 

Європейського суду з прав людини скарги на порушення Україною 

прав людини і основоположних свобод? 

 

174. Які санкції можуть бути застосовані до держави у разі 

невиконання нею рішень Європейського суду з прав людини? 

 

175. Чи обов’язкова участь заявника або його представника під час 

розгляду його заяви у Європейському суді з прав людини? 

 

176. Що становить предметну юрисдикцію Європейського суду з прав 

людини? 

 

177. Чи передбачається сплата зборів та (або) мита за подання заяви 

до Європейського суду з прав людини? 

 

178. Хто такий «Греф’є» в Європейському суді з прав людини? 

 

179. У яких випадках може бути застосована «пілотна процедура» у 

практиці Європейського суду з прав людини? 

 

180. Яке з перелічених прав гарантовано в Протоколі № 1 Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод? 



 

181. Яким правом відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод передбачено поважне ставлення до 

свого житла і кореспонденції? 

 

182. Яким правом відповідно до ст. 9 Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод передбачена можливість змінювати 

своє переконання? 

 

183. Яким правом відповідно до ст. 10 Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод передбачена можливість одержувати 

і передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади 

і незалежно від кордонів? 

 

184. До заходів якого характеру належить повторний розгляд справи 

судом відповідно до Закону України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини»? 

 

185. Яким джерелом користуються суди України для цілей посилання 

у своїх рішеннях на тексти рішень Європейського суду з прав людини? 

 

186. Як працює Європейський Суд з прав людини (тобто якою є 

організаційна модель його роботи)? 

 

187. Що НЕ входить до мети заходів загального характеру при 

виконанні рішення Європейського суду з прав людини? 

 

188. Яким чином повинні застосовувати суди України Конвенцію про 

захист прав людини і основоположних свобод та практику 

Європейського суду з прав людини? 

 

189. Чи є Україна стороною Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод? 

 

190. Який зміст зобов’язань держав-учасниць Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод 1950 р.? 

 

191. Яким актом виступає Конвенція з прав людини та 

основоположних свобод? 

 

192. Визначте підставу надання безоплатної правової допомоги у 

Європейському суді з прав людини? 

 

193. Які види безоплатної допомоги можуть надаватись особі у 

Європейському суді з прав людини? 



 

194. З якого моменту набуває чинності для України Конвенція про 

захист прав людини і основоположних свобод? 

 

195. Якою мовою має бути виклад Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод для цілей посилання на текст в судах України? 

 

196. Яке з перелічених прав захищається Конвенцією про захист прав 

людини і основоположних свобод? 

 

197. Яке з перелічених прав захищається Конвенцією про захист прав 

людини і основоположних свобод? 

 

198. Що з переліченого захищається протоколом №4 до Конвенцією 

про захист прав людини і основоположних свобод? 

 

199. Визначте місце Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод у системі українського законодавства  

 

200. Яке з перелічених прав не гарантовано Конвенцією про захист прав 

людини і основоположних свобод? 

 

201. Хто з перелічених суб’єктів не наділений правом подавати до 

Європейського суду з прав людини скарги на порушення Україною прав 

людини і основоположних свобод? 

 

202. Яким з перелічених осіб може бути тимчасово обмежено право на 

листування з Європейським судом з прав людини? 

 

203. Чи може бути піддано цензурі листування з Європейським судом з 

прав людини осіб, засуджених до позбавлення волі? 

 

204. 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? 

 

205. Яке з перелічених прав захищається протоколом №4 до Конвенцією 

про захист прав людини і основоположних свобод? 

 

206. Яке з перелічених прав захищається протоколом №4 до Конвенцією 

про захист прав людини і основоположних свобод? 

 

207. Яке з перелічених прав захищається протоколом №7 до 

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод? 

 



208. Яке з перелічених прав захищаються протоколом №7 до Конвенцією про 

захист прав людини і основоположних свобод? 

 

209. Хто наділений правом на свободу пересування відповідно до 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р.? 

 

210. Які обмеження права на свободу пересування можуть бути 

правомірними відповідно до статті 2 (свобода пересування) Протоколу 

4 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? 

 

211. Які гарантії передбачені протоколом №7 до Конвенцією про 

захист прав людини і основоположних свобод для іноземців у випадку 

їх видворення на виконання рішення, що прийняте відповідно до 

національного закону? 

 

212. Які гарантії передбачені протоколом №7 до Конвенцією про 

захист прав людини і основоположних свобод для іноземців у випадку 

їх видворення на виконання рішення, що прийняте відповідно до 

національного закону? 

 

213. Як визначає Європейський суд з прав людини строк, протягом 

якого повинна бути звільнена з під варти особа, виправдана у скоєнні 

злочину? 

 

214. Чи існує у держави обов'язок згідно Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод повідомляти про місцезнаходження 

особи, яку було затримано правоохоронними органами? 

 

215. Чи визнає Європейський суд з прав людини допустимим 

тримання особи під вартою в якості запобіжного заходу на підставі 

обґрунтованої підозри, що дана особа буде переховуватись від органів 

досудового слідства або суду? 

 

216. Чи визнає Європейський суд з прав людини допустимим 

тримання особи під вартою в якості запобіжного заходу на підставі 

підозри у скоєнні тяжкого злочину? 

 

217. Який спеціальний Закон України регулює відносини, що виникають у 

зв’язку з обов’язком держави виконати рішення Європейського Суду з 

прав людини у справах проти України? 

 

218. Відповідно до Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод чи вважається дискримінацією обмеження 

державою політичної діяльності іноземців? 

 



219. Що із зазначеного передбачено протоколом №6 до Конвенцією 

про захист прав людини і основоположних свобод? 

 

220. На кого поширюється право на вільні вибори, що закріплено у 

статті 3 Протоколу 1 до Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод?  

 

221. Що з наведеного є ознакою «вільних виборів» відповідно до ст. 3 

Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод? 

 

222. Що з наведеного є ознакою «вільних виборів» відповідно до ст. 3 

Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод? 

 

223. Чи можуть держави робити застереження до Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод при підписанні чи депонуванні 

ратифікаційних грамот? 

 

224. Які зобов’язання виникають у держави відповідно до ст. 2 «Право на 

освіту» Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод? 

 

225. За яких умов при розгляді справи Європейський суд з прав людини 

може змінювати свої попередні правові позиції (тлумачення)? 

 

226. Як працює Європейський Суд з прав людини (тобто якою є 

організаційна модель його роботи)? 

 

227. 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»? 

 

228. 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? 

 

229. 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? 

 



230. 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 альтернативної служби з приводу власних 

переконань? 

 

231. Одним з основоположних принципів Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод є принцип «Конвенція - живий 

інструмент» Як слід це розуміти? 

 

232. 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? 

 

233. Що з наведеного належить до заходів загального характеру, які 

має виконувати держава на підставі рішення Європейського суду з прав 

людини, яким встановлено порушення прав людини? 

 

234. 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? 

 

235. 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 національним судом належним доказом у кримінальній 

справі? 

 

236. Яке з наведених визначень відповідає положенням Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод та практики 

Європейського суду з прав людини щодо змісту права не свідчити проти 

себе (в кримінальному процесі)? 

 

237. 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)  

 

238. 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? 

 



239. 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? 

 

240. Чи визнає Європейський суд з прав людини допустимим 

тримання особи під вартою в якості запобіжного заходу на підставі 

обґрунтованої підозри, що дана особа буде переховуватись від органів 

досудового слідства або суду? 

 

241. Якщо нагляд за виконанням остаточного рішення Європейського 

суду з прав людини ускладнений проблемою тлумачення даного 

рішення, хто може звернутися до Суду з метою надання відповідного 

роз’яснення? 

 

242. Як називаються заходи держави-учасниці Конвенції 1950р 

направлені на запобігання виникненню можливих схожих порушень 

прав людини у майбутньому? 

 

243. Хто в ОБСЄ, відстоює права національних меншин, а також 

займається розслідуванням окремих випадків порушення прав людини, 

зокрема виявлення ситуацій міжетнічної напруженості, які можуть 

створювати загрозу миру, безпеці або відносинам між державами-

членами? 

 

244. Який міжнародний акт в рамках діяльності ОБСЄ зафіксував 

принцип поваги основних прав і свобод, як принцип міжнародного 

права та закріпив баланс взаємодії міжнародно-правового та 

національного регулювання прав людини? 

 

245. Яке пілотне рішення ЄСПЛ проти України лягло в основу справи 

"Бурмич та інші проти України" №№ 46852/13, 47786/13, 54125/13? 

 

246. У справі "Бочан проти України № 2" 2015 р на порушення яких 

прав Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

скаржилась заявниця до Європейського суду з прав людини? 

 

247. Міжамериканська система захисту прав людини базується на? 

 

248. Функції Міжамериканської Комісії з прав людини? 

 

249. У яких випадках Міжамериканська Комісія з прав людини 

ініціює вивчення ситуації в країні і готує звіт? 

 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/974_a43


250. Які права містить Американська декларація прав і обов’язків 

людини 1948 р.? 

 

251. Які обов’язки містить Американська декларація прав і обов’язків 

людини 1948 р.? 

 

252. Американська конвенція з права людини 1969 р. (чинна з 1978 

p.), закріплює наступне зобов’язання держав-учасниць? 

 

253. Яку особливість містить Американська конвенція з прав людини 

1969 р.? 

 

254. Які права зобов’язуються забезпечувати держави, відповідно до 

прийнято Додаткового протоколу 1988 р. до Американської конвенції з 

прав людини 1969 p.? 

 

255. Ким прийнята Американська декларація прав і обов’язків людини 

1948 р.? 

 

256. Ким прийнята Американську Конвенцію про права людини 1969 

р.? 

 

257. На підставі чого існувала Міжамериканська Комісія з прав 

людини? 

 

258. Яка компетенція передбачена Міжамериканською комісією з прав 

людини?  

 

259. Яка з перелічених функцій належить Міжамериканській комісії з 

прав людини? 

 

260. Яка з перелічених функцій належить Міжамериканській комісії з 

прав людини? 

 

261. Яка з перелічених функцій належить Міжамериканській комісії з 

прав людини? 

 

262. Яка з перелічених функцій належить Міжамериканській комісії з 

прав людини? 

 

263. Яка з перелічених функцій належить Міжамериканській комісії з 

прав людини? 

 



264. У разі отримання великої кількості скарг за обвинуваченням 

конкретної держави в серйозному і поширеному порушенні прав 

людини, Міжамериканська комісія з прав людини готує? 

 

265. До якого суду Міжамериканська комісія з прав людини може 

направити справу, до якої залучено державу-учасницю Американської 

Конвенції? 

 

266. Які основні форми юрисдикції Міжамериканського суду з прав 

людини?  

 

267. Яке з даних прав регламентоване у Американській декларації 

прав і обов’язків людини 1948 р.? 

 

268. Яке з даних прав регламентоване у Американській декларації 

прав і обов’язків людини 1948 р.? 

 

269. Яке з даних прав регламентоване у Американській декларації 

прав і обов’язків людини 1948 р.? 

 

270. Яке з даних прав регламентоване у Американській декларації 

прав і обов’язків людини 1948 р.? 

 

271. Яке з даних прав регламентоване у Американській декларації 

прав і обов’язків людини 1948 р.? 

 

272. Яке з даних прав регламентоване у Американській декларації 

прав і обов’язків людини 1948 р.? 

 

273. Яке з даних прав регламентоване у Американській декларації 

прав і обов’язків людини 1948 р.? 

 

274. Яке з даних прав регламентоване у Американській декларації 

прав і обов’язків людини 1948 р.? 

 

275. Що згідно Американської декларації прав і обов’язків людини 

1948 р. віднесено до обов`язків особи? 

 

276. Що згідно Американської декларації прав і обов’язків людини 

1948 р. віднесено до обов’язків особи? 

 

277. Що згідно Американської декларації прав і обов’язків людини 

1948 р. віднесено до обов`язків особи? 

 



278. Яка конвенція передбачає створення органів, відповідальних за її 

дотримання – Міжамериканської комісії з прав людини і 

Міжамериканського суду з прав людини? 

 

279. У яких випадках Американська конвенція про права людини 1969 

р. не передбачає обмеження прав? 

 

280. Яке з даних прав регламентоване у Американській конвенції про 

права людини 1969 р.? 

 

281. Відповідно до положень якого акту держави-учасниці 

зобов’язуються вживати необхідних заходів як всередині країни, так і 

за допомогою міжнародного співробітництва, з тим щоб надавати 

періодичні доповіді про прогресивні заходи, вжиті ними для 

забезпечення належної поваги до прав людини? 

 

282. В якому нормативно-правовому акті вперше міститься заклик до 

створення механізмів захисту прав жінок? 

 

283. Особливу увагу сконцентровано в Американській соціальній 

хартії 2002 р. на? 

 

284. Мета Міжамериканської комісії з прав жінок? 

 

285. Функціями якої організації є сприяння розвитку міжнародної та 

міжамериканської юриспруденції з прав людини жінок і тендерної 

рівності? 

 

286. Вищим органом Міжамериканської комісії з прав жінок є? 

 

287. Коли зустрічаються представники Міжамериканської комісії з 

прав жінок? 

 

288. Ким створена Міжамериканська комісія з прав людини 

(МАКПЛ)?  

 

289. Сім членів Міжамериканської комісії з прав людини обираються 

Генеральною Асамблеєю строком на? 

 

290. Міжамериканська комісія з прав людини визнає скаргу 

прийнятною за таких умов? 

 

291. Міжамериканська комісія з прав людини визнає скаргу 

прийнятною за таких умов? 

 



292. Міжамериканська комісія з прав людини визнає скаргу 

прийнятною за таких умов? 

 

293. Міжамериканська комісія з прав людини визнає скаргу 

прийнятною за таких умов? 

 

294. Коли Міжамериканські комісія з прав людини одержує петицію 

або повідомлення, що передбачає порушення будь-якого з прав, 

закріплених Американською конвенцією, вона діє таким чином? 

 

295. Якщо дружнє врегулювання ситуації було досягнуто, 

Міжамериканська комісія з прав людини готує доповідь, яка 

надсилається? 

 

296. Протягом якого строку Міжамериканська комісія з прав людини 

може шляхом голосування абсолютної більшості своїх членів 

викладати свою думку та висновки щодо питання, поданого на її 

розгляд? 

 

297. Міжамериканський суд з прав людини створений на підставі? 

 

298. Зі скількох суддів складається Міжамериканський суд з прав 

людини? 

 

299. Строк повноважень суддів Міжамериканського суду з прав 

людини? 

 

300. Правом подачі скарги до Міжамериканського суду з прав людини 

наділені? 

 

301. Рішення Міжамериканського суду з прав людини є? 

 

302. У випадку незгоди щодо сенсу чи обсягу вироку, 

Міжамериканський суд з прав людини повинен тлумачити його? 

 

303. Ким у 1997 р. засновано Управління Спеціального доповідача з 

питань свободи вираження думок? 

 

304. Систематична і постійна методологія багатосторонньої оцінки, 

заснована на обміні і технічному співробітництві між державами - 

учасницями Конвенції і Комітетом експертів це? 

 

305. Міжамериканський дитячий інститут це? 

 



306. Які покоління прав людини закріплені в Африканській Хартії 

прав людини і народів 1981 р.? 

 

307. Який нормативно-правовий акт містить обов’язок підтримувати 

гармонічний розвиток сім’ї? 

 

308. Метою діяльності Африканської комісії з прав людини і народів 

є? 

 

309. Який характер має мандат Африканської комісії з прав людини і 

народів відповідно до Африканської хартії прав людини і народів 1981 

р.? 

 

310. Африканський суд з прав людини на прохання держави-учасниці, 

ОАЄ, будь-якого з органів ОАЄ або африканської організації, визнаної 

ОАЄ щодо юридичного питання, яке стосується Хартії або будь-якого 

іншого відповідного акта з прав людини може надавати? 

 

311. Згідно з Протоколом 1998 р. суб’єктом звернення до 

Африканського суду з прав людини може бути? 

 

312. На який строк обираються члени Африканської комісії з прав 

людини та народів? 

 

313. Африканська комісія з прав людини та народів розглядає 

повідомлення про порушення прав людини за такої умови? 

 

314. Згідно до Протоколу 1998 р. до Африканської хартії прав людини 

і народів 1981 р. (чинний з 2004 р.) про створення Африканського суду 

з прав людини і народів, Суд складається з? 

 

315. Зі свого складу судді Африканського суду з прав людини і 

народів обирають президента і віце-президента строком на? 

 

316. Африканський суд з прав людини і народів засідає? 

 

317. Діяльність якого органу включає відвідування країн з метою 

вивчення питань, що стосуються корінних народів, публікацію 

практики з прав корінних народів в Африці і підвищення 

інформованості? 

 

318. До повноважень Спеціального доповідача з питання про свободу 

вираження поглядів та доступ до інформації в Африці належить? 

 



319. До повноважень Спеціального доповідача з питання про свободу 

вираження поглядів та доступ до інформації в Африці належить? 

 

320. До повноважень Спеціального доповідача з питання про свободу 

вираження поглядів та доступ до інформації в Африці належить? 

 

321. Ким було прийнято Арабську хартію прав людини у 2004 році 

(набула чинності в 2008p.? 

 

322. Згідно Арабської хартії прав людини смертна кара є? 

 

323. Кому Арабська хартія прав людини (переглянута) 2004 р гарантує 

право на розвиток? 

 

324. Кому Арабська хартія прав людини (переглянута) 2004 р. 

гарантує право на соціальне забезпечення? 

 

325. Зі скількох членів складається Арабський комітет з прав людини? 

 

326. До скількох суддів може бути збільшено склад Арабського суду з 

прав людини? 

 

327. Юрисдикція Арабського суду з прав людини є? 

 

328. Яка процедура захисту прав людини передбачена статтею 49 

Арабської хартія прав людини (переглянутої) 2004 р? 

 

329. Рішення Арабського суду з прав людини приймається більшістю 

суддів у термін? 

 

330. Постійний арабський комітет з прав людини несе 

відповідальність за? 

 

331. Постійний арабський комітет з прав людини несе 

відповідальність за? 

 

332. Функцією Асоціації держав Південно-Східної Азії є? 

 

333. Основним повноваженням Міжурядової комісії Асоціації держав 

Південно-Східної Азії з прав людини є? 

 

334. Основним повноваженням Міжурядової комісії Асоціації держав 

Південно-Східної Азії з прав людини є? 

 



335. Основним повноваженням Міжурядової комісії Асоціації держав 

Південно-Східної Азії з прав людини є? 

 

336. Комісія щорічно про свою діяльність, якщо це вважається 

необхідним, на засіданнях міністрів закордонних справ АСЕАН подає? 

 

337. Який принцип був запроваджений у Верховному суді США в 

1931 р. у рішенні за справою «Heap проти штату Міннесота»? 

 

338. З якою метою було створено Об’єднання Американських 

Держав? 

 
339. Хто НЕ є суб’єктом звернення до Африканського суду з прав 

людини і народів? 

 

340. Яким міжнародним договором встановлено, що американські 

країни проголошують фундаментальні права індивіда незалежно від 

раси, національності, віри та статі?  

 

341. Які дві форми юрисдикції Міжамериканського суду з прав 

людини?  

 

342. Яка компетенція передбачена Міжамериканською комісією з прав 

людини?  

 

343. Які види прав людини закріплені в Африканській Хартії прав 

людини і народів 1981 р.?  

 

344. До колективних прав людини, визнаних Африканською Хартією 

прав людини і народів 1981 р. належать? 

 

345. Який характер має діяльність Африканської комісії з прав 

людини і народів відповідно до положень Африканської Хартії прав 

людини і народів 1981 р.?  

 

346. Кому Арабська хартія прав людини (переглянута) 2004 р. 

гарантує право на розвиток?  

 

347. Яка процедура захисту прав людини передбачена статтею 49 

Арабської хартія прав людини (переглянутої) 2004 р.?  

 

348. Яка установа булла створена для координації виконання 

Декларації про захист і сприяння правам працівників-мігрантів АСЕАН 

2007 р.?  

 



349. Яку із зазначеної діяльності здійснює Міжурядова комісія 

АСЕАН щодо заохочення і захисту прав людини? 

 

350. Яким міжнародним договором встановлено, що американські 

країни проголошують фундаментальні права індивіда незалежно від 

раси, національності, віри та статі? 

 

351. Який характер має право на життя згідно Конвенції про захист 

прав та основоположних свобод 1950р.? 

 

352. Що передбачає Міжнародний пакт про громадянські і політичні 

права стосовно права на життя? 

 

353. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод у 

ст. 2 передбачає? 

 

354. Який з перерахованих документів містить наступне положення? 

«Ніхто не може бути безпідставно позбавлений життя»? 

 

355. Який з перерахованих документів містить наступне положення? 

«Ніхто не може бути умисно позбавлений життя, лише як на виконання 

смертного вироку, винесеного судом за скоєння злочину, за який 

законом передбачено таке покарання»? 

 

356. Американська конвенція про права людини, закріплюючи право 

на життя в ст. 4, основний зміст присвячує? 

 

357. Згідно ст. 4 Американської конвенції про права людини, смертна 

кара може встановлюватися? 

 

358. Згідно статті 4 Американської конвенції про права людини, 

смертна кара НЕ може бути призначена за? 

 

359. Що НЕ є неодмінними ознаками біологічного життя? 

 

360. Що є Невід’ємними атрибутами соціального життя?  

 

361. Право на життя відноситься до? 

 

362. До яких прав відноситься право на життя? 

 

363. У вузькому значенні право на життя означає? 

 

364. Яким є право на життя ? 

 



365. Згідно Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 

1966 р. право на життя? 

 

366. Які основні положення містить Міжнародний пакт про 

громадянські і політичні права 1966 р. щодо права на життя? 

 

367. Яке з перерахованих положень НЕ закріплено в Міжнародному 

пакті про громадянські та політичні права 1966 р.? 

 

368. Яке з перерахованих положень закріплено в Міжнародному 

пакті про громадянські та політичні права 1966 р.? 

 

369. В якому з міжнародних актів НЕ передбачено повної заборони 

смертної кари? 

 

370. Що передбачено Арабською хартією прав людини? 

 

371. До якої категорії осіб, у випадку вчинення ними особливо 

тяжких злочинів, за загальним правилом, смертний вирок НЕ 

застосовується? 

