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ДРУГЕ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ З ПИТАНЬ ЛЮДИНОЦЕНТРИЧНОГО ПРАВОСУДДЯ 

  

Четвер, 15 липня 2021 року  

 

15:00 - 17:10  

 

Захід відбудеться у ZOOM за посиланням: 

https://us02web.zoom.us/j/88619987933?pwd=SThBUlZNK2wyTnZkRGUzcDZOMHRsUT09 

ID Заходу: 886 1998 7933 

Пароль: 727822 

Матеріали заходу: https://bit.ly/3ib63zN 

 

КОНТЕКСТ 

Охоплення всіх, щоб не залишити нікого осторонь, є ключовою темою та трансформуючим 

порядком денним діяльності ООН у досягненні Цілей Сталого Розвитку. Грунтуючись на 

такому підході, Робоча групи з питань правосуддя у своєму 2019 року звіті “Справедливість 

для всіх” запропонувала три ключові ідеї: 1) Втілення ідеї справедливості центром сталого 

розвитку, 2) Врахування потреб людини центром системи юстиції, 3) Перехід від 

справедливості для небагатьох до справедливості для всіх. Звіт надихає до впровадження у 

секторі юстиції людиноцентричного підходу, щоб подолати провалля у доступі до 

правосуддя для 5.1 мільярдів людей, які не мають ефективного доступу до нього.  

 

Перше всеукраїнське обговорення з питань людиноцентричного правосуддя в Україні 

відбулося у листопаді 2020 року. Під час заходу учасники ознайомилися з цією концепцією 

й досвідом деяких країн, обговорили зміст практичного застосування зорієнтованого на 

потреби людини правосуддя, що започаткувало процес наступних тематичних 

всеукраїнських обговорень, зокрема, з фокусом на реалізації трудових прав і захисту від 

гендерно-обумовленого й домашнього насильства й призвело до розробки відповідних 

дорожніх карт.  

 

ЦІЛІ 

Метою Другого всеукраїнського обговорення є об’єднання ключових національних 

партнерів задля обговорення проектів дорожніх карт, подальше обговорення концепції 

людиноцентричного правосуддя та визначення шляхів її застосування всіма зацікавленими 

сторонами з метою забезпечення ефективного доступу кожного й усіх до сервісів системи 

юстиції і правосуддя. Цілями обговорення є: 

 

• продемонструвати як людиноцентричний підхід може бути застосований при 

виробленні стратегій, спрямованих на запобігання виникненню і вирішення проблем, в 

тому числі тих, які виникли у зв’язку з пандемією COVID-19,  

 

 

 

 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F88619987933%3Fpwd%3DSThBUlZNK2wyTnZkRGUzcDZOMHRsUT09&data=04%7C01%7CAAgaian%40new-justice.com%7Cb8f8de6ee7044f9409a208d93d66afaa%7C7c1f24a67d39452c82370726e3b19a73%7C0%7C0%7C637608333561892194%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1kYwGzLTNiKr85%2FlgS9jpQzb%2B81WJ%2Fb1cjD6vmn89qI%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3ib63zN&data=04%7C01%7CAAgaian%40new-justice.com%7C5ad1db2808454231bdcd08d94774326b%7C7c1f24a67d39452c82370726e3b19a73%7C0%7C0%7C637619386791497137%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2Je6EFS%2BRWTuDKr7iTQhfEebglfpyDsnYZRI1CGiEBo%3D&reserved=0
https://www.justice.sdg16.plus/report
https://www.justice.sdg16.plus/report
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• презентувати досвід застосування людиноцентричного підходу у сферах 

запобігання/захисту від гендерно-обумовленого та домашнього насильства та 

неофіційного працевлаштування в Україні, 

• ознайомитися з досвідом застосування людиноцентричного правосуддя в інших країнах,  

• визначити інші сфери, в яких зацікавлені сторони можуть застосувати 

людиноцентричний підхід задля подолання прогалини у доступі до правосуддя. 

 

 

ПРОГРАМА 

 

14:45 – 15:00  Реєстрація в Zoom  

 

15:00 – 15:35 Вступні промови 

 

Валерія Коломієць, Заступник Міністра юстиції України з питань 

європейської інтеграції 

Олександр Банчук, Заступник Міністра юстиції України 

Надія Стефанів, Суддя Верховного Суду, членкиня Робочої групи з 

розробки дорожньої карти із застосування людиноцентричного 

підходу для спрощення доступу до правосуддя постраждалих від 

гендерно-обумовленого та домашнього насильства в частині видачі 

обмежувальних приписів 

Джей Тотті, Провідний спеціаліст з питань протидії корупції відділу 

сприяння розвитку демократії та врядування Місії USAID в Україні 

Мааіке де Ланген, Керівник Програми з Правосуддя для Всіх 

Міжнародної експертної групи за мирне, справедливе та інклюзивне 

суспільство Центру з міжнародної співпраці Університету Нью-

Йорку 

 

15:35 – 16:40 Практичне Впровадження Людиноцентричного Правосуддя в 

Україні та Інших Країнах  

 

Людмила Гриценко, Адвокатка, членкиня Робочої групи з розробки 

дорожньої карти із застосування людиноцентричного підходу для 

спрощення доступу до правосуддя постраждалих від гендерно-

обумовленого та домашнього насильства в частині видачі 

обмежувальних приписів 

Kaтерина Левченко, Урядовий уповноважений з питань гендерної 

політики 

Євген Полтенко, Виконавчий директор Громадської спілки «Мережа 

правового розвитку»  

Олена Коновалова, Заступниця директора департаменту з питань 

праці Державної служби України з питань праці 

Густаво Мауріно, Науковий співробітник Центру з міжнародної 

співпраці Університету Нью-Йорку, колишній Національний директор 

Офісу питань з доступу до правосуддя в Аргентині та член Робочої 

групи з питань правосуддя  

Маха Джвеєд, Наукова співробітниця Центру з міжнародної 

співпраці Університету Нью-Йорку, колишня виконуюча обов’язки 
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директора Офісу з доступу до правосуддя Департаменту юстиції 

США   

 

Модератор: Наталія Петрова, Заступниця керівника Програми 

USAID «Нове правосуддя» 

 

16:40 – 17:10  

 

Модерована дискусія по обговоренню сфер, в яких 

людиноцентричний підхід у доступі до сервісів системи юстиції і 

правосуддя може бути застосований в Україні. Підведення 

підсумків.  

 

Ендрю Соломон, Старший радник з питань верховенства права 

Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) 

 

Модератор: Віктор Барвіцький, Представник Уповноваженого з 

дотримання права на інформацію та представництва в 

Конституційному Суді України 

 


