
Запрошення на тренінг — Тренінг EIN, 
присвячений тому, як НУО можуть сприяти 
імплементації постанов ЄСПЛ 
 

Європейська мережа з імплементації (EIN) та Нідерландський Гельсінський комітет (NHC) 

запрошують неурядові організації (НУО), правозахисників та юристів-правозахисників подати 

заявки на участь у тренінгу, присвяченому адвокації повної та ефективної імплементації 

постанов Європейського суду з прав людини (далі — ЄСПЛ, Суд) в Україні. 

Масштаби проблеми невиконання постанов в Україні викликають серйозне занепокоєння: 63% 

«провідних» судових постанов за останні десять років, тобто рішень, які виявляють нові й 

структурні проблеми, що вимагають більш широких реформ, все ще очікують імплементації 

(дані на 19.01.2021 р.) 

Всі ці судові постанови, що очікують імплементації, являють собою невирішену проблему прав 

людини. Вони також висвітлюють відсутність прогресу в національних законодавчих і судових 

системах в боротьбі з політикою і практикою, що лежать в основі цих повторюваних порушень. 

НУО відводиться найважливіша роль в процедурі Ради Європи (РЄ), яка лежить в основі 

нагляду з боку Комітету міністрів (КМ) за виконанням таких постанов (відомого як процес КМ з 

імплементації постанов). Це стало можливим відповідно до Правила 9.2. Правил КМ. 

Рекомендації НУО також можуть бути підтримані постійною адвокацією на національному 

рівні. 

Мета тренінгу — забезпечити НУО знаннями про те, як використовувати процес КМ з 

імплементації постанов, і які інструменти адвокації вони можуть застосовувати для підтримки 

повної та ефективної імплементації постанов ЄСПЛ. Тематичне заняття буде присвячено 

імплементації постанов ЄСПЛ, що стосуються свободи вираження поглядів. 

Для отримання інформації про EIN відвідайте наш веб-сайт http://www.einnetwork.org/, 

читайте нас в Twitter @EIN_Network та підпишіться на нашу щоквартальну розсилку новин. 

Для отримання інформації про NHC відвідайте наш веб-сайт за адресою https://www.nhc.nl/ і / 

або читайте нас в Twitter @NHC_nl, Facebook або LinkedIn. 

Дата та формат проведення тренінгу: 

Тренінг буде проводитись або в очному режимі, або в режимі онлайн. Рішення про 

проведення заходу в очному або в онлайн-режимі буде прийнято до початку вересня. 

Додаткова практична інформація про місце проведення заходу буде відправлена учасникам 

протягом вересня. 

Очний захід: вівторок, 26 жовтня 2021 року, друга половина дня, та середа, 27 жовтня 2021 

року, весь день, в Києві. У четвер, 28 жовтня 2021 року, буде проведено семінар, на якому 

зберуться експерти в області права з академічного, судового та державного секторів для більш 

цілісного і масштабного обговорення проблем, що виходять за рамки стратегічної судової 

сфери. Всі учасники тренінгу будуть запрошені на семінар. 

Онлайн-захід: в другій половині дня 26, 28 і 29 жовтня 2021 року (3 тригодинних заняття з 14.00 

до 17.00 за українським часом). Посилання для приєднання до конференц-дзвінків Zoom 

будуть надіслані учасникам за 1 тиждень до початку занять. 



Буде забезпечено синхронний переклад з англійської на українську мову і навпаки. 

Методологія тренінгу: 
Детальний порядок денний тренінгу та семінару буде відправлено відібраним учасникам до 
середини вересня. Тренінг включатиме: 

 Підготовлені представниками, експертами та партнерами Ради Європи презентації про 
те, як ефективно брати участь в процесі КМ з імплементації постанов; 

 Обмін знаннями між учасниками, які вже мають досвід імплементації постанов ЄСПЛ, 
будь то в рамках процесу КМ з імплементації постанов або на національному рівні; 

 Групові вправи зі складання подання відповідно до Правила 9.2 у справі, що 
знаходиться на розгляді КМ. Заняття спрямовано на те, щоб допомогти учасникам, які 
ще не брали участі в процесі КМ з імплементації постанов, зробити це, отримавши 
знання й досвід від інших учасників; і 

 Мозкові штурми для розробки (спільних) стратегій з імплементації очікуючих справ. 

Цільова аудиторія:  
Співробітники НУО, які працюють або планують працювати в сфері імплементації постанов 
ЄСПЛ в Україні; незалежні юристи або правозахисники, які підтримують НУО в цій діяльності 
або діють незалежно в цій сфері. 

Співробітники спеціалізованих організацій, що займаються питаннями свободи вираження 
поглядів, які мають намір брати участь в процесі імплементації постанов ЄСПЛ. 

Учасники не обов'язково повинні проживати в цільовій країні, але їх діяльність має бути чітко 
сфокусована на Україні. 

Критерії відбору учасників: 
Відбір учасників буде проводитися на підставі наступних критеріїв:  

 Результати адвокації повної та ефективної імплементації будь-яких справ, над якими 
вони працюють або над якими мають намір працювати; і 

 Будь-який відповідний досвід, яким учасник може поділитися. 

Вартість: 
Тренінг є безкоштовним. У разі проведення заходу в очному форматі в кожен день тренінгу (та 
наступного семінару) учасникам буде надано харчування. Також організатори забезпечать 
проживання деяким учасникам, які прибули з-за кордону. Відібрані учасники будуть 
проінформовані безпосередньо NHC. 

Процедура подачі заявки: 
Якщо ви хочете взяти участь в тренінгу, заповніть прикладену до цього запрошення форму 
заявки та надішліть її за адресою: hrd@nhc.nl 

Крайній термін подачі заявок: четвер, 16.09.2021 року. 

Результати розгляду заявок будуть доведені до відома претендентів до кінця вересня. 
Відібраним учасникам буде запропоновано заповнити анкету про свій досвід участі в 
наглядовому процесі ЄСПЛ. 

Питання: 

Якщо у вас є які-небудь питання, не соромтеся звертатися до EIN: contact@einnetwork.org 
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