 

372. За загальним правилом, смертний вирок НЕ застосовується 

щодо? 

 

373. Щодо вагітних жінок, за вчинені ними злочини, що 

передбачають винесення смертного вироку, за загальним правилом, 

смертний вирок? 

 

374. Щодо осіб, які не досягнули 18-річного віку, за вчинені ними 

злочини, що передбачають винесення смертного вироку, за загальним 

правилом, смертний вирок? 

 

375. Яке з положень передбачає Хартія фундаментальних прав 

Європейського Союзу 2000 р.? 

 

376. Що з перерахованого передбачає Хартія фундаментальних прав 

Європейського Союзу 2000 р.? 

 

377. В якому з перелічених міжнародних актів міститься положення 

про те, що ніхто не може бути засуджений до смертної кари або 

страчений? 

 

378. В якому з перелічених міжнародних актів міститься положення 

про те, що ніхто не може бути умисно позбавлений життя, лише як на 



виконання смертного вироку, винесеного судом за скоєння злочину, за 

який законом передбачено таке покарання? 

 

379. В якому з перелічених міжнародних актів міститься положення 

про те, що смертна кара не може бути призначена за політичні та схожі 

з ними злочини? 

 

380. Чи можуть підлягати право на життя та безпосередньо пов’язані 

з ним права будь-яким обмеженням? 

 

381. В яких випадках право на життя та безпосередньо пов’язані з 

ним права можуть підлягати певним обмеженням? 

 

382. Чи застосовуються положення Міжнародного Пакту про 

громадянські і політичні права 1966 р. під час війни? 

 

383. Яке з положень Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 р. є недостовірним? «Позбавлення 

життя не розглядається як таке, що вчинене на порушення норм цієї 

Конвенції, якщо воно є наслідком виключно необхідного застосування 

сили…»  

 

384. Другий Факультативний протокол до Міжнародного пакту про 

громадянські і політичні права 1989 р. спрямований на? 

 

385. Яке з положень Конвенції про права дитини 1989 р. НЕ 

відповідає дійсності? 

 

386. Чи можуть неповнолітні бути засуджені до смертної кари, згідно 

Конвенції про права дитини 1989 р.? 

 

387. Чи може до неповнолітніх бути застосоване довічне позбавлення 

волі, згідно Конвенції про права дитини 1989 р.? 

 

388. Назвіть контролюючий орган до Другого Факультативного 

протоколу до Міжнародного пакту про громадянські і політичні 

права, що стосується скасування смертної кари 1989 р.? 

 

389. У Зауваженні загального порядку № 6 Комітет ООН з прав 

людини зазначив, що? 

 

390. Протокол № 6 до Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 p.? 

 



391. Протокол № 12 до Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 p.? 

 

392. Протокол № 7 до Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 p.? 

 

393. Протокол № 13 до Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 p.? 

 

394. Що з перерахованого нижче НЕ є положенням статті 2 Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод 1950 p. щодо права 

на життя? «Позбавлення життя не розглядається як таке, що вчинене на 

порушення цієї статті, якщо воно є наслідком виключно необхідного 

застосування сили…»? 

 

395. Що з перерахованого нижче НЕ відноситься до обов’язків 

держави, згідно статті 2 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 p.? 

 

396. У чому суть негативного обов’язку держави, згідно ст. 2 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 p.? 

 

397. У чому суть позитивного обов’язку держави, згідно ст. 2 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 p.? 

 

398. Чи можуть державні органи та посадовці позбавляти людину 

життя, згідно статті 2 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 p. позбавляти людину життя? 

 

399. Чи передбачено Конвенцією про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 p. винесення та виконання смертного 

вироку? 

 

400. У чому полягає основна мета та цінність Протоколу № 13 до 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 p.? 

 

401. У чому полягає основна мета та цінність Протоколу № 6 до 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 p.? 

 

402. Що означає термін «екстрадиція»? 

 

403. Стаття 2 Конвенції в контексті положень Протоколу № 13 

тлумачиться таким чином, що покладає на державу? 

 



404. Обов’язок держави утримуватися від екстрадиції осіб у держави, 

де до них може бути застосована смертна кара згідно ст. 2 Конвенції в 

контексті положень Протоколу № 6 та Протоколу № 13 означає, що? 

 

405. В якому випадку застосування летальної сили може бути 

виправдане, згідно практики Європейського суду з прав людини? 

 

406. В яких видах зобов’язань проявляється зміст права на життя 

згідно ст. 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод? 

 

407. Що НЕ відноситься до позитивних обов’язків держави, згідно ст. 

2 (право на життя) Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод? 

 

408. Що із зазначеного передбачено протоколом №13 до Конвенцією 

про захист прав людини і основоположних свобод? 

 

409. Що НЕ відноситься до мінімальних стандартів зобов’язань, що 

містяться в основних принципах, що визначають політику ЄС у 

питанні смертної кари щодо третіх країн, які наполягають на 

збереженні смертної кари? 

 

410. Який акт містить положення про те, що захист права на життя 

починається з моменту запліднення? 

 

411. Що означає поняття «евтаназія»? 

 

412. Як називається практика припинення лікарем життя людини, яка 

страждає невиліковним захворюванням, на задоволення прохання 

хворого в безболісній або мінімально болісній формі з метою 

припинення страждань? 

 

413. Відповідно до ст. 2 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, що є правовою підставою для застосування 

вироком суду смертної кари до особи винної у вчинені злочину? 

 

414. Чи вважається відмова у дозволі на здійснення евтаназії 

порушенням статті 2 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод? 

 

415. Про порушення якої статті Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод йдеться у справі «Макканн та інші проти 

Сполученого Королівства» 1995 р.? 

 



416. Якого питання стосувалася справа «Макканн та інші проти 

Сполученого Королівства» 1995 р.? 

 

417. Яка з нижче перерахованих справ стосувалася порушення права 

на життя, внаслідок застосування зброї правозастосовними органами 

під час проведення контртерористичної операції? 

 

418. Справа «Макканн та інші проти Сполученого Королівства» 1995 

р. полягала в тому що? 

 

419. Яке рішення було винесено у справі «Макканн та інші проти 

Сполученого Королівства» 1995 р.? 

 

420. Яка справа стосувалася проведення контртерористичної 

операції на Гібралтарі? 

 

421. Про порушення якої статті Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод йдеться у справі «Лопеш де СоузаФернандеш 

проти Португалії»? 

 

422. У справі «Лопеш де СоузаФернандеш проти Португалії» було 

допущено порушення? 

 

423. У якій справі розглядалося порушення процесуального аспекту 

ст. 2 «Право на життя» Конвенції 1950 р.? 

 

424. Чого стосувалася справа «Лопеш де СоузаФернандеш проти 

Португалії»? 

 

425. Смерть чоловіка через медичні ускладнення, а саме розвиток 

бактеріального менінгіту, після проведення операції з видалення 

поліпів у носі розглядалася у справі? 

 

426. Якої справи стосується наступна фабула? «Цілком здоровий 

чоловік переніс рутинну операцію в лікарні і в підсумку захворів на 

бактеріальний менінгіт, виразку, коліт, а також у нього виникли інші 

медичні ускладнення, які призвели до його смерті через три місяці від 

септицемії, викликаної перитонітом і проривом порожнистого органу»? 

 

427. Якої справи стосується наступна фабула? «Владам Сполученого 

Королівства, Іспанії та Гібралтару стало відомо, що Ірландська 

республіканська Армія (ІРА) планує провести терористичний акт на 

Гібралтарі. Їм були відомі особистості терористів і спосіб організації 

теракту ‒ вибух За потерпілими було встановлено стеження На думку 

експерта, у машині потерпілих була закладена бомба. 



Військовослужбовці, які стежили за постраждалими привернули їхню 

увагу і ті, як здалося переслідувачам, потягнулися до кишень за 

механізмом дистанційного управління вибухом, через що військові 

відкрили вогонь на ураження»? 

 

428. Скасуванню смертної кари присвячений? 

 

429. Який Протокол до Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод передбачив відмову держав-учасниць від 

застосування смертної кари за злочини, скоєні у мирний час? 

 

430. Як регламентує Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод момент виникнення права на життя? 

 

431. Згідно статті 4 Американської конвенції про права людини захист 

права на життя починається? 

 

432. Негативний обов’язок держави ‒ це? 

 

433. Що НЕ є способом реалізації права на життя? 

 

434. Що із вказаного переліку застосування сили, вважається 

порушенням права на життя і НЕ підпадає під виключні випадки 

визначені статті 2 Європейської конвенції про захист прав та 

основоположних свобод людини? 

 

435. Громадянин України В. був затриманий правоохоронцями у зв’язку 

з підозрою у вчинені хуліганських дій. У ізоляторі тимчасового 

тримання (ІТТ) у нього раптово почались болі в серці, але наглядач не 

відреагував на його скарги, вважаючи їх симуляцією. Вранці 

громадянин В. був знайдений мертвим у своїй камері. В ІТТ зробили 

неправдивий запис про те, що громадянина В. було випущено на волю 

кількома годинами раніше, а його тіло підкинули під двері будинку, де 

він мешкав. Мати померлого В., громадянка Молдови К., зверталась і 

до омбудсмена України і тричі зверталась до правоохоронних органів 

про порушення кримінальної справи, і до суду на дії правоохоронців, 

однак їй було відмовлено. Проаналізуйте ситуацію чи може мати 

громадянина В. звернутись до ЄСПЛ та на яку норму Європейської 

конвенції з захисту прав та основоположних свобод слід зіслатись? 

 

436. Громадянин А. був затриманий правоохоронцями у зв’язку з 

підозрою у підготовці терористичного акту. У поліції у нього раптово 

почались болі в животі, але наглядач не відреагував на скарги, 

вважаючи їх брехнею. Вранці громадянин В. був знайдений мертвим у 

своїй камері. Чи існує порушення статті 2 ЄКПЛ? 



 

437. До якої групи прав відноситься право на життя? 

 

438. 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?  

 

439. Кому гарантується право на життя відповідно до Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод? 

 

440. Для якої цілі застосування сили НЕ є порушенням права на життя 

відповідно до статті 2 «Право на життя» Конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод?  

 

441. Які цілі, виключно необхідного застосування сили, є підставою 

НЕ розглядати позбавлення життя як порушення права на життя 

відповідно до статті 2 «Право на життя» Конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод?  

 

442. У яких випадках, згідно Протоколу № 13, застосування смертної 

кари НЕ є порушенням Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод?  

 

443. Яке з наступних тверджень щодо можливості позбавлення життя 

людського ембріону відображає базовий підхід Європейського Суду з 

прав людини у справах щодо проведення аборту (стаття 2 «Право на 

життя» Конвенції 1950 р.)?  

 

444. Якою є сучасна практика Європейського суду з прав людини 

щодо права на евтаназію в контексті статті 2 «Право на життя» 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?  

 

445. У практиці Європейського суду з прав людини застосування 

летальної сили зокрема, для захисту будь-якої особи, не вважається 

таким, що порушує статтю 2 «Право на життя» Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод? 

 

446. Які цілі виключно необхідного застосування сили є підставою не 

розглядати позбавлення життя як порушення права на життя відповідно 

до статті 2 «Право на життя» Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод?  

 



447. В рішенні у справі Маккан проти Сполученого Королівства 

(1995), в якій йшлось про відкриття вогню та вбивство трьох активістів 

Ірландської Республіканської Армії (ІРА) співробітниками британських 

спецслужб на Гібралтарі, Суд постановив, що хоча британські солдати і 

діяли з твердим переконанням у тому, що необхідно було здійснити ці 

вбивства для того, щоб захистити життя інших осіб, однак організація 

самої операції і керівництво нею, а також, оцінка інформації урядом 

Сполученого Королівства та доведення цієї інформації до солдатів на 

час здійснення вбивств були неналежними. Порушення якої статті 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод мало 

місце в даній справі?  

 

448. Яким є Право на життя? 
 

449. У чому полягають позитивні зобов’язання держави за статтею 2 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод у 

випадку смерті особи, яка була спричинена не представником держави? 

 

450. Син заявниці П. помер від черепно-мозкової травми, що не могла 

бути завдана самостійно. Тіло було знайдено в приміщенні гуртожитку 

державного закладу освіти, де він проживав. Розслідування смерті 

офіційно розпочалось після заяви матері через 2 місяці після випадку. 

У результаті розслідування, яке тривало більше 5 років, встановити 

винну особу не було можливим, оскільки потенційні свідки не могли 

згадати подій відповідного дня. В позові проти держави щодо надання 

компенсації заявниці було відмовлено. Щодо порушення якої з 

гарантій ефективного розслідування відповідно до статті 2 Конвенції 

про захист прав людини та основоположних свобод можна 

стверджувати? 

 

451. У чому полягала суть порушення статті 2 Конвенції про захист 

прав людини та основоположних свобод у справі «Макканн та інші 

проти Сполученого Королівства»? 

 

452. Що із вказаного НЕ є домірним до вимог публічного порядку, для 

застосування летальної сили, згідно статті 2 «Право на життя» 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод в 

практиці Європейського суду з прав людини? 

 

453. 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)? 

 



454. 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? 

 

455. Що НЕ є способом реалізації права на життя? 

 

456. Що НЕ входить до переліку виключних випадків, коли 

застосування сили, не вважається порушенням права на життя згідно 

статті 2 Європейської конвенції про захист прав та основоположних 

свобод  людини? 

 

457. 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?  

 

458. 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?  

 

459. 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?  

 

460. 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?  

 

461. У чому полягають позитивні зобов’язання держави за статтею 2 

ЄКПЛ у випадку смерті особи, яка була спричинена не представником 

держави? 

 

462. В якому міжнародно-правовому акті закріплена заборона 

катувань і жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, 

поводження і покарання? 

 

463. В якому міжнародно-правовому акті закріплена заборона 

катувань і жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, 

поводження і покарання? 

 



464. В якому міжнародно-правовому акті закріплена заборона 

катувань і жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, 

поводження і покарання? 

 

465. В якому міжнародно-правовому акті міститься визначення 

«катування»? 

 

466. Чи включається в термін «катування» біль або страждання, що 

виникли внаслідок лише законних санкцій, невіддільні від цих 

санкцій чи спричиняються ними випадково? 

 

467. Що передбачила Європейська конвенція про запобігання 

катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, 

поводженню чи покаранню 1987 р.? 

 

468. Що перевіряє Європейський комітет з питань запобігання 

катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, 

поводженню чи покаранню? 

 

469. З якою метою Європейський комітет з питань запобігання катуванням 

чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи 

покаранню перевіряє поводження з позбавленими волі особами? 

 

470. Як саме Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи 

нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи 

покаранню перевіряє поводження з позбавленими волі особами? 

 

471. Які держави відповідно до Конвенції про запобігання катуванням… 

дозволяють інспектувати, будь-яке місце, яке знаходиться під їх 

юрисдикцією і в якому утримуються особи, позбавлені волі органом 

державної влади? 

 

472. Скількома членами Європейського комітету з питань запобігання 

катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, 

поводженню чи покаранню здійснюється інспекція? 

 

473. Чи може Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи 

нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи 

покаранню використовувати послуги експертів? 

 

474. Чи може Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи 

нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи 

покаранню використовувати послуги усних перекладачів? 

 



475. Чи можливі застереження щодо Конвенції про запобігання 

катуванням…? 

 

476. Якими ознаками мають володіти члени Комітету з питань 

запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує 

гідність, поводженню чи покаранню? 

 

477. Якими ознаками мають володіти члени Комітету з питань 

запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує 

гідність, поводженню чи покаранню? 

 

478. Якими ознаками мають володіти члени Комітету з питань 

запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує 

гідність, поводженню чи покаранню? 

 

479. Чи можуть бути серед членів Комітету з питань запобігання 

катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, 

поводженню чи покаранню двоє громадян однієї держави? 

 

480. Якими ознаками мають володіти члени Комітету з питань 

запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує 

гідність, поводженню чи покаранню? 

 

481. Якими ознаками мають володіти члени Комітету з питань 

запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує 

гідність, поводженню чи покаранню? 

 

482. Якими ознаками мають володіти члени Комітету з питань 

запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує 

гідність, поводженню чи покаранню? 

 

483. Ким обираються члени Комітету з питань запобігання 

катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, 

поводженню чи покаранню? 

 

484. Якою кількістю голосів обираються члени Комітету з питань 

запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує 

гідність, поводженню чи покаранню? 

 

485. Хто складає список претендентів на посаду члена Комітету з 

питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що 

принижує гідність, поводженню чи покаранню? 

 



486. Хто висуває трьох кандидатів на посаду члена Комітету з питань 

запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує 

гідність, поводженню чи покаранню? 

 

487. Скількох кандидатів на посаду члена Комітету з питань 

запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує 

гідність, поводженню чи покаранню висуває національна делегація 

кожної держави-члена в Консультативній асамблеї? 

 

488. На який строк обираються члени Комітету з питань запобігання 

катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, 

поводженню чи покаранню? 

 

489. Засідання Комітету з питань запобігання катуванням чи 

нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи 

покаранню є..? 

 

490. Яка кількість членів Комітету з питань запобігання катуванням 

чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи 

покаранню складає кворум? 

 

491. Ким забезпечується Секретаріат Комітету з питань запобігання 

катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, 

поводженню чи покаранню складає кворум? 

 

492. Кого повідомляє Європейський комітет з питань запобігання 

катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, 

поводженню чи покаранню про свій намір здійснити інспекцію?  

 

493. Що забезпечує відповідна Сторона Комітету з питань запобігання 

катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, 

поводженню чи покаранню з метою сприяння виконанню завдань?  

 

494. Що забезпечує відповідна Сторона Комітету з питань запобігання 

катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, 

поводженню чи покаранню з метою сприяння виконанню завдань?  

 

495. Що забезпечує відповідна Сторона Комітету з питань запобігання 

катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, 

поводженню чи покаранню з метою сприяння виконанню завдань?  

 

496. Що забезпечує відповідна Сторона Комітету з питань запобігання 

катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, 

поводженню чи покаранню з метою сприяння виконанню завдань?  

 



497. Чи враховує Комітет з питань запобігання катуванням норми діючого 

національного законодавства та професійної етики при запиті 

інформації у відповідної сторони? 

 

498. Чи може Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи 

нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи 

покаранню проводити з позбавленими волі особами бесіди віч-на-віч? 

 

499. Що складає Європейський комітет з питань запобігання катуванням 

чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи 

покаранню після кожної інспекції? 

 

500. Чи є інформація, зібрана Комітетом з питань запобігання катуванням 

чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи 

покаранню конфіденційною? 

 

501. Документи і матеріали Комітету з питань запобігання катуванням чи 

нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи 

покаранню , які стосуються діяльності Комітету, є ..? 

 

502. Матеріали Комітету з питань запобігання катуванням чи 

нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи 

покаранню , які стосуються діяльності Комітету, є ..? 

 

503. Документи Комітету з питань запобігання катуванням чи 

нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи 

покаранню , які стосуються діяльності Комітету, є ..? 

 

504. Чи може офіційна кореспонденція Комітету з питань запобігання 

катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, 

поводженню чи покаранню затримуватися?  

 

505. Чи можуть інші офіційні повідомлення Комітету з питань запобігання 

катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, 

поводженню чи покаранню затримуватися?  

 

506. Чи може офіційна кореспонденція Комітету з питань запобігання 

катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, 

поводженню чи покаранню підлягати цензурі? 

 

507. Чи можуть інші офіційні повідомлення Комітету з питань запобігання 

катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, 

поводженню чи покаранню підлягати цензурі? 

 



508. З якою метою надаються привілеї та імунітети членам Комітету з 

питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що 

принижує гідність, поводженню чи покаранню підлягати цензурі? 

 

509. Хто може позбавити члена Комітету з питань запобігання катуванням 

чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи 

покаранню імунітету? 

 

510. Що таке «катування»? 

 

511. Що таке «нелюдське поводження»?  

 

512. Що таке «поводження, що принижує гідність»?  

 

513. «Оцінка мінімального рівня жорстокості» має..? 

 

514. Від яких обставин справи залежить «оцінка мінімального рівня 

жорстокості»? 

 

515. Що НЕ є видом поводження,яке заборонене ст. 3 Конвенції про 

захист прав і основоположних свобод 1950 р.? 

 

516. Чи може бути виправданням катувань стан війни чи загроза 

війни? 

 

517. Чи може бути виправданням катувань внутрішня політична 

нестабільність держави? 

 

518. Чи може бути виправданням катувань будь-який надзвичайний 

стан? 

 

519. Чи може наказ вищого начальника служити виправданням 

катувань? 

 

520. Чи може наказ органів державної влади служити виправданням 

катувань? 

 

521. Яке зобов’язання держав міститься в Конвенції проти катувань та 

інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, 

видів поводження і покарання 1984 р.?  

 

522. Що вимагає від держави «позитивний обов’язок держави» в 

контексті ст.3 «Заборона катувань» Конвенції про захист прав та 

основоположних свобод 1950р.? 

 



523. У справі ЄСПЛ Сьорінг проти Сполученого Королівства 1989 р., що 

означає «синдромом камери смертників»? 

 

524. Чи є Комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському 

або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню судовим 

органом? 

 

525. Що таке «позачергові інспекції», які проводить Комітет з питань 

запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує 

гідність, поводженню чи покаранню? 

 

526. В кінці року Комітет з питань запобігання катуванням чи 

нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи 

покаранню? 

 

527. Яким принципом керується Комітет з питань запобігання 

катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, 

поводженню чи покаранню? 

 

528. Які з перелічених прав, що захищаються Конвенцією по захист 

прав людини і основоположних свобод, не підлягають жодним 

обмеженням і не допускають жодних винятків? 

 

529. На яких умовах може бути обмежено право не бути підданому 

катуванню або нелюдському поводженню (ст. 3 Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод)? 

 

530. В яких випадках Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод допускає обмеження права не бути підданому 

катуванню? 

 

531. В яких випадках Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод допускає обмеження права не бути підданому 

принижуючому гідність поводженню? 

 

532. В яких випадках Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод допускає обмеження права не бути підданому 

нелюдському поводженню? 

