NARIŲ NAUJIENOS: Europos žmogaus teisių fondas
kviečia į mokymus
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Europos žmogaus teisių fondas (EFHR) kviečia į nemokamus mokymus tema „ Tarptautinės teisės
įgyvendinimas“. Mokymai vyks anglų kalba š. m. spalio 21 ir lapkričio 25 d . (mokymų temos skirtingos).

Mokymai yra skirti visiems, besidomintiems žmogaus teisių tematika. Kviečiame teisininkus,
advokatus, prokurorus, teisėjus, NVO darbuotojus, studentus ir visus kitus, besidominčius
šia tema. Kiekvienas dalyvis gaus sertifikatą.

2015 m. spalio 21 d. 10:00 val. prasidėsiančius mokymus ves prof. dr hab. Ireneusz Cezary
Kaminski, teisininkas, sociologas, Jogailos universiteto dėstytojas, o nuo 2014 m. Europos
Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) ad hoc teisėjas, septynių knygų ir beveik dviejų šimtų mokslinių
publikacijų autorius, Europos Tarybos ekspertas saviraiškos bei žiniasklaidos laisvės srityje.
Spalio 21 d. vyksiantys mokymai bus skirti skundų į EŽTT pateikimo mechanizmams bei naujausių ir
svarbiausių pasikeitimų šioje srityje aptarimui. Išnagrinėsime ir nacionalinių bei tarptautinių apsaugos
sistemų sąveiką.
Programoje numatytos temos:
a) Kaip sėkmingai pateikti skundą į EŽTT? Principai ir naujausi pasikeitimai.
b) Skundo nagrinėjimo tvarka.
c) Naujausi svarbiausi EŽTT sprendimai: teisė į gyvybę, kankinimo uždraudimas, teisė į asmeninį ir
šeimyninį gyvenimą.
d) Ar EŽŽT gali imtis „istorinių atvejų“?
2015 m. lapkričio 25 d. mokymus ves dr. Fernand de Varennes, kuris įgijo teisės bakalauro
laipsnį Kanadoje, magistro laipsnį – Londono ekonomikos ir politikos mokslų institute. 1996 metais
įgijo daktaro laipsnį Mastrichto universitete Nyderlanduose. Nuo šių metų liepos eina ir Teisės
fakulteto Moncton Universitete dekano pareigas.

Mokymai vyks EFHR buveinėje, adresu Liepkalnio g. 103, Vilnius.

Į spalio 21 d. mokymus kviečiame registruotis iki spalio 19 d. adresu mokymai@efhr.eu arba naudojant
formą. Daugiau informacijos teirautis telefonu +370 691 50 822.
Tai jau ne pirmi EFHR mokymai, kuriuos veda tarptautinės teisės ekspertai. Daugiau informacijos apie

praėjusius mokymus galima rasti čia.
Lauksime Jūsų!
Krystyna Wojciukiewicz
European Foundation of Human Rights
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