
Програмна мета:  

Верховенство права та справедливий суд в Україні вже сьогодні 

Одним із найважливіших запитів суспільства останні роки було та залишається подолання й 

знищення корупції. Незважаючи на створення відповідних правоохоронних органів та 

активну імітацію боротьби, реальних результатів досі не досягнуто. Такий стан речей 

понижує довіру людей в державні інституції, робить нашу країну інвестиційно 

непривабливою, небезпечною для ведення бізнесу та впровадження інновацій, та знищує 

економіку, що своєю чергою призводить до катастрофічного рівня міграції з країни.  

Досить часто у суспільному просторі можна почути про необхідність впровадження нових, 

чітких, прозорих та зрозумілих для усіх правил гри. На жаль багато людей в Україні не 

обізнані й з діючими: не знають про свої права, гарантії та способи стимулювання апарату 

держави на обслуговування та захист інтересів простих людей. Особливо це стосується 

незахищених та вразливих верств населення. Правопросвітництво та постійний суспільний 

діалог є першим кроком до формування єдиної ціннісної картини, в яку аж ніяк не 

вписується толерування корупції.  

Справедлива система судочинства є не менш важливим фактором, і включає в себе активну 

роботу усіх учасників. Відкритість та зрозумілість судів, ефективна та якісна робота 

прокуратури та органів правопорядку в сфері розслідування злочинів, гарантії адвокатської 

діяльності – якщо хоч одна з перелічених ланок не працює, ми не можемо говорити про 

існування верховенства права в країні. 

Фактично, без існування чіткого та прозорого механізму судового захисту, функціонування 

діючих в інтересах суспільства інститутів правоохоронних органів та адвокатури – ми не 

маємо змогу будувати економічно успішну та безпечну для людей країну. Над ефективним 

вирішенням найболючіших питань у сфері впровадження верховенства права працює досить 

багато громадських організацій, міжнародних та вітчизняних експертів. Оскільки це дійсно 

одне з найважливіших питань в нашому порядку денному. 

Завдання:  

 

Шляхи реалізації 

 

 

Забезпечення участі громадськості у 

відправленні правосуддя через 

реформування інституту присяжних, 

зокрема, шляхом обговорення, 

доопрацювання та прийняття відповідного 

закону 

 

 

 

 

Експертні публічні обговорення та 

пропозиції щодо поправок та змін до 

законопроекту «Про суд присяжних в 

Україні»; 

 

Адвокаційні заходи направлені на 

якнайшвидше прийняття відповідного 

закону 

 

Створення та впровадження так званої 

Кримінальної політики (фактично 

стандартів якості роботи) для працівників 

прокуратури та правоохоронних органів; 

 

Зняття з прокуратури функцій 

представництва осіб в судах, оскільки ця 

функція має здійснюватися за рахунок 

держави адвокатами та/або юристами 

системи безоплатної правової допомоги  

 

Розробка проектів нормативно-правових 

актів 

 

Пошук та залучення для спільної роботи 

партнерів у сфері профільних НГО, 

державних органах, експертів та 

спеціалістів; 

 

Вивчення найкращих міжнародних практик 

з вирішення аналогічних питань  



  

Адвокація та лобіювання відповідних 

проектів та змін 

 

 

Розвиток та ширше інформування 

населення про альтернативні способи 

вирішення спорів (медіація, арбітраж тощо) 

 

 

Моніторинг та вивчення потреб населення 

щодо необхідност правопросвітницьких 

заходів щодо цих та, по потребі, інших 

питань; 

 

Залучення студентів юридичних 

факультетів 

 

 

Розробка якісної системи підвищення 

кваліфікації (із залученням як іноземних 

спеціалістів так і навчальних закладів) 

працівниками правоохоронних органів та 

адвокатами за для покращення якості 

роботи відповідних спеціалістів у судах 

 

Врегулювання оподаткування адвокатської 

діяльності та пенсійного забезпечення осіб, 

які мають свідоцтво про право на зайняття 

адвокатської діяльності 

 

 

Проведення ряду експертних фахових 

обговорень у професійному середовищі, 

вивчення потреб та можливих ресурсів; 

 

Пошук партнерів та розробка пілотного 

проекту; 

 

Проведення адвокаційної та лобістської 

роботи у відповідних середовищах та з 

відповідними партнерами 

 

Етапи: 

1. Пошук та залучення партнерів, фахових експертів та формування проактивного 

експертного середовища, консолідація існуючих напрацювань та проектів - до 06.2018 

року 

2. Спільна розробка проектів нормативно-правових актів - до 09.2018 року 

3. Моніторинг потреб громадян у проведенні правопросвітницьких заходів (місто Львів 

та Львівська область) – до 06.2018 року 

4. Проведення адвокаційних заходів та лобіювання відповідних проектів та змін до 

12.2018 року 

5. Запуск пілотного проекту – до 09.2018 року 

6. Внесення відповідних змін до діючих нормативно-правових актів – до 12.2018 року 

 

 

 

 

 

 