 

533. Який державний орган (посадова особа) представляє Україну як 

сторону при розгляді справ Європейським Судом з прав людини? 

 

534. 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? 

 

535. 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? 

 

536. Якою є позиція Європейського суду з прав людини щодо 

визначення на кого покладено тягар доказування 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)? 

 

537. 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? 

 

538. 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 

основоположних свобод? 

 

539. Що з наведеного є порушенням заборони катувань, що 

передбачена ст. 3 «Заборона катувань» Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод? 

 

540. Що з наведеного є порушенням заборони катувань, що 

передбачена ст. 3 «Заборона катувань» Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод? 

 

541. Що з наведеного є порушенням заборони катувань, що 

передбачена ст. 3 «Заборона катувань» Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод? 

 

542. 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? 

 

543. 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? 

 



544. 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? 

 

545. 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? 

 

546. В рішенні у справі «Сьорінг проти Сполученого Королівства» – 

1989 р. в якій йшлось про справу де молодий громадянин Німеччини, 

видачі якого зі Сполученого Королівства вимагали Сполучені Штати 

на підставі звинувачення у вбивстві, за яке передбачалась смертна кара, 

опинився перед перспективою довготривалого перебування «у камері 

смертників». Навіть визнаючи, що смертна кара сама по собі не є 

незаконною в США, Суд ухвалив рішення про те, що перебування 

автора заяви в «камері смертників» порушить його права, за що 

Сполучене Королівство нестиме відповідальність згідно Конвенції 

1950р. Порушення якої статті Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950р. мало місце в даній справі?  

 

547. Який орган був створений на підставі Факультативного 

протоколу (2002) до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, 

нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та 

покарання 1984р.? 

 

548. Чи допускаються винятки заборони катувань, нелюдських або 

таких, що принижують гідність, видів поводження або покарання 

згідно ст. 3 Конвенції про захист прав та основоположних свобод 

1950р.? 

 

549. Що означає абсолютний характер гарантій, передбачений ст. 3 

«Заборона катування» Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод 1950р.? 

 

550. Громадянин А., який хворіє на цукровий діабет, був затриманий у 

зв’язку з підозрою у вчиненні терористичного акту. Розслідування 

встановило, що А. заклав у кількох громадських місцях капсули з 

небезпечним токсином. Для того, щоб дізнатись від А. де знаходяться 

капсули і як їх знешкодити, правоохоронці залишили його у темному 

приміщенні з мішком на голові, закованим у кайданки та примотаним 

скотчем до стільця, не даючи можливості ходити в туалет, спати, пити 

та їсти. У такому стані А. пробув дванадцять годин поспіль. Чи є 



порушення статті 3 Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод 1950р.? 

 

551. Громадянин Г., відбуваючи покарання у в’язниці, неодноразово 

влаштовував заколоти, намагався спілкуватись через ув’язнених зі 

своїми спільниками, які залишились на волі і координувати їх злочинну 

діяльність, нападав на інших ув’язнених, бив їх підручними 

предметами, а двох своїх співкамерників заколов на смерть ложкою, 

яку він вкрав у їдальні та заточив об стіну. Відтак адміністрація 

закладу перевела його до карцеру, а потім – до одиничної камери, де 

утримує його вже чотири роки. Чи існує порушення Європейської 

конвенції з захисту прав та основоположних свобод 1950р.? 

 

552. Громадянин України Д. був застигнутий на місці вчинення вбивства 

та затриманий. Його було доправлено до відділку, а потім поміщено до 

ізолятора тимчасового тримання (ІТТ). Протягом 72 годин 

правоохоронці не змогли пред’явити обвинувачення Д., бо були зайняті 

іншими справами. Після 3 діб в ізоляторі Д. почав вимагати 

пред’явлення обвинувачення, але його просто помістили до одиночної 

камери і залишили в ній ще на 15 діб. Відтак, Д. постав перед судом, 

який обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 

Чи було порушення Європейської конвенції з захисту прав та 

основоположних свобод 1950р.? 

 

553. У справі ЄСПЛ «Гефген проти Німеччини» (Gafgen v. Germany), 

№ 22978/05, рішення Великої палати 2010 р., де заявник, який заманив 

до себе в квартиру і задушив, одинадцятирічну дитину та зажадав від 

батьків викуп при проведення розслідування за наказом заступника 

начальника поліції інший слідчий попередив заявника про те, що до 

нього будуть застосовані заходи впливу, якщо він не відкриє місце 

знаходження дитини. Заявник зізнався у вбивстві і вказав точне місце 

знаходження тіла дитини, йому було пред’явлено обвинувачення у 

викраденні і вбивстві дитини. Заявник звернувся за захистом до 

Європейського суду з прав людини. На порушення якого із вказаних, 

прав Конвенції 1950р. скаржився Гефген? 

 

554. У справі ЄСПЛ «Гефген проти Німеччини» (Gafgen v. Germany), 

№ 22978/05, рішення Великої палати 2010 р., де заявник, який заманив 

до себе в квартиру і задушив, одинадцятирічну дитину та зажадав від 

батьків викуп при проведення розслідування за наказом заступника 

начальника поліції інший слідчий попередив заявника про те, що до 



нього будуть застосовані заходи впливу, якщо він не відкриє місце 

знаходження дитини. Заявник зізнався у вбивстві і вказав точне місце 

знаходження тіла дитини, йому було пред’явлено обвинувачення у 

викраденні і вбивстві дитини. Заявник звернувся за захистом до 

Європейського суду з прав людини. На порушення якого із вказаних, 

прав Конвенції 1950р. скаржився Гефген? 

 

555. У справі ЄСПЛ «Гефген проти Німеччини» (Gafgen v. Germany), № 

22978/05, рішення Великої палати 2010 р. на порушення яких прав 

Конвенції про захист прав та основоположних свобод 1950р. скаржився 

заявник до Європейського суду з прав людини? 

 

556. У справі ЄСПЛ «Каверзін проти України», №23893/03,2012 р., де 

12 січня 2001 р. заявника було затримано за підозрою у вчиненні низки 

злочинів. Під час затримання до заявника були застосовані заходи 

фізичного впливу з боку працівників УБОЗ УМВС України у 

Харківській області. 25 лютого 2001 р. заявника було поміщено до 

Хмельницького СІЗО № 29, де його було оглянуто лікарем, який 

констатував у нього наявність тілесних ушкоджень та повну втрату 

зору. У подальшому апеляційний суд Хмельницької області визнав 

заявника винним у вчиненні низки злочинів та призначив покарання у 

вигляді довічного позбавлення волі. Каверзін поскаржився до 

Європейського суду з прав людини, щодо порушення якого права була 

подана заява? 

 

557. У справі ЄСПЛ «Каверзін проти України», №23893/03,2012 р., де 

12 січня 2001 р. яке рішення прийняв Європейський суд з прав 

людини? 

 

558. Яке право гарантовано кожному, хто є потерпілим від арешту або 

затримання, здійсненого всупереч положенням ст. 5 Конвенції про 

захист прав та основоположних свобод? 

 

559. Вкажіть, чим є «…поміщення людини у певний обмежений 

простір на певний період часу» у розумінні ч. 1 ст. 5 «Право на свободу 

та особисту недоторканність» Конвенції про захист прав та 

основоположних свобод 1950р.? 

 

560. Вкажіть, що є суб’єктивним елементом змісту поняття 

«позбавлення волі» у розумінні ч. 1 ст. 5 «Право на свободу та 

особисту недоторканність» Конвенції про захист прав та 

основоположних свобод 1950р.? 



 

561. Вкажіть на істотний об’єктивний фактор, який має братись до 

уваги при застосуванні позбавлення волі в практиці Європейського 

суду з прав людини? 

 

562. Вкажіть на істотний об’єктивний фактор, який має братись до 

уваги при застосуванні позбавлення волі в практиці Європейського 

суду з прав людини? 

 

563. Вкажіть на істотний об’єктивний фактор, який має братись до 

уваги при застосуванні позбавлення волі в практиці Європейського 

суду з прав людини? 

 

564. Вкажіть на істотний об’єктивний фактор, який має братись до 

уваги при застосуванні позбавлення волі в практиці Європейського 

суду з прав людини? 

 

565. Як розглядаються дисциплінарні кроки, введені у в’язниці, які 

мають вплив на умови тримання під вартою? 

 

566. Що розуміється під «особистою свободою» в практиці 

Європейського суду з прав людини? 

 

567. Що розуміється під «особистою недоторканністю» в практиці 

Європейського суду з прав людини? 

 

568. Вкажіть мету ст. 5 Конвенції про захист прав та основоположних 

свобод «Право на свободу та особисту недоторканість»? 

 

569. Дайте характеристику, яким є перелік випадків правомірного 

позбавлення свободи відповідно до ст. 5 Конвенції про захист прав та 

основоположних свобод? 

 

570. Вкажіть на критерії, необхідні для визначення того, чи була особа 

позбавлена свободи відповідно до змісту ст. 5 Конвенції про захист 

прав та основоположних свобод, які встановлені ЄСПЛ? 

 

571. Вкажіть, які існують види обов’язків держави, що виникають у 

разі втручання держави у свободу та особисту недоторканність осіб та 

випливають зі змісту права на свободу та особисту недоторканність? 

 

572. Вкажіть, що є однією з форм позбавлення волі в практиці 

Європейського суду з прав людини? 

 



573. Вкажіть, що є однією з форм позбавлення свободи в практиці 

Європейського суду з прав людини?  

 

574. Що означає правомірність позбавлення волі в практиці 

Європейського суду з прав людини? 

 

575. Що слід розуміти під поняттям «засудження» відповідно до 

практики ЄСПЛ? 

 

576. Вкажіть на взаємозв’язок між поняттями «ув’язнення» та 

«засудження» відповідно до п. «а» ч. 1 ст. 5 Конвенції про захист прав 

та основоположних свобод? 

 

577. Назвіть одну із умов, яку необхідно дотримати для позбавлення 

особи свободи як «психічно хворої» в практиці Європейського суду з 

прав людини? 

 

578. Назвіть одну із умов, яку необхідно дотримати для позбавлення 

особи свободи як «психічно хворої» в практиці Європейського суду з 

прав людини? 

 

579. Порушенням якої вимоги є відсутність конкретного посилання на 

потенційний арешт та тримання під вартою у дипломатичних нотах, на 

основі яких може бути здійснено затримання екіпажу з посиланням на 

ст. 5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод? 

 

580. У яких випадках затримання екіпажу на основі дипломатичних 

нот буде визнано не законним відповідно до змісту ст. 5 Конвенції про 

захист прав та основоположних свобод згідно принципу правової 

визначеності? 

 

581. Що є істотним елементом конвенційного захисту від свавільного 

позбавлення свободи? 

 

582. Назвіть кореспондентний обов’язок, який є гарантією права на 

інформацію, що закріплений у ч. 2 ст. 5 Конвенції про захист прав та 

основоположних свобод? 

 

583. Вкажіть, що є метою норми, що закріплює право заарештованого 

або затриманого негайно постати перед суддею чи іншою посадовою 

особою в практиці Європейського суду з прав людини? 

 

584. Назвіть, що є кінцевою точкою розумного строку тримання під 

вартою відповідно до практики Європейського суду з прав людини? 

 



585. Назвіть мотив для відмови особі, яку тимчасово взяли під варту, у 

звільненні згідно з практикою Європейського суду з прав людини? 

 

586. Назвіть мотив для відмови особі, яку тимчасово взяли під варту, у 

звільненні згідно з практикою Європейського суду з прав людини? 

 

587. Назвіть мотив для відмови особі, яку тимчасово взяли під варту, у 

звільненні згідно з практикою Європейського суду з прав людини? 

 

588. Назвіть мотив для відмови особі, яку тимчасово взяли під варту, у 

звільненні згідно з практикою Європейського суду з прав людини? 

 

589. Вкажіть випадок, коли порушення публічного порядку можна 

вважати належним і достатнім мотивом для відмови особі, яку 

тимчасово взяли під варту, у звільненні в практиці Європейського суду 

з прав людини? 

 

590. Вкажіть, як вираховується початок відліку строку тримання під 

вартою, який слід враховувати при встановленні того, чи мало місце 

перевищення розумного строку тримання під вартою? 

 

591. Перед якою особою має негайно постати кожен, кого 

заарештовано або затримано, відповідно до процесуальних гарантій ст. 

5 «Право на свободу та особисту недоторканність» Конвенції про 

захист прав та основоположних свобод? 

 

592. Вкажіть на зобов’язання держави щодо права на свободу та 

особисту недоторканність в практиці Європейського суду з прав 

людини? 

 

593. Вкажіть на зобов’язання держави щодо права на свободу та 

особисту недоторканність в практиці Європейського суду з прав 

людини? 

 

594. Вкажіть на зобов’язання держави щодо права на свободу та 

особисту недоторканність в практиці Європейського суду з прав 

людини? 

 

595. Вкажіть на зобов’язання держави щодо права на свободу та 

особисту недоторканність в практиці Європейського суду з прав 

людини? 

 

596. Вкажіть на зобов’язання держави щодо права на свободу та 

особисту недоторканність в практиці Європейського суду з прав 

людини? 



 

597. Вкажіть на зобов’язання держави щодо права на свободу та 

особисту недоторканність в практиці Європейського суду з прав 

людини? 

 

598. Вкажіть на зобов’язання держави щодо права на свободу та 

особисту недоторканність в практиці Європейського суду з прав 

людини? 

 

599. Вкажіть на зобов’язання держави щодо права на свободу та 

особисту недоторканність в практиці Європейського суду з прав 

людини? 

 

600. Вкажіть на зобов’язання держави щодо права на свободу та 

особисту недоторканність в практиці Європейського суду з прав 

людини? 

 

601. Вкажіть, що включає в себе гарантоване міжнародними актами з 

прав людини право на свободу та особисту недоторканність?  

 

602. Вкажіть, що включає в себе гарантоване міжнародними актами з 

прав людини право на свободу та особисту недоторканність? 

 

603. Вкажіть, що включає в себе гарантоване міжнародними актами з 

прав людини право на свободу та особисту недоторканність? 

 

604. Вкажіть, що включає в себе гарантоване міжнародними актами з 

прав людини право на свободу та особисту недоторканність? 

 

605. Вкажіть, що включає в себе гарантоване міжнародними актами з 

прав людини право на свободу та особисту недоторканність? 

 

606. У справі Харченко проти України 2011 р. було констатовано 

порушення п.1 ст. 5 Конвенції про захист прав та основоположних 

свобод. Вкажіть на положення, яке за рішенням суду визнано 

порушенням п.1 ст. 5 Конвенції про захист прав та основоположних 

свобод? 

 

607. У справі Харченко проти України 2011 р. було констатовано 

порушення п.1 ст. 5 Конвенції про захист прав та основоположних 

свобод. Вкажіть на положення, яке за рішенням суду визнано 

порушенням п.1 ст. 5 Конвенції про захист прав та основоположних 

свобод? 

 



608. У справі Харченко проти України 2011 р. було констатовано 

порушення п.1 ст. 5 Конвенції про захист прав та основоположних 

свобод. Вкажіть на положення, яке за рішенням суду визнано 

порушенням п.1 ст. 5 Конвенції про захист прав та основоположних 

свобод? 

 

609. У справі Харченко проти України 2011 р. було констатовано 

порушення п.3 ст. 5 Конвенції про захист прав та основоположних 

свобод. Вкажіть на положення, яке за рішенням суду визнано 

порушенням п.3 ст. 5 Конвенції про захист прав та основоположних 

свобод? 

 

610. Кожному, хто є потерпілим від арешту або затримання, 

здійсненого всупереч положенням ст. 5 Конвенції про захист прав та 

основоположних свобод гарантовано право на компенсацію за 

незаконне тримання під вартою. Як Суд тлумачить розмір компенсації 

відповідно до даної гарантії. 

 

611. Кожному, хто є потерпілим від арешту або затримання, 

здійсненого всупереч положенням ст. 5 Конвенції про захист прав та 

основоположних свобод гарантовано право на компенсацію за 

незаконне тримання під вартою. Як Суд тлумачить розмір компенсації 

відповідно до даної гарантії. 

 

612. Що означає «пряме право на компенсацію», закріплене у ч. 5 

статті 5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод? 

 

613. Як здійснюється розгляд вимог про сплату компенсації органами 

державної влади відповідно до ч. 5 статті 5 Конвенції про захист прав 

та основоположних свобод? 

 

614. В чому полягає характер компенсації відповідно до ч. 5 статті 5 

Конвенції про захист прав та основоположних свобод? 

 

615. У яких випадках неможлива компенсація відповідно до ч. 5 статті 

5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод? 

 

616. Вкажіть, коли має бути надано право на компенсацію, що 

підлягає примусовій реалізації, відповідно до ч. 5 статті 5 Конвенції 

про захист прав та основоположних свобод? 

 

617. Якщо органом державної влади не виявлено прямо або по суті 

порушення одного з положень статті 5 Конвенції про захист прав та 

основоположних свобод, то як може реалізуватися право на 



компенсацію відповідно до ч. 5 статті 5 Конвенції про захист прав та 

основоположних свобод? 

 

618. В рішенні у справі Харченко проти України 2011 р. в якій йшлось 

про тримання заявника під вартою, посилаючись головним чином на 

тяжкість пред’явленого обвинувачення та ризик ухилення заявника від 

слідства і суду. Повертаючи справу на додаткове слідство, суд також не 

вказував визначений строк, на який він продовжує тримання заявника 

під вартою. Заявник тримався під вартою в Київському СІЗО № 13. 

Загальний строк досудового тримання заявника під вартою становив 

приблизно два роки та чотири місяці. Яке порушення було 

констатоване Європейським судом з прав людини у цій справі? 

 

619. Укажіть, у якому із нижченаведених випадків, враховуючи 

практику ЄСПЛ, особу затримали правомірно для запобігання 

поширенню інфекційних захворювань (пункт е частини 1 статті 5 

Європейської конвенції з прав людини)? 

 

620. Яке зобов’язання держави НЕ передбачено статтею 5 «Право на 

свободу та особисту недоторканність» Європейської конвенції з прав 

людини? 

 

621. Який критерій розмежовує обмеження свободи пересування, яке 

кваліфікується як позбавлення свободи згідно з п. 1 ст. 5 Конвенції про 

захист прав та основоположних свобод, та звичайне обмеження 

свободи пересування за ст. 2 Протоколу № 4 до цієї Конвенції 1950р.? 

 

622. Відповідно до Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод затримання особи за відсутності підстав чи 

обставин, що прямо визначені в Конвенції, буде визнано? 

 

623. Чи передбачає ст. 5 «Право на свободу та особисту 

недоторканність» Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод обмеження цього права? 

 

624. Право на свободу та недоторканність згідно ст. 5 «Право на 

свободу та особисту недоторканність» Конвенції про захист прав 

людини і основних свобод? 

 

625. 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? 

 



626. 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»? 

 

627. Яка з наведених обставин затримання неповнолітніх закріплена у 

ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканність» Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод? 

 

628. Затримання неповнолітнього  з метою застосування наглядових 

заходів виховного характеру  можливе згідно  якого права Конвенції 

про захист прав та основоположних свобод? 

 

629. 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»? 

 

630. Яке з названих прав забезпечує затриманій особі ст. 5 «Право на 

свободу та особисту недоторканність» Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод? 

 

631. Які з наведених ситуацій позбавлення свободи належать до 

випадків правомірного позбавлення свободи передбачених ст. 5 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? 

 

632. 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? 

 

633. Хто з перелічених суб’єктів НЕ наділений правом подавати до 

Європейського суду з прав людини скарги на порушення Україною 

прав людини і основоположних свобод? 

 

634. 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? 

 

635. 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? 

 

636. 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? 

 

637. 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? 

 

638. 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? 

 

639. 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? 

 

640. 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? 

 

641. 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? 

 

642. 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? 

 

643. 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, який 

період, слід брати до уваги, коли починається строк? 

 



644. 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)? 

 

645. Яка з перерахованих нижче обставин може бути підставою 

відмови у звільненні затриманої особи під заставу (згідно змісту ст. 5 

«Право на свободу та особисту недоторканість» Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод)? 

 

646. 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? 

 

647. Як Європейський суд з прав людини оцінює випадки 

застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 

невизначений період? 

 

648. Що з наведеного може бути свідченням того, що особа 

«позбавлена волі» (відповідно до змісту ст. 5 «Право на свободу та 

особисту недоторканність» Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод)? 

 

649. Яка з наведених обставин не може визнаватись належною для 

обґрунтування застосування тримання під вартою як запобіжного 

заходу до обвинуваченого у вчиненні злочину? 

 

650. 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 обґрунтування наявності 

такого ризику? 

 

651. 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? 

 

652. 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? 



 

653. 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)? 

 

654. 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?» 

 

655. В якому разі буде визнано обов’язком держави згідно Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод повідомляти про 

місцезнаходження особи, яка зникла? 

 

656. Якою є позиція Європейського суду з прав людини 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? 

 

657. 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)? 

 

658. 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». 

 

659. 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? 

 

660. Що з наведеного відповідає змісту ст. 7 «Ніякого покарання без 

закону» і не становить порушення прав людини? 

 

661. Яке формулювання відображає спосіб імплементації в 

Конституції України наступного положення 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…»? 

 

662. 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? 

 

663. 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)? 

 

664. 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)? 

 

665. У справі «Остін та інші проти Сполученого Королівства» 2012 p. 

на порушення якого права скаржились заявники до Європейського суду 

з прав людини? 

 

666. У якій справі Європейського суду з прав людини «Заявники 

скаржилися на те, що їх утримання в поліцейському кордоні (захід, 

відомий у Великій Британії під терміном «kettling») протягом семи 

годин у ході проведення демонстрації в центрі Лондона складало 

позбавлення свободи в порушення ст. 5 (1) Конвенції 1950р.»? 

 

667. Чи було порушення ст. 5 (1) права на свободу та особисту 

недоторканність Конвенції 1950 р у справі Європейського суду з прав 

людини «Остін та інші проти Сполученого Королівства»? 

 

668. Поняття «сімейне життя» згідно Конвенції захисту прав людини 

та основоположних свобод охоплює? 

 

669. Поняття «сімейне життя» згідно Конвенції захисту прав людини 

та основоположних свобод охоплює? 

 

670. Сімейне життя в трактуванні статті 8 Конвенції захисту прав 

людини та основоположних свобод включає? 

