НОВА СИСТЕМА ПРАВОСУДДЯ:
МАНiФЕСТ

ЯКОЮ Є СИСТЕМА ПРАВОСУДДЯ ЗАРАЗ?

ЯКОЮ ПОВИННА БУТИ СИСТЕМА ПРАВОСУДДЯ?

Утвердження справедливості було однією з вимог
Революції гідності. Цей запит залишається актуальним і сьогодні.

Ми віримо, що за наступні 5 років Україна може
стати країною, де:

На жаль, судова реформа не досягла успіху — менше 1% громадян вважають її повністю успішною.
Суди мають один із найнижчих рівнів довіри і підтримки.
Новостворений Верховний Суд так і не став новим,
в результаті реформи в апеляційних судах і судах
першої інстанції не з’явилося жодного нового судді.
Суди також не стали незалежними — на незалежних суддів тиснуть, інших продовжують використовувати в політичних цілях.
Попри запровадження вимоги конкурсного добору до Конституційного суду в Конституції процес
призначення його суддів залишається політичним.
Реформи прокуратури і адвокатури практично не
відбулися.
Найголовніше — люди не вірять, що можуть домогтися в українських судах справедливості. Нездатність судів гарантувати право власності також
відлякує інвесторів і перешкоджає економічному
розвитку України.
Це має змінитися.

1. Система правосуддя ефективно
2. захищає права людини.
3. Вплив на правосуддя через тиск
4. чи корупцію мінімізований.
5. Люди довіряють суду (рівень
6. наближений досереднього в регіоні).
7. Україна — на рівні інших держав
8. регіону в Rule of Law Index.
9. Стан українського правосуддя
10. є аргументом інвестувати в Україну.

ЯК ЦЬОГО ДОСЯГТИ?
Для цього необхідна реалізація насамперед
трьох цілей.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОЇ ЯКОСТІ
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СУДДІВСЬКОГО КОРПУСУ ЧЕРЕЗ НЕЗАЛЕЖНЕ
СУДДІВСЬКЕ ВРЯДУВАННЯ

1. Змінити склад органів суддівського врядування, які займаються питаннями суддівської кар’єри. Щонайменше половина
в них має бути представниками громадського сектору, яким довіряє суспільство
(правозахисники, журналісти, представники профільних ГО) та/або авторитетними
іноземними експертами.
2. Забезпечити вільні прямі вибори
представників суддівського корпусу до
органів суддівського врядування через
систему анонімного онлайн-голосування.
3. Провести повторне кваліфікаційне
оцінювання суддів, щодо яких є негативні
висновки Громадської ради доброчесності
або які оминули повноцінну перевірку
представниками громадськості.
4. Зробити всі етапи добору в усі суди
максимально прозорими і підзвітними
суспільству.
5. Запровадити справжній конкурс на посади
суддів Конституційного суду.
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УЧАСТЬ НАРОДУ В СУДОЧИНСТВІ

1. Запровадити повноцінний суд присяжних
в кримінальних справах.
2. Забезпечити можливість вирішення значних
господарських спорів змішаним складом суду
з залученням авторитетних правників,
делегованих бізнес організаціями.
3. Запровадити інститут мирових суддів для
вирішення дрібних побутових справ.
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ЯКІСНА ПРАВНИЧА ОСВІТА І ВИСОКІ СТАНДАРТИ
В ПРАВНИЧИХ ПРОФЕСІЯХ

1. Визначити та затвердити на рівні закону
класичні правничі професії (судді, адвоката,
прокурора) та високі стандарти доступу до них.
2. Запровадити зовнішнє незалежне оцінювання
(аналог Bar Exam) як обов’язкову умову
доступу до правничих професій.
3. Привести законодавство, що регулює
професійну правничу діяльність (суддів,
адвокатів, прокурорів), у відповідність
до світових стандартів і мети реформи
правосуддя.
4. Провести ефективне оновлення прокуратури
і адвокатури на засадах прозорості,
підзвітності суспільству і мети реформи
правосуддя.
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