
Семінар-тренінг
«Сучасні тенденції та юридичні виклики у сфері свободи вираження поглядів»

10-11 червня 2021 року
м. Чернігів

ПРОГРАМА
10 червня 2021 року Перший день

10:00 - 10:30 Реєстрація учасників. Вітальна кава.

10:30-11:00 Вступне слово. Знайомство з учасниками та з’ясування очікувань від семінару.

Олександр Бурмагін, виконавчий директор ГО “Платформа прав людини”, адвокат.
Людмила Опришко, адвокатеса, медіа-юристка ГО “Платформа прав людини”.

11:00 -12:00 Право на свободу слова та “інформаційний безлад”. Використання інформації з
інтернету (соціальних мереж) та її належна перевірка.

Олександр Бурмагін, виконавчий директор ГО “Платформа прав людини”, адвокат.

12:00 -13:00 Відповідальна та етична журналістика, як підстава для звільнення від відповідальності
за поширення інформації, що порушує право на приватність, завдає шкоди репутації
інших осіб. Рішення ЄСПЛ у справах “Родіна проти Латвії”, “Редакція газети “Гривня”
проти України”.

Людмила Опришко, адвокатеса, медіа-юристка ГО “Платформа прав людини”.

13:00-14:30 Обідня перерва. Поселення в готель.

14:30-15:30 Право на свободу слова в умовах пандемії COVID-19. Відповідальність за поширення
неправдивих чуток, особливості доступу до публічної інформації.

Олександр Бурмагін, виконавчий директор ГО “Платформа прав людини”, адвокат.

15:30-16:30 Захист журналістських джерел. Рішення ЄСПЛ у справі “Седлецька проти України” та
українська судова практика.

Людмила Опришко, адвокатеса, медіа-юристка ГО “Платформа прав людини”.

16:30-17:00 Перерва на каву.

17:00-18:30 ПРАКТИЧНІ ВПРАВИ.

18:30 Вечеря (неформальне спілкування).



11 червня 2021 року                                                                                                     Другий день

8:30 – 9:30 Сніданок. Виселення з готелю. Реєстрація учасників.

9:30-11:00 Право на доступ до інформації в інтернеті. Проблеми блокування веб-сайтів на підставі
судових рішень. Практика Європейського суду з прав людини у справах про блокування
веб-сайтів.

Людмила Опришко, адвокатеса, медіа-юристка ГО “Платформа прав людини”.

11:00 -12:00 Судова практика у справах про використання імені особи.

Олександр Бурмагін, виконавчий директор ГО “Платформа прав людини”, адвокат.

12:00-12:30 Перерва на каву.

12:30-14:00 Право на доступ до публічної інформації. Що зміниться після ратифікації Конвенції
Тромсо? Українська судова практика у справах про доступ до публічної інформації.

Олександр Бурмагін, виконавчий директор ГО “Платформа прав людини”, адвокат.

14:00-15:00 Обідня перерва.

15:00-16:00 Практика ЄСПЛ у справах про доступ до публічної інформації. Справи “Центр
демократії та верховенства права проти України”, “Ю. Чумак проти України” та
“Лещенко проти України” та її вплив на роботу журналістів в Україні.

Людмила Опришко, адвокатеса, медіа-юристка ГО “Платформа прав людини”.

16:00 - 17:30 Підбиття підсумків. Кава.