 



671. Поняття «сімейне життя» в трактуванні статті 8 Конвенції 

захисту прав людини та основоположних свобод? 

 

672. Гомосексуальні стосунки відносяться Конвенцією захисту прав 

людини та основоположних свобод до сфери? 

 

673. Стаття 8 Конвенції захисту прав людини та основоположних 

свобод стосується де-факто? 

 

674. Стаття 8 Конвенції захисту прав людини та основоположних 

свобод гарантує право на? 

 

675. Право на повагу до сімейного життя згідно Конвенції захисту 

прав людини та основоположних свобод НЕ дозволяє особам?  

 

676. Право на повагу до сімейного життя згідно Конвенції захисту 

прав людини та основоположних свобод НЕ гарантує особам? 

 

677. Право на повагу до сімейного життя згідно Конвенції захисту 

прав людини та основоположних свобод НЕ ставить за обов’язок 

державі? 

 

678. Порушення статті 8 Конвенції захисту прав людини та 

основоположних свобод може являти собою факт? 

 

679. «Житло» згідно статті 8 Конвенції захисту прав людини та 

основоположних свобод зазвичай означає місце, де людина? 

 

680. Право на повагу до «кореспонденції» згідно Конвенції захисту 

прав людини та основоположних свобод є правом на? 

 

681. Право на повагу до «кореспонденції» згідно Конвенції захисту 

прав людини та основоположних свобод перестає діяти? 

 

682. Поняття «кореспонденція» згідно Конвенції захисту прав людини 

та основоположних свобод включає, щонайменше?  

 

683. Захист кореспонденції згідно статті 8 Конвенції захисту прав 

людини та основоположних свобод стосується? 

 

684. Вимога поваги до приватного життя гарантованого статтею 8 

Конвенції захисту прав людини та основоположних свобод знижується, 

якщо? 

 

685. Європейський Суд з захисту прав людини? 



 

686. Згідно прецедентного права ЄСПЛ концепція «приватного» 

життя належить до? 

 

687. До сфери безпосередньої особистої автономії згідно статті 8 

Конвенції захисту прав людини та основоположних свобод та 

прецедентної практики ЄСПЛ належать? 

 

688. До сфери безпосередньої особистої автономії згідно статті 8 

Конвенції захисту прав людини та основоположних свобод та 

прецедентної практики ЄСПЛ належить? 

 

689. Практика ЄСПЛ згідно статті 8 Конвенції захисту прав людини та 

основоположних свобод, вказує на те, що право на повагу до 

«приватного» життя включає? 

 

690. Гарантії статті 8 Конвенції захисту прав людини та 

основоположних свобод, у першу чергу, покликані забезпечити? 

 

691. Практика ЄСПЛ згідно статті 8 Конвенції захисту прав людини та 

основоположних свобод, вказує на те, що сексуальне життя будь-якої 

людини можна віднести до?  

 

692. Під дію статті 8 Конвенції захисту прав людини та 

основоположних свобод підпадає також право на? 

 

693. Під дію статті 8 Конвенції захисту прав людини та 

основоположних свобод підпадає?  

 

694. ЄСПЛ стосовно захисту прав людини в межах статті 8 Конвенції 

захисту прав людини та основоположних свобод вказує на те, що? 

 

695. Виходячи з прецедентної практики ЄСПЛ, законність 

передбачає? 

 

696. Згідно прецедентної практики ЄСПЛ, щоб втручання в права, що 

захищаються статтею 8 Конвенції захисту прав людини та 

основоположних свобод було визнано «необхідним у демократичному 

суспільстві», воно повинно бути? 

 

697. Захист персональних даних згідно статті 8 Конвенції захисту 

прав людини та основоположних свобод безпосередньо належить до 

сфери? 

 



698. Поняття приватне життя згідно Конвенції захисту прав людини та 

основоположних свобод не включає?  

 

699. Той факт, що шлюб між особами ще не укладено, згідно 

Конвенції захисту прав людини та основоположних свобод, не може 

бути підставою для виключення їх відносин зі сфери приватного 

життя?  

 

700. Європейський суд з прав людини надав вичерпне визначення 

поняття «особисте життя»?  

 

701. Сімейне життя за ст. 8 Конвенції захисту прав людини та 

основоположних свобод визначається?  

 

702. Відносини між матір’ю та дитиною підпадають під ст. 8 

Конвенції захисту прав людини та основоположних свобод?  

 

703. Виключними обставинами для того, щоб заперечувати наявність 

сімейних зв’язків, згідно Конвенції захисту прав людини та 

основоположних свобод, являються?  

 

704. Згідно практики ЄСПЛ закінченням сімейного життя є?  

 

705. «Житлом» згідно практики ЄСПЛ не може бути?  

 

706. Поняття «кореспонденція» згідно Конвенції захисту прав людини 

та основоположних свобод не стосується?  

 

707. Котре з перелічених прав ст. 8 ЄКПЛ НЕ захищає? 

 

708. Які з перерахованих положень включено ЄСПЛ до змісту статті 8 

Конвенції захисту прав людини та основоположних свобод? 

 

709. Що ЄСПЛ включив до змісту поняття «приватне життя» у 

рішенні у справі «Німіц проти Німеччини»? 

 

710. Які умови є визначальними для висновку про те, що конкретне 

місце проживання особи є «житлом» у розумінні його захисту на 

підставі ст. 8 ЄКПЛ? 

 

711. Згідно практики ЄСПЛ законність передбачає, серед іншого, що 

втручання з боку виконавчої влади в права осіб повинне бути 

предметом?  

 



712. Втручання з боку виконавчої влади в права осіб, згідно Конвенції 

захисту прав людини та основоположних свобод, повинно бути 

обґрунтовано?  

 

713. Згідно практики ЄСПЛ до сфери «приватності» НЕ належить? 

 

714. Згідно практики ЄСПЛ збір персональних даних про приватних 

осіб державними структурами є втручанням, в цілому, сумісним з 

гарантією приватності, що міститься в статті 8 Конвенції захисту прав 

людини та основоположних свобод, але лише за умови, що вони? 

 

715. Згідно практики ЄСПЛ обов’язкова вимога з боку податкових 

органів щодо розкриття подробиць персональних витрат було 

визначено втручанням у сферу приватного життя, але цілком 

обґрунтованим в? 

 

716. Згідно практики ЄСПЛ демонстрація третім особам фотографії 

позивача з поліцейського досьє є втручанням у сферу приватного 

життя, але (з метою запобігання злочину) виступає? 

 

717. Згідно практики ЄСПЛ використання судом старого 

поліцейського протоколу для оцінки кримінальної відповідальності 

обвинувачуваного може бути визнано?  

 

718. Згідно практики ЄСПЛ система персональних ідентифікаційних 

номерів (яка використовується, наприклад, при реєстрації актів 

громадського стану, при рішенні адміністративних питань, сплаті 

податків, в охороні здоров’я, для потреб соціальних служб тощо) сама 

по собі?  

 

719. Згідно практики ЄСПЛ ведення спецслужбами і розвідкою 

«секретних досьє» є необхідним збором розвідданих, у тому числі за 

допомогою прослуховування телефонів. Водночас при розгляді справ 

Суд зосереджував увагу на тому? 

 

720. Згідно практики ЄСПЛ ведення спецслужбами і розвідкою 

«секретних досьє» є необхідним збором розвідданих, у тому числі за 

допомогою прослуховування телефонів. Водночас при розгляді справ 

Суд зосереджував увагу на тому? 

 

721. Згідно практики ЄСПЛ ведення спецслужбами і розвідкою 

«секретних досьє» є необхідним збором розвідданих, у тому числі за 

допомогою прослуховування телефонів. При цьому існування судового 

контролю і навіть прямого парламентського контролю? 

 



722. Виходячи із практики ЄСПЛ він дотримується точки зору, що 

приватне життя гарантує сферу, у межах якої людина може 

встановлювати? 

 

723. На які «сексуальні» дії згідно практики ЄСПЛ не поширюється 

дія статті 8 Конвенції?  

 

724. Згідно практики ЄСПЛ обґрунтованим вважається винесення 

судових вироків гомосексуалістам за статеві акти з дітьми які не 

досягли? 

 

725. Згідно практики ЄСПЛ право транссексуалів на визнання їхньої 

нової особистості державою є? 

 

726. Згідно практики ЄСПЛ вимога пристібатися ременями безпеки в 

автомобілях? 

 

727. Виходячи із практики ЄСПЛ слід вважати, що обов’язкове 

медичне втручання, навіть якщо воно носить незначний характер 

 

728. Виходячи із практики ЄСПЛ проведення за судовим рішенням 

аналізу крові на визначення батьківства було визнано?  

 

729. Згідно практики ЄСПЛ примусове психіатричне обстеження осіб, 

яким було висунуто кримінальне обвинувачення, було визнано?  

 

730. Згідно міжнародного права недоторканність і конфіденційність 

кореспонденції мають бути гарантовані? 

 

731. Згідно міжнародного права кореспонденція повинна доставлятися 

адресату? 

 

732. Виходячи із практики ЄСПЛ обшук житла повинен? 

 

733. Виходячи із практики ЄСПЛ задля захисту приватного життя 

індивіда має бути заборонено? 

 

734. Виходячи із практики ЄСПЛ, під час проведення особистого 

обшуку, необхідно вживати ефективних заходів для того, щоб цей обшук 

проводився? 

 

735. Виходячи із практики ЄСПЛ, особи, що піддаються особистому 

огляду державними посадовими особами чи медичним персоналом, який діє 

за дорученням держави?  

 



736. Відповідно до Конвенції захисту прав людини та основоположних 

свобод кожен має право на повагу до його приватного і сімейного життя, до 

свого житла і кореспонденції. Втручання публічної влади у здійснення 

цього права не допускається, за винятком випадків, коли це передбачено 

законом і є необхідним у демократичному суспільстві в? 

 

737. Відповідно до Конвенції захисту прав людини та основоположних 

свобод кожен має право на повагу до його приватного і сімейного життя, до 

свого житла і кореспонденції. Втручання публічної влади у здійснення 

цього права не допускається, за винятком випадків, коли це передбачено 

законом і є необхідним у демократичному суспільстві в?  

 

738. Відповідно до Конвенції захисту прав людини та основоположних 

свобод кожен має право на повагу до його приватного і сімейного життя, до 

свого житла і кореспонденції. Втручання публічної влади у здійснення 

цього права не допускається, за винятком випадків, коли це передбачено 

законом і є необхідним у демократичному суспільстві в? 

 

739. Відповідно до Конвенції захисту прав людини та основоположних 

свобод кожен має право на повагу до його приватного і сімейного життя, до 

свого житла і кореспонденції. Втручання публічної влади у здійснення 

цього права не допускається, за винятком випадків, коли це передбачено 

законом і є необхідним у демократичному суспільстві в? 

 

740. Відповідно до Конвенції захисту прав людини та основоположних 

свобод кожен має право на повагу до його приватного і сімейного життя, до 

свого житла і кореспонденції. Втручання публічної влади у здійснення 

цього права не допускається, за винятком випадків, коли це передбачено 

законом і є необхідним у демократичному суспільстві в? 

 

741. Норми ст. 8 Конвенції захисту прав людини та основоположних 

свобод належать до тих норм, котрі не встановлюють прямих заборон, 

а встановлюють? 

 

742. Виходячи зі змісту, норма ч. 1 ст. 8 Конвенції захисту прав 

людини та основоположних свобод, сама по собі? 

 

743. Виходячи з практики ЄСПЛ, норма, що міститься у ч. 1 ст. 8 

Конвенції захисту прав людини та основоположних свобод? 

 

744. Виходячи з практики ЄСПЛ, зміст поняття «приватне життя» 

охоплює?  

 



745. Виходячи з практики ЄСПЛ, немає підстав виключати з-під 

сфери дії ст. 8 Конвенції захисту прав людини та основоположних 

свобод? 

 

746. Під захист ст. 8 Конвенції захисту прав людини та 

основоположних свобод у частині приватного життя включається 

також?  

 

747. Згідно із практикою ЄСПЛ втручанням у приватне життя 

охоплюються також?  

 

748. Згідно із практикою ЄСПЛ втручанням у приватне життя 

визнається?  

 

749. Практикою ЄСПЛ було установлено, що втручанням у приватне 

життя можна вважати? 

 

750. Поняттям «приватне життя» у розумінні ЄСПЛ охоплюються?  

 

751. ЄСПЛ визнав добровільний садомазохізм таким, що може бути 

правомірно?  

 

752. Згідно практики ЄСПЛ до поняття «сімейне життя» 

включаються? 

 

753. Зі змісту Конвенції захисту прав людини та основоположних 

свобод випливає, що держава зобов’язана надати?  

 

754. Згідно практики ЄСПЛ фіктивний шлюб за загальним правилом?  

 

755. Для визначення наявності сімейного життя у конкретній ситуації 

ЄСПЛ досліджує такі обставини?  

 

756. Для визначення наявності сімейного життя у конкретній ситуації 

ЄСПЛ досліджує такі обставини? 

 

757. Для визначення наявності сімейного життя у конкретній ситуації 

ЄСПЛ досліджує такі обставини? 

 

758. Згідно практики ЄСПЛ відсутність біологічного зв’язку між 

особами?  

 

759. Згідно з практикою ЄСПЛ за наявності кровної спорідненості і 

відсутності особистих стосунків наявність сімейного життя?  

 



760. Згідно практики ЄСПЛ передача дитини під опіку? 

 

761. Згідно з практикою ЄСПЛ усиновлення дитини чи вислання 

батьків з країни проживання дитини?  

 

762. Згідно практики ЄСПЛ таємниця кореспонденції відправника 

листа завершується? 

 

763. Відповідно до практики ЄСПЛ перевірка кореспонденції 

засуджених до позбавлення волі осіб не повинна мати інших цілей, 

окрім законної мети, якої? 

 

764. Відповідно до практики ЄСПЛ поняття «житло» у розумінні ст. 8 

Конвенції захисту прав людини та основоположних свобод – це 

насамперед? 

 

765. Згідно практики ЄСПЛ поняття «житло» у розумінні ст. 8 

Конвенції захисту прав людини та основоположних свобод охоплює? 

 

766. Згідно практики ЄСПЛ поняття «житло» у розумінні ст. 8 

Конвенції захисту прав людини та основоположних свобод охоплює? 

 

767. Виходячи із практики ЄСПЛ поняттям житла НЕ охоплюється? 

 

768. Згідно практики ЄСПЛ, якщо будинок збудований на власній 

земельній ділянці без дозволу на будівництво, він?  

 

769. Чи може свобода сповідування релігії або своїх переконань бути 

обмежена згідно Конвенції про захист прав та основоположних свобод 

1950 р.? 

 

770. Свобода сповідувати релігію згідно Конвенції про захист прав та 

основоположних свобод 1950 р. означає? 

 

771. Чи включає свобода сповідувати свою релігію згідно Конвенції 

про захист прав та основоположних свобод 1950 р. право сповідувати 

релігію публічним порядком під час богослужіння? 

 

772. Чи включає свобода сповідувати свою релігію згідно Конвенції 

про захист прав та основоположних свобод 1950 р. право сповідувати 

релігію шляхом проведення вчень та поширення інформації про дану 

релігію? 

 



773. Який аспект свободи сповідувати релігію дозволяється 

обмежувати на законодавчому рівні згідно Конвенції про захист прав 

та основоположних свобод 1950 р.? 

 

774. З якою метою Конвенція про захист прав та основоположних 

свобод 1950 р. допускає обмеження свободи сповідувати релігію? 

 

775. Для яких осіб право на свободу віросповідання є особливою 

цінністю духовної незалежності? 

 

776. Хто має право на свободу думки, совісті і релігії згідно Конвенції 

про захист прав та основоположних свобод 1950 р.? 

 

777. Свобода думки, совісті і релігії НЕ включає? 

 

778. Як називається вербування людей до певної релігії? 

 

779. Що таке прозелітизм? 

 

780. До якої свободи згідно  Конвенції про захист прав та 

основоположних свобод віднесена можливість відкрито демонструвати 

власні релігійні погляди у тому разі, коли на території однієї країни діє 

декілька  різних общин? 

 

781. Однією з форм, у якій може здійснюватися свобода релігії, є 

обряд. Чи належить до релігійного обряду ритуальний забій тварин 

згідно практики Суду з прав людини? 

 

782. Яка ознака НЕ притаманна поняттю «свобода думки, совісті, 

релігії»? 

 

783. Чи охоплює поняття «свобода думки, совісті і релігії» таке явище 

як пацифізм? 

 

784. Які з перерахованих ситуацій підпадають під захист свободи 

думки, совісті і релігії згідно практики Суду з прав людини? 

 

785. Що з вказано НЕ належить до форм сповідування релігії згідно 

Конвенції про захист прав та основоположних свобод 1950 р.? 

 

786. Яка дія НЕ підпадає під захист норми щодо свободи думки, 

совісті і релігії згідно практики Суду з прав людини? 

 

787. Яка дія підпадає під захист свободи думки, совісті і релігії згідно 

практики Суду з прав людини? 



 

788. Яка дія НЕ підпадає під захист норми щодо свободи думки, 

совісті і релігії згідно практики Суду з прав людини? 

 

789. Які дії порушують почуття віруючих, що охороняються 

Конвенцію про захист прав та основоположних свобод 1950 р. згідно 

практики Суду з прав людини? 

 

790. Згідно Декларації про ліквідацію всіх форм нетерпимості та 

дискримінації на основі релігії чи переконань 1981 р. право на 

свободу думки, совісті, релігії або переконань НЕ включає? 

 

791. Що з перерахованого НЕ входить в коло зобов’язань держави у 

сфері захисту свободи думки, совісті і релігії? 

 

792. Що з перераховано НЕ входить до обов’язку держави у сфері 

захисту свободи думки, совісті і релігії? 

 

793. Яку з наведених обставин при розгляді справ про обмеження 

свободи думки, совісті та релігії, Європейський суд з прав людини НЕ 

враховує? 

 

794. У Справі Коккінакіс проти Греції 1993 р. Европейський суд з 

прав людини (ЄСПЛ) розглядав заяву проти Греції (в якому Коккінакіс 

був обвинувачений у прозелітизмі), що порушує свободу сповідувати 

свою релігію. Яке рішення було прийнято по даній справі ЄСПЛ? 

 

795. У Справі Коккінакіс проти Греції 1993 р. Суд з прав людини 

розглядав позов на рішення Суду Греції, що порушує свободу 

сповідувати свою релігію (у рішенні Коккінакіс був обвинувачений у 

прозелітизмі). Наявність чи відсутність порушень якої статті і якого 

міжнародного документу розглядалось в ЄСПЛ? 

 

796. У Справі Коккінакіс проти Греції 1993 р. Суд з прав людини 

розглядав позов на рішення Суду Греції, що порушує свободу 

сповідувати свою релігію (у рішенні пан Коккінакіс був 

обвинувачений у прозелітизмі). Що з перерахованого НЕ було 

визнано ЄСПЛ в рішенні? 

 

797. У справі ЄСПЛ «С. А. С. проти Франції» заявниця скаржилась на 

порушення яких статей Конвенції про захист прав та основоположних 

свобод 1950р.? 

 

798. Справа «С. А. С. проти Франції» стосувалась дій громадянки 

Франції яка? 



 

799. Заявниця по справі «С. А. С. проти Франції» оскаржувала Закон 

Франції, в якому? 

 

800. Що з перерахованого НЕ входило до цілей Уряду Франції, який 

запровадив заборону мусульманським жінкам носити у громадських 

місцях паранджу (справа «С. А. С. проти Франції»)? 

 

801. Який основоположний принцип французького суспільства 

порушується добровільним та систематичним приховуванням обличчя 

під паранджею (справа «С. А. С. проти Франції»)? 

 

802. Предметом судового розгляду у Справі «С. А. С. проти Франції» 

стало рішення Суду Франції щодо порушення законодавством Франції 

права мусульманок носити паранджу. Яке рішення прийняв ЄСПЛ? 

 

803. Справа «Евейда та інші проти Сполученого Королівства» 

порушена за заявами британських громадян, які скаржилися, що? 

 

804. Що з перерахованого у справі «Евейда та інші проти 

Сполученого Королівства» стосовно заявниці Евейди, якій на роботі 

заборонили відкрито носити натільний хрестик, ЄСПЛ НЕ визнав? 

 

805. Чим обґрунтовано рішення ЄСПЛ про відсутність порушень ст.9 

Конвенції про захист прав та основоположних свобод від 1950 р. у 

справі «Евейда та інші проти Сполученого Королівства» стосовно 

другої заявниці пані Чаплін (якій заборонили носити хрестик та не 

дозволили лишитись на посаді медсестри)? 

 

806. Чи підпадає під дію статті 9 Конвенції про захист прав та 

основоположних свобод (згідно останньої практики ЄСПЛ) відмова від 

військової служби через релігійні переконання? 

 

807. Чи підпадає під дію статті 9 Конвенції про захист прав та 

основоположних свобод 1950р. згідно практики ЄСПЛ прагнення осіб, 

щоб у їх посвідченнях особи було вказано їхню релігійну належність? 

 

808. Що з перерахованого НЕ належить до вимог, яким повинно 

відповідати національне законодавство, що обмежує свободу 

вираження поглядів? 

 

809. Що з перерахованого є засобом юридичного захисту від 

свавільних втручань органів державної влади у права, гарантовані 

Конвенцією про захист прав та основоположних свобод 1950 р.? 

 



810. Яке рішення було прийнято ЄСПЛ у справі «Евейда та інші проти 

Сполученого Королівства» щодо заявника Макфарлейна, якого 

звільнили з роботи за ухиляння з релігійних переконань від надання 

консультацій одностатевим парам (національний суд відмовив у 

задоволенні позову заявника)? 

 

811. У справі «Евейда та інші проти Сполученого Королівства» щодо 

заявника Макфарлейна, якого звільнили з роботи за ухиляння з 

релігійних переконань від надання консультацій одностатевим парам, 

ЕСПЛ прийняв рішення про відсутність порушень свободи 

віросповідання. Який фактор мав найбільш важливе значення для 

ЄСПЛ при винесенні рішення? 

