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ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

14 липня 2021 року Верховна Рада прийняла за основу у першому читанні проект Закону «Про примусове
виконання рішень» (№ 5660). Його розроблено створеною Комітетом Верховної Ради з правової політики
Робочою групою з опрацювання законопроектів на удосконалення процесу примусового виконання
судових рішень і рішень інших органів. До складу робочої групи входили представники Міністерства
юстиці�, Асоціаці� приватних виконавців і представники міжнародних донорів, включаючи Програму
USAID «Нове правосуддя», Проєкт ЄС «Право-Justice» та Раду Європи. Детальніше за посиланням.

5 серпня 2021 року набули чинності два закони, які є важливою складовою судової реформи в Україні.
Вони спрямовані на відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісі� суддів України (ВККС) (№ 1629-ІХ)
та реформування Вищої ради правосуддя (ВРП) (№ 1635-ІХ). Програма USAID «Нове правосуддя» разом з
Проєктом ЄС «Право-Justice» надавали експертну підтримку Верховній Раді при підготовці проектів обох
законів з метою забезпечити їхню відповідність міжнародним та європейським стандартам. Ці закони
передбачають відновлення діяльності ВККС в оновленому складі та реформування ВРП з метою
поповнення й оновлення судового корпусу за рахунок доброчесних й професійних кандидатів на майже
2000 нині вакантних суддівських посад по всій країні – а це близько третини від загальної кількості
суддівських посад.

 Новини у сфері законодавства та верховенства права

12 серпня 2021 року Вища рада правосуддя (ВРП) звернулась до Верховного Суду із проханням скликати
Пленум Верховного Суду та звернутися до Конституційного Суду щодо перевірки конституційності
окремих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних
інспекторів Вищої ради правосуддя» ( №  1635-ІХ). Закон містить положення, які регулюють порядок
утворення, діяльності та повноваження Етичної ради, до яких, зокрема, відноситься встановлення
відповідності кандидатів на посаду члена ВРП критеріям професійної етики та доброчесності. ВРП у свою
чергу вважає, що створення Етичної ради та �� функці� суперечать Конституці� України. Детальніше за
посиланням.
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Парламент прийняв за основу проект Закону про примусове виконання судових рішень у першому
читанні

Набули чинності закони щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісі� суддів та
реформування Вищої ради правосуддя

Вища рада правосуддя (ВРП) звернулась до Верховного Суду з метою оскарження окремих положень
Закону України щодо реформування ВРП
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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

Друге всеукраїнське онлайн-обговорення питань сфокусованого
на потребах людини (людиноцентричного) правосуддя в Україні
відбулося 15 липня 2021 року за підтримки Програми USAID «Нове
правосуддя» й Міжнародної експертної групи за мирне,
справедливе та інклюзивне суспільство (Pathfinders for Peaceful,
Just and Inclusive Societies). Представники Міністерства юстиці�,
Верховного Суду, Офісу Омбудсмана України, Урядового
уповноваженого з питань гендерної політики, Державної служби
України з питань праці, судової системи, адвокатури, громадських
організацій і донорської спільноти разом визначили майбутні
кроки для впровадження такого підходу в системі юстиці� України,
а також задля полегшення доступу всіх до правосуддя.
Детальніше за посиланням.

Всеукраїнське обговорення питань людиноцентричного правосуддя 

За сприяння USAID зміцнюється спроможність українських правників застосовувати на практиці
принцип верховенства права

29 липня 2021 року Національний юридичний університет імені
Ярослава Мудрого у співпраці з Центром верховенства права
Університету Південної Кароліни та Програмою USAID «Нове
правосуддя» провели випускну церемонію для 26 учасників
третього кола сертифікатної програми «Практичний курс з
верховенства права». Ця інноваційна програма, яка здійснюється за
підтримки USAID з 2018 року, покликана сприяти поглибленню
розуміння �� учасниками принципу верховенства права й
удосконаленню навичок його застосування в їх щоденній практиці
як суддів, адвокатів, прокурорів, державних службовців та юристів
неурядових організацій. 
Детальніше за посиланням.

Програма USAID «Нове правосуддя» 29 липня 2021 року
оприлюднила на своєму сайті результати національних опитувань
суддів стосовно довіри до судової гілки влади, суддівської
незалежності та підзвітності, сприйняття корупці� та готовності
повідомляти про �� прояви. В опитуванні взяли участь 559 суддів із
129 судів, серед яких місцеві суди, апеляційні суди та Верховний
Суд. Перелік судів для ціє�� мети було сформовано пропорційно
кількісному складу суддів по інстанціях, юрисдикціях та областях.
Детальніше за посиланням.

