ELSA: symulacje rozpraw sądowych dla studentów
prawa
Central-Eastern European Round of Human
Rights Moot Court Competition - symulacja
postępowania
przed
Europejskim
Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu odbywa się 12-14 stycznia w Warszawie.
Naczelna
Rada
Adwokacka
wspiera
organizatorów przedsięwzięcia.
Adwokat
Bartosz
Grohman,
członek
NRA
odpowiedzialny za kontakty z ELSA Poland,
powitał uczestników międzynarodowego konkursu
w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej, która
udostępniła
sale
konferencyjne
dla
przeprowadzenie rund eliminacyjnych konkursu.
Pierwsza część konkursu, czyli eliminacje, zostały
zorganizowane
w
salach
konferencyjnych
Naczelnej Rady Adwokackiej, dzięki wsparciu
inicjatywy konkursu przez adw. Jacka Trelę,
prezesa NRA, adw. Andrzeja Zwarę, prezesa
Ośrodka Badawczego Adwokatury oraz adw. Jacka
Ziobrowskiego,
prezesa
Wyższego
Sądu
Dyscyplinarnego.
Udostępnione pomieszczenia okazały się bardzo
przydatne
do
przeprowadzenie
eliminacji
(ponownie zdała egzamin duża sala konferencyjna
im. adwokat Joanny Agackiej-Indeckiej, która po
remoncie może być dowolnie konfigurowana i
dzielona na dwa niezależne pomieszczenia).
Dzięki zapleczu lokalowemu NRA, możliwe było
zorganizowanie
aż
trzech
jednocześnie
odbywających się pojedynków w jednym miejscu,
natomiast półfinały i finał będą miały miejsce w
sobotę, 14 stycznia, w siedzibie Naczelnego Sądu
Administracyjnego. W tegorocznej edycji bierze
udział 11 drużyn z Austrii, Ukrainy, Chorwacji,
Wielkiej Brytanii, Litwy, Łotwy, Serbii, Bułgarii,
Słowacji oraz Holandii.
European Human Rights Moot Court Competition
jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych
projektów, które są organizowane przez ELSA na
poziomie międzynarodowym. Konkurs ten polega
na symulacji postępowania przed Europejskim
Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. W
prace
nad
tym
wydarzeniem
co
roku
zaangażowana jest również Rada Europy, co
znacząco podnosi prestiż wydarzenia.
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Central – Eastern European Round of European
Human Rights Moot Court Competition stanowi
ucieleśnienie wizji współpracy studentów z trzech
krajów środkowoeuropejskich, tj. Polski, Ukrainy i
Rumunii, w celu promocji praw człowieka. Podjęta
przez ELSĘ inicjatywa ukierunkowana jest na
stworzenie Rundy Regionalnej dla obszaru Europy
Środkowo-Wschodniej. Etap ten ma przyciągnąć
najlepszych studentów w tej części Europy.
Pozwala to drużynom w niej uczestniczącym na
poszerzenie swej wiedzy z zakresu praw człowieka
oraz procedury postępowania przed Europejskim
Trybunałem Praw Człowieka. Co więcej, umożliwia
wypracowanie
warsztatu
umiejętności,
potrzebnych w zawodzie prawnika.
Konkursy typu Moot Court to symulacje
postępowań
przed
krajowymi
oraz
międzynarodowymi
instytucjami.
Zadaniem
zespołów biorących w nich udział jest zbadanie
fikcyjnego kazusu i stworzenie pism dla obu stron
postępowania. Podczas drugiego etapu najlepsze
drużyny prezentują swoją argumentacje ustnie
przed jury. Stwarza to dogodne warunki
kształcenia
umiejętności
właściwego
wyszukiwania argumentów, które następnie
muszą zostać odpowiednio zaprezentowane przed
sądem. Co roku Moot Courty przyciągają
najlepszych studentów z uczelni krajowych oraz
międzynarodowych.
Naczelna Rada Adwokacka, jako patron naukowy
ELSA Poland, dorocznie wspiera organizację
konkursu.
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