 

812. У справі «Евейда та інші проти Сполученого Королівства» щодо 

заявниці Лейдел, яка отримала дисциплінарну скаргу за те, що через 

свої релігійні переконання відмовлялась реєструвати одностатеві 

шлюби, ЄСПЛ прийняв рішення? 

 

813. У справі «Евейда та інші проти Сполученого Королівства» щодо 

заявниці Лейдел, яка отримала дисциплінарну скаргу за те, що через 

свої релігійні переконання відмовлялась реєструвати одностатеві 

шлюби, ЄСПЛ прийняв рішення, що порушень ст.9 Конвенції не було. 

Який фактор вплинув на рішення ЄСПЛ? 

 

814. Чи можливо на законодавчому рівні згідно ст.9 Конвенції про 

захист прав та основоположних свобод 1950 р. свободу сповідувати 

свою релігію обмежити в інтересах громадської безпеки?  

 

815. Чи можливо згідно ст.9 Конвенції про захист прав та 

основоположних свобод 1950 р. на законодавчому рівні свободу 

сповідувати свою релігію обмежити в інтересах охорони 

громадського порядку? 

 

816. Чи можливо згідно ст.9 Конвенції про захист прав та 

основоположних свобод 1950 р. на законодавчому рівні свободу 

сповідувати свою релігію обмежити в інтересах захисту прав і свобод 

інших осіб? 

 

817. В якому з вказаних міжнародних документів закріплене право на 

свободу думки, совісті та релігії? 

 

818. Який з вказаних міжнародних документів закріплює право на 

свободу думки, совісті та релігії? 

 



819. Який з вказаних міжнародних документів НЕ містить положень 

про свободу думки, совісті та релігії? 

 

820. Яким обмеженням підлягає свобода сповідувати свою релігію 

або свої переконання згідно Конвенції про захист прав та 

основоположних свобод?  

 

821. Яким обмеженням підлягає свобода сповідувати свою релігію 

або свої переконання згідно Конвенції про захист прав та 

основоположних свобод? 

 

822. Чи визначив зміст понять «свобода думки, совісті та релігії» 

Європейський суд з прав людини?  

 

823. В одному зі своїх рішень Європейський суд з прав людини 

відмітив, що?  

 

824. Практика Європейського суду з прав людини свідчить, що 

роздача листівок з призовом до солдат не приймати участь у воєнних 

операціях є відправленням релігійних обрядів?  

 

825. Право сповідувати релігію передбачає певні дії особи. Яким є 

перелік видів таких дій, що міститься в ст. 9 Європейської Конвенції 

про захист прав та свобод? 

 

826. Держава, в якій не існує якої-небудь офіційної (державної) релігії 

і жодне з віросповідань не визнається обов’язковим, вважається якою?  

 

827. Право мати яку свободу НЕ захищається статтею 9 Конвенції про 

захист прав та свобод? 

 

828. Що із переліченого НЕ є порушенням права, гарантованого 

статтею 9 Конвенції про захист прав та свобод? 

 

829. 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? 

 

830. 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? 

 

831. В який спосіб може бути реалізоване право людини на 

сповідування релігії чи переконань? 



 

832. Чи мають право державні органи, відповідно до Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод, втручатися в процес 

наверненням осіб до певної релігії? 

 

833. Чи може держава визначати легітимний спосіб сповідування релігії? 

одноособово чи спільно з іншими? 

 

834. 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? 

 

835. 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? 

 

836. Чи може держава, згідно Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, втручатися у рішення особи про зміну своєї 

релігії? 

 

837. 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? 

 

838. 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? 

 

839. Яка з названих цілей не може бути підставою обмеження права 

сповідання релігії або переконання? 

 

840. 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? 

 

841. 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)? 

 

842. 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? 

 

843. 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? 

 

844. Чи може держава, згідно Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, застосовувати санкції за зміну особою своєї 

релігії? 

 

845. 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? 

 

846. 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 громадянам України? 

 

847. 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)? 

 

848. Чи може свобода сповідування релігії або своїх переконань бути 

обмежена згідно Конвенції про захист прав та основоположних свобод 

1950 р.? 

 

849. Чи включає свобода думки, совісті та релігії право сповідувати 

релігію приватним порядком згідно Конвенції про захист прав та 

основоположних свобод 1950 р.? 

 

850. Яку ціль переслідують положення Міжнародного пакту про 

громадянські та політичні права 1966 р., що допускають обмеження 

свободи сповідувати релігію? 

 

851. Право на свободу думки, совісті та релігії НЕ включає? 

 

852. Чи включає «право на свободу думки» право обирати мову? 

 

853. Чи може церковний орган здійснювати від імені віруючих права, 

що гарантуються статтею 9 Конвенції про захист прав і 

основоположних свобод людини 1950 р.?  

 



854. Поняття «свобода думки, совісті і релігії» НЕ охоплює? 

 

855. Що з перерахованого входить до обов’язків держави у сфері 

захисту свободи думки, совісті і релігії? 

 

856. Що з перераховано входить до обов’язків держави у сфері 

захисту свободи думки, совісті і релігії? 

 

857. Яку з наведених обставин при розгляді справ про обмеження 

свободи думки, совісті та релігії, Європейський суд з прав людини 

враховує? 

 

858. Яку з наведених обставин при розгляді справ про обмеження 

свободи думки, совісті та релігії, Європейський суд з прав людини НЕ 

враховує? 

 

859. Стаття 9 Конвенції про захист прав та основоположних свобод 

1950 р. закріплює? 

 

860. У якій статті Конвенції про захист прав та основоположних 

свобод 1950 р. закріплено право на обмеження свободи думки, совісті 

та релігії? 

 

861. У якій справі Суд виніс рішення, що обмежувальних захід у 

вигляді заборони носити паранджу у громадських місцях, є 

пропорційним до мети захисту прав і свобод інших осіб? 

 

862. У якій справі Суд виніс рішення, що відмова органу охорони 

здоров’я в наданні пані Чаплін дозволу залишитися на посаді 

медсестри та при цьому носити хрестик була втручанням у її свободу 

сповідування своєї релігії? 

 

863. У якій справі Суд виніс рішення, що роботодавець, який порушив 

дисциплінарне провадження проти пані Лейдел за відмову реєструвати 

одностатеві шлюби, а також національні суди, які відхилили позов 

заявниці про дискримінацію, НЕ порушили статті 14 і 9 Конвенції про 

захист прав та основоположних свобод 1950 р. 

 

864. У якій справі Суд виніс рішення, що відмова національних судів 

у задоволенні позову пана Макфарлейна щодо його незаконного 

звільнення з роботи через небажання з релігійних міркувань 

консультувати одностатеві пари, НЕ порушує статті 14 і 9 Конвенції 

про захист прав та основоположних свобод 1950 р.? 

 



865. У якій справі Суд виніс рішення, що обвинувальний вирок, 

винесений національними судами позивачу за здійснення 

прозелітизму, є порушення права заявника на свободу думки, совісті і 

релігії за статтею 9 Конвенції про захист прав та основоположних 

свобод 1950 р. 

 

866. У якій справі Суд виніс рішення, що національні органи влади не 

достатньо захистили право віросповідання заявниці, яка була звільнена 

з роботи в авіакомпанії за носіння натільного хрестика? 

 

867. Яке з рішень НЕ стосується справи «Евейда та інші проти 

Сполученого Королівства»? 

 

868. Яке рішення було прийнято Судом у справі «Коккінакіс проти 

Греції»? 

 

869. Яке рішення було прийнято Судом у справі «С. А. С. проти 

Франції»? 

 

870. За яких умов обмежувальний захід з боку національних органів 

щодо свободи думки, совісті та релігії порушує норми Конвенції про 

захист прав та основоположних свобод 1950 р.? 

 

871. Обмеження права сповідувати релігійні переконання шляхом 

прозелітизму було предметом розгляду у якій із вказаних справ Суду? 

 

872. Згідно статті 6 Декларації про ліквідацію всіх форм 

нетерпимості та дискримінації на основі релігії чи переконань 1981 р. 

право на свободу думки, совісті, релігії або переконань НЕ включає? 

 

873. Що входить до зобов’язань держави у сфері захисту свободи 

думки, совісті і релігії? 

 

874. Стаття 9 Конвенції про захист прав та основоположних свобод 

1950 р. містить? 

 

875. Яких положень стаття 9 Конвенції про захист прав та 

основоположних свобод 1950 р. НЕ містить? 

 

876. Вкажіть міжнародний документ, прийнятий в рамках Ради 

Європи, що закріплює право на свободу думки, совісті та релігії? 

 

877. Вкажіть, міжнародний документ, в якому вперше було закріплено 

право на свободу думки, совісті та релігії? 

 



878. Вкажіть міжнародний документ, прийнятий в рамках ООН, що 

закріплює право на свободу думки, совісті та релігії? 

 

879. В якому міжнародному акті вперше було закріплено право та 

умови обмеження прав і свобод людини, включаючи свободу думки, 

совісті та релігії? 

 

880. Якою міжнародною організацією прийнято Декларацію про 

ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінації на основі релігії 

чи переконань? 

 

881. Якою міжнародною організацією прийнято Конвенцію про 

захист прав і основоположних свобод людини 1950 р.? 

 

882. Які дії релігійного характеру заявника стали приводом для 

заходів з боку роботодавців (національних органів), які спричинили 

позов до Суду з прав людини у справі «С. А. С. проти Франції»? 

 

883. Предметом судового розгляду у Справі ЄСПЛ «С. А. С. проти 

Франції» стала заява проти Франції, яка стосується обмежень прав? 

 

884. Які дії релігійного характеру заявника стали приводом для 

заходів з боку роботодавців (національних органів), які спричинили 

звернення до Європейського суду з прав людини у справі «Коккінакіс 

проти Греції»? 

 

885. Які дії релігійного характеру заявника стали приводом для 

заходів з боку роботодавців (національних органів), які спричинили 

позов до Суду з прав людини у справі «Евейда та інші проти 

Сполученого Королівства»? 

 

886. Які дії, здійснені заявником з релігійних переконань, стали 

приводом для заходів з боку роботодавців (національних органів), які 

спричинили позов до Суду з прав людини у справі «Евейда та інші 

проти Сполученого Королівства»? 

 

887. У справі ЄСПЛ «С. А. С. проти Франції» Суд ухвалив відсутність 

якого із вказаних прав Конвенції про захист прав та основоположних 

свобод 1950 р.? 

 

888. Яким є обов'язок держави «Гарантувати всебічний захист 

свободи думки, совісті та релігії»? 

 

889. Свобода вираження поглядів НЕ включає? 

 



890. Свобода дотримуватися своєї думки має? 

 

891. Право отримувати та розповсюджувати інформацію перешкоджає 

державам вводити ліцензування в сфері радіо, телебачення та 

кінематографії?  

 

892. Повна заборона щодо надання інформації вагітним жінкам 

відносно можливостей проведення абортів за кордоном без урахування 

їх віку і стану здоров’я або причин звернення за допомогою по 

припиненню вагітності є порушенням ст. 10 Європейської Конвенції 

про захист прав людини?  

 

893. Яка свобода в ст. 10 Європейської конвенції з прав людини прямо 

не згадується?  

 

894. Свобода отримувати інформацію включає? 

 

895. Чи може бути висвітленим життя політичного діяча, згідно 

справи ЄСПЛ «Лінгенс проти Автрії»?  

 

896. Факт приналежності особи до певної професійної категорії може 

бути підставою для обмеження повноважень офіційної влади на 

втручання у діяльність представників цих професій. До таких категорій 

НЕ відносяться?  

 

897. На порушення якого гарантованого Європейською конвенцією 

про захист прав та основоположних свобод (ЄСПЛ) права скаржився 

заявник у справі «Лінгенс проти Австрії»? 

 

898. 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? 

 

899. Що є складовими права на свободу вираження поглядів? 

 

900. 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 в цій Конвенції? 

 

901. Які цілі обмеження права на свободу вираження поглядів НЕ 

можуть бути підставою для визнання такого обмеження правомірним 

відповідно до статті 10 «Право на свободу вираження поглядів» 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? 



 

902. Які цілі обмеження права на свободу вираження поглядів є 

підставою для визнання такого обмеження правомірним відповідно до 

статті 10 «Право на свободу вираження поглядів» Конвенції про захист 

прав людини та основоположних свобод? 

 

903. Що з наведеного належить до складових права на свободу 

вираження поглядів (статті 10 Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод)? 

 

904. 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? 

 

905. Відповідно до тлумачень статті 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? 

 

906. Як слід розуміти термін «інформація» у тексті статті 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»? 

 

907. Що з наведеного є інформацією в розумінні ст. 10 «Свобода 

вираження поглядів» Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод? 

 

908. Що з наведеного є інформацією в розумінні ст. 10 «Свобода 

вираження поглядів» Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод? 

 

909. 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? 

 

910. 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»? 

 



911. Якезнаведенихправлюдини,щопідлягаютьзахистузаКонвенцієюпр

озахистправлюдиниі основоположних свобод, належить також 

юридичній особі приватного права? 

 

912. На яких умовах може бути обмежено право на свободу 

вираження поглядів (ст. 10 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод)? 

 

913. 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? 

 

914. Чи відносить Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод право на сповідування переконань до права на 

свободу вираження поглядів? 

 

915. 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»? 

 

916. ВідповіднодоКонвенціїпрозахистправлюдиниіосновоположнихсв

ободвідякихконвенційних 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)? 

 

917. Виходячи зі змісту статті 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? 

 

918. 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? 

 

919. 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? 

 

920. 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? 

 

921. Яка складова НЕ включає в себе право на свободу вираження 

поглядів? 

 

922. Вкажіть хибну відповідь «Право на свободу вираження поглядів 

охороняється від…»? 

 

923. В яких межах охороняється право на свободу вираження 

поглядів? 

 

924. На яких підставах обмежується право безперешкодно 

дотримуватися своїх думок? 

 

925. Яка інформація підлягає обмеженню в рамках свободи вираження 

поглядів? 

 

926. Що означає трактування свободи вираження поглядів у 

подвійному значенні (подвійна природа права)? 

 

927. Що передбачає доктрина «вартового пса»? 

 

928. Свободи вираження поглядів передбачає? 

 

929. Право одержувати й передавати інформацію є? 

 

930. Чи несе особа, котра здійснює право на свободу вираження, 

обов’язки та відповідальність? 

 

931. Які сфери дії НЕ має право на вираження поглядів? 

 

932. Чи передбачає право на вираження поглядів встановлення 

цензури ідей чи інформації? 

 

933. Чи передбачає право на вираження поглядів втручання у свободу 

преси? 

 



934. Щодо яких суб’єктів межі припустимої критики за певних 

обставин можуть бути ширшими? 

 

935. Щодо яких прав виникає свобода на вираження поглядів? 

 

936. Чи розмежовує практика ЄСПЛ між твердженнями про факти та 

оцінними судженнями? 

 

937. Чи передбачає тлумачення Конвенції про захист прав і 

основоположних свобод людини 1950 року право на обговорення чи 

поширення інформації, щодо якої існують серйозні сумніви щодо її 

вірогідності? 

 

938. Чи передбачає право на свободу вираження поглядів обмеження? 

 

939. У справі «Лінгенс проти Австрії» 1986 р., австрійський 

журналіст Лінгенс опублікував у віденському журналі дві статті з 

різкою критикою тогочасного канцлера пана Крайського за 

поблажливе ставлення до одного колишнього гестапівця. Крайський 

обвинуватив журналіста у дифамації, тобто …? 

 

940. У справі «Лінгенс проти Австрії» 1986 р., на звернення пана 

Лінгенса до ЄСПЛ уряд на свій захист висунув аргумент про 

конфлікт двох гарантованих Конвенцією 1950 р. прав, яких саме?  

 

941. У справі «Лінгенс проти Австрії» 1986 р., ЄСПЛ розмежовуючи 

твердження про факти та оціночні судження на вказав, що … (оберіть 

яке вірне твердження)? 

 

942. У справі «Лінгенс проти Австрії» 1986 р., австрійський 

журналіст Лінгенс опублікував у віденському журналі дві статті з 

різкою критикою тогочасного канцлера пана Крайського за 

поблажливе ставлення до одного колишнього гестапівця. Крайський 

обвинуватив журналіста у дифамації. ЄСПЛ сформулював своє 

рішення, згідно з яким … (оберіть яке вірне твердження)? 

 

943. У справі «Угорський Гельсінський комітет проти Угорщини» 

2016р., організація-заявниця скаржилася на те, що відмова влади 

надати доступ до інформації, яку вона запросила від деяких відділень 

поліції, являє собою порушення її прав, закріплених у ст. 10 Конвенції 

1950 р., ЄСПЛ сформулював своє рішення, згідно з яким … (оберіть 

яке вірне твердження)? 

 



944. У справі «Аксель Шпрінгер АГ проти Німеччини» 2012 p., на 

порушення якої із вказаних статей Конвенції 1950р. скаржилася 

компанія-заявник? 

 

945. У справі «Аксель Шпрінгер АГ проти Німеччини»2012 p., при 

встановленні рівноваги між правом на свободу вираження поглядів та 

правом на повагу до приватного життя використовувалися ряд 

критеріїв, сформульованих у прецедентному праві, вкажіть на 

Невірний варіант? 

 

946. Який принцип покладений в основу рішення ЄСПЛ у справі 

«Аксель Шпрінгер АГ проти Німеччини»2012 p., при встановленні 

рівноваги між правом на свободу вираження поглядів та правом на 

повагу до приватного життя при вирішення спорів? 

 

947. Громадянин Б. на власній сторінці в соціальній мережі розмістив 

відкритий допис, на якому видно як він розважається у нічному клубі з 

дівчиною. Наступного дня до нього завітали правоохоронці, які почали 

оптувати його з приводу стосунків з цією особою, зауваживши, що її 

тіло знайшли у лісопосадці неподалік дому Б. і він, ймовірно, останній, 

хто бачив її живою. Б. зауважив, що поліція порушила, по-перше, 

конфіденційність його спілкування через мережу Інтернет, по-друге, 

вторгається у його особисте життя. Чи існує порушення Європейської 

конвенції з захисту прав людини та основоположних свобод? 

 

948. Які вимоги до держави, розглядаються Європейським судом з 

прав людини як невід’ємна частина гарантій в контексті ст.10 «Свобода 

вираження поглядів» Конвенції про захист прав та основоположних 

свобод 1950р? 

 

949. Обмеження, передбачені ч. 2 ст. 10 «Свобода вираження 

поглядів» Європейської Конвенції про захист прав та основоположних 

свобод, НЕ можуть застосовуватись, якщо вони спрямовані на захист?  

 

950. Відповідно до Конвенції про захист прав та основоположних 

свобод 1950р., яка норма містить положення « …право, що включає 

дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та 

ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів»? 

 

951. Яке правом, відповідно до Конвенції про захист прав та 

основоположних свобод 1950р., передбачена можливість 

«…одержувати і передавати інформацію без втручання органів 

державної влади і незалежно від кордонів»? 

 



952. Яке правом, відповідно до Конвенції про захист прав та 

основоположних свобод 1950р., передбачена можливість 

«…одержувати і передавати ідеї без втручання органів державної влади 

і незалежно від кордонів»? 

 

953. Незалежно від чого передбачена можливість «дотримуватися 

своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без 

втручання органів державної влади і …» відповідно до ст.10 Конвенції 

про захист прав та основоположних свобод 1950р.? 

 

954. Чи має право держава-член Конвенції 1950р. вимагати 

ліцензування діяльності кінематографічних підприємств в контексті ст. 

10 «Свобода вираження поглядів» Конвенції про захист прав та 

основоположних свобод 1950р.? 

 

955. Виходячи з ст. 19 Міжнародного пакту про громадянські та 

політичні права в якому, із вказаних випадках можливе обмеження свободи 

вираження поглядів?  

 

956. Виходячи з ст. 19 Міжнародного пакту про громадянські та 

політичні права для якої мети, із вказаних, можливе обмеження свободи 

вираження поглядів?  

 

957. Для якої мети, із вказаних, можливе обмеження державою свободи 

вираження поглядів, виходячи із ст. 19 Міжнародного пакту про 

громадянські та політичні права?  

 

958. Для якої мети, із вказаних, можливе обмеження державою свободи 

вираження поглядів, виходячи із ст. 19 Міжнародного пакту про 

громадянські та політичні права?  

 

959. Яким міжнародним актом, із вказаних, можливе обмеження 

державою свободи вираження поглядів, що встановлені законом і є 

необхідними у демократичному суспільстві «для запобігання 

розголошенню конфіденційної інформації» 

 

960. В якому міжнародному акті, із вказаних, передбачено можливість 

обмеження державою свободи вираження поглядів, що встановлені законом 

і є необхідними у демократичному суспільстві для підтримання авторитету і 

неупередженості правосуддя? 

 

961. Чи застосовується ст.10 «Свобода вираження поглядів» Конвенції 

про захист прав та основоположних свобод для захисту інформації чи ідей, 

які дратують, шокують чи збентежують державу або будь-яку частину 

її суспільства? 



 

962. Яким є обов’язок держави «Забезпечувати заборону всіх форм 

примусу осіб до того, щоб вони дотримувалися або не дотримувалися будь-

якої думки» в контексті ст. 10 «Свобода вираження поглядів» Конвенції 

про захист прав та основоположних свобод 1950р.? 

 

963. Яке право, із зазначених, НЕ включається в систему захисту 

свободи вираження поглядів, згідно ст.10 «Свобода вираження 

поглядів» Конвенції про захист прав та основоположних свобод? 

 

964. Подвійна природа права на свободу вираження поглядів в 

контексті ст. 10 «Свобода вираження поглядів» Конвенції про захист 

прав та основоположних свобод означає, що порушення права на свободу 

вираження поглядів стосується кого? 

 

965. Що із вказаного НЕ підпадає під захист ст.10 «Свобода 

вираження поглядів» Конвенції про захист прав та основоположних 

свобод? 

 

966. Від чого має на меті захистити ст. 10 «Свобода вираження 

поглядів» Конвенції 1950р. свободу вираження поглядів заявників у 

практиці Європейського суду з прав людини? 

 

967. На що, із зазначеного, прямо вказує стаття 10 «Свобода 

вираження поглядів» Конвенції про захист прав та основоположних 

свобод 1950р.? 

