Агентство сшА з міжнародного розвитку (usaid)

Програма
«Нове Правосуддя»

МЕТА І ЗАВДАННЯ
ПРОГРАМИ

ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Зміцнення суддівської
незалежності
та самоврядування.

Програма реформування сектора юстицiї
«Нове
правосуддя»
Агентства
США
з мiжнародного розвитку (USAID) працює
в Українi з жовтня 2016 року.
Мета програми — надання пiдтримки судовiй
владi, Уряду, Парламенту, адвокатськiй
спiльнотi, правничим школам, громадянському
суспiльству, ЗМI та громадянам у створеннi умов
для функцiонування незалежної, пiдзвiтної, прозорої та ефективної системи правосуддя, яка
забезпечує верховенство права, та у боротьбi
з корупцiєю.
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Програма USAID «Нове правосуддя» ґрунтує свою
діяльність на здобутках попередніх проектів USAID
«Україна: верховенство права» й «Справедливе правосуддя» та використовує їх досягнення для координації тісної співпраці з українськими партнерами, проектами USAID та Уряду США й іншими проектами
міжнародних донорських організацій в Україні.

Сприяти демократичному
та економічному розвитку
України, надаючи допомогу
в становленні справедливої,
незалежної, прозорої
та відповідальної судової
системи.
НАшЕ бАчЕННЯ

НАшА МІсІЯ

Ми працюємо заради
утвердження в Україні
незалежної, очолюваної
ефективними лідерами
судової влади, якій довіряє
українське суспільство.

Підвищення підзвітності
та прозорості
судової влади.
Підвищення якості
правничої освіти з метою
покращення професійної
підготовки кадрів для
судової системи.

Сприяння
удосконаленню
судового
адміністрування.

Розширення
можливостей
доступу
до правосуддя
та захисту
прав людини.

ПАРТНЕРИ ПРОГРАМИ
Адміністрація Президента України
Конституційна Комісія
Рада з питань судової реформи
Верховна Рада України
Верховний Суд
Вища рада правосуддя
Рада суддів України
Державна судова адміністрація України
Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Національна школа суддів України
Громадська рада доброчесності при Вищій
кваліфікаційній комісії суддів України
УРяД УКРАїНи
Міністерство юстиції України
Міністерство освіти і науки України
Національне агентство із запобігання корупції
Національна асоціація адвокатів України
Юридичні школи

Програма спiвпрацює з неурядовими органiзацiями і засобами
масової iнформацiї, що висвiтлюють хiд судової реформи
та проводять журналiстськi розслiдування.
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НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОсТІ
ЗМІцНЕННЯ суДДІВсЬкОї НЕЗАЛЕжНОсТІ
ТА сАМОВРЯДуВАННЯ шЛЯхОМ:

надання консультацій судовій владі щодо: інституційного розвитку Вищої ради правосуддя; переходу від чотирьохланкової судової системи до
трьохланкової; реструктуризації Верховного Суду
та місцевих судів; створення нових судів; та функціонування Громадської ради доброчесності при Вищій
кваліфікаційній комісії суддів України;

організації програм обміну – навчальних візитів
українських суддів до США та ЄС з метою отримання досвіду від закордонних колег щодо зміцнення
суддівської незалежності та доброчесності;
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підвищення підзвітності та прозорості через різнопланову допомогу судовій владі у впровадженні
ефективної системи звітності, забезпеченні захисту державних службовців, які інформують про недоліки, покращенні координації роботи з антикорупційними органами та у підвищенні контролю з боку
громадянського суспільства та незалежних ЗМІ;
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надання підтримки Вищій раді правосуддя у налагодженні діяльності у сфері дисциплінарної практики щодо суддів;

надання експертної допомоги в організації та проведенні
конкурсного добору суддів та працівників суду, зокре-

ма допомога у виробленні критеріїв добору та рекрутингу;

сприяння посиленню інституційної спроможності Державної судової адміністрації у розробці
бюд жетних запитів та управлінні бюджетом судової
системи для забезпечення процесу реформування
судочинства відповідними ресурсами;
подальшої

підтримки

зміцнення

спроможності

Національної школи суддів у підготовці нових суд-

дів та поглибленні професійних знань діючих суддів.

ПІДВИщЕННЯ ПІДЗВІТНОсТІ
ТА ПРОЗОРОсТІ суДОВОї ВЛАДИ шЛЯхОМ:

підвищення

рівня обізнаності

населення щодо змісту
судової реформи;

сПРИЯННЯ уДОскОНАЛЕННю суДОВОГО
АДМІНІсТРуВАННЯ чЕРЕЗ:

забезпечення зворотнього
зв’язку між судами і громадами
шляхом використання карток
громадянського звітування

з метою покращення якості
судових послуг
для громадян;
експертної допомоги Парламенту України у налагодженні ефективного парламентського конт
ролю за діяльністю судової гілки влади;

підтримки
громадянського суспільства
та ЗМІ у здійсненні
ретельного моніторингу
діяльності судової системи;
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сприяння покращенню співпраці між судовою владою
та антикорупційними органами щодо перевірки та попередження випадків корупції в середині судової системи;
підвищення спроможності представників судової влади у
проведенні освітньопросвітницької роботи серед
громадян та ЗМІ щодо реформ;
підтримки процесу впровадження системи відкритого
електронного декларування майна, доходів, витрат
та зобов’язань фінансового характеру суддями і працівниками апарату суду.
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підвищення ефективності документообігу та управління рухом справ в суді шляхом використання ІТ
та систем електронного правосуддя;
підвищення професійних стандартів та вдоско
налення саморегуляції правничої професії;

покращення доступу громадян до медіації та ар
бітражу як додаткових можливостей вирішення їхніх правових спорів у позасудовому порядку.

