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Мета курсу: вивчення європейського механізму захисту прав і основних свобод
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Завдання:


забезпечення

засвоєння

сукупності

норм

національного

законодавства

та

міжнародного права, правових позицій Європейського суду, які стосуються правового
статусу людини і громадянина в цілому, визначають сутність і зміст прав і свобод
зокрема;


формування самостійного мислення, навичок порівняльно-правового аналізу

національного законодавства, міжнародних стандартів у галузі прав людини, прецедентів
Європейського суду;


формування понятійного апарату, що стосується діяльності Європейського суду, та

вміння ним користуватися;


поглиблення знань прикладного характеру;



розвиток загальної політико-правової культури слухачів.
По вивченню курсу студенти повинні

знати: еволюцію, сучасний стан й основні тенденції розвитку європейської системи
захисту прав людини; особливості функціонування інститутів, якими представлена
європейська система захисту прав людини, на сучасному етапі; зміст положень
Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та її
додаткових протоколів; сутність проголошених Європейською конвенцією про захист
прав людини та основоположних свобод основних прав і свобод людини, значення
конвенційних гарантій їх реалізації; порядок звернення до Європейського суду, основні
процедури виконання його рішень; базові правові позиції Європейського суду, які
стосуються, зокрема, права на життя, права на свободу та особисту недоторканість, права
на приватність, свободи слова, свободи об'єднань тощо;
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вміти: визначати коло проблем, які виникають у сфері реалізації й захист пав і свобод
людини і громадянина; аналізувати рішення Європейського суду з прав людини в
контексті можливості їхнього застосування у національній правовій системі України;
складати скаргу з метою звернення до Європейського суду з прав людини.

Опис дисципліни:
Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Європейський
суд з прав людини. Правова природа рішень Європейського суду з прав людини. Право на
життя, заборона катувань та інших видів «неналежного» поводження (покарання),
заборона рабства і примусової праці, право на свободу та особисту недоторканність,
право на захист, право на приватність, право на свободу думки і віросповідання, право на
свободу вираження поглядів, право на свободу зібрань та об’єднань, право на вільні
вибори, право на освіту, захист права власності у рішеннях Європейського суду з прав
людини.
Форма організації контролю: модульні контрольні роботи, екзамен.
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