 

968. Право одержувати й передавати інформацію в контексті статті 10 

«Свобода вираження поглядів» Конвенції про захист прав та 

основоположних свобод 1950р. є …якими? 

 

969. У практиці Європейського суду з прав людини виходячи зі статті 

10 «Свобода вираження поглядів» Конвенції про захист прав та 

основоположних свобод 1950р. яке визначення дає Суд стосовно 

понять «інформації» та «поглядів»? 
 

970. Яким є обов’язок держави «Гарантувати право на свободу вираження 

поглядів, у тому числі право шукати, отримувати і поширювати будь-яку 

інформацію та ідеї, незалежно від державних кордонів» в контексті ст. 10 

«Свобода вираження поглядів» Конвенції про захист прав та 

основоположних свобод 1950р.? 

 

971. Чи включає право на отримання інформації, закріплене в ст. 10 

«Свобода вираження поглядів» Конвенції про захист прав та 



основоположних свобод, кореспондуюче право на доступ до 

інформації? 

 

972. Яким є обов’язок держави «Заохочувати незалежність і 

різноманітність засобів інформації» в контексті ст. 10 «Свобода 

вираження поглядів» Конвенції про захист прав та основоположних 

свобод 1950р.? 

 

973. Чи включає право на отримання інформації, згідно ст. 10 

«Свобода вираження поглядів» Конвенції про захист прав та 

основоположних свобод, кореспондуючий обов’язок держави на 

надання такої інформації? 

 

974. Чи може свобода вираження поглядів (ст. 10 Конвенції про 

захист прав людини та основоположних свобод), містити обов’язок 

держави поширювати інформацію, що становить публічний інтерес, 

виходячи з практики Європейського суду з прав людини? 

 

975. Виходячи з практики Європейського суду з прав людини, право 

на одержання та поширення ідей (ст. 10 «Свобода вираження поглядів» 

Конвенції про захист прав та основоположних свобод) включає….? 

 

976. Стаття 10 «Свобода вираження поглядів» Конвенції про захист 

прав та основоположних свобод захищає не лише ідеї як такі, або 

висловлену інформацію, а також… що? 

 

977. Чи допускає свобода журналістських висловлювань певний 

ступінь перебільшення чи навіть провокації виходячи з практики 

Європейського суду з прав людини? 

 

978. Яким чином можуть реалізувати свободу вираження поглядів 

(стаття 10 «Свобода вираження поглядів» Конвенції про захист прав та 

основоположних свобод) державні службовці? 

 

979. Що означає термін «необхідний у демократичному суспільстві» в 

розумінні ч. 2 ст. 10 «Свобода вираження поглядів» Конвенції про 

захист прав та основоположних свобод? 

 

980. Яким є обов’язок держави «…дотримуватися свободи думок і їхнього 

вираження усіма гілками державного управління та іншими органами 

державної влади будь-якого рівня (національного, обласного чи місцевого), 

а також напівдержавними утвореннями» в контексті ст. 10 «Свобода 

вираження поглядів» Конвенції про захист прав та основоположних 

свобод 1950р.? 

 



981. Яким є обов’язок держави «Захищати людей від дій приватних осіб 

або недержавних утворень, які перешкоджають користуванню свободою 

думок і правом на їхнє вільне вираження» в контексті ст. 10 «Свобода 

вираження поглядів» Конвенції про захист прав та основоположних 

свобод 1950р.? 

 

982. Яким є обов’язок держави «Забезпечувати включення у своє 

внутрішнє законодавство права на свободу вираження поглядів» в контексті 

ст. 10 «Свобода вираження поглядів» Конвенції про захист прав та 

основоположних свобод 1950р.? 

 

983. Який із зазначених, є обов’язком держави в контексті ст. 10 

«Свобода вираження поглядів» Конвенції про захист прав та 

основоположних свобод 1950р.? 

 

984. У якій із вказаних справ ЄСПЛ «Австрійський журналіст 

опублікував у віденському журналі дві статті з різкою критикою 

тогочасного канцлера пана Крайського за поблажливе ставлення до одного 

колишнього гестапівця»? 

 

985. Порушення якого права відповідно до Конвенції 1950р. констатував 

Європейський суд з прав людини у справі "Угорський Гельсінський 

Комітет проти Угорщини" 2016р.? 

 

986. Порушення якого права відповідно до Конвенції 1950р. констатував 

Європейський суд з прав людини у справі "Аксель Шпрінгер АГ проти 

Німеччини" 2012р? 

 

987. Чи було порушення статті 10 «Свобода 

вираження поглядів» Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод у справі ЄСПЛ "Угорський Гельсінський 

Комітет проти Угорщини" 2016р? 

 

988. Чи було порушення статті 10 «Свобода 

вираження поглядів» Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод у справі ЄСПЛ «Лінгенс проти Австрії» 

1986р.? 

 

989. Чи було порушення статті 10 «Свобода 

вираження поглядів» Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод у справі ЄСПЛ "Аксель Шпрінгер АГ проти 

Німеччини" 2012р.? 

 



990. Виходячи з практики Європейського Суду з прав людини, за 

яких умов обмеження чи інші втручання у право на свободу зібрань, 

може бути визнане виправданим?  

 

991. Чи включає (ст. 11 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод) право на свободу об’єднання право набути 

державної реєстрації в якості юридичної особи?  

 

992. У рішенні Європейського суду з прав людини по справі 

«Організація платформа «Лікарі за життя» проти Австрії» 1988 р. 

предметом справи було? 

 

993. Виходячи з позиції Європейського суду з прав людини право на 

свободу зібрань та об’єднань (ст. 11 Конвенції про захист прав людини 

і основоположних свобод (ЄКПЛ)) має розглядатись крізь призму? 

 

994. Чи передбачено у Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод обмеження права на свободу об’єднань? 

 

995. У чому полягає позитивне зобов’язання держави щодо 

забезпечення права на свободу зібрань, гарантованого ст. 11Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод? 

 

996. На які з видів об’єднань НЕ поширюються гарантії захисту права 

на об’єднання, що передбачені ст. 11Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод? 

 

997. Як повинна вчинити держава, щоб не порушити право на 

свободу зібрань, гарантоване ст. 11Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, у випадку, коли в центрі столиці планується 

проведення демонстрації на підтримку ідеї, яка більшістю суспільства 

сприймається вкрай негативно? 

 

998. 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? 

 

999. 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? 

 

1000. 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? 

 

1001. Виходячи з практики Європейського Суду з прав людини, за 

яких умов обмеження чи інші втручання у право на свободу зібрань, 

може бути визнане виправданим? 

 

1002. Положення якого міжнародного акту передбачає, що «Кожна 

людина має право на свободу мирних зборів і асоціацій. Ніхто не 

може бути примушений вступати до будь-якої асоціації»? 

 

1003. Які обмеження з права на мирні зібрання передбачено 

Міжнародним пактом про громадянські та політичні права 1966 р.? 

 

1004. Які обмеження з права на свободу асоціацій з іншими 

передбачено Міжнародним пактом про громадянські та політичні 

права 1966 р.? 

 

1005. До якого права включається право створювати профспілки згідно 

Міжнародного пакту про громадянські та політичні права 1966 р.? 

 

1006. До якого права включається право створювати профспілки згідно 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? 

 

1007. Згідно статті 22 Міжнародного пакту про громадянські та 

політичні права 1966 р., кожна людина має право на свободу асоціації 

з іншими, включаючи право створювати профспілки і вступати до них 

для… чого? 

 

1008. Згідно статті 11 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод1950р. «Кожен має право на свободу мирних 

зібрань і свободу об'єднання з іншими особами, включаючи право 

створювати профспілки та вступати до них для…» чого? 

 

1009. Вкажіть які,з обмежень, НЕ входять до права на мирні збори 

згідно статті 21 Міжнародного пакту про громадянські та політичні 

права 1966 р.? 

 

1010. Вкажіть які, з обмежень НЕ входять до права на свободу 

асоціації з іншими, відповідно до Міжнародного пакту про 

громадянські та політичні права 1966 р. (стаття 22)? 

 

1011. Вкажіть які, з обмежень НЕ входять до права на свободу 

мирних зібрань і свободу об'єднання з іншими особами, згідно статті 

11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод1950р.? 



 

1012. Яка стаття Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод 1950р., НЕ перешкоджає запровадженню законних обмежень 

на здійснення цих прав особами, що входять до складу збройних сил, 

поліції чи адміністративних органів держави? 

 

1013. В якому, із вказаних міжнародному акті, передбачено, що 

Свобода зібрань та об'єднання не перешкоджає запровадженню 

законних обмежень на здійснення цих прав особами, що входять до 

складу збройних сил, поліції чи адміністративних органів держави? 

 

1014. В якому, із вказаних міжнародному акті, передбачено, що 

право на свободу асоціації з іншими не перешкоджає запровадженню 

законних обмежень користування цим правом для осіб, що входять до 

складу збройних сил і поліції? 

 

1015. В якому, із вказаних міжнародному акті, передбачено, що 

ніщо не дає права державам, які беруть участь у Конвенції 

Міжнародної організації праці 1948 року щодо свободи асоціацій і 

захисту прав на організацію, приймати законодавчі акти на шкоду 

гарантіям, передбаченим у зазначеній Конвенції, або застосувати закон 

так, щоб завдавалося шкоди цим гарантіям? 

 

1016. Які, із вказаних положень, охоплює Право на свободу мирних 

зібрань (ст. 11 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод 1950р)? 

 

1017. Якою мірою загроза актів екстремізму 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? 

 

1018. Зі змісту свободи мирних зборів, передбаченої ст. 11 Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод, випливає який 

обов’язок держави? 

 

1019. Що означає позитивний обов’язок держави, виходячи із змісту 

свободи мирних зборів, передбаченої ст. 11 Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод? 

 

1020. Загроза безпорядків при проведенні мирних зібрань може бути 

реальною, державні органи мають право на реагування для зниження 

такої загрози, яке може виявлятися у…? 

 



1021. Загроза безпорядків при проведенні мирних зібрань може бути 

реальною і державні органи мають право на реагування для зниження 

такої загрози, яке може виявлятися у крайньому засобі, яким є? 

 

1022. Чи порушує право на мирне зібрання, процедура попереднього 

повідомлення органів влади про публічні зібрання, відповідно до 

практики Європейського суду з прав людини? 

 

1023. Згідно практики Європейського суду з прав людини в учасників 

демонстрації повинна бути можливість проводити мирні зібрання за 

умови? 

 

1024. Громадянка України А, яка брала участь у пікеті проти затримки 

виплат заробітної плати, була звільнена з роботи через відсутність її на 

робочому місці протягом двох годин поспіль. У цьому вона вбачала 

порушення її права на мирні зібрання (ст. 11 Конвенції 1950р) і 

звернулась до ЄСПЛ. Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ), 

визнавши прийнятність заяви, вважав це втручання «передбаченим 

законом» і таким, що має «легітимну мету», мотивуючи це тим, що 

право на страйк передбачене українським законодавством, яке містить 

певні гарантії для учасників страйку, тоді як заявниця не 

дотримувалася відповідної процедури проведення страйку і не 

аргументувала того, чому вона не дотримувалася норм щодо страйку. 

Вкажіть якою була «легітимна мета» визначена Судом у цій справі?  

 

1025. Громадянка України К, яка брала участь у пікеті проти затримки 

виплат заробітної плати, була звільнена з роботи через відсутність її на 

робочому місці протягом трьох годин поспіль. У цьому вона вбачала 

порушення її права на мирні зібрання та звернулась до Суду. 

Європейський суд з прав людини (Суд), визнавши прийнятність заяви, 

вважав це втручання «передбаченим законом» і таким, що має 

«легітимну мету», мотивуючи це тим, що право на страйк передбачене 

українським законодавством, яке містить певні гарантії для учасників 

страйку, тоді як заявниця не дотримувалася відповідної процедури 

проведення страйку і не аргументувала того, чому вона не 

дотримувалася норм щодо страйку. Вкажіть чи було порушення 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?  

 

1026. Враховуючи практику Європейського суду з прав людини,яке 

право означає можливість досягати спільних цілей групи осіб та 

можливість кожної людини поділитися своїми думками у колективі 

однодумців? 

 

1027. Хто має Право на свободу об’єднання, відповідно до ст. 11 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? 



 

1028. Хто має Право на свободу мирних зібрань, відповідно до ст. 11 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? 

 

1029. Свобода об’єднання, у розумінні ст. 11 «Свобода зібрань та 

об’єднання» Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод, покликане полегшити реалізацію яких саме прав? 

 

1030. У змісті Свободи зібрань та об’єднання, у розумінні ст. 

11«Свобода зібрань та об’єднання» Конвенції про захист прав людини 

і основоположних свобод, йдеться про об’єднання в контексті якого 

права? 

 

1031. Чи підпадають Об’єднання, які виконують публічно-правові 

функції (об’єднання публічного права) під захист ст. 11 «Свобода 

зібрань та об’єднання» Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод? 

 

1032. Чи має значення вік особи для реалізації права на свободу 

об’єднання, відповідно до ст. 11«Свобода зібрань та об’єднання» 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? 

 

1033. Чи має значення громадянство особи для реалізації права на 

свободу об’єднання, відповідно до ст. 11«Свобода зібрань та 

об’єднання» Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод? 

 

1034. Що є метою свободи об’єднання (ст. 11 «Свобода зібрань та 

об’єднання» Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод), на що неодноразово наголошував Європейський суд з прав 

людини у своїй практиці?  

 

1035. Розглядаючи справи щодо порушення свободи зібрань та 

об’єднання (ст. 11 «Свобода зібрань та об’єднання» Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод) яким чином 

Європейський суд з прав людини визначає, які функції виконує 

заявник - об’єднання (приватні чи публічні)? 

 

1036. Чи може держава-член Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод (Конвенції) у спорі щодо порушення ст.11 

«Свобода зібрань та об’єднання» Конвенції на власний розсуд 

тлумачити поняття «публічного» об’єднання? 

 

1037. Що із зазначеного включає Свобода об’єднання?  

 



1038. Який із зазначеного становить невід’ємний елемент права на 

свободу об’єднання, передбаченого ст. 11 «Свобода зібрань та 

об’єднання» Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод? 

 

1039. Громадяни Греції К. та М., використавши всі національні засоби, 

в 6-місячний строк, звернулись до Європейського суду з прав людини з 

заявою проти Греції щодо відмови їм з процесуальних підстав у 

реєстрації юридичної особи громадської організації, зіславшись на 

право створювати профспілки передбаченого ст. 11 «Свобода зібрань 

та об’єднання» Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод1950р.(Конвенція). Чи прийнятною є така заява для розгляду її в 

Європейському суду з прав людини? 

 

1040. Який характер має поняття «об’єднання» практиці 

Європейського суду з прав людини? 

 

1041. Поняття «об’єднання» має автономний зміст у практиці 

Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), що це означає? 

 

1042. Чи призначено право на свободу об’єднання «ст. 11Конвенціїпро 

захист прав та основоположних свобод 1950р.»для захисту звичайного 

зібрання людей, яким просто подобається проводити час у компанії 

один одного, у практиці Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ)? 

 

1043. У практиці Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), під 

захист якої статті Конвенції про захист прав та основоположних 

свобод 1950р. підпадають демонстрації та громадські мітинги? 

 

1044. Чи вважаються проявом свободи об’єднання демонстрації та 

громадські мітинги в практиці Європейського суду з прав людини 

(ЄСПЛ)? 

 

1045. Який характер має поняття «законних цілей» діяльності 

об’єднання в практиці Європейського суду з прав людини? 

 

1046. Поняття «законних цілей діяльності об’єднання» має автономний 

зміст у практиці Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), що це 

означає? 

 

1047. У практиці Європейського суду з прав людини для захисту 

свободи об’єднання тягар доказування яких обставин покладається на 

заявника? 

 



1048. У практиці Європейського суду з прав людини об’єднання може 

формуватися з метою пропагування необхідності змін до 

законодавства, при цьому цілі об’єднання НЕ можуть бути… якими? 

 

1049. Що, із зазначеного, входить в обов’язки держави коли мова йде 

про свободу об’єднання ? 

 

1050. Що із зазначеного, входить в зобов’язання держави коли мова 

йде про свободу об’єднання враховуючи практику Європейського суду 

з прав людини? 

 

1051. Яким є право на свободу об’єднання в практиці Європейського 

суду з прав людини? 

 

1052. Яким НЕ є право на свободу об’єднання в практиці 

Європейського суду з прав людини? 

 

1053. Чи входять профспілки, які захищають в тому числі й економічні 

права своїх членів, до поняття «об’єднання» у розумінні ст. 11 

Конвенції «Свобода зібрань та об’єднання» Конвенції про захист прав 

та основоположних свобод 1950р.? 

 

1054. Які із вказаних об’єднань підпадають під захист ст. 11 Конвенції 

«Свобода зібрань та об’єднання» Конвенції про захист прав та 

основоположних свобод 1950р.? 

 

1055. Які із вказаних об’єднань НЕ підпадають під захист ст. 11 

Конвенції «Свобода зібрань та об’єднання» Конвенції про захист прав 

та основоположних свобод 1950р.? 

 

1056. Чи підпадають політичні партії під дію ст. 11 Конвенції 

«Свобода зібрань та об’єднання» Конвенції про захист прав та 

основоположних свобод 1950р.? 

 

1057. Чи підпадають трудові колективи під поняття «об’єднання» 

згідно ст. 11 Конвенції «Свобода зібрань та об’єднання» Конвенції про 

захист прав та основоположних свобод 1950р.? 

 

1058. Якою є сфера дії ст. 11 Конвенції «Свобода зібрань та 

об’єднання» Конвенції про захист прав та основоположних свобод 

1950р.? 

 

1059. Що означає транснаціональна сфера дії об’єднання згідно (ст. 11 

«Свобода зібрань та об’єднання») Конвенції про захист прав та 

основоположних свобод 1950р.? 



 

1060. Яке право розглядається як окрема форма або окремий аспект 

свободи об’єднання (ст. 11 «Свобода зібрань та об’єднання» ) 

Конвенції про захист прав та основоположних свобод 1950р.? 

 

1061. Які, із вказаних прав,включаються в право на створення 

профспілок у контексті свободи об’єднання ст. 11 Конвенції про 

захист прав людини та основоположних свобод? 

 

1062. Які із вказаних прав НЕ включаються в право на створення 

профспілок у контексті свободи об’єднання згідно практики ЄСПЛ? 

 

1063. Що означає позитивний аспект права на створення профспілок у 

контексті свободи об’єднання згідно ст. 11 Конвенції про захист прав 

та основоположних свобод 1950р.? 

 

1064. Що означає негативний аспект права на створення профспілок у 

контексті свободи об’єднання згідно ст. 11«Свобода зібрань та 

об’єднання» Конвенції про захист прав та основоположних свобод 

1950р.? 

 

1065. Яким чином згідно практики Європейського суду з прав людини 

гарантується свобода захищати професійні інтереси членів 

профспілки? 

 

1066. Чи може держава втручатися у права профспілок в контексті 

свободи об’єднання ст. 11 «Свобода зібрань та об’єднання» Конвенції 

про захист прав та основоположних свобод 1950р.? 

 

1067. У разі коли держава виступає у ролі роботодавця, а не публічної 

влади, на неї також поширюються положення ст. 11 «Свобода зібрань 

та об’єднання» Конвенції про захист прав та основоположних свобод 

1950р.? 

 

1068. Держава зобов’язана забезпечити дотримання ст. 11 «Свобода 

зібрань та об’єднання» Конвенції про захист прав та основоположних 

свобод 1950р. державними і приватними роботодавцями, а це є який 

обов’язок? 

 

1069. Яким є обов’язок держави «Забезпечувати презумпцію на користь 

проведення мирних зібрань» в контексті ст. 11 «Свобода зібрань та 

об’єднання» Конвенції про захист прав та основоположних свобод 

1950р.? 

 



1070. Яким є обов’язок держави «Створювати необхідні механізми і 

процедури, що дозволяють забезпечити реальне здійснення свободи зібрань 

без надмірного бюрократичного регулювання» в контексті ст. 11 «Свобода 

зібрань та об’єднання» Конвенції про захист прав та основоположних 

свобод 1950р.? 

 

1071. Яким є обов’язок держави «Утримуватися від дій, що порушують 

свободу об’єднання за будь-якою дискримінаційною ознакою» в контексті 

ст. 11 «Свобода зібрань та об’єднання» Конвенції про захист прав та 

основоположних свобод 1950р.? 

 

1072. Яким є обов’язок держави «Сприяння мирним зібранням та їхнього 

захисту, а також забезпечувати відсутність перешкод при поширенні у 

суспільстві інформації про майбутні зібрання» в контексті ст. 11 «Свобода 

зібрань та об’єднання» Конвенції про захист прав та основоположних 

свобод 1950р.? 

 

1073. Яким є обов’язок держави «Гарантувати законність - будь-які 

обмеження щодо проведення зібрань повинні бути засновані на 

положеннях закону і відповідати міжнародним інструментам у галузі прав 

людини» в контексті ст. 11 «Свобода зібрань та об’єднання» Конвенції 

про захист прав та основоположних свобод 1950р.? 

 

1074. Яким є обов’язок держави «Дотримуватися пропорційності — у 

процесі досягнення органами влади законних цілей перевагу слід надавати 

заходам, які передбачають найменший рівень втручання в контексті ст. 11 

«Свобода зібрань та об’єднання» Конвенції про захист прав та 

основоположних свобод 1950р.? 

 

1075. Дотримання якого принципу повинна забезпечити держава у 

процесі досягнення органами влади балансу інтересів та законних цілей, 

надаючи перевагу заходам, які передбачають найменший рівень втручання 

в контексті ст. 11 «Свобода зібрань та об’єднання» Конвенції про 

захист прав та основоположних свобод 1950р.? 

 

1076. Дотримання якого принципу повинна забезпечити держава при 

регулюванні свободи зібрань, коли відповідні органи влади зобов’язані не 

допускати ущемлення прав за будь-якою ознакою щодо будь-якої особи або 

групи осіб в контексті ст. 11 «Свобода зібрань та об’єднання» Конвенції 

про захист прав та основоположних свобод 1950р.? 

 

1077. Дотримання якого принципу повинна гарантувати держава щодо 

органів влади, які в силу своїх зобов’язань повинні забезпечити свободу 

мирних зібрань та об’єднань і нести покарання за їх невиконання в 

контексті практики Європейського суду з прав людини? 



