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НАША ДІЯЛЬНІСТЬ
Трансляції судових засідань технічними засобами судів
ГО «Вектор прав людини» розвиває і підтримує
механізм трансляцій судових засідань
технічними засобами судів, що робить суд:

• доступнішим
• відкритішим

Станом на 31 березня 2018 року такі трансляції вже відбуваються у

102
судових
справах

48

судах
у 18 областях України
і їхня кількість
постійно зростає.

Судове коментування «Суд людською мовою»
Судове коментування «Суд людською мовою» — механізм
захисту та сприяння реалізації права на справедливий суд
шляхом забезпечення відкритості судової системи,
просвітницької роботи у даній галузі.
Судові коментатори «Суд людською мовою» — адвокати, юристи
та експерти в сфері судочинства, які мають достатню професійну
юридичну освіту, кваліфікацію, репутацію, пройшли навчання та відбір.
У команді 8 судових коментаторів «Суд людською мовою»
Протягом звітного року
прокоментовано

6

• Революції Гідності

• додатковий захист особи
без громадянства

• збройної агресії РФ
на сході України

8

судових
коментаторів

кримінальних, адміністративних
та господарських судових справ, що
трансльовані технічними засобами судів щодо

• банкрутства
підприємства

• розповсюдження
недостовірної
інформації
у медіа

НАША ДІЯЛЬНІСТЬ

Освітні заходи

3

Розроблено та проведено 3 тренінги для майбутніх судових
коментаторів: «Суд людською мовою: говоримо доступно
про судові процеси» у Києві та Львові.

тренінги

12

тренінгів

6

тренінгів
у цьому
звітному
році

працівників

для

в
12 областях України

247

судів України

6 тренінгів «Комунікативні інструменти в роботі судів:
діалог суду та громади» для працівників судів.
Навчальну програму розроблено ГО «Вектор прав людини», проектом «Суд
людською мовою», Радою суддів України, прес-службою органів суддівського самоврядування в Україні, Представництвом Фонду ім. Фрідріха
Еберта в Україні. Спільне впровадження програми розпочато у 2016 році.

Розпочато перші заняття у ВНЗ для студентів правничих
спеціальностей з використанням відео трансляцій
судових засідань технічними засобами судів.
До апробації нового навчального інструменту долучились Київський
національний університет імені Тараса Шевченка, Академія
адвокатури України, Київський університет права НАН України.

3
тренінгів

Проведено 3 інтерактивні презентації про захист права
на справедливий суд в Україні на прикладі діяльності
ГО «Вектор прав людини» та проекту «Суд людською
мовою» у Київському національному торговельноекономічному університеті, Національному юридичному
університеті імені Ярослава Мудрого,
Національному авіаційному Університеті.

37 %

судів України

НАША ДІЯЛЬНІСТЬ

Інформаційні матеріали
ІНФОГРАФІКА «Трансляції та коментування відкритих судових
засідань в Україні»: https://adobe.ly/2zyTG9w
ВІДЕОРОЛИК про трансляції судових засідань технічними
засобами судів та їх коментування за участі судді, прокурора,
адвоката, першої судової коментаторки «Суд людською мовою»
та керівниці ГО «Вектор прав людини» — http://bit.ly/2HD19cr

Дослідження
«Правосуддя в умовах збройного конфлікту на Сході України очима
Інтернет-ЗМІ та інших відкритих Інтернет-ресурсів»
https://adobe.ly/2K1VIEv

«Збройний конфлікт на Сході України: відображення в українських судах.
Звіт за результатом моніторингу судових процесів у судах, дотичних до зони проведення
АТО, а також в інших судах у справах, пов’язаних зі збройним конфліктом на Сході України
та матеріально-технічного стану будівель, забезпечення адміністративної роботи судів
Луганської та Донецької областей»

https://adobe.ly/2JYEg3S

«Що думають ті, хто пише про суд?»

http://bit.ly/2qOGMRj

«Медіавідкритість судів України: результати всеукраїнського опитування
працівників судів, 2017 рік» https://adobe.ly/2AraVcp
Інфографіка для ілюстрації дослідження https://adobe.ly/2CW3O1r

Громадські кампанії
ГО «Вектор прав людини» та проект «Суд людською мовою» ініціювали
та спільно з партнерами організували написання звернень,
медіазаходи, публічні дискусії для:
• недопущення обмеження гласності судочинства законопроектом №6232
«Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України,
Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного
судочинства України та інших законодавчих актів» — більшість
запропонованих змін були враховані;
• забезпечення трансляцій судових засідань технічними засобами судів
судових справ щодо подій Революції Гідності — збільшено кількість
трансляцій у даних судових справах.

Н А С П І ДТ Р И М У ЮТ Ь
Вдячні за підтримку діяльності Організації МФ «Відродження»
та програмі USAID реформування сектору юстиції
«Нове Правосуддя», що надали гранти для реалізації
практичних дій у захисті права на справедливий суд.

НАШІ ПАРТНЕРИ

Прес-служба
органів суддівського
самоврядування

ПРО НАС ПИШУТЬ
Загальноукраїнські і місцеві медіа, інформресурси

Громадські об’єднання

Судові органи, суди, інші державні органи

Судова
влада
України

Прес-служба
органів суддівського
самоврядування

Київська міська
державна
адміністрація

ПРО НАС

ГО «Вектор прав людини» — правозахисна організація

Мета:

Основний
напрямок:

реалізація та захист основоположних
свобод, прав людини через сприяння
практичному виконанню норм та
принципів, викладених у міжнародних
документах, ратифікованих Україною
та усіх інших зобов’язань України
у сфері прав людини
та основоположних свобод.

захист права на справедливий суд
в рамках проекту «Суд людською мовою».

31.03.2016
Офіційна
реєстрація

www.hrvector.org

facebook.com/hrvector.org

facebook.com/trialinsimplewords

goo.gl/0cuwBS

