
ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ ДО МІЖНАРОДНИХ СУДОВИХ ІНСТИТУЦІЙ ТА 

ВИКОНАННЯ ЇХ РІШЕНЬ 

1. До  реґіональних міжнародних організацій захисту прав людини відносять: 

2. Рішення міжнародного комерційного арбітражу може бути скасовано у разі, якщо: 

3. Рішення іноземного суду може бути пред’явлено до примусового виконання в 

Україні протягом: 

4. Питання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду 

розглядається: 

5. Судове доручення іноземного суду судом України не приймається до виконання, у 

разі якщо воно: 

6. Текст Конвенції про захист прав людини і основних свобод було узгоджено і 

відкрито для підписання членами Ради Європи у: 

7. Верховна Рада України ратифікувала конвенцію у: 

8. Чи є Україна Стороною Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод? 

9. Визначте місце Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод в 

системі українського законодавства. 

10. Зобов’язання держав-учасниць Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 р. Полягають у: 

11. Які суди в Україні при розгляді справ повинні застосовувати Конвенцію про захист 

прав людини і основоположних свобод 1950 р. і практику Європейського суду з 

прав людини як джерело права ? 

12. Чим визначається обов’язковість рішення Європейського Суду з прав людини для 

України? 

13. Відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

затримання особи за відсутності підстав чи обставин, що прямо визначені в 

Конвеції, буде визнано: 

14. Який Закон України регулює відносини, що виникають у зв’язку з обов’язком 

держави виконати рішення Європейського Суду з прав людини у справах проти 

України? 

15. Відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод право 

на життя належить: 

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

захист прав людини і основоположних свобод обмеження цього права: 

17. Яке з перелічених прав людини і основоположних свобод, що захищаються 

Конвенцією по захист прав людини і основоположних свобод, не підлягає ніяким 

обмеженням і не допускає ніяких винятків? 

18. Яке з перелічених прав людини і основоположних свобод не захищене Конвенцією 

про захист прав людини і основоположних свобод? 

19. Яке з перелічених прав людини і свобод захищено Конвенцією про захист прав 

людини і основоположних свобод? 

20. Хто з перелічених суб’єктів не наділений правом подавати до Європейського суду з 

прав людини скарги на порушення Україною прав людини і основоположних 

свобод? 

21. Хто з перелічених суб’єктів не наділений правом подавати до Європейського суду з 

прав людини скарги на порушення Україною прав людини і основоположних 

свобод? 



22. Скарга якого з наведених суб’єктів проти України є неприйнятною у 

Європейському Суді з прав людини? 

23. Щодо 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 об’єднання? 

24. У якому складі Європейський суд з прав людини розглядає справи? 

25. Яку умову Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод визначає у 

якості умови , за якої особа має право на шлюб? 

26. 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? 

27. У яких випадках застосування смертної кари не є порушенням ст. 2 «Право на 

життя» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколів 

6 і 13 до неї? 

28. Визначте характер права на свободу та особисту недоторканість ( ст.5 Конвенції 

про захист прав людини і основних свобод) з огляду на ступінь його абсолютності. 

29. Відповідно до змісту ст. 4 “Заборона рабства та примусової праці” Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод, до якого виду роботи (видів 

діяльності) може бути віднесена “робота чи служба, що є частиною звичайних 

громадських обов’язків”? 

30. Відповідно до змісту ст. 4 “Заборона рабства та примусової праці” Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод, до якого виду роботи (видів 

діяльності) може бути віднесена “служба, що вимагається замість обов’язкової 

військової служби”? 

31. Яке з перелічених прав людини НЕ належить до каталогу прав, що захищаються 

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод? 

32. Яке з перелічених прав належить до каталогу прав, що захищаються Конвенцією 

про захист прав людини і основоположних свобод? 

33. Яке з перелічених прав належить до каталогу прав, що захищаються Конвенцією 

про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколами до неї? 

34. 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 ? 

35. 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? 

