Основи діяльності Європейського Суду з прав людини
1. Мета - навчити студентів на основі застосування компаративного методу та
методу автономного тлумачення захищати права людини і основоположні
свободи на підставі положень Конвенції і прецедентного права ЄСПЛ.
2. Студент повинен знати:
 юридичну природу Конвенції і практики ЄСПЛ;
 природу прав людини і основоположних свобод на основі розумінн
 я сутності змісту основного права, розмежування поняття права і
свободи, категорії «втручання» та змісту трискладового тесту;
 на яких засадах ЄСПЛ може змінювати свої stare decisis з урахуванням
особливостей динамічного тлумачення Конвенції;
 організацію та структуру ЄСПЛ;
 порядок звернення і процедуру розгляду справ у ЄСПЛ;
 механізм виконання рішень ЄСПЛ у національну правову систему
України;
вміти:
 застосовувати автономну методику тлумачення Конвенції у поєднанні із
конституційно-конформним тлумаченням Конвенції;
 вміти аналізувати структуру прецедентного права ЄСПЛ, зокрема
розмежовувати ratio decidendi та obiter dictum/dicta рішень ЄСПЛ;
 складати юридичні висновки і звернення до ЄСПЛ на основі конкретних
юридичних справ;
 вести дискусію, аргументувати власну правову позицію, вміти коригувати
її у ході дискусії і судового процесу;
 ураховувати прецедентне право ЄСПЛ і положення Конвенції при веденні
юридичних справ для своїх клієнтів.
3. Зміст дисципліни
Змістовий модуль 1.
Тема 1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод
Тема 2. Структура і організація ЄСПЛ
Тема 3. Процедура розгляду справ ЄСПЛ
Тема 4. Тлумачення Конвенції ЄСПЛ
Тема 5. Юридична природа і порядок виконання рішень ЄСПЛ
Тема 6. Право на життя. Право на свободу
Тема 7. Заборона катувань, нелюдського та поводження або покарання, що
принижує гідність. Заборона рабства і примусової праці
Змістовий модуль 2.
Тема 8. Право на справедливий судовий розгляд. Право на ефективний засіб
правового захисту.
Тема 9.Nulum crimen sine lege та зворотна сила закону. Принцип non bis in idem.
Тема 10. Право на повагу приватного життя.
Тема 11. Свобода думки, совісті і віросповідання. Свобода вираження.

Тема 12. Свобода мирних зібрань та об’єднання.
Тема 13. Заборона дискримінації.
Тема 14. Право власності.
Тема 15. Право на вільні вибори.
4. Викладацький склад:
Ткаченко В. В. - к.ю.н., доцент кафедри адміністративного та
інформаційного
права
http://ur.sau.sumy.ua/2014/251/tkachenko-vitavitaliivna.html
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