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«Великий брат слідкує за тобою»? 
Розумне очікування приватності в 
цифрову еру. 

ГАННА ЮДКІВСЬКА

https://youtu.be/gHVJuuvITOQ

Видворення іноземців 

ЕРІК МОСЬЕ

https://youtu.be/Y7w7_2KFuR0

Право на допит свідків у кримінальному 
провадженні відповідно до пункту 3(d) 
статті 6 Європейської конвенції з прав 
людини. 

КАРЛО РАНЦОНІ

https://youtu.be/g5DBDZJ1s6s

Позитивний обов’язок держави 
розслідувати та переслідувати побутове 
насилля: нещодавня практика 
Європейського суду з прав людини. 
 
ЛАТІФ ХУСЕЙН 
 
https://youtu.be/Q_mSWWAp0RY
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Свобода розсуду в умовах 
демократичної трансформації.
 
НОНА ЦОЦОРІЯ 
 
https://youtu.be/Q24TjTqSWNA

ПЕТРО РАБІНОВИЧ 
 
https://youtu.be/TQjuWeBlrtc

 

Конституційна скарга як засіб 
визначення конституційності законів, що 
обмежують права людини.
 
СТАНІСЛАВ ШЕВЧУК 
 
https://youtu.be/VSWurtsBSJw

Відповідність заочного провадження 
вимогам статей 5 і 6 Європейської 
конвенції з прав людини.
 
АНДРЕА ТАМ’ЄТТІ 
 
https://youtu.be/HaSC4vjiOjw
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Право на репарацію в міжнародному 
праві для жертв збройних конфліктів: чи 
пропонує Європейська конвенція з прав 
людини панацею?
 
МИКОЛА ГНАТОВСЬКИЙ 
 
https://youtu.be/q78MgQOqkxk

Деякі аспекти застосування статті 6 
Конвенції у кримінальних справах, 
особливо у контексті збирання, 
допустимості та оцінки доказів.
 
ТАРАС ВАВРИНЧУК 
 
https://youtu.be/zIYMiUYPO1s

Обов’язок національних судів 
мотивувати рішення в цивільних справах: 
погляд прецедентної практики 
Європейського суду з прав людини.
 
ТАРАС ПАШУК 
 
https://youtu.be/QbB2a-uRWIU

Національне законодавство та судовий 
захист щодо конфлікту в Україні: 
проблемні питання, можливі способи 
вирішення.
 
ОЛЕКСАНДР АГЄЄВ 
 
https://youtu.be/HMgCZ_DAq9g

Застосування статті 1 Першого 
протоколу до Конвенції Європейським 
судом з прав людини щодо ситуацій 
військового конфлікту.
 
ІВАН ЛІЩИНА 
 
https://youtu.be/NBgE4lRCiio 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Ефективні національні засоби захисту у 
системі Європейської конвенції: 
необхідність прогресу в Україні.
 
КЛЕР БРАУН 
 
https://youtu.be/yoBeU1E7rQQ

Судова реформа в Україні та виконання 
рішень Європейського суду з прав 
людини у справах, в яких встановлено 
порушення статті 6 Європейської 
конвенції з прав людини.
 
ХАННЕ ЮНКЕР 
 
https://youtu.be/rNtcTMmPUU4

Особливості виконання Україною рішень 
Європейського суду з прав людини.
 
ІВАН ЛІЩИНА 
 
https://youtu.be/glh2PEH9hFY

Принцип субсидіарності, ефективність 
нагляду та виконання рішень 
Європейського суду з прав людини: 
досвід України.
 
ПАВЛО ПУШКАР 
 
https://youtu.be/Nva1RlyP_3c

Чи встановлення кримінальної 
відповідальності за невиконання рішень 
ЄСПЛ досягло поставленої мети в 
Україні?
 
СВІТЛАНА ХИЛЮК 
 
https://youtu.be/hD1c6FLoclk
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Заключні коментарі від організаторів.
 
https://youtu.be/XOTwEyiv8xI

Вручення сертифікатів. 
 
https://youtu.be/YEk1Ofx9_38

В межах Проекту Координатора проектів ОБСЄ в Україні 
«Гарантування дотримання прав людини при здійсненні правосуддя» 

за фінансової підтримки Уряду Канади  
 

 

!  
ВЕРХОВНИЙ СУД 

УКРАЇНИ

!  
Міністерство освіти і науки України 

Львівський національний 
університет 

імені Івана Франка 
Юридичний факультет !

!  
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ 

УКРАЇНИ

K

https://youtu.be/XOTwEyiv8xI
https://youtu.be/YEk1Ofx9_38