 

1078. Що означає «негативна свобода об’єднання» відповідно до 

практики Європейського суду з прав людини? 

 

1079. Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, 

обмеження свободи об’єднання може встановлюватися залежно від … , 

за умови їх пропорційності та відповідності принципу правової 

певності. Який критерії? 

 

1080. Відповідно до практики Європейського суду з прав людини 

будь-які встановлені державою обмеження в контексті ст.. 11 

«Свобода зібрань та об’єднань» Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод щодо дітей повинні зменшуватися в силу 

чого? 

 

1081. Відповідно до практики Європейського суду з прав людини чи 

має право ув’язнений право на свободу об’єднання? 

 

1082. Представники ЛГБТ-спільноти вирішили провести мітинг, на якому 

вимагали легалізації одностатевих шлюбів. Дізнавшись про такий 

захід, представники радикальних сил вирішили йому перешкодити, а 

тому оголосили про проведення контр-мітингу. Коли організатори 

ЛГБТ-мітингу звернулись із заявкою про проведення мітингу, місцева 

влада сказала, що відмовляє у дозволі на проведення, бо планується 

контр-демонстрація. Чи існує порушення ЄКПЛ? 

 

1083. Громадяни різко відреагували на нове рішення уряду підвищити 

тарифи на газопостачання. Щойно стало про нього відомо, вони 

влаштували у центрі міста стихійний мітинг з вимогою скасувати таке 

рішення. З огляду на те, що їх збори перешкоджали руху транспорту, 

водії попросили їх переміститись в інше місце. Громадяни перейшли до 

пішохідної зони і розмістились там з власними плакатами. 

Правоохоронці вирішили розігнати мітинг без застосування 

насильства, мотивуючи це тим, що його учасники не отримали дозволу 

на проведення заходів від місцевої влади. Чи є тут порушення ЄКПЛ? 

 

1084. Відповідно до ч.2 ст. 11 «Свобода зібрань та об’єднань» Конвенції 

про захист прав людини та основоположних свобод яким має бути 

закон для особи, щоб вона могла, якщо це необхідно, за допомогою 

кваліфікованих радників передбачити в розумних межах, ті наслідки, 

які можуть спричинити її дії?  

 

1085. Якщо запропоновану назву об’єднання має вже інша зареєстрована 

юридична особа, або якщо така назва об’єднання може вводити 

громадськість в оману, то чи є виправданою відмова держави 



зареєструвати таке об’єднання згідно практики Європейського суду з 

прав людини? 

 

1086. Що є універсальним національним засобом захисту особи від 

зловживань щодо свободи об’єднань з боку держави в контексті 

практики Європейського суду з прав людини? 

 

1087. Чи може бути виправданою ліквідація державою політичної партії у 

зв’язку з її некоректною назвою згідно практики Європейського суду з 

прав людини? 

 

1088. Чи виправданими підставами ліквідації державою політичної партії, 

через антидемократичні заяви її політичних лідерів, які не відповідають 

положенням Конвенції про захист прав та основоположних свобод 

1950р., навіть якщо вони ще не були втілені у конкретні діях? 

 

1089. Порушення якого права відповідно до Конвенції 1950р. констатував 

Європейський суд з прав людини у справі «Веніамін Тимошенко та 

інші проти України», №48408/12, 2014 р.? 

 

1090. У якій із вказаних справ Європейський суд з прав людини визнав 

порушення права на страйк відповідно до статті 11 «Свобода зібрань та 

об’єднань» Конвенції про захист прав людини та основоположних 

свобод? 

 

1091. Порушення якого права відповідно до Конвенції 1950р. констатував 

Європейський суд з прав людини у справі «Букта та інші проти 

Угорщини» 2007 p.? 

 

1092. Порушення якого права відповідно до Конвенції 1950р. констатував 

Європейський суд з прав людини у справі Справа «Баранкевич проти 

Росії» 2007 p.? 

 

1093. У якій із вказаних справ, Європейський суд з прав людини визнав 

порушення права пастора Церкви євангельських християн «Благодать 

Христова» на свободу мирних зібрань, розтлумачену виходячи із 

порушення права на свободу релігії, в контексті статті 11 «Свобода 

зібрань та об’єднань» Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод? 

 

1094. У якій із вказаних справ, Європейський суд з прав людини визнав 

порушення права на мирні демонстрації громадян, які виступали проти 

участі їх Прем’єр-міністра в офіційному прийомі з приводу 

національного дня Румунії, в контексті статті 11 «Свобода зібрань та 



об’єднань» Конвенції про захист прав людини та основоположних 

свобод? 

 

1095. У якій із вказаних справ, Європейський суд з прав людини,вказав, 

що «… саме по собі визнання порушення ст. 11 Конвенції становить 

достатню компенсацію моральної шкоди, якої могли зазнати 

заявники»? 

 

1096. В якій, із вказаних міжнародних актів, чітко визнається право на 

мирні зібрання, без зброї? 

 

1097. Чи було порушення статті 11 «Свобода зібрань та об’єднань» 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод у справі 

ЄСПЛ «Веніамін Тимошенко та інші проти України»? 

 

1098. Чи було порушення статті 11 «Свобода зібрань та об’єднань» 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод у справі 

ЄСПЛ «Букта та інші проти Угорщини»? 

 

1099. Чи було порушення статті 11 «Свобода зібрань та об’єднань» 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод у справі 

ЄСПЛ «Баранкевич проти Росії»? 

 

1100. У якій справі Європейський суд з прав людини дійшов висновку, 

що заборона на проведення релігійних зборів в публічному місці, які 

планувалися заявником, не була «необхідною в демократичному 

суспільстві». Відповідно, владою держави-відповідача було допущено 

порушення вимог ст. 11 Конвенції 1950 р., витлумаченої в світлі 

положень ст. 9 Конвенції 1950 р. 

 

1101. У якій справі Європейський суд з прав людини вважав, що 

розпуск мирного зібрання заявників не може розглядатися як 

«необхідний у демократичному суспільстві» для досягнення законних 

цілей, які переслідуються встановленими обмеженнями? 

 

1102. Чи має право держава відступати від своїх зобов’язань 

передбачених статтею 1 Протоколу № 1 "Захист права власності" 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. 

під час війни або іншої суспільної небезпеки?  

 

1103. 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?  

 



1104. На кого розповсюджується захист права власності згідно 

положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

1950 р. та 1 Протоколу? 

 

1105. Яким чином має право особа володіти своїм майном згідно ст. 3 

"Захист права власності" Протоколу 1 Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод 1950 р.? 

 

1106. Чи може бути особа обмежена у праві власності, виходячи з 

положень ст. 3 «Захист права власності» Протоколу 1 Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод 1950 р.? 

 

1107. У чому, з поміж іншого, полягала складність розгляду справи 

«Лоізіду проти Туреччини» Європейським судом з прав людини?  

 

1108. 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»? 

 

1109. Чи гарантує стаття 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод 1950 р. право на набуття 

власності, зокрема шляхом спадкування чи дарування? 

 

1110. Що охоплюється поняттям «власність»? 

 

1111. Що не охоплюється поняттям «власність»? 

 

1112. Що є підставою позитивної відповідальності держави за ст. 1 

Протоколу № 1 «Захист права власності» Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод? 

 

1113. Чи зобов'язує державу Протокол № 1 Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод підтримувати купівельну 

спроможність грошових коштів, розміщених в кредитних установах? 

 

1114. Які два компоненти містяться в частині 1 Протоколу № 1 до 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? 

 

1115. Що передбачає матеріальний компонент в частині 1 Протоколу 

№ 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? 

 

1116. Що передбачає процесуальний компонент в частині 1 Протоколу 

№ 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? 



 

1117. Чи включаються до мирного володіння майном виплати за 

трудовим договором та інші виплати? 

 

1118. Який критерій необхідний для позбавлення володіння майном? 

 

1119. Чого, згідно усталеної практики, стосується критерій 

відповідності загальним принципам міжнародного права? 

 

1120. В чому полягає допустиме (розумне) втручання держави в справи 

власника? 

 

1121. Що таке націоналізація? 

 

1122. Що означає «доступність» закону? 

 

1123. Що означає «передбачуваність» закону ? 

 

1124. Що таке позбавлення майна? 

 

1125. Що таке обмеження повноважень власника? 

 

1126. Які види втручання державою у власність розрізняє 

Європейський суд з прав людини? 

 

1127. Що означає справедливий баланс публічних та приватних 

інтересів у практиці ЄСПЛ? 

 

1128. Що таке принцип «ефекту горизонтальної дії» Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод 1950 р.? 

 

1129. Що означає принцип пропорційності при визначенні ЄСПЛ 

того, чи у конкретній ситуації втручання у право власності шляхом 

його обмеження чи позбавлення відповідало Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод 1950 р.? 

 

1130. Що розуміється під контролем за використанням власності 

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р.? 

 

1131. Якою повинна бути компенсація при позбавленні власності 

відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод 1950 р.? 

 

1132. Що таке експропріація? 

 



1133. Хто вважається більш вразливими до дії щодо них норм 

внутрішнього законодавства в сфері права власності? 

 

1134. З чого розпочалася справа «Спорронґ і Льоннрот проти Швеції» 

(Sporrong and Lonnroth v. Sweden), №7151/75, 7152/75, 1982 p.? 

 

1135. Чого стосувалися заяви у справі «Спорронґ і Льоннрот проти 

Швеції» (Sporrong and Lonnroth v. Sweden)? 

 

1136. Яким було рішення Суду у справі «Спорронґ і Льоннрот проти 

Швеції» (Sporrong and Lonnroth v. Sweden)? 

 

1137. З чого розпочалася справа «Лоізіду проти Туреччини» 

(Loizidouv. Turkey), № 15318/89, рішення Великої палати 1996 р.? 

 

1138. З чого розпочалася справа «Фонд «Батьківська турбота»» проти 

України», №5876/15, 2018 р.? 

 

1139. Яким було рішення Суду у справі «Фонд «Батьківська турбота»» 

проти України», №5876/15, 2018 р.? 

 

1140. Що означає поняття «ratione temporis» у визначенні прийнятності 

заяви про порушення права власності до ЄСПЛ? 

 

1141. Що означає поняття «ratione personae» у визначенні прийнятності 

заяви про порушення права власності до ЄСПЛ? 

 

1142. Що означає поняття «ratione loci» у визначенні прийнятності 

заяви про порушення права власності до ЄСПЛ? 

 

1143. Що означає поняття «ratione materiae» у визначенні прийнятності 

заяви про порушення права власності до ЄСПЛ? 

 

1144. Як було вирішено питання щодо сатисфакції у справі «Лоізіду 

проти Туреччини» (Loizidou v.Turkey)? 

 

1145. Яким було рішення Суду у справі «Лоізіду проти Туреччини», 

(Loizidou v.Turkey)? 

 

1146. В чому полягає суть справи «Фонд «Батьківська турбота»» проти 

України»? 

 

1147. В чому полягає суть справи «Спорронґ і Льоннрот проти 

Швеції» (SporrongandLonnroth v. Sweden)?  

 



1148. В чому полягає суть справи «Лоізіду проти Туреччини» 

(Loizidouv. Turkey)? 

 

1149. Право приватної власності, право на підприємницьку діяльність, 

належать до? 

 

1150. Яке з перелічених прав людини не належить до каталогу прав, що 

захищаються Конвенцією про захист прав людини і основоположних 

свобод та Протоколами до неї ? 

 

1151. Право на приватну власність? 

 

1152. Ознаки права власності? 

 

1153. Відповідно до положень ст. 3 «Захист права власності» 

Протоколу 1 Конвенції про захист прав та основоположних свобод 

1950р., держава, в контексті регулювання питань власності, має право 

вводити закони для?  

 

1154. У рішенні ЄСПЛ 18 грудня 1996 р. у справі «Лоізіду проти 

Туреччини», що встановив Суд? 

 

1155. В рішенні у справі Олександр Волков проти України 2013 р. і 

справа Бурмич та інші проти України 2017 р.,посилаючись на статті 6 § 

1, 13, та статтю 1 Протоколу № 1, заявники скаржились на невиконання 

чи несвоєчасне виконання рішень національних судів, винесених на 

їхню користь, та відсутність ефективного засобу правового захисту на 

національному рівні щодо їхніх скарг за Конвенцією. Який орган за 

рішення Суду має комунікувати всі подібні справи з українською 

владою до щодо виконання даного рішення?  

 

1156. При розгляді справи «Лоізіду проти Туреччини» ЄСПЛ, 

вирішуючи спір, врахував? 

 

1157. В яких випадках держава може відступати від своїх зобов’язань 

передбачених статтею 1 Протоколу № 1 «Захист права власності» 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р.? 

 

1158. 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 не знаходиться у її 

власності, але використовується для проживання?  

 



1159. На кого НЕ розповсюджується захист права власності згідно 

положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

1950 р. та 1 Протоколу? 

 

1160. У якому випадку особа може бути обмежена у праві власності, 

виходячи з положень ст. 3 «Захист права власності» Протоколу 1 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р.? 

 

1161. У яких цілях право на захист власності може підлягати 

втручанню з боку держави?  

 

1162. Чи може право власності бути обмеженим Конституцією? 

 

1163. Чи включається у поняття «власність» такий елемент, як право 

вимоги в практиці Європейського суду з прав людини? 

 

1164. Що, із зазначеного, включається до поняття «власність» згідно 

практики Європейського суду з прав людини? 

 

1165. Яким із нижчеперелічених міжнародно-правових актів НЕ 

регулюються питання захисту права власності? 

 

1166. Які повноваження щодо права власності мають корінні народи? 

 

1167. Яке із нижче наведених тверджень щодо прав осіб з інвалідністю 

відповідно до Конвенції про права інвалідів 2006 р. є помилковим? 

 

1168. Чим щодо права власності виступає ст. 1 Протоколу 1 до 

Конвенції із захисту прав і основоположних свобод? 

 

1169. Яким компонентом частини 1 Протоколу № 1 до Конвенції є 

надання захисту проти свавільних дій держави або покладання на 

особу надмірного тягаря? 

 

1170. Яким компонентом частини 1 Протоколу № 1 до Конвенції є 

встановлення процесуальних гарантій проти втручання у мирне 

володіння? 

 

1171. Що розуміється під «розумним співвідношенням 

пропорційності» між запровадженими заходами та переслідуваною 

правомірною метою в практиці Європейського суду з прав людини? 

 

1172. Вилучення з приватної власності осіб у власність держави землі, 

промислових і транспортних підприємств або цілих галузей економіки 

– це? 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C


 

1173. У практиці ЄСПЛ, позбавлення власника права власності на 

індивідуально визначене майно, що перебуває у приватній або 

комунальній власності та яке переходить у власність держави для 

використання в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного 

стану за умови попереднього або наступного повного відшкодування 

його вартості – це? 

 

1174. Що таке обмеження законодавством, стримування волі власника 

майна заради інтересів суспільства? 

 

1175. Загальна межа втручання держави в приватні відносини, які 

відображають певні взаємозв’язки держави та громадянського 

суспільства – це? 

 

1176. Позбавлення майна та обмеження повноважень власника в 

практиці ЄСПЛ – це? 

 

1177. Обставина, що Конвенція про захист прав та основоположних 

свобод 1950р. захищає проголошені права переважно проти втручань з 

боку держави, не означає, що вона не повинна надавати захист проти 

порушень прав одних осіб, що спричинено діями інших осіб - це? 

 

1178. Який принцип передбачає, що втручання вимагає 

дотримуватися справедливої рівноваги між загальними інтересами 

суспільства та нормами, прийнятими для захисту основних прав згідно 

практики ЄСПЛ? 

 

1179. Який принцип передбачає що слід переконатися, чи могла 

власність, яка стала предметом обмеження, підлягати, наприклад, 

експропріації в практиці Європейського суду з прав людини? 

 

1180. Яким поняттям охоплюються заходи, які можуть будь-яким 

способом частково вплинути на зміст права власності згідно Конвенції 

про захист прав та основоположних свобод 1950р.? 

 

1181. При позбавленні власності, чи може бути компенсація меншою, 

аніж ринкова вартість майна у деяких визначених випадках відповідно 

до Конвенції 1950р.? 

 

1182. Примусове (без відшкодування чи оплачуване) позбавлення 

власності – це? 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%81
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1183. Чи вірним є твердження, що більш вразливими до дії щодо них 

норм внутрішнього законодавства в сфері права власності є іноземці та 

особи без громадянства? 

 

1184. Яку справу ЄСПЛ було розпочато за двома заявами проти країни 

поданими правосуб’єктами, що стосувалися наслідків довгострокових 

дозволів на експропріацію та заборону щодо будівництва на території 

правосуб’єктів? 

 

1185. У якій справі ЄСПЛ заявниця вказала, що з початку турецької 

окупації їй було відмовлено у доступі до її власності і це є 

невиправданим втручанням у здійснення її права? 

 

1186. У якій справі ЄСПЛ заявник є благодійною організацією, яка 

була зареєстрована в 1999 р. і заснувала центр соціальної реабілітації 

для допомоги молоді? 

 

1187. У якій справі мало місце порушення ст. 1 Першого протоколу до 

Конвенції в частині відмови заявниці в доступі до її власності в 

північній частині Кіпру та наступної втрати контролю над нею? 

 

1188. Яка справа стосувалася позбавлення організації-заявника права 

власності на частину санаторію, який вона придбала у 2002 році? 

 

1189. У випадку, якщо власність використовується на шкоду людині і 

суспільству, чи може вона бути обмежена? 

 

1190. Чи мають право корінні народи на землі, території і ресурси, 

якими вони володіли, які вони займали або іншим чином 

використовували або набували? 

 

1191. Чи вірним є твердження, що відповідно до Конвенції про права 

інвалідів 2006 р., процедура успадкування майна осіб з інвалідністю є 

ускладненою? 

 

1192. Чи правильним є твердження, що ст. 1 Протоколу № 1 до 

Конвенції НЕ гарантує право на набуття власності, зокрема шляхом 

спадкування чи дарування? 

 

1193. Захоплення частини Кіпру Туреччиною та створення Турецької 

Республіки Північного Кіпру стосується якої справи? 

 

1194. Чи правильним є твердження, що виплати за трудовим договором 

включаються до мирного володіння майном згідно практики 

Європейського суду з прав людини? 



 

1195. 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? 

 

1196. Виходячи зі змісту Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини 

якого із зазначених прав стосується положення? «Кожна фізична або 

юридична особа має право мирно володіти своїм майном»? 

 

1197. Згідно статті 1 Протоколу №1 до Конвенції про захист прав та 

основоположних свобод 1950р. держава має право вводити в дію такі 

закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за 

користуванням майном відповідно до загальних інтересів або….для 

чого? 

 

1198. Виходячи зі змісту Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини 

якого із зазначених прав стосується положення? «Ніхто не може бути 

позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на 

умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного 

права»? 

 

1199. Виходячи зі змісту практики Європейського суду з прав 

людини чи має право держава 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? 

 

1200. Згідно статті 1 Протоколу №1 до Конвенції про захист прав та 

основоположних свобод 1950р. що означає «мирне володіння своїм 

майном»? 

 

1201. На які види поділяють дискримінацію? 

 

1202. Що розуміють під прямою дискримінацією? 

 

1203. Що розуміють під непрямою дискримінацією? 

 

1204. Неоднакове ставлення до осіб, які перебувають у відносно 

схожому становищі визначається як? 

 

1205. Однакове ставлення до осіб, що перебувають у різному 

становищі визначається як? 



 

1206. В межах якої організації була прийнята Конвенція про 

дискримінацію в галузі праці та занять 1958 p.? 

 

1207. Що НЕ вважається дискримінацією в галузі праці ст. 1 Конвенції 

про дискримінацію в галузі праці та занять 1958 p.? 

 

1208. Що НЕ вважається дискримінацією згідно ст. 4 Конвенції про 

дискримінацію в галузі праці та занять? 

 

1209. Який Протокол до Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 р. містить положення щодо загальної 

заборони дискримінації? 

 

1210. Протокол № 12 до Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 р. містить положення, що стосуються? 

 

1211. Щодо якого виду дискримінації міститься заборона в статті 14 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р.? 

 

1212. В якому з перерахованих актів НЕ міститься положень щодо 

заборони дискримінації? 

 

1213. Який з перерахованих актів містить положення щодо заборони 

дискримінації? 

 

1214. Які два взаємовиключні напрями у застосуванні ст. 14 Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод склалися на 

практиці? 

 

1215. Яка стаття Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод на практиці має два взаємовиключні напрями у застосуванні, 

зокрема не має автономного статусу і ,в той же час, має автономний 

характер? 

 

1216. У якій справі Суд вперше визнав автономність ст. 14 «Заборона 

дискримінації» Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод? 

 

1217. Які види зобов’язань із забезпечення права на недискримінацію 

передбачає Конвенція про захист прав та основоположних свобод 1950 

р.? 

 

1218. У чому полягає суть позитивного зобов’язання держави із 

забезпечення права на недискримінацію, згідно Конвенції про захист 



прав та основоположних свобод 1950 р.? 

 

1219. Яке зобов’язання держави із забезпечення права на 

недискримінацію, згідно Конвенції про захист прав та основоположних 

свобод 1950 р. полягає у забезпеченні дієвого користування захистом 

прав без дискримінації? 

 

1220. Яке зобов’язання держави із забезпечення права на 

недискримінацію, згідно Конвенції про захист прав та основоположних 

свобод 1950 р. полягає у не підданні громадян дискримінації у своїх 

офіційних актах? 

 

1221. Яку статтю Конвенції про захист прав та основоположних свобод 

1950 р. було порушено у справі «Пічкур проти України» 2013 р.? 

 

1222. Яке рішення було прийнято Європейським судом з прав людини у 

справі «Пічкур проти України» 2013 р.? 

 

1223. У якій справі було встановлено порушення ст. 14 «Заборона 

дискримінації» Конвенції 1950 р. у поєднанні зі ст. 1 Першого 

протоколу («Захист права власності»)? 

 

1224. Що постановив Європейський суд з прав людини у справі 

«Пічкур проти України» 2013 р.? 

 

1225. Що постановив Європейський суд з прав людини у справі «D.H. 

