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ОПИС ПРОЕКТУ:

Посилення контролюючої функції судової влади в системі
рівноваги органів влади в Україні
1. ОПИС ПРОЕКТУ
Криза судочинства є однією з найбільших загроз для демократії в Україні. Реформа судової системи не була закінчена, a
міжнародні організації наголошують, що номінальні гарантії незалежності суддів занадто слабкі в порівнянні з авторитарними
традиціями, трактування законів суддями часто є неоднозначним. Низька заробітна плата суддів може сприяти корупції, а
неясна політика призначення суддів та застосування дисциплінарних заходів можуть мати форму втручання в незалежність
суддів.
Проект СКЕРОВАНО ДО: молодого покоління українських правників і журналістів з 6 центрів (Львів, Сімферополь, Донецьк,
Одеса, Харків, Київ) і буде знайомити їх з питаннями етики та незалежного судочинства, залучить молоде покоління до
дискусії на тему кризи судочинства і пропозиції реформування, подасть приклади діяльності польских судів і трибуналів в
справах, де однією зі сторін є органи державної влади чи місцевого самоврядування, а також в справах між цими суб’єктами.
Найважливіші ЗАХОДИ: низка з 12 семінарів для юристів і журналістів, навчальний візит до Польщі, популярно-наукова
публікація, міжнародна конференція за участю експертів з України, Польщі, Грузії і Молдови. Проект в значній мірі використає
інформаційні технології, що збільшить його соціальий вплив, зокрема на цільову аудиторію.
2. ЦІЛІ ПРОЕКТУ:
• посилення розуміння молодими українськими юристами і журналістами важливості незалежності судочинства в
системі розподілу державної влади в Україні.
• надання прикладів діяльності польських судів і трибуналів в справах, де однією зі сторін є органи державної влади
чи місцевого самоврядування, а також в справах між цими суб’єктами
• популяризація етичних норм поведінки в судочинстві
• залучення молодих українців до дискусії про стан української правової системи і пропозиції щодо її реформування
3. УКРАЇНСЬКІ ПАРТНЕРИ ПРОЕКТУ:
-

Юридична Академія ім..Ярослава Мудрого (Харків)
Донецький національний університет
Львівський національний університет ім..І.Франка
Одеська юридична академія
Таврійський національний університет ім..В.Вернадського (Сімферополь)
Києво-Могилянська Академія (Київ)
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4. НАЙВАЖЛИВІШІ ЗАХОДИ ПРОЕКТУ:
•

Конкурс для молодих учасників проекту (травень/червень 2013) – переможці візьмуть участь в навчальному
візиті до Польщі, підготовці науково-популярної публікації, а також виступлять як молоді доповідачі в низці
семінарів в Україні.

o

Навчальний візит 18 переможців конкурсу до Польщі. Ціль візиту – ознайомлення з практикою реалізації
незалежного судочинства в системі поділу державної влади в Польщі. Заплановані візити до: Конституційного
Трибуналу, Верховного Суду, Національної Ради Юстиції, Міністерства юстиції, Парламентської Комісії Юстиції і
Прав Людини, факультету права і адміністрації Варшавського університету, візити до районних судів і зустрічі з
практикуючими суддями. Планований термін візиту до Польщі: 8-13 липня 2013 року.

o

Дванадцять семінарів на тему місця судочинства в системі поділу державної влади в Польщі і в Україні
Місце: Київ, Харків, Донецьк, Сімферополь, Одеса, Львів.
ТЕМАТИКА буде відрізнятись насамперед сферою поглиблення теми, яка випливає зі специфіки аудиторії (окремо
для журналістів, окремо для юристів). Теми: незалежність судів і незалежність суддів, система підготовки суддів і
умови їх праці, вплив законодавчої і виконавчої влад на судочинство, контролююча функція судів, проблема
корупції в судочинстві, роль Конституційного Трибуналу, Верховного Суду та Вищої Ради Юстиції в системі
розподілу державної влади – правовий стан і українські реалії. Дискусія щодо програм реформування.
Семінари будуть відбуватись паралельно в двох центрах (наприклад, Львів і Сімферополь), використовуючи
телеконференційні з’єднання, що дасть можливість діалогу між різними частинами України. Семінар буде записаний
та доступний on-line.
Термін: вересень/жовтень 2013

o

Публікація (on-line) підготовлена українськими учасниками проекту на тему реформи судової системи
Брошура підготовлена учасниками проекту (молодими правниками та журналістами) повинна бути написана в
полуляризаційному стилі, спираючись на знання і досвід, отримані під час семінарів та навчального візиту до
Польщі. Передбачаємо 6 статей (об’єм - близько 10 розрахункових сторінок на одну статтю) опрацьованих
учасниками, корегованих і редагованих експертами. Мови - польська та українська (термін публікації: листопад
2013).

o

Міжнародна конференція на тему місця судочинства в системі поділу влади в Польщі, Україні, Грузії і
Молдові
Місце: Київ або Одеса, листопад 2013
Учасники: понад 60 осіб - 36 учасників з міст, які беруть участь в проекті (представники навчальних закладів і
практикуючі судді, місцеві партнери в мас-медіа, а також вибрані учасники попередніх заходів – на підставі
рекомендацій експертів) + додатково 15 спеціалістів з Києва, 6 з Польщі, по 2 з Грузії і Молдови. Під час конференції
також плануємо on-line з’єднання з очільниками Верховних Судів (або їх заступниками) з Польщі, Грузії, Молдови і
України.
Тематика: порівняння ступеня незалежності судочинства і незалежності суддів в Польщі, Україні, Молдові і Грузії;
презентація реалізованих (наприклад, в Грузії в 2005-2007рр.) реформ судової системи та також програм
реформування (наприклад, молдавських). Деякі сесії зосередяться на проблемах корупції в судочинстві і впливі
політиків/олігархів на рішення суддів.

5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:
• близько 240 молодих правників і 120 молодих журналістів з 6-ти найважливіших освітніх центрів в Україні візьмуть
участь в дискусії на тему кризи в українській судовій системі і пропозиціях її реформування. Запис цих дискусій буде
загальнодоступним, в т.ч. і на YouTube
• близько 240 молодих правників і 120 молодих журналістів ознайомляться з прикладами діяльності польських судів і
трибуналів в справах, де однією зі сторін є органи державної влади чи місцевого самоврядування, а також в
справах між цими суб’єктами. 18 з них буде мати можливість (під час навчального візиту) поглибити свої знання під
час зустрічей з представниками ключових судових органів в Польщі.
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•
•

молоді українські правники та журналісти під керівництвом експертів підготують власну публікацію на тему реформи
судової системи в Україні, яка буде розповсюджена on-line
форма проведення дискусії (наприклад захід – в двох центрах одночасно, використовуючи технологію
відеоконференції) дозволить організувати діалог середовищ з культурно і політично віддалених регіонів України
(наприклад, Львів-Сімферополь, Одеса-Донецьк, Київ-Харків) і їх об’єднання навколо спільних проблем.

6. ДЖЕРЕЛО ФІНАНСОВАННЯ:
Проект співфінансується Програмою польського співробітництва для розвитку Міністерства закордонних справ
Республіки Польща і Програмою «Підтримка демократії»,. яка координується урядовою Фундацією Міжнародної
Солідарності (www.solidarityfund.pl)
7. Контакт:
В Варшаві: Адам Зауер. E-mail: as@pauci.pl
В Києві: Ольга Галицька. E-mail: pauci.olga@gmail.com
Сторінка проекту: www.pauci.org/ua/ Програми/
Facebook: https://www.facebook.com/PauciJudicialIndependenceProject
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