Центр суддівських студій
був створений у 2000 році в рамках
реалізації українсько-швейцарського
проекту «Підтримка реформування
юстиції в Україні».
З 2001 року Центр є окремою
юридичною особою зі статусом
міжнародної благодійної організації,
заснованою українськими
та швейцарськими суддями.

Мета діяльності Центру:

Українськошвейцарський
проект
«Підтримка
судової
реформи
в Україні»
(2006 – 2009)

зміцнення фундаментальних свобод і захист прав людини
в Україні через практичне застосування європейських стандартів
незалежності та ефективності правосуддя

Підготовлені інформаційний та навчальний посібники
з міжнародних стандартів незалежності суддів;
підготовлені тренери та проведено навчання членів
рад суддів
Здійснено аналіз законодавства про судоустрій
та статус суддів щодо відповідності міжнародним
стандартам незалежності суддів, представлені
пропозиції проекту на парламентських слуханнях
Розроблені механізми захисту прав та інтересів
суддів на регіональному рівні, підготовлено
навчальний посібник

Розроблені методика, навчальний курс та учбові
матеріали для суддів, адвокатів та нотаріусів;
підготовлені тренери
Українськонідерландський
проект
«Впровадження
нового Цивільного
кодексу в Україні»
(2005 – 2007)

Проведені 3 семінари для тренерів та
22 регіональних семінари для цільових груп
(більше 1100 учасників)
Підготовлено та видано 12 брошур для населення
(40 тис. примірників) та навчальні посібники для
суддів, адвокатів та нотаріусів (4500 примірників)
Видання проекту

Запроваджено проведення щорічних моніторингів
незалежності суддів
Видання проекту

Реалізовані проекти
Впроваджені в українську практику навчання суддів
сучасні методики навчання дорослих (рольові ігри,
підготовка тренерів, мультимедійні технології тощо)
Українськошвейцарський
проект
«Підтримка
реформування
юстиції
в Україні»
(2000 – 2006)

Розроблені методичні посібники та підготовлені
тренери з питань міжнародних стандартів правосуддя,
етики суддів, гуманізації кримінальної юстиції,
ефективності правосуддя, Європейської конвенції
з прав людини
Проведено 47 семінарів, конференцій та круглих
столів на національному рівні та більше 400
навчальних заходів в регіонах

Розроблені методичні посібники та підготовлені судді
- тренери з Європейській конвенції з прав людини
Проведено 100 регіональних семінарів для суддів
апеляційних та місцевих судів з питань застосування
Європейської конвенції з прав людини
(4960 учасників)
Організовані навчальні візити суддів Верховного
Суду України, апеляційних та місцевих судів до
Європейського суду з прав людини
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Програма
співробітництва
з Радою Європи
(2002 – 2004)

Брошури з цивільного права
для населення

Щорічні моніторинги
стану незалежності
суддів в Україні

Інформаційно-навчальні посібники з питань міжнародних Тематичні бюлетені
стандартів незалежності суддів
Центру

Співробітництво
з Посольством
Франції
в Україні
(2001 – 2005)

Організовані конференції, круглі столи та навчальні
семінари з питань незалежності суддів, суддівської
етики, взаємовідносин судів та ЗМІ, функціонування
апеляції та касації при здійсненні правосуддя,
адміністративної юстиції

Реалізовані проекти з гуманізації кримінального
судочинства, застосування елементів пробації,
формування судової політики та реалізації судової
реформи в Україні

Співробітництво
з Міжнародним
фондом
«Відродження»

Навчальні посібники з цивільного права для суддів, адвокатів
та нотаріусів

Українськошвейцарський
проект «Підтримка
реформування
системи попереднього
ув’язнення»
(2006 – 2008)

Проведення спільних заходів з
Німецьким фондом міжнародного
правового співробітництва
з питань ефективності правосуддя,
реформування кримінальної юстиції

Запроваджено моніторинг
судових справ у 2–х модельних
місцевих судах, підготовлені
пропозиції до законодавства,
проведено навчання суддів,
прокурорів та слідчих,
підготовлено та видано
інформаційно-навчальний
посібник

Проведення спільних заходів
з Американською асоціацією
юристів в Україні з питань
ефективності правосуддя
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ДІЮЧі проекти

Українсько-швейцарський проект
«Підтримка судової реформи
в Україні»
(2010 – 2012)

Мета проекту – сприяння
зміцненню незалежності та
транспарентності правосуддя,
підвищенню авторитету судової
влади шляхом активізації
комунікаційної діяльності органів
судової влади, суддівського
самоврядування та асоціацій
суддів.

Реалізація проектів Центру суддівських студій здійснюється за ефективної
підтримки Верховного Суду України, Ради суддів України, вищих, апеляційних
та місцевих судів, рад суддів регіонів та спеціалізованих судів

Центр
суддівських студій
Місія Центру —
сприяння

Мета проекту - впровадження
механізмів, що сприятимуть
зменшенню кількості ув’язнених
у слідчих ізоляторах

В проектах Центру беруть участь народні депутати України, представники
Кабінету Міністрів України, Генеральної прокуратури України, Вищої ради
юстиції, Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України,
Державного департаменту України з питань виконання покарань, Державної
судової адміністрації України, українські науковці, міжнародні експерти,
представники громадських організацій
Українсько-швейцарський
проект «Підтримка пенітенціарної
реформи в Україні»
(2010 – 2012)

утвердженню
верховенства права

дотриманню прав
людини
зміцненню
незалежності суддів
розвитку
громадянського
суспільства

10 років
діяльності
Центр суддівських студій

01030, Україна, м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 12
тел../факс (380-44) 235-67-77, тел. 234-35-86
www.judges.org.ua e-mail judges@i.com.ua

buklet2-2.indd 2

www.judges.org.ua

19.04.2010 14:37:45