36. Чи передбачає ст.8 «Право на повагу до особистого чи сімейного життя» Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод обмеження цього права: 

37. Визначте місце (за юридичною силою) в ієрархії нормативно-правових актів 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конституції України, 

Законів України. 

38. Яке з визначень розкриває зміст поняття “втручання відбувається відповідно до 

закону”, що Європейський Суд з прав людини використовує для визначення 

правомірності втручання держави в права людини (їх обмеження, тощо)? 

 

39. Відповідно до ст. 10 “Право на свободу вираження поглядів ”Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод які цілі обмеження права на свободу 



вираження поглядів не можуть бути підставою для визнання такого обмеження 

правомірним? 

40. Відповідно до ст. 10 “Право на свободу вираження поглядів ” Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод які цілі обмеження права на свободу 

вираження поглядів є підставою для визнання такого обмеження правомірним? 

41. Відповідно до ст. 2 “Право на життя” Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод”, які цілі виключно необхідного застосування сили можуть 

бути підставою правомірного позбавлення життя ? 

42. Відповідно до ст. 2 “Право на життя” Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод,” які цілі виключно необхідного застосування сили можуть 

бути підставою правомірного позбавлення життя? 

43. Відповідно до ст. 2 “Право на життя” Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод,” які цілі виключно необхідного застосування сили можуть 

бути підставою правомірного позбавлення життя? 

44. Що з наведеного належить до складових права на свободу вираження поглядів ( 

ст.10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод)? 

45. На яких умовах може бути обмежено право не бути підданому катуванню чи іншим 

видам неналежного поводження (ст. 3 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод )? 

46. За яких умов визнається допустимим втручання в право на свободу вираження 

поглядів (ст. 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод )? 

47. 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? 

48. В яких випадках Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 

допускає обмеження права не бути підданому катуванню? 

49. В яких випадках Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 

допускає втручання в право не бути підданому принижуючому гідність 

поводженню? 

50. В яких випадках Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 

допускає втручання в право не бути підданому нелюдському поводженню? 

51. Який державний орган (посадова особа) представляє Україну як сторону при 

розгляді справ Європейським Судом з прав людини? 

52. 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? 

53. На які види робіт чи занять не поширюється поняття «примусова чи обов’язкова 

праця» ? 

54. Щодо здійснення яких прав Конвенція про захист прав людини і основоположних 

свобод 1950 року та Протоколи до неї забороняють дискримінацію? 

55. Як, відповідно до ст. 9"Свобода думки, совісті і релігії"Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод, особа може сповідувати релігію або 

переконання? 

56. Чи дозволяє ст. 9 "Свобода думки, совісті і релігії "Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод обмежувати право на свободу думки, совісті та 

релігії? 



57. 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? 

58. Що з наведеного відноситься до випадків виключно необхідного застосування сили, 

які прямо вказані у статті 2 "Право на життя" Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, як виключення із загальної заборони свавільного 

позбавлення життя? 

59. Що з наведеного відноситься до процесуальних прав, які має кожен , кого 

обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення? 

60. Що з наведеного не відноситься до процесуальних прав, які має кожен, кого 

обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення? 

61. Чи може держава згідно Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод втручатися у рішення особи про зміну своєї релігії? 

 

62. Відповідно до тлумачень ст. 10 Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод у рішеннях Європейського суду 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? 

63. 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? 

64. 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? 

65. 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 та 

основоположних свобод? 

 

66. 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? 

67. Виходячи зі стандартів статті 3 «Заборона катуванн» Конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод, якими мають бути наслідки вимоги про 

екстрадицію особи до країни, де існує ризик застосування до неї катувань? 

68. Яка з наведених обставин не може бути підставою для обмеження публічності 

судового розгляду (обмеження доступу преси та публіки) відповідно до статті 6 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод ? 

69. 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? 

70. Що є складовими права на свободу вираження поглядів? 

71. Відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від яких 

конвенційних зобов’язань держави можуть відступити під час надзвичайної 

ситуації ? 



72. Право на вільні вибори, що закріплено у статті 3 Протоколу 1 до Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод поширюється на: 

73. На які види робіт чи занять не поширюється поняття «примусова чи обовязкова 

праця» ? 

