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V МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ  

З ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ 
 

Координатор проектів ОБСЄ в Україні спільно з Львівським національним університетом 

імені Івана Франка запрошує до участі у V Міжнародному форумі з практики Європейського суду 

з прав людини (Форум), що відбудеться 6-8 жовтня 2016 року у м. Львів. 

З 2011 року Форум слугує платформою для широкого кола практикуючих фахівців у галузі 

права та захисту прав людини для професійного обговорення сучасної практики Європейського суду з 

прав людини. Цього року, доповідачами будуть судді та юристи Європейського суду з прав 

людини, національні експерти у галузі застосування Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод та науковці. 

Захід проводиться в межах проекту «Гарантування дотримання прав людини при 

здійсненні правосуддя», що імплементується Координатором проектів ОБСЄ в Україні за фінансової 

підтримки Уряду Канади у співпраці з Національною школою суддів України, Верховним Судом 

України та Вищим адміністративним судом України. 

До участі у Форумі на конкурсній основі запрошуються адвокати, судді та інші фахівці у 

галузі права. Усі охочі приєднатись до роботи Форуму мають надіслати  есе (обсягом не більше 1 

сторінки A4, шрифт - Times New Roman, кегль 12) на тему «Як я застосовую практику Європейського суду 

з прав людини у своїй професійній діяльності» та резюме (обсяг – до 2 сторінок друкованого тексту, 

шрифт Times New Roman, кегль 12) до 14:00 31 серпня 2016 р. на електронну адресу Illia.Brazhko@osce.org 

(контактна особа – Ілля Бражко). Виключно переможці конкурсу будуть повідомлені організаційним 

комітетом про можливість взяти участь у Форумі. 

Учасникам з інших міст будуть відшкодовані витрати на проїзд до та з м. Львова у межах 

тарифу «купе». Проживання та харчування учасників забезпечують організатори Форуму. 

Для підтвердження Вашої участі, а також у разі виникнення будь-яких запитань щодо 

організації та проведення Форуму, звертайтесь, будь ласка, до Іллі Бражко за зазначеною вище 

електронною адресою.  


