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ХТО МИ? ГО «Вектор прав людини» — правозахисна організація

Мета: реалізація та захист основоположних 
свобод, прав людини через сприяння 
практичному виконанню норм та принци-
пів, викладених у міжнародних докумен-
тах, ратифікованих Україною та усіх інших 
зобов’язань України у сфері прав людини 
та основоположних свобод. 

членів 
організації

експерти 
проектів

волонтер

Основний
напрямок:

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

НАША
ДІЯЛЬНІСТЬ

• доступнішим 
• прозорішим

трансльовано 
судових засідань
у м. Києві, Київській, Вінницькій, 
Дніпровській, Луганській 
та Миколаївській областях 

279
судових 
справ

30

у партнерстві з Радою суддів України, 
Прес-центром судової влади України, 
Національною школою суддів України  
та Представництвом Фонду 
ім. Фрідріха Еберта в Україні

ГО «Вектор прав людини» розвиває і підтримує 
механізм трансляцій судових засідань 

технічними засобами судів, що робить суд:

В 2015 році створили проект «Суд людською мовою», що є механізмом 
коментування судових процесів для захисту права на справедливий суд 
та просвітницької роботи у цій галузі

За результатами перших коментувань 30-31 липня 2016 року 
провели зустріч з відомими  адвокатами, правозахисниками 
та підготували основні правила коментування

тренінгів для прес-секретарів судів
«Комунікативні 
інструменти 
в роботі судів: 
діалог суду та громади»

www.adobe.ly/2nfsqqZ

найгучніші 
судові справи 
України щодо 3Судові коментатори 

«Суд людською мовою» 
прокоментовали 

7

• Революції Гідності
• АТО
• розгляд конституційності положень 

ЗУ «Про запобігання корупції» 
щодо електронного декларування.

із

судів 
загальної юрисдикції, 
Територіальних 
управлінь Державної 
судової адміністрації 
України, регіональних 
відділень Національної 
школи суддів України

м. Київ 
Закарпатська обл.
Херсонська обл. 
Тернопільська обл.
Запорізька обл.
Хмельницька обл.
Київська обл.

Одеська обл. 
Луганська обл. 
Донецька обл.
Волинська обл.
Полтавська обл.

139
працівників 

119
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НАША
ДІЯЛЬНІСТЬ

НАШІ
ДОСЯГНЕННЯ

міжнародному
заходах 

українських 

круглі столи, дискусії, форуми, 
організовані правозахисними 
організаціями та органами 

судової влади

про історію механізму 
трансляцій судових засідань 

технічними засобами судів та 
правила коментування таких 

трансляцій судовими 
коментаторами.

www.adobe.ly/2nfsqqZ

www.adobe.ly/2dxe6oC

www.bit.ly/2ogxpXQ

спільне напрацювання 
Апеляційного суду Київської 

області, прес-центру cудової 
влади, ГО «Вектор прав людини» 

та проекту «Суд людською 
мовою». Містить контактну 

інформацію (геолокацію, 
телефони, e-mail) судів Київської 

області та дані щодо їх 
керівництва, суддів-спікерів та 

прес-секретарів. Це приклад 
успішної співпраці ГО та суду. 

круглий стіл 
ОБСЄ/БДІПЛ

У 2016 році спільно з відомими правозахисними 
українськими організаціями розпочали дослідження: 
«Спроможність української судової системи 
задовольняти потребу в правосудді в умовах
 збройного конфлікту на Сході України:  
моніторинг судових процесів 
та відкритих джерел Інтернет». 

ГО «Вектор прав людини» 
та Рада суддів України  
підписали меморандум 
про співпрацю.

Підписанти: 
заступник голови Ради суддів України 
Богдан Сильвестрович Моніч 
та директор ГО «Вектор прав людини» 
Валерія Валеріївна Рибак

Це важливий крок у співпраці судової влади і громадськості загалом та зокрема щодо питання 
розвитку механізмів трансляції судових процесів технічними засобами судів та їх коментування.
Повний текст:          www.adobe.ly/2npc9Sc

Розпочато моніторингову 
діяльність, про результати 
якої буде повідомлено у 
середині 2017 року

2 Проведено тренінги 
«Моніторинг спроможності 
судової системи в умовах 
гібридної війни в Україні» 

75 Протягом 2016 року ми надіслали до органів судової влади та судів 
звернення із зауваженнями та пропозиціями по забезпеченню 
принципу гласності у судових процесах та діяльності судів.

12 + 1Діяльність ГО «Вектор прав людини» 
та проекту «Суд людською мовою» 

ми представили на:

«Суд людською мовою» «Довідник прес-служб 
судів Київської області»

Ми підготували  2   важливі публікації:

Вдячні за підтримку діяльності організації у 2016 році Чеському 
Інституту CEELI та МФ «Відродження», що надали гранти для 

реалізації практичних дій у захисті права на справедливий суд.

НАС 
ПІДТРИМУЮТЬ

29.11.2016

ПРО НАС 
ПИШУТЬ

НАШІ 
КОНТАКТИ

Про нас 
написали:

загальноукраїнські 
і місцеві ЗМІ 

громадські 
об’єднання 

судові органі 
та судиі місцеві ЗМІ 

facebook.com/hrvector.org

goo.gl/0cuwBS

facebook.com/trialinsimplewords

    www.adobe.ly/2oje3kV
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