74. 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)? 

75. Який орган Ради Європи здійснює нагляд за виконанням державами рішень 

Європейського суду з прав людини,в яких встановлено порушення зобовязань 

держав за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод? 

76. З якої дати Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод набула 

чинності для України? 

77. З яких джерел фінансується виконання рішення Європейського Суду з прав 

людини, яким визнано порушення Україною прав людини? 

78. Чи буде оприлюднення повного тексту рішення касаційного суду шляхом його 

розміщення в загальнодоступній базі судових рішень (без проголошення під час 

розгляду) відповідати принципу публічності проголошення судового рішення (ст. 6 

«Право на справедливий суд» Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод)? 

79. Виходячи зі змісту ст.10 «Свобода вираження поглядів» Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод та практики Європейського Суду з прав людини 

визначте відмінність між фактами та оціночними судженнями? 

80. Який державний орган (посадова особа) представляє Україну як сторону при 

розгляді справ Європейським Судом з прав людини? 

81. Що з наведеного є порушенням заборони катувань, що передбачена статтею 3 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? 

82. Які з наведених ознак дозволяють відмежувати катування від інших видів 

поводження, що заборонені відповідно до статті 3 Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод? 

83. Відповідно до українського законодавства у якій спосіб український суд при 

розгляді справи може посилатись на текст рішення Європейського Суду з прав 

людини? 

84. Відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод відмова 

уповноваженого державного адміністративного органу провести розслідуання заяви 

особи про факт її побиття під час перебування у слідчому ізоляторі буде визнано: 

85. 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? 

86. Відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та 

практики Європейського Суду з прав людини до якого типу зобов’язань держави 

належить обов’язок (вимога) введення кримінальної відповідальності за торгівлю 

людьми ? 

87. Яке з наступних тверджень щодо можливості позбавлення життя ембріону 

відображає базовий підхід Європейського Суду з прав людини у справах щодо 

застосування аборту (стаття 2 «Право на життя» Конвенції)? 

88. Відповідно до змісту ст.5 «Право на свободу та особисту недоторканність» 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики 



Європейського суду з прав людини як має визначатись (кваліфікуватись) примусове 

перебування психічнохворої особи у лікарні закритого типу на підставі судового 

рішення: 

89. Виходячи зі змісту Конвенції про захист прав людини та 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 ? 

90. В яких із наведених ситуацій є порушення принципу рівності сторін судового 

провадження ( ст.6 “Право на справедливий суд” Конвенції про захист прав людини 

та основних свобод? 

91. 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". 

92. Яка з наведених обставин має бути визнана вирішальним доказом факту катування 

або нелюдського поводження у розумінні ст.3 «Заборона катування» Конвенції про 

захист прав людини і основних свобод? 

93. 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 ? 

94. Що з наведеного дозволяє визнавати допустимим доказом показання з чужих слів? 

95. 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? 

96. Який з наведених органів відповідає критеріям “ суду “, що визначені у ст. 6 “Право 

на справедливий суд” Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? 

97. 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? 

98. Визначте, виходячи з українського контексту, зміст поняття «обгрунтована 

підозра», що використовується у статті 5 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод як підстава для «законного арешту чи затримання особи, 

здійснене з метою допровадження її до компетентного судового органу за наявності 

обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо обґрунтовано 

вважається необхідним запобігти вчиненню нею правопорушення чи її втечі після 

його вчинення». 

99. 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 ? 

100. Виходячи зі змісту Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

та практики Європейського суду з прав людини, як має оцінюватись відсутність у 

законодавстві зобовязань держави щодо повідомлення особи про застосування 

щодо неї таємного спостереження після завершення відповідних заходів (перевірка 

кореспонденції, тощо)? 



101. Особі , що відбуває покарання у вигляді довічного позбавлення волі, на підставі 

відомчої інструкції, яка ніколи не була офіційно оприлюднена, заборонено 

листування із членами сім’ї. Виходячи з наведених обставин яку з умов 

правомірності обмеження прав людини в даному випадку порушено державою? 

