СІЧЕНЬ-ЛЮТИЙ 2021

ПРОГРАМА USAID
"НОВЕ ПРАВОСУДДЯ"
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
Новини у сфері законодавства та верховенства права
Законопроект про зміну юрисдикці справ, наразі підвідомчих Окружному
адміністративному суду м. Києва
15 лютого 2021 року Президент подав до Парламенту проект Закону «Про внесення змін до
Кодексу адміністративного судочинства щодо підсудності справ Верховному Суду як суду
першої інстанці » ( № 5067). Відповідно до пояснювальної записки, метою проекту є
забезпечення високого рівня розгляду адміністративних справ щодо оскарження актів суб'єктів
владних повноважень, повноваження яких поширюються на всю територію України. Відповідно,
пропонується виключити ці категорі справ з підсудності Окружного адміністративного суду
м. Києва, та передати Верховному Суду як суду першої інстанці .
Законопроект про реформування Вищої ради правосуддя
15 лютого 2021 року Президент подав до Парламенту проект Закону «Про внесення змін до
вибраних законів щодо виборів та призначення членів Вищої ради юстиці та діяльності
дисциплінарних інспекторів Вищої Ради правосуддя» ( № 5068). Цей законопроект пропонує
змінити процес відбору нових та перевірки діючих членів Вищої ради правосуддя (ВРП) на
предмет дотримання ними високих стандартів етики та доброчесності, передбачаючи
залучення міжнародних експертів.
Програма USAID «Нове правосуддя» спільно з Проєктом ЄС «Право-Justice» напрацювали
рекомендаці до Законопроекту 3711-д
На запит Комітету з питань правової політики Верховної Ради, експерти Програми USAID «Нове
правосуддя» та Проєкту ЄС «Право-Justice» проаналізували законопроект № 3711-д, надавши
рекомендаці на вдосконалення його окремих положень з урахуванням вимог Конституці
України та висновків Венеційської комісі . Рекомендується визначити поняття «доброчесність» з
урахуванням міжнародних стандартів, гарантувати змістовне залучення міжнародних експертів
до відбору кандидатів у члени Вищої кваліфікаційної комісі суддів (ВККС) з тим, щоб сприяти
формуванню громадської довіри до ВККС.

вул. Івана Франка, 36, Київ
+38 (044) 581-3303

newjustice.org.ua
office@new-justice.com

Facebook and YouTube

Щоб відписатись від цієї розсилки, надішліть, будь ласка, листа на електронну скриньку asolianyk@new-justice.com з темою "Видалити".

Новини Програми USAID «Нове правосуддя»
Координаційна зустріч донорів та виконавців проєктів технічної
допомоги: обговорили плани та пріоритети Міністерства юстиці на
2021 рік
3 лютого заступниця Міністра юстиці Олена Висоцька
представила плани та пріоритети Міністерства у 2021 році до
уваги донорів та виконавців проєктів у сфері верховенства
права. Зокрема, серед озвучених планів можна виділити створення в Україні класичного суду присяжних,
запровадження публічних консультацій з громадськістю,
створення ефективної системи виконання судових рішень,
вдосконалення діяльності третейських судів та ін.
Детальніше за посиланням.

USAID допомогло учасникам з України представити національний досвід елементів
перехідного правосуддя
Елементи перехідного
правосуддя, що
обговорювались на курсі,
мають надзвичайно важливе
значення для України значна їх частина буде
втілена в національне
законодавство».
Владислав Мірошниченко,
головний спеціаліст Служби
з питань реінтеграці та
деокупаці Автономної
Республіки Крим

Два представники від України, завдяки підтримці Програми
USAID «Нове правосуддя», взяли учать у дистанційному
навчальному курсі «Перехід та гарантія неповторення: роль
перехідного правосуддя». Курс проводив Міжнародний центр
перехідного правосуддя (ICTJ) з 1 по 5 лютого 2021 року. Максим
Тимочко, адвокат Української Гельсінської спілки з прав
людини, поділився досвідом України у документуванні та
розслідуванні порушень прав людини в умовах збройного
конфлікту. Владислав Мірошниченко, головний спеціаліст
Служби з питань реінтеграці та деокупаці Автономної
Республіки Крим (АРК) Представництва Президента України в
«Елементи
АРК,
розповів про виклики та досягнення робочої групи з
перех дного
правосуддя, що
реінтеграці
тимчасово окупованих територій.
обговорювались
на курс , мають
Детальніше
за посиланням.
надзвичайно
важливе
значення для

