
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглий стіл 

25 років імплементації Європейської конвенції з прав людини: 

досягнення та майбутні виклики 

(судовий вимір) 

 

 

ПРОГРАМА 

 

 

 

08 грудня  2022 року 

 

 

 

Відеоконференція  

 

Захід організований Національною школою суддів України спільно з проектом Ради 

Європи «Підтримка судової влади України в забезпеченні кращого доступу до 

правосуддя» 



Цілі круглого столу:  

 -   обговорити досягнення українського судочинства у впровадженні       
  стандартів Європейської конвенції з прав людини (ЄКПЛ) з моменту її  
  ратифікації у 1997 році; 
-  обговорити нові тенденції практики українських судів у контексті прав,  
        гарантованих ЄКПЛ; 
-  забезпечити практичну можливість для суддів України ставити питання 

щодо належного застосування практики ЄСПЛ у вітчизняній практиці.   
  

Учасники:  

- судді Верховного Суду; 
- судді місцевих та апеляційних судів; 
- помічники суддів; 
- представники національних органів влади України; 
- представники та експерти Ради Європи. 

 
 

Модератор круглого столу: Ірина Кушнір, менеджерка проекту Ради Європи 

«Підтримка судової влади України в забезпеченні кращого доступу до правосуддя» 

 

Посилання: 

https://kls-agency-

ua.zoom.us/j/89409710068?pwd=T20xTi84b1lPdWJDK1dUM1ZCSEdPZz09  

Meeting ID: 894 0971 0068 

Passcode: 443538 

 

 

 

Робоча мова: Українська 

 

 

 

 

 

 

https://kls-agency-ua.zoom.us/j/89409710068?pwd=T20xTi84b1lPdWJDK1dUM1ZCSEdPZz09
https://kls-agency-ua.zoom.us/j/89409710068?pwd=T20xTi84b1lPdWJDK1dUM1ZCSEdPZz09


 
Четвер, 8 грудня 2022 року 
 
 

09:30 –10:00 
 

Підключення до платформи Zoom 
 

10:00 – 10:50 Вступне слово 

 Микола Оніщук, Ректор Національної школи суддів України 
Всеволод Князєв, Голова Верховного Суду  
Маргарита Сокоренко, Уповноважена у справах Європейського суду  
з прав людини 
Ірина Кушнір, менеджерка проекту Ради Європи «Підтримка 
судової влади України в забезпеченні кращого доступу до 
правосуддя». 
 
 

10:50 – 11:20 Практика Європейського суду з прав людини в контексті 
збройного конфлікту 

   
Микола Гнатовський, суддя Європейського суду з прав людини   
 
Питання та відповіді 

 11:20 – 11:50 Ключові рішення Європейського суду з прав людини (tbc) 

  
Ганна Юдківська, суддя Європейського суду з прав людини (2009 – 
2022) 
 
Питання та відповіді 
 

 11:50 – 12:00 Перерва  
 
 

12:00 – 12:30 Імплементація практики Європейського суду з прав людини на 
національному рівні: здобутки та перспективи 

  
Дмитро Третьяков, заступник Секретаря Адміністративного 
трибуналу Ради Європи, старший юрист Секретаріату Європейського 
суду з прав людини 
 
Питання та відповіді 
 

12:30 – 13:00 Причини неодноразових порушень Україною статті 6 ЄКПЛ: 
цивільний аспект  

  



Тарас Вавринчук, юрист Європейського суду з прав людини 
 
Питання та відповіді 
 

13:00 – 14:00 Перерва 
 

14:00 – 14:20 
 

Практика Європейського суду з прав людини, як  “живий 
інструмент”: інноваційні методи застосування 

  
Тетяна Фулей, начальниця відділу наукових досліджень проблем 

судочинства та науково-методичного забезпечення суддівської 

освіти, Національна школа суддів України 

 
Питання та відповіді 
 

14:20 – 14:40 Практика Верховного суду по застосуванню Європейської 
конвенції з прав людини  

  
Аркадій Бущенко, суддя Верховного Суду 
 
Питання та відповіді 
 

 14:40 – 15:40 
 

Модерована дискусія 
 

  
Учасники та експерти круглого столу 
 

15:40 – 16:00  Завершення круглого столу 
 
 

 
 


