
«Катування та нелюдське  
поводження: практика ЄСПЛ 
в розрізі статті 3»

КУРС
ОНЛАЙН

16-29
КВІТНЯ

12
ГОДИН

3 експертні 
модулі, які 
включають 
6 лекцій, 

інтерактиви 
і завдання, 
тривалістю  

2 год.

АПЛІКАЦІЙНИЙ ДЕДЛАЙН 

12 КВІТНЯ

УКРАЇНСЬКА

ДО 20 ОСІБ

Мова викладання

Місць в групі

ЕЛЕКТРОННИЙ 
СЕРТИФІКАТ

По закінченню

1500 ₴
Ціна

3 3 6 20
експертні
спікерки

модулі фахових, 
практичних, 

інтерактивних 
лекцій

осіб 
в групі

ДЛЯ КОГО КУРС
Ми віримо та сповідуємо принцип «lifelong learning», а тому впевнені, що 
даний курс зацікавить однаковою мірою практикуючих юристок та юрис-
тів, так і лише тих, хто починає свою кар’єру.

Юрист(к)и, адвокат(к)и, які у своїй 
практиці використовують та посила-
ються на практику ЄСПЛ у розрізі 
статті 3 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод; які 
планують подавати заяви до ЄСПЛ 
та супроводжувати їх; які зацікавлені 
надавати правову допомогу постраж-
далим від домашнього насильства.

Студент(к)и юридичних факультетів, 
які хочуть поглибити і актуалізува-
ти знання на тему, та отримати ряд 
практичних навичок для майбутньої 
професійної діяльності.

ЧОМУ ВАРТО ВІДВІДАТИ
• Розуміти суть рішень ЄСПЛ та їхній характер,
знаходити правову позицію у рішенні ЄСПЛ;

• Знати сферу застосування статті 3 Конвенції;

• Вміти співвідносити національне законодавство
з Конвенцією та застосовувати Конвенцію та практику
ЄСПЛ як джерело права та тлумачити національне
законодавство в дусі практики ЄСПЛ;

• Вміти правильно ідентифікувати домашнє на-
сильство, його види і особливості;

• Поглибити знання з особливостей розгляду
справ, пов’язаних із домашнім насильством відповідно
до міжнародних стандартів;

• Знати окремі рішення ЄСПЛ;

• Вміти готувати скарги до ЄСПЛ та супроводжува-
ти справи (практичні поради й лайфхаки)

Щ О Б

1 МОДУЛЬ ВЕРОНІКА ПЛОТНІКОВА

ПРОГРАМА
КУРСУ

2
лекції

2
години

2
години

«Стаття 3 Конвенції  про захист прав людини і основоположних свобод: 
міжнародний та національний вимір»

• Міжнародні та національні механізми реалізації конвенційних прав людини і зобов’язань держави;
• Сфера дії статті З Конвенції та її дотичність до питань домашнього насильства;
• Види неналежного поводження, які підпадають під відповідні заборони;
• Різновиди правових позицій, що містяться в рішеннях ЄСПЛ;
• Оцінка релевантності застосування практики ЄСПЛ на національному рівні.

2 МОДУЛЬХРИСТИНА КІТ

«Домашнє насильство у контексті статті 3 Європейської конвенції»

• Чому домашнє насильство розцінюється Європейським судом з прав людини, як жорстоке поводжен-
ня? Якого мінімального рівня жорстокості воно має досягти, щоб підпадати під дію статті 3 Європейської
конвенції?;
• Чи діти, які є свідками домашнього насильства вважаються такими, що зазнають жорстокого пово-
дження у розумінні статті 3 Конвенції?;
• Практика Європейського суду з прав людини у справах пов’язаних із домашнім насильством та засто-
сування статті 3;
• Особливості справ пов’язаних із домашнім насильством та застосування українськими судами рішень
ЄСПЛ по статті 3 у даній категорії справ.

3 МОДУЛЬ ЄВА СУШКО

• Особливості механізму захисту прав людини відповідно до Конвенції;
• Право на звернення до Суду;
• Критерії прийнятності заяви;
• Основні правила підготовки скарги до ЄСПЛ. Практичні нюанси і лайфхаки;
• Як ефективно описати факти і порушення в скарзі? Які докази необхідні в такій категорії справи?

ХРИСТИНА КІТ
• Голова ГО "Асоціація жінок-юристок України "ЮрФем";
• Адвокатка;
• Кандидатка юридичих наук (З 2014 по 2016 роки була викладачкою

адміністративного та фінансового права юридичного факультету Львів-
ського національного університету ім. Івана Франка);

• Співавторка дистанційного онлайн курсу для адвокатів "Правова до-
помога постраждалим від домашнього насильства", Методичних реко-
мендацій для адвокатів щодо ідентифікації гендерної дискримінації та
надання допомоги постраждалим;

• Авторка 13 наукових праць;
• Випускниця міжнародних програм, що стосуються захисту прав людини;
• Більше 10 років роботи у сфері захисту прав жінок.

ЄВА СУШКО
• Юристка у Регламентному комітеті Парламентської Асамблеї Ради Єв-

ропи (2019-2020);
• Юристка в Європейському суді з прав людини (2012-2017);
• Юристка у Департаменті виконання рішень Європейського суду з прав 

людини (2011-2012);
• Залучається до експертної роботи в проектах Ради Європи та 

співпрацює як лекторка з різними національними та міжнародними 
правозахисними організаціями;

• Викладає курс «Практичні аспекти застосування Європейської 
конвенції з прав людини» для слухачів Українського Вільного 
Університету;

• Отримала ступінь магістра права у Львівському національному універ-
ситеті імені Івана Франка та Університеті Страсбурга.

ВЕРОНІКА ПЛОТНІКОВА
• Національна тьюторка курсів Європейської програми навчання у сфері

прав людини для представників юридичних професій (HELP).
• Національна експертка Ради Європи (проект «Підтримка інституцій для

боротьби з неналежним поводженням в Україні»).
• Авторка тренінгів та гайдлайнів для прокурорів та слідчих Державного

бюро розслідувань;
• Кандидатка юридичних наук (2016, тема дисертації – ”Протидія ятро-

генній злочинності”).
• Авторка понад 30 наукових публікацій (статей, посібників), в тому чис-

лі щодо реформування органів прокуратури в Україні, виконання рішень
та застосування практики Європейського суду з прав людини, запобі-
гання та протидії домашньому насильству, в тому числі одного з перших
спеціалізованих посібників за оновленим законодавством – «Діяль-
ність прокурора щодо запобігання і протидії домашньому насильству».

НАШІ СПІКЕРКИ

ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ
Заповнити Google Форму

1

За можливості пройти анонімне 
тестування, аби спікерки могли 
зоорієнтуватись у знаннях ау-
диторії та поставити відповідні 
акценти під час лекцій.2

3

Встигнути це зробити  
до 12 квітня

4

Чекати звістки від 
Центр «ЮрФем: освіта» 

та оплатити курс

5

Далі ми надішлемо Вам 
особисту електронну 
картку учасника/ці із 

доступом до закритого 
чату.

м. Львів, вул. Стороженка 30 +380676172002
jurfem.ua@gmail.com

@jurfem.ua
@jurfem

Для early birds,  
які подадуться  

до 4 квітня, – 1200 ₴

16 квітня 
17:00

17 квітня 
12:00

2
лекції

2
години

2
години

23 квітня 
17:00

24 квітня 
12:00

2
лекції

1.5
години

2
години

27 квітня 
17:00

29 квітня 
17:00

«Процедура розгляду справи в ЄСПЛ»