Представлені результати
аналізу
впливу зовнішнього незалежного оцінювання на
України
- значна
їх частина буде
забезпечення якості юридичної освіти в Україні
вт лена в
нац ональне

законодавство
Онлайн презентація відбулась 23
лютого за участі
».
міжнародних експертів та представників українських
Автор
вишів. Учасниками оцінюванняфото\джерело
були
юридичні
факультети Львівського національного університету ім.
І. Франка, Чернівецького національного університету ім.
Ю. Федьковича, Національний університет «Одеська
юридична академія» та Національний юридичний
університет ім. Я. Мудрого.
Детальніше за посиланням.
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Новини партнерів Програми USAID «Нове правосуддя»

Фахівці системи безоплатної
правової допомоги вчаться
інноваціям задля ефективної
роботи

Співпраця USAID із Національною
школою суддів у формуванні
програми для суддів Вищого
антикорупційного суду

З 2 по 18 лютого #InnovateLegalAid, проєкт
ГО «Юридичні інноваці » за підтримки
Програми USAID «Нове правосуддя» провів
навчальну програму з основ менеджменту
інноваціями для фахівців Координаційного
центру, регіональних і місцевих центрів з
надання правової допомоги та учасників
правових клубів PRAVOKATOR.
Програма включала вісім онлайн тренінгів
для 30 учасників з 14 регіонів України.
Цей проєкт – чудова нагода для
представників системи надання безоплатної
правової допомоги зрозуміти основи
інноваційного
менеджменту.
Чому
навчились учасники: дизайну мислення,
щоденному
використанню
існуючих
технічних платформ на покращення доступу
до правосуддя, методологі створення
інновацій у соціальній сфері, а також
моделям оперативного реагування на
проблеми, що виникають у людей, які
звертаються за послугою безоплатної
правової допомоги.
Детальніше за посиланням.

22–26 лютого 2021 року Національна школа
суддів (НШС) провела навчання суддів
Вищого антикорупційного суду з метою
покращення спроможності суддів у протиді
корупці .
За змістовне наповнення 22 лютого
відповідали
Програма
USAID
«Нове
правосуддя» спільно із Проєктом ЄС «ПравоJustice», запросивши іноземних експертів
для проведення онлайн сесі : «Найкращі
практики та уроки антикорупційних судів
Європи».
До реалізаці п’ятиденного курсу навчання
були залучені провідні українські та
міжнародні експерти. Їхня участь стала
можливою завдяки співпраці НСШ із 10
програмами й проєктами міжнародної
технічної допомоги.
Детальніше за посиланням.
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Найближчі поді

Березень 1-22
Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого разом з Європейським центром верховенства права у
співпраці з Університетом Південної Кароліни (США) та за підтримки Програми USAID «Нове правосуддя» оголошують про
відбір 30 учасників сертифікатної програми з верховенства права. Програма розрахована на суддів, прокурорів, адвокатів
та інших юристів-практиків, в тому числі, зі сфери державного управління, а також магістрантів/аспірантів правничих
закладів вищої освіти. Аплікаційна форма доступна за посиланням. Детальніше за посиланням.

Березень 2,16,23

Березень 19

ГО «Юридичні інноваці » за підтримки Програми
USAID «Нове правосуддя» проведе онлайн навчання
по темі виявлення та аналізу проблем клієнтів
безоплатної правової допомоги у доступі до
правосуддя. Учасники: фахівці Координаційного
центру з надання правової допомоги та правових
клубів PRAVOKATOR, які у лютому 2021 року успішно
пройшли навчання з менеджменту інноваціями.

Асоціація юридичних клінік (АЮК) за підтримки
Програми USAID «Нове правосуддя» та офісу
Координатора проєктів ОБСЄ в Україні проведе
презентацію посібника з правничої клінічної освіти.
Захід організовано в рамках Весняного Форуму АЮК
“Розробки юридичних клінік у сфері захисту
споживачів фінансових послуг”.

Березень 19, 22, 26, 29 (можливі зміни)
За підтримки Програми USAID «Нове правосуддя» Міністерства юстиці проведе навчання для фахівців свого
Департаменту судової роботи. Мета - ознайомлення з методологією юридичного письма для покращення якості
юридичних документів, які подаються до суду.
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