EHRAC в Україні: навчання для адвокатів з прав людини
Опубліковано 20 січня 2018 р.
"Мені дуже подобається поєднання практичних та теоретичних підходів. Я
використуватиму свої нові знання та навички під час підготовки показань свідків та
звернень до Європейського суду".
Українська Гельсінська спілка з прав людини (УГСПЛ) та Регіональний центр з прав людини
(РЦПЛ) - партнери EHRAC в Україні - є двома найвідомішими правозахисними організаціями в
Україні, які оказують підтримку жертвам поточного конфлікту на Сході України та
постраждалим вyfcksljr анексії Криму. У лютому 2018 року ми провели навчання для їх
адвокатів щодо практичних інструментів та порад для використання у підготовці справ для
Європейського суду з прав людини.
"Мені доведеться переглянути свій підхід до структурування юридичних аргументів під
час підготовки заяв".

За чотири роки після анексії Криму та початку поточного збройного конфлікту в Донбасі
адвокати з прав людини зіткнулися з численними складними та проблемними справами. В цих
регіонах принцип верховенства права було значно послаблено, й правоохоронні органи на
місцях є неефективними або навіть неіснуючими, тож жертвам порушень прав людини
потребуються адвокати, які можуть представляти їх на міжнародному рівні.
Використовуючи власний досвід EHRAC щодо судового розглянення конфліктів та ситуацій
окупації в Росії та на Південному Кавказі, ми обсудили такі питання, як:
• найкраща практика складання заяв;
• структурування складних юридичних аргументів;
• як обґрунтувати аргументи доказами;
• як і коли запрошувати доповіді експертів як форму доказів;
• отримання та використання доказів від свідків;
• як і коли подавати заявку на невідкладний захід від Європейського суду (щоб
запобігти непоправної шкоди).

Після тренінгу учасники переважною більшістю висловили потребу в подальшій практичній
підготовці. Ми також провели заняття по справам з адвокатами від УГСПЛ та РЦПЛ, що дало їм
можливість поставити запитання щодо їх поточних справ.
«У відповідності з запитами наших партнерів тренінги були спрямовані переважно на
складення заяв, зокрема підготовку заяв від свідків, що є важливим джерелом доказів,
котрі надають клієнтам можливість пояснити Суду, що з ними сталося. Ми також
розглянули, як відповідати на подання з урядів. Це була чудова можливість зустрітися з
нашими партнерами та зміцнити й консолідувати їхні існуючі юридичні навички».
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