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ПРОГРАМА USAID 
«НОВЕ ПРАВОСУДДЯ»

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

30 квітня та 20 травня 2021 року у Верховній Раді зареєстровано два проекти Закону «Про
внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» ( №  5456 та №  5456-1), що
стосуються врегулювання діяльності Верховного Суду, а також статусу суддів Вищих
спеціалізованих судів України. Законопроект № 5456 пропонує перейменувати Верховний Суд
України у Верховний Суд, при цьому судді Верховного Суду України продовжать здійснення своїх
повноважень вже як судді Верховного Суду згідно їхньої спеціалізаці�. Обидва законопроекти
пропонують перевести суддів вищих спеціалізованих судів без конкурсу до обраних ними
апеляційних судів, за умови звернення цих суддів з відповідними заявами до Вищої ради
правосуддя. 

11 червня 2021 року Президент В. Зеленський підписав Указ №  231/2021, яким затвердив
«Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки»,
розроблену Комісією з питань правової реформи. Стратегія добре структурована та містить
положення щодо підвищення ефективності системи правосуддя та інститутів суддівського   
 само/врядування, що спираються на принципи верховенства права й забезпечують
незалежність судової влади. Однак, у Стратегі� відсутнє визначення пріоритетів й послідовність
проведення реформ.

  Новини у сфері законодавства та верховенства права

29 червня 2021 року Верховна Рада 293 голосами ухвалила в першому читанні і остаточній
редакці� Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та
деяких законів України про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісі� суддів України»  
 ( №  3711-Д). Важливо, що депутати ухвалили одну з найважливіших поправок №  453, яка
передбачає, що міжнародні експерти матимуть вирішальний голос при відборі кандидата до
ВККС. Водночас депутати ухвалили також поправку № 409, що суперечить поправці № 453.
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Зареєстровано два проекти Закону щодо діяльності Верховного Суду та статус суддів
ліквідованих спеціалізованих судів

Президент затвердив Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного
судочинства

Парламент ухвалив у першому читанні Закон про відновлення роботи Вищої
кваліфікаційної комісі� суддів України
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«Елементи
перех�дного
правосуддя, що
обговорювались
на курс�, мають
надзвичайно
важливе
значення для
України - значна
їх частина буде
вт�лена в
нац�ональне
законодавство
». 

Автор
фото\джерело

2 червня 2021 року Програма USAID «Нове
правосуддя» представила національні опитування
стосовно довіри до судової та інших гілок влади та
суспільних інститутів, незалежності та підзвітності
суддів, сприйняття корупці� у судовій системі й
готовності інформувати про �� прояви, що
проводились у період із лютого по березень 2021
року. Опитування проводилися по всій Україні, за
винятком окупованої АР Крим та непідконтрольних
урядові районів Донецької й Луганської областей, і

Результати національних опитувань населення та правників щодо довіри до судової гілки
влади

Український досвід громадських центрів правосуддя як приклад
вдалої взаємоді� між сектором юстиці� та громадами
27 травня 2021 року керівник Програми USAID «Нове
правосуддя» Девід Вон на онлайн-засіданні Коаліці� з питань
правосуддя (Coalition on Justice) міжнародної Ініціативи
«Партнерство «Відкритий Уряд» (Open Government Partnership)
поділився з міжнародною спільнотою українським досвідом
створення громадських центрів правосуддя (ГЦП). На заході
також виступали експерти і фахівці-практики з Кені� та
Індонезі�. Окрім досвіду українських ГЦП учасники обговорили
питання про використання послуг громадських радників та
активне застосування альтернативних способів вирішення
спорів.
Детальніше за посиланням.

18 червня 2021 року Асоціація жінок-юристок України «ЮрФем»
провела Третій Всеукраїнський Форум жінок-юристок «Слова
важливі для прав та права» за підтримки Програми USAID «Нове
правосуддя» спільно з українсько-канадським проєктом «Підтримка
судової реформи в Україні», Координатором проєктів ОБСЄ в
Україні та проєктом ЄС «Право-Justice». Цього року Форум об’єднав
у змішаному онлайн та офлайн форматі понад 100 представниць
правничих професій з усієї України. Ціль Форуму – привернути увагу
юридичної спільноти до викликів у протиді� гендерній
дискримінаці�, зокрема, доступу жінок до правосуддя, професі�,
освіти, а також вироблення системного підходу у подоланні
гендерно-обумовленого насильства.
Детальніше за посиланням.