102. До складу Міжнародного кримінального суду входять:  

 

103. Строк повноважень суддів Міжнародного кримінального суду становить: 

o 6 років; 

104. Міжнародний кримінальний суд може призначити одне з таких покарань: 

105. Суд  Європейського Союзу створений у: 

 

106. Штаб-квартира Суду Європейського Союзу знаходиться в місті: 

 

107. До склад Суду  Європейського Союзу входять 

 

108. Термін їх повноважень суддів Суду  Європейського Союзу складає: 

 

109. Трибунал зі справ публічної служби Європейського Союзу складається з: 

 

Метою створення Ліги націй було: 

 

Статут Ліги Націй набув чинності: 

 

Судовим органом Ліги Націй було створено: 

 

Регламент судового органу Ліги Націй було прийнято: 

 

Яка з держав не визнала юрисдикцію судового органу Ліги Націй за час його 

діяльності: 

 

Перша сесія судового органу Ліги Націй відбулася у: 

 

Робота судового органу Ліги Націй тривала до: 

 

Ідея створення Міжнародного Суду ООН з’явилася у: 

 

Перші судді Міжнародного суду ООН були обрані: 

 

Перша справа, яка подана на розгляд Міжнародного Суду ООН, стосувалась: 

 

Міжнародний Суд ООН складається з: 

 

У Статуті Міжнародного Суду ООН міститься наступне положення про те, що особа, 

яку можна розглядати як громадянина більш ніж однієї держави, вважається 

громадянином тієї держави, в якій вона:  

 

Члени Міжнародного Суду ООН обираються: 



 

Згідно розподілу місць в Міжнародному Суді ООН за головними географічними 

регіонами світу на сьогодні Африку представляють: 

 

Згідно розподілу місць в Міжнародному Суді ООН за головними географічними 

регіонами світу на сьогодні Східну Європу представляють: 

 

До складу Міжнародного Суду ООН завжди входять судді, які є 

 

Члени Міжнародного Суду ООН обираються терміном на: 

 

Оновлення однієї третини складу Міжнародного Суду ООН відбувається;  

 

Голова та віце-голова (або Президент та віце-президент) Міжнародного Суду ООН 

обираються: 

 

Секретар Міжнародного Суду ООН обирається на  

 

Секретаріат Міжнародного Суду ООН є: 

 

Що з переліченого не відноситься до повноважень Секретаря Міжнародного Суду 

ООН: 

 

До штату Секретаріату Міжнародного Суду ООН не входять: 

 

Офіційною мовою Міжнародного Суду ООН є: 

 

Місце виконання Міжнародним Судом ООН своїх функцій: 

 

У місті перебуванні Міжнародного Суду ООН повинні проживати: 

 

Час та тривалість відпустки суддів Міжнародного Суду ООН визначається: 

 

Крім випадків, спеціально передбачених Статутом Міжнародного Суду ООН, Суд 

засідає: 

 

Для розгляду окремих категорій справ (трудових справ, справ, які стосуються транзиту 

і зв’язку) Міжнародний Суд ООН за необхідності створює: 

 

Камера ad hoc у складі Міжнародного Суду ООН створена для: 

 

Сторонами у справах, які розглядаються Міжнародним Судом ООН, можуть бути: 

 

До юрисдикції Міжнародного Суду ООН відносяться: 

 

Міжнародний Суд ООН, вирішуючи передані йому справи на основі міжнародного 

права, не застосовує: 



 

Форма судочинства у Міжнародному Суді ООН: 

 

Письмовий виклад Міжнародному Суду ООН позиції сторони спору має назву: 

 

Про порушення якої з перелічених конвенцій Україна подала Росію до Міжнародного 

суду ООН  

 

Який з перелічених тимчасових заходів щодо Росії було застосовано Міжнародним 

судом ООН: 

 

Яку з перелічених нижче справ за участю України було розглянуто Міжнародним 

судом ООН: 


