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СЕРІЯ ВЕБІНАРІВ “АКЦЕНТИ” (WEBINAR SPOTLIGHT SERIES)

Правосуддя у небезпеці - 
український контекст
На черговому вебінарі серії “Акценти”, присвяченому темі “Правосуддя у небезпеці 
у Центральній та Східній Європі” буде обговорюватись стан справ в Україні. Проект 
реалізується Мережею передового судового досвіду Центральної та Східної Європи  
Інституту CEELI.  Дана серія вебінарів має на меті об’єднати суддів та громадянське 
суспільство щоб пролити світло на нагальні питання розвитку правосуддя, які вимагають 
широкого суспільного обговорення. На попередніх заходах обговорювався досвід Болгарії, 
Польщі, Чорногорії та Румунії. 

Предметом обговорення стануть наступні теми: Що загрожує правосуддю, у чому небезпека? 
Які передумови цьому? Що загрожує незалежності судової гілки влади? Які формуються 
тенденції? Де шукати рішення та виходи з ситуації?

ТЕМА:

Правосуддя 
у небезпеці: 
український 
контекст

П’ЯТА ЗУСТРІЧ

Четвер 
27 травня 2021 р., 
о 18:00 за київським 
часом (17:00 CEST) 
(75 хвилин) 

Презентації 
з подальшими 
«Запитаннями та 
відповідями»

П’ятий вебінар проллє світло на стан 
правосуддя в Україні. Розмову розпочнуть 
Михайло Жернаков, голова правління 
Фундації DEJURE, Маркіян Галабала, 
суддя Вищого антикорупційного суду 
та Євгенія Моторевська, журналістка та 
відеопродюсерка Слідство.Інфо.

Зустріч “Акценти” відбудеться на 
платформі Zoom англійською та 
українською мовами з синхронним 
перекладом.

ПРОХАННЯ ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ
ТУТ

Більше інформації можна отримати 
за адресою: freda.grealy@ceeli.eu

ДОПОВІДАЧІ:

Після Революції гідності  2013-2014 р.р. Україна розпочала процес системного 
перезавантаження судової влади. Так, був повністю оновлений склад Верховного суду, 
запущений всеосяжний процес оцінювання суддів та реформування системи судочинства. 
Проте рівень довірі до судової влади в Україні залишається серед найнижчих з-посеред 
органів влади. Водночас окремі новостворені інституції, зокрема Вищий антикорупційний 
суд прагнуть змінити цю ситуацію і довести, що справжнє оновлення суддівства в Україні 
можливе. Що вдалося досягти Україні за останні 7 років реформ і що є запорукою справжньої 
незалежності судової гілки влади? Які внутрішні та зовнішні виклики та небезпеки 
постали перед правосуддям? Якого майбутнього очікувати українським суддям та системі 
правосуддя?

МЕРЕЖА ПЕРЕДОВОГО СУДОВОГО ДОСВІДУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Мережа передового судового досвіду Центральної та Східної Європи Інституту CEELI працює 
з 2012 року і об’єднує провідних суддів з вісімнадцяти країн регіону, які зустрічаються на 
постійній основі з метою обговорення передового досвіду у сферах незалежності суддів, 
доброчесності, відповідальності та судового управління.  Хоча можливості проводити 
міжнародні зустрічі залишатимуть ще певний час обмеженими у зв’язку з карантинними 
обмеженнями через пандемію коронавірусу, за допомогою серії вебінарів  “Акценти” мережа 
докладатиметься до досягнення своєї мети доброчесних та ефективних судів в Центральній 
та Східній Європі.
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