  
Подолання гендерної нерівності – тема обговорення на Всеукраїнському форумі              
 жінок-юристок
 

  Новини Програми USAID «Нове правосуддя»
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Учасники онлайн-засідання Коаліці� з питань
правосуддя міжнародної Ініціативи

«Партнерство «Відкритий Уряд» 27 травня 2021
року. ФОТО: Програми USAID «Нове правосуддя»

Учасниці Третього Всеукраїнського
Форуму жінок-юристок «Слова важливі
для прав та права» 18 червня 2021 року.
ФОТО: Асоціація жінок-юристок України

«ЮрФем»

 

охопили дві групи респондентів – населення та професійних правників, які є учасниками судових
проваджень (адвокатів та прокурорів). 
Детальніше за посиланням.
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22 червня 2021 року вісім команд фахівців
системи безоплатної правової допомоги
(БПД) представили інноваційні підходи у
вирішенні нагальних проблем своїх клієнтів.
Захід відбувся в рамках завершення проєкту
«Інноваці� для системи безоплатної правової
допомоги» або #InnovateLegalAid, який
впроваджував ГО «Юридичні інноваці�» за
підтримки Програми USAID «Нове
правосуддя». Партнерами проєкту також
стали Координаційний центр з надання
правової допомоги та правовий клуб
PRAVOKATOR. #InnovateLegalAid мав на меті
сприяти полегшенню доступу до правосуддя
й розширенню доступу до якісних правових
послуг через впровадження інноваційних
підходів у системі БПД. 
В рамках проєкту 30 фахівців системи БПД з
14 регіонів України пройшли місяць
інтенсивних тренінгів з основ інноваційного
менеджменту, командний хакатон, чотири
менторські сесі�, а також мали змогу
отримати підтримку від провідних експертів.
На презентаці� учасники представили вісім
інноваційних рішень направлених на 
 розв'язання комплексних проблем системи
БПД.
Детальніше за посиланням.

7-8 червня 2021 року Центр протиді� корупці�
за підтримки Агентства США з міжнародного
розвитку (USAID) та інших міжнародних й
українських партнерів провів міжнародну
конференцію «Демократія у ді�: Zero
Corruption Conference» з питань гібридних
загроз демократі�: дезінформаці�, корупці� та
правових війн. Серед ключових спікерів на
конференці� виступили: Президент України
Володимир Зеленський; Голова Агентства
США з міжнародного розвитку (USAID)
Саманта Пауер; заступник Генерального
секретаря НАТО Мірча Джоане; Президентка
Молдови Мая Санду; Віце-президентка
Європейської комісі� Вера Йоурова; сенатор
США Кріс Кунс; заступниця Генерального
директора з питань сусідства та переговорів
щодо розширення ЄС Катаріна Матернова;
член Європарламенту Андрюс Кубілюс;
Президент Венеційської комісі� Джанні
Букіккіо; директор Національного
антикорупційного бюро України Артем
Ситник та інші.
Детальніше за посиланням.

  Новини партнерів Програми USAID «Нове правосуддя»

Демократія у ді� – міжнародна
конференція щодо гібридних
загроз демократі�
 

Презентація результатів проєкту
#InnovateLegalAid
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13 липня 
 

14 та 21 липня 
 

  Найближчі поді�
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Програма USAID «Нове правосуддя» спільно з
Національним суддівським коледжем у місті Ріно
(США) та Національною школою суддів України
проведуть вебінар на тему «Колегіальне ухвалення
судових рішень». Цей захід розпочнеться о 16:00.
Реєстрація за посиланням.

Програма USAID «Нове правосуддя» у партнерстві з
Українською Гельсінською спілкою з прав людини та
Міжнародним центром перехідного правосуддя (ICTJ)
проведуть два вебінари на тему: «Гендерно чутливий
підхід у процесі правосуддя перехідного періоду. Роль
громадських організацій в адвокаці�». Початок заходів
о 16:00.

15 липень
 

22 липня
 Програма USAID «Нове правосуддя» у співпраці з

Міжнародною експертною групою за мирне,
справедливе та інклюзивне суспільство проведе
друге всеукраїнське обговорення з питань
людиноцентричного правосуддя. Мета заходу –
представити дорожню карту дій по застосуванню
орієнтованого на потреби людини підходу для
покращення доступу до правосуддя постраждалим
від гендерно-обумовленого насильства. Початок
заходу о 15:00. Реєстрація за посиланням.

Програма USAID «Нове правосуддя» спільно з
Національним суддівським коледжем у місті Ріно
(США) та Національною школою суддів України
проведе вебінар на тему «Основи кібербезпеки в
судах». Цей захід розпочнеться о 16:00. Реєстрація за
посиланням.

6, 8, 12, 15, 19, 22, 
26, 29 липня

 Програма USAID «Нове правосуддя» проведе для
юристів Міністерства юстиці�, Міністерства
закордонних справ та Генеральної прокуратури, які
беруть участь у міждержавних судових спорах
навчальні заходи направлені на вдосконалення
їхніх навичок у підготовці звернень до міжнародних
судів. Початок заходів о 16:00.

9 липня
Національний юридичний університет імені
Ярослава Мудрого спільно з Європейським центром
верховенства права та Центром верховенства права
при Університеті Південної Кароліни за підтримки
Програми USAID «Нове правосуддя» проведе
випускну церемонію учасників третього кола
сертифікатної програми з верховенства права. Цей
захід розпочнеться о 16:00.
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