Результати національних опитувань серед суддів

 Новини Програми USAID «Нове правосуддя»
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Учасники випускної церемоні� сертифікатної
програми «Практичний курс з верховенства

права» 
ФОТО: Програма USAID «Нове правосуддя»

Учасники другого всеукраїнського онлайн-
обговорення питань людиноцентричного

правосуддя в Україні
ФОТО: Програма USAID «Нове правосуддя»
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Міністерство цифрової трансформаці� за
підтримки Програми USAID «Нове правосуддя»
19 серпня 2021 року презентувало освітній
серіал «Цифрові юристи 2.0» для порталу «Дія.
Цифрова освіта». Це продовження освітнього
серіалу «Цифрові юристи», який побачив світ
минулого року. Нові сері� познайомлять глядачів
із такими темами як: доступ до правосуддя;
відкриті та персональні дані; штучний інтелект у
правосудді; юридичний дизайн; альтернативні
формати роботи юристів; сервіси «Ді�» для
юристів. Освітній курс складається з шести серій
тривалістю 7-9 хвилин. 
Сері� навчального курсу «Цифрові юристи 2.0»
доступні для перегляду за посиланням.
Детальніше за посиланням.

 Новини партнерів Програми USAID «Нове правосуддя»

Завершилась третя серія відкритих вебінарів 
для суддів, помічників суддів та працівників 
апарату суду

З квітня по липень 2021 року Національна школа 
суддів України за сприяння Програми USAID 
«Нове правосуддя» та у співпраці з 
Національним суддівським коледжем у місті Ріно 
(США) провела серію з дванадцяти вебінарів для 
суддів, помічників суддів та працівників апарату 
суду. Запропонована тематика вебінарів 
торкалась широкого кола питань: від навичок 
ефективної організаці  та управлінні судовим 
процесом до терапевтичної юриспруденці  й 
основ кібербезпеки у судах. Викладачами 
вебінарів виступили фахівці з США - діючі судді і 
судді у відставці, адміністратори судів, ІТ фахівці, 
а також представники Національного 
суддівського коледжу у місті Ріно.
Записи усіх вебінарів доступні за посиланням. 
Детальніше за посиланням.

Продовження серіалу «Цифрові юристи»
знайомить глядачів із новими тенденціями
використання цифрових технологій у сфері
права 
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16 вересня 20 та 21 вересня 

 Заплановані поді�
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Програма USAID «Нове правосуддя» презентує
результати незалежної оцінки корупційних ризиків у
системі юридичної освіти в Україні. Залучена
Програмою команда українських експертів з питань
подолання корупці� та освіти провела дослідження
щодо виявлення й аналізу корупційних ризиків у сфері
правничої освіти й напрацювала комплекс
рекомендацій на їх усунення й пом'якшення. Початок
заходу о 14:00. Реєстрація за посиланням.

Програма USAID «Нове правосуддя» підтримає 
проведення міжнародного семінару з основ 
інтелектуальної власності у рамках урочистого заходу 
з нагоди першого судового розгляду справи по захисту 
інтелектуальної власності. Заходи організовано 
Асоціацією правників України (АПУ) та Лігою студентів 
АПУ у співпраці з Міністерством торгівлі США і 
Програмою розвитку комерційного права та у 
координаці� з Бюро патентів й торгових марок США. 
Початок заходу о 13:00. Місце проведення: м. Київ, 
готель «InterContinental», вул. Велика Житомирська, 2А.

2 вересня 

Програма USAID «Нове правосуддя» проведе публічну 
презентацію модельної навчальної програми курсу з 
правничого письма англійською мовою. Навчальну 
програму для українських правничих шкіл розробила 
група міжнародних та українських експертів. На 
онлайн-заході очікуються адміністратори юридичних 
шкіл, викладачі, студентські лідери та ін. Початок заходу 
о 16:00. 

7 вересня

Асоціація правників України (АПУ) за підтримки
Програми USAID «Нове правосуддя» проведе
презентацію результатів пілотного проекту по
визначенню рейтингу українських юридичних шкіл.
Рейтинг проводився на основі методологі�,
розробленої за підтримки Програми у співпраці з
Американською торговельною палатою, Асоціацією
юридичних клінік, Лігою студентів АПУ, Проєктом ЄС
«Право-Justice», Фундацією DEJURE та Forbes Україна.
Початок заходу о 16:00. Детальніше про подію за
посиланням.
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