та інші проти Чеської Республіки» 2007 р.? 

 

1226. Яке рішення прийняв Європейський суд з прав людини у справі 

«Пічкур проти України» 2013 р., згідно якої заявник, пропрацювавши 

багато років в Україні та роблячи обов’язкові внески у пенсійний фонд, 

був позбавлений права на пенсію у зв’язку зі зміною місця проживання 

та виїздом за кордон?  

 

1227. Яке рішення прийняв Європейський суд з прав людини у справі 

«Пічкур проти України» 2013 р. щодо поновлення виплати пенсії?  

 

1228. Яке питання розглядалося у справі «Пічкур проти України» 2013 

р.? 

 

1229. Яке рішення прийняв ЄСПЛ «D.H. та інші проти Чеської 

Республіки» 2007 р., згідно якої заявники ‒ громадяни Чеської 

Республіки ромського походження були поміщені до спеціальних шкіл 

для дітей з особливими потребами та психічними розладами, в 
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результаті чого такі діти виявилися в істотно несприятливих умовах, 

адже піддалися менш сприятливому поводженню? 

 

1230. У якій справі було встановлено порушення ст. 14 «Заборона 

дискримінації» Конвенції 1950 р. у поєднанні зі ст. 2 Першого 

протоколу («Право на освіту»)? 

 

1231. У якій справі було встановлено порушення ст. 14 «Заборона 

дискримінації» Конвенції 1950 р. у поєднанні зі ст. 1 Першого 

протоколу («Захист права власності»)? 

 

1232. Яке питання розглядалося у справі «D.H. та інші проти Чеської 

Республіки» 2007 р.? 

 

1233. Яку статтю Конвенції про захист прав та основоположних свобод 

1950 р. було порушено у справі «D.H. та інші проти Чеської 

Республіки» 2007 р.? 

 

1234. У якій справі було встановлено порушення ст. 14 «Заборона 

дискримінації» Конвенції 1950 р. у поєднанні зі ст. 2 Першого 

протоколу («Право на освіту»)? 

 

1235. Який протокол до Конвенції про захист прав та основоположних 

свобод 1950 р. містить положення щодо загальної заборони 

дискримінації? 

 

1236. Дискримінацією ‒ є порушення принципу? 

 

1237. Як називається порушення принципу рівності? 

 

1238. Які дві основні форми має дискримінація?  

 

1239. Неофіційною є дискримінація, яка? 

 

1240. Який принцип означає зобов’язання держав забезпечувати рівне 

для чоловіків і жінок право користування всіма правами? 

 

1241. Який міжнародний акт був прийнятий в рамках ООН у 1965 році, 

який передбачав рівне відношення до людей незалежно від кольору 

шкіри? 

 

1242. Чи є порушенням прав людини згідно Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод та практики Європейського Суду з прав 

людини відмова державних органів у наданні дозволу на усиновлення 

дитини жінкою, яка перебувала у сталих одностатевих відносинах? 



 

1243. Які критерії оцінки, якими користується Європейський суд з прав 

людини у справах щодо заборони дискримінації для визначення межі 

між законним та забороненим? 

 

1244. В рамках якої організації була прийнята Конвенція проти 

катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність 

видів поводження та покарання? 

 

1245. Що означає поняття «сегрегація» відповідно до Конвенція проти 

катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність 

видів поводження та покарання 1984 р.? 

 

1246. Що означає поняття «апартеїд» відповідно до Конвенція проти 

катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність 

видів поводження та покарання 1984 р.? 

 

1247. Різновид дискримінації, який полягає у фактичному чи 

юридичному відокремленні в межах одного суспільства тих суспільних 

груп, які вирізняються за расовими, гендерними, соціальними, 

релігійними, мовними чи іншими ознаками, та в подальшому 

законодавчому обмеженні їхніх прав, згідно Конвенції проти катувань 

та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів 

поводження та покарання 1984 р.‒ це? 

 

1248. Офіційна політика расової дискримінації та гноблення, яку 

впродовж 1948-1991 рр. проводили правлячі кола Південно-

Африканської Республіки проти місцевого чорношкірого населення, а 

також переселенців з Азії, згідно Конвенція проти катувань та інших 

жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження 

та покарання 1984 р. ‒ це? 

 

1249. В чому основна цінність Проколу № 12 до Конвенції про захист 

прав та основоположних свобод 1950 р.? 

 

1250. До якого з цих актів у сфері заборони дискримінації приєдналася 

Україна? 

 

1251. За якою із вказаних ознак може здійснюватись дискримінація 

згідно Статуту ООН 1945 р.? 

 

1252. Яким із вказаних міжнародних актів передбачено, що всі особи є 

рівними перед судами і трибуналами? 
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1253. Яка з перерахованих конвенцій, які спеціально спрямовані на 

викорінення та запобігання окремим видам дискримінації НЕ прийнята 

в рамках ООН? 

 

1254. Яка з перерахованих конвенцій, які спеціально спрямовані на 

викорінення та запобігання окремим видам дискримінації НЕ прийнята 

в рамках Ради Європи? 

 

1255. Яка з перерахованих конвенцій, які спеціально спрямовані на 

викорінення та запобігання окремим видам дискримінації прийнята в 

рамках ООН? 

 

1256. Яка з перерахованих конвенцій, які спеціально спрямовані на 

викорінення та запобігання окремим видам дискримінації прийнята в 

рамках Ради Європи? 

 

1257. Основною особливістю Протоколу № 12 до Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод є те, що він? 

 

1258. Розширення сфери дії заборони дискримінації є заслугою? 

 

1259. Що відбувається у випадку якщо певний акт НЕ визначає, яке 

саме поводження вважається дискримінацією? 

 

1260. Вкажіть який орган уповноважений розглядати скарги щодо 

дискримінації згідно Міжнародного пакту про громадянські і політичні 

права? 

 

1261. Вкажіть який орган уповноважений розглядати скарги щодо 

дискримінації згідно Конвенції про права дитини? 

 

1262. Вкажіть який орган уповноважений розглядати скарги щодо 

дискримінації згідно Конвенцією про ліквідацію всіх форм 

дискримінації щодо жінок? 

 

1263. Вкажіть контрольний механізм оскарження дискримінації 

встановлений Міжнародним пактом про економічні, соціальні і 

культурні права? 

 

1264. Вкажіть значення терміну «стереотипізація» в контексті 

дискримінації? 

 

1265. Вкажіть значення терміну «маргіналізація» в контексті 

дискримінації? 

 



1266. Вкажіть значення терміну «інвізибілізація» в контексті 

дискримінації? 

 

1267. Вкажіть значення терміну «інфантилізація» в контексті 

дискримінації? 

 

1268. В контексті дискримінації, приписування певних негативних 

характеристик соціальним групам з метою обґрунтування подальшого 

обмеження їхніх прав ‒ це? 

 

1269. Виключення певних соціальних груп з «мейнстріму», де 

відбувається прийняття ключових соціальних, економічних, 

політичних рішень, розподіл ресурсів тощо в контексті дискримінації ‒ 

це? 

 

1270. Приписування представникам певної соціальної групи статусу 

подібного до дитячого, що символізує їхню неспроможність самостійно 

приймати важливі рішення та обґрунтовує обмеження їхніх прав і 

свобод ‒ це? 

 

1271. Вкажіть значення терміну «патронаж» в контексті дискримінації? 

 

1272. На підставі якого акта Комітетові із ліквідації дискримінації 

щодо жінок було надано повноваження приймати і розглядати 

повідомлення щодо порушення державами прав, закріплених 

Конвенцією про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 1979 

року? 

 

1273. Расизм в контексті дискримінації – це? 

 

1274. Дискримінація призводить до появи та розвитку системи? 

 

1275. Яким міжнародним актом регулюється «Дискримінація» в галузі 

праці? 

 

1276. Вкажіть значення терміну «медикалізація» в контексті 

дискримінації? 

 

1277. Вкажіть значення терміну «дегуманізація» в контексті 

дискримінації? 

 

1278. 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? 



 

1279. Створення образу представників певних соціальних груп, як 

таких, що потребують опіки, постійного догляду, або соціальних 

виплат для задоволення їхніх потреб, зокрема замість усунення 

перешкод, які заважають цим групам брати участь у соціальному, 

політичному, економічному або культурному житті на рівних підставах 

з іншими ‒ це? 

 

1280. Приписування статусу «хворого» представникам певних 

соціальних груп або описування певного суспільного феномену, 

пов’язаного з такими групами, як «хвороби»? 

 

1281. Ставлення або описування людей як речей або станів, наприклад 

«інвалід», «діабетик», «СПІДозник» і т.д. в контексті дискримінації ‒ 

це? 

 

1282. Щодо здійснення яких прав Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод та Протокол №12 забороняють 

дискримінацію? 

 

1283. Стереотипізація в контексті дискримінації ‒ це? 

 

1284. Маргіналізація в контексті дискримінації ‒ це? 

 

1285. Інвізибілізація в контексті дискримінації ‒ це? 

 

1286. Інфантилізація в контексті дискримінації ‒ це? 

 

1287. Ейджизм в контексті дискримінації ‒ це? 

 

1288. Переконаність в існуванні біологічно детермінованих людських 

рас і в тому, що деякі з них є від природи кращими або гіршими за інші 

побудова відносин у суспільстві та організація соціальних інститутів на 

основі цієї переконаності/ідеології, тощо ‒ це? 

 

1289. Негативна, занижена оцінка якостей людини в залежності від 

вікової групи, до якої вона належить надання необґрунтованих переваг 

старшим людям перед молодшими або навпаки ‒ це? 

 

1290. Вкажіть значення терміну «ейджизм»? 

 

1291. Вкажіть значення терміну «расизм»? 

 

1292. Що означає «дискримінація за ознакою інвалідності»?  

 



1293. Що означає дискримінація корінних народів? 

 

1294. Яком актом передбачено, що «Особи, що належать до меншин, 

мають право створювати свої асоціації та забезпечувати їх 

функціонування та підтримувати без будь-якої дискримінації вільні та 

мирні контакти з іншими членами своєї групи та з особами, що 

належать до інших меншин, а також контакти через кордони з 

громадянами інших держав, з якими вони зв'язані національними, 

етнічними, релігійними або мовними зв'язками»? 

 

1295. Право недискримінації за національною ознакою – це? 

 

1296. Яким міжнародним актом передбачено, що «Особи, які належать 

до корінних народів, мають право без будь-якої дискримінації 

користуватися всіма правами людини, визнаними в міжнародному 

праві»? 

 

1297. Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 

1950 р. також закріплено норму щодо заборони дискримінації, яка з 

вказаних ознак НЕ входить до дискримінації? 

 

1298. 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?  

 

1299. Що з наведеного відноситься до процесуальних прав, які має 

кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення? 

 

1300. Який орган Ради Європи уповноважений розглядати скарги 

фізичних осіб на порушення державами їх зобов’язань за Конвенцією 

про захист прав людини і основоположних свобод?  

 

1301. 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?  

 

1302. Принцип презумпції невинуватості, передбачений § 2 статті 6 

«Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, означає,що… ? 

 

1303. 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?  



 

1304. 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)?  

 

1305. 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?  

 

1306. 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?  

 

1307. Який державний орган (посадова особа) представляє Україну як 

сторону при розгляді справ Європейським Судом з прав людини, 

зокрема у справах щодо порушення ст. 6 «Право на справедливий суд» 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?  

 

1308. 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?  

 

1309. 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?  

 

1310. 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?  

 

1311. 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?  

 



1312. 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?  

 

1313. В рішенні у справі Олександр Волков проти України 2013 р. і 

справі Бурмич та інші проти України 2017 р., посилаючись на статті 6 § 

1, 13, та статтю 1 Протоколу № 1, заявники скаржились на невиконання 

чи несвоєчасне виконання рішень національних судів, винесених на 

їхню користь, та відсутність ефективного засобу правового захисту на 

національному рівні щодо їхніх скарг за Конвенцією. Який орган за 

рішення Суду має комунікувати всі подібні справи з українською 

владою до щодо виконання даного рішення?  

 

1314. 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? 

 

1315. Принцип презумпції невинуватості, передбачений частина 2 

статті 6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод, означає, що…? 

 

1316. 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? 

 

1317. 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)? 

 

1318. 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? 

 

1319. 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? 

 



1320. Відповідно до статті 6 «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? 

 

1321. 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)? 

 

1322. 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? 

 

1323. З якого моменту починає спливати «розумний строк», протягом 

якого особа має право отримати в кримінальному процесі остаточне 

рішення щодо обґрунтованості / необґрунтованості звинувачення проти 

неї (ч.1 ст.6 «Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод)? 

 

1324. Принцип презумпції невинуватості щодо особи, яка підозрюється 

у вчиненні злочину (ст.6 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод) діє? 

 

1325. Згідно практики Європейського суду з прав людини якою мірою 

залежить застосування принципу презумпції невинуватості від 

результатів розслідування? 

 

1326. Які права в сфері права на захист (ч. 3 (с) ст. 6 «Право на 

справедливий суд») гарантує Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод особі, яку звинувачують у скоєнні 

кримінального злочину? 

 

1327. 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)? 

 

1328. 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? 



 

1329. 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? 

 

1330. Що з наведеного є порушенням права на справедливий суд (ст. 6 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод)? 

 

1331. Виходячи зі 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)? 

 

1332. 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? 

 

1333. 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)? 

 

1334. Яке з названих прав не належить до мінімальних прав 

обвинуваченого згідно з принципами ст. 6 Конвенції про захист прав 

людини т основоположних свобод? 

 

1335. Виходячи зі змісту прав, що захищені Конвенцією про захист 

прав людини і основоположних свобод, гарантією реалізації якого 

права є презумпція невинуватості? 

 

1336. 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? 

 

1337. 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)? 

 

1338. 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)? 

 

1339. 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? 

 

1340. 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? 

 

1341. 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)? 

 

1342. 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? 

 

1343. Що з наведеного дозволяє визнавати допустимим доказом 

показання з чужих слів? 

 

1344. 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? 

 

1345. 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? 

 

1346. 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? 

 



1347. 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? 

 

1348. 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? 

 

1349. 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)? 

 

1350. Згідно Загальної декларація прав людини 1948 р. кожна людина 

для обґрунтованості пред’явленого обвинувачення має право на те.. ? 

 

1351. Право кожної людини на ефективне поновлення у правах 

компетентними національними судами в разі порушення її основних 

прав, наданих їй конституцією або законом закріплене в? 

 

1352. Положення ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські і 

політичні права (МПГПП)1966 р. застосовуються до? 

 

1353. Відповідно до положення ст. 14 Міжнародного пакту про 

громадянські і політичні права (МПГПП)1966 р.? 

 

1354. Згідно частина 2 ст. 14 МПГПП кожен, кого обвинувачено у 

вчиненні кримінального правопорушення, має право? 

 

1355. До якого моменту відповідно до Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод особа, яку звинувачено у скоєнні 

кримінального правопорушення вважається невинуватою? 

 

1356. Мінімальні гарантії особи, проти якої висунуто кримінальне 

обвинувачення відповідно до положення ст. 14 Міжнародного пакту 

про громадянські і політичні права (МПГПП)1966 р. включають? 

 

1357. Мінімальні гарантії особи, проти якої висунуто кримінальне 

обвинувачення відповідно до положення ст. 14 Міжнародного пакту 

про громадянські і політичні права (МПГПП)1966 р. включають? 

 



1358. Мінімальні гарантії особи, проти якої висунуто кримінальне 

обвинувачення відповідно до положення ст. 14 Міжнародного пакту 

про громадянські і політичні права (МПГПП)1966 р. включають? 

 

1359. Мінімальні гарантії особи, проти якої висунуто кримінальне 

обвинувачення відповідно до положення ст. 14 Міжнародного пакту 

про громадянські і політичні права (МПГПП)1966 р. включають? 

 

1360. Мінімальні гарантії особи, проти якої висунуто кримінальне 

обвинувачення відповідно до положення ст. 14 Міжнародного пакту 

про громадянські і політичні права (МПГПП)1966 р. включають? 

 

1361. Мінімальні гарантії особи, проти якої висунуто кримінальне 

обвинувачення відповідно до положення ст. 14 Міжнародного пакту 

про громадянські і політичні права (МПГПП)1966 р. включають? 

 

1362. Мінімальні гарантії особи, проти якої висунуто кримінальне 

обвинувачення відповідно до положення ст. 14 Міжнародного пакту 

про громадянські і політичні права (МПГПП)1966 р. включають? 

 

1363. Мінімальні гарантії особи, проти якої висунуто кримінальне 

обвинувачення відповідно до положення ст. 14 Міжнародного пакту 

про громадянські і політичні права (МПГПП)1966 р. включають? 

 

1364. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 

(МПГПП)1966 р гарантує? 

 

1365. Чи можливо відповідно до Міжнародного пакту про громадянські 

і політичні права (МПГПП)1966 р. бути вдруге засудженим чи 

покараним за той самий злочин відповідно до закону і кримінально-

процесуального права кожної країни? 

 

1366. Конвенція про захист прав та основоположних свобод 1950 р. 

гарантує,що? 

 

1367. Право на справедливий суд включає в себе? 

 

1368. Відповідно до Конвенції про захист прав та основоположних 

свобод 1950 р., які аспекти має право на суд? 

 

1369. Елементом права на суд є? 

 

1370. Ключовим принципом, який має скеровувати тлумачення ст. 6 

Конвенції про захист прав та основоположних свобод 1950 р. є? 

 



1371. Принцип res judicat означає? 

 

1372. Правова певність передбачає? 

 

1373. Що таке «суд» відповідно до Конвенції про захист прав та 

основоположних свобод 1950 р.? 

 

1374. Якій вимозі повинен відповідати «суд»? 

 

1375. Міжнародний комерційний арбітраж при Торгово-промисловій 

палаті України є судом у розумінні Конвенції про захист прав та 

основоположних свобод 1950 р.? 

 

1376. Чи може рішення комісії з трудових спорів бути прирівняне до 

судового рішення? 

 

1377. Термін «суд, встановлений законом», у ст. 6 Конвенції про захист 

прав та основоположних свобод 1950 р. означає..? 

 

1378. Що слід розуміти під «обвинуваченням»? 

 

1379. Право на доступ до суду? 

 

1380. До легітимних обмежень права на доступ до суду належить? 

 

1381. Збирання доказів судом за власною ініціативою згідно зі ст. 6 

«Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод..? 

 

1382. Принцип «справедливого судового розгляду» застосовується? 

 

1383. В судових процесах, де зіштовхуються протилежні приватні 

інтереси, рівність сторін, згідно з практикою Суду, передбачає? 

 

1384. Органічні гарантії справедливості судового процесу 

передбачають? 

 

1385. До органічних гарантій справедливості судового процесу 

належить? 

 

1386. Функціональні гарантії спрямовані на? ? 

 

1387. Що передбачає поняття справедливого судового розгляду? 

 



1388. Чи має право обвинувачений на перегляд справи щодо 

обґрунтованості пред’явленого йому обвинувачення за його 

присутності, коли національне законодавство дозволяє рух процесу, 

незважаючи на відсутність «обвинуваченого»? 

 

1389. Чи обмежується «право бути вислуханим» у судовому процесі 

першою інстанцією? 

 

1390. Чи повинен за загальною вимогою справедливого судового 

розгляду рішення суд мотивувати свої рішення? 

 

1391. Чи є правило про публічність розгляду справи абсолютним? 

 

1392. Що слід взяти до уваги для вирішення питання про те, чи можна 

конкретний суд вважати незалежним, з позиції Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод? 

 

1393. Чи має право член суду виявляти будь-яку особисту прихильність 

або упередженість відповідно до суб’єктивного критерію 

безсторонності? 

 

1394. Що є моментом початку тривалості цивільного процесу в 

розумінні Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод? 

 

1395. Що є кінцевою датою тривалості процесу в розумінні Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод? 

 

1396. Одним із критеріїв, яким керується Суд, аби оцінити 

«розумність» тривалості процесу, є?..? 

 

1397. Чи охоплює тривалість цивільного процесу виконавче 

провадження у справі? 

 

1398. Чи має виконання судового рішення, ухваленого будь-яким 

судом розглядатись як невід’ємна частина судового розгляду у сенсі ст. 

6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? 

 

1399. Чи може виконавче провадження бути відокремлене від судового 

провадження згідно Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод? 

 

1400. Чи є виконавче та судове провадження цілісним процесом? 

 

1401. Чи можна затримувати виконання судового рішення? 



 

1402. Чи є виправданням тривалого невиконання остаточного судового 

рішення брак коштів у бюджеті держави? 

 

1403. Чи діє презумпція невинуватості протягом усього кримінального 

процесу? 

 

1404. Чи стосується презумпція невинуватості адміністративних та 

дисциплінарних правопорушень? 

 

1405. Чи дає презумпція невинуватості у розумінні ч. 2 ст. 6 Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод особі, 

«обвинуваченій у вчиненні злочину», право на відшкодування її витрат 

або право на компенсацію за законне утримання під вартою у випадку, 

коли провадження проти неї було закрито? 

 

1406. Що включає право на ефективний юридичний захист відповідно 

до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? 

 

1407. Що включає право на ефективний юридичний захист відповідно 

до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? 

 

1408. Чи включає право на ефективний засіб юридичного захисту 

можливість компенсації шкоди, якщо її було завдано? 

 

1409. Чи гарантує ст. 13 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод обов’язкове задоволення на національному 

рівні будь-якої скарги особи, що звертається за захистом свого права? 

 

1410. Якого принципу повинен дотримуватися суд при розгляді 

кримінального правопорушення, пов’язаного зі збройним конфліктом?  

 

1411. Якого принципу повинен дотримуватися суд при розгляді 

кримінального правопорушення, пов’язаного зі збройним конфліктом?  

 

1412. Як класифікуються людські права за суб’єктною сферою дії? 

 

1413. Громадянин Іспанії Л. був затриманий правоохоронцями у зв’язку з 

підозрою у підготовці терористичного акту. У поліції у нього раптово 

почались болі в області серця, але черговий поліції не відреагував на 

скарги затриманого, вважаючи їх симуляцією. Вранці громадянин Л. 

помер у своїй камері. Чи існує порушення статті 2 Європейської 

конвенції про захист прав та основоположних свобод людини? 