ПІДВИщЕННЯ ЯкОсТІ ПРАВНИчОї ОсВІТИ
ЗАРАДИ ПОкРАщЕННЯ ПРОфЕсІйНОї
ПІДГОТОВкИ кАДРІВ ДЛЯ суДОВОї
сИсТЕМИ:

РОЗшИРЕННЯ МОжЛИВОсТІ ДОсТуПу
ДО ПРАВОсуДДЯ ТА ЗАхИсТу
ПРАВ ЛюДИНИ:

підтримка процесу
вироблення Національної
стратегії реформування
процесу підготовки
правників, стандартів
правничої освіти
і вдосконалення вимог
акредитації;

вдосконалення навичок
викладачів права
у покращенні якості
викладання та навчання;
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сприяння переорієнтації правничих шкіл на формування
у студентів необхідних для практики вмінь та навичок.

сприяння підвищенню доступності судів для малозабезпечених громадян, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів війни, ЛГБТІ, людей з інвалідністю, представників етнічних меншин та інших вразливих верств населення;

підвищення якості
захисту судами
порушених прав людини
стосовно вразливих
груп населення.

ДОСЯГНЕННЯ ТА ІНІЦІАТИВИ
У період з 2006 по 2016 рік під час реалізації
проектів USAID «Україна: верховенство права»
та «Справедливе правосуддя» було здійснено:

ПІДТРИМКУ
ПОНАД

100

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
СУДУ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СУДОВОЇ РЕФОРМИ

613

провели

22

ОХОПЛЕНО ПОНАД

ГРОМАДЯН ПО ВСІЙ КРАЇНІ

опитування
громадян

1800

1500

працівників
апарату суду

суддів
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ГРОМАДСЬКІ ОБГОВОРЕННЯ ПРОБЛЕМ СУДОВОЇ
СИСТЕМИ І ПИТАНЬ СУДОВОЇ РЕФОРМИ
За результатами
моніторингу
громадські організації
розробили понад

в

313
судах

підтримали
проведення
громадського
моніторингу

2200
рекомендацій судам
та законодавцям
щодо покращення
функціонування судів

194
суди

Розробили
та запровадили
для суддів та
працівників
21
апарату

навчальну
програму

ПОНАД

5900
суддів та
працівників
апарату суду

судам з усіх регіонів
України через
підвищення кваліфікації
суддів та працівників
апарату, надання
технічної допомоги та
консультацій

ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ПРОЗОРОСТІ
ТА ПІДЗВІТНОСТІ СУДОВОЇ СИСТЕМИ

Підтримали проведення трьох
загальнонаціональних анонімних
тестувань кандидатів на посаду
судді, в яких взяли участь понад

9000
КАНДИДАТІВ

Розробили та впровадили
стандартну процедуру оскарження
неналежної поведінки судді, якою
скористалися понад

виконали
рекомендації та
підвищили якість
функціонування

55 000
громадян-учасників
судових
проваджень

ПРОСВІТНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ
ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ
ГРОМАДЯН ПРО СУДОВУ СИСТЕМУ
УКРАЇНИ

НАВЧАННЯ
Провели тренінги з підвищення кваліфікації
та засад управління діяльністю суду для

громадським
організаціям

Підготували
ПОНАД

850
громадських
спостерігачів
в судах

ВИДАЛИ
ТА ПОШИРИЛИ

190 000
ПРИМІРНИКІВ

спеціалізованих
брошур та буклетів
про судову систему
в усіх областях України

ПОНАД

2300
КОМПЛЕКТІВ
інформаційно-освітніх
матеріалів про судову
систему
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Головними досягненнями проектів
USAID «Україна: верховенство права»
та «Справедливе правосуддя» у період
з 2006 по 2016 рік в Україні стали:
Прийняття конституційних змін, спрямованих на
зміцнення незалежності суддів та підвищення їхньої
підзвітності
Законодавче врегулювання стандартизованого і
об’єктивного добору кандидатів на суддівські посади
з урахуванням їх професійних та особистих якостей
Ухвалення З’їздом суддів України вдосконаленого
Кодексу суддівської етики
Затвердження системи оцінювання роботи суду Радою суддів України
Розробка серії стандартизованих навчальних програм та посібників з основних питань судової реформи для суддів, працівників апарату суду та журналістів
Розробка та впровадження навчальної програми з
питань судового адміністрування для керівників апаратів та голів судів
Створення системи оцінювання та покращення доступу людей з інвалідністю до суду та судових послуг
Розробка та застосування методології зовнішнього незалежного оцінювання якості правничої освіти у
юридичних школах

ПРОГРАМА USAID «НОВЕ ПРАВОСУДДЯ»
вул. Івана Франка, 36, 3-й поверх, Київ, 01030, Україна
Тел./факс: +380 44 581 3303
office@new-justice.com | www.newjustice.org.ua
Ця публікація була здійснена за підтримки американського народу,
наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

