Людиноцентричне правосуддя в Україні:
цикл онлайн обговорень
Сесія 1: Національні консультації з питань людиноцентричного
правосуддя
Цілі:


Представити українській аудиторії концепцію людиноцентричного правосуддя,



Обговорити як застосування людиноцентричного підходу може сприяти
вирішенню проблем, пов’язаних з правосуддям, з якими стикаються люди під час
пандемії COVID-19,



Сформувати робочу групу для визначення проблем, пов’язаних з правосуддям, з
якими найчастіше стикається суспільство, та



Обговорити проєкт дорожньої карти, спрямованої на вирішення конкретної
проблеми, пов’язаної з правосуддям, яка негативно впливає на вразливі верстви
населення в Україні.

Програма
Вівторок, 17 листопада, 15:00 – 17:30
15:00 –
15:05

Відео, присвячене відкриттю заходу, та вітальне слово
Модератор: Ентоні Тріоло, Старший програмний офіцер, Міжнародна експертна
група за мирне, справедливе та інклюзивне суспільство

15:05 –
15:25

15:25 –
15:45

Вітальне слово
Денис Малюська, Міністр юстиції України
Богдан Моніч, Голова Ради суддів України
Джеймс Хоуп, Директор Регіональної місії Агентства США з міжнародного
розвитку (USAID) в Україні та Білорусі
Девід Вон, Керівник Програми USAID «Нове правосуддя»
Ключова доповідь
Еллісон Майнард-Гібсон, Колишня Генеральний прокурор та Міністр юстиції
Багамських островів, членкиня Робочої групи з питань правосуддя

Вступне слово та презентація Міжнародної експертної групи за мирне,
справедливе та інклюзивне суспільство (Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive
Societies)
Мааіке де Ланген, Керівник Програми з Правосуддя для Всіх Міжнародної
експертної групи за мирне, справедливе та інклюзивне суспільство Центру з
міжнародної співпраці Університету Нью-Йорку

15:45 –
16:20

Ендрю Соломон, Старший радник з питань верховенства права Агентства США з
міжнародного розвитку (USAID)
Інтерактивне обговорення людиноцентричного правосуддя
Густаво Мауріно, Науковий співробітник Центру з міжнародної співпраці
Університету Нью-Йорку, колишній Національний директор Офісу питань з
доступу до правосуддя в Аргентині та член Робочої групи з питань правосуддя
Маха Джвеєд, Наукова співробітниця Центру з міжнародної співпраці
Університету Нью-Йорку, колишня виконуюча обов’язки директора Офісу з
доступу до правосуддя Департаменту юстиції США
Євген Полтенко, Виконавчий директор Громадської спілки «Мережа правового
розвитку»
Дмитро Форемний, голова бізнес-акселератора в Україні, Гаазький Інститут
Інновацій у Праві (HiiL)

16:20 –
16:30
16:30 –
17:10
17:10 –
17:25
17:25 –
17:30

Коментарі учасників
Робота у групах для обговорення підходів до людиноцентричного правосуддя
Презентації доповідачів про результати роботи в групах
Підведення підсумків та окреслення майбутніх кроків
Ентоні Тріоло, Старший програмний офіцер, Міжнародна експертна група за мирне,
справедливе та інклюзивне суспільство

Біографії спікерів (у порядку, визначеному у програмі заходу)

Денис Малюська
Богдан Моніч
Девід Вон
Високоповажна Еллісон Майнард-Гібсон
Ендрю Соломон
Мааіке де Ланген
Ентоні Тріоло
Дмитро Форемний
Густаво Мауріно
Маха Джвеєд
Євген Полтенко

Денис Малюська
Міністр юстиції України
Денис Малюська є нинішнім Міністром юстиції України. Він
працював юристом, спеціалізуючись на питаннях регулювання
підприємницької діяльності, врегулювання спорів та банкрутства. У
2010 році пан Малюська почав працювати консультантом із
розвитку приватного сектора Групи Світового банку. На цій посаді
він надавав технічну підтримку урядам України та країн
Центральної Азії.
Згодом він був обраний заступником Голови правління Офісу
ефективного регулювання (Better Regulation Delivery Office) World
Bank Group – незалежного неурядового експертно-аналітичного
центру, створеного за ініціативи Міністерства економічного
розвитку та торгівлі і західних партнерів, зокрема, Світового банку та уряду Канади.

Богдан Моніч
Голова Ради суддів України
Голова Ради суддів України, суддя Сьомого апеляційного
адміністративного суду
Суддя Моніч розпочав свою кар’єру на посаді слідчого у 2001 році та
працює у судовій системі із 2006 року. Впродовж своєї кар’єри він
обіймав посаду судді у судах різних рівнів, а також виконував
адміністративні обов’язки на посаді заступника голови суду.
Суддя Моніч бере активну участь у суддівському самоуправлінні,
зокрема, у 2014 році рішенням XII позачергового з’їзду суддів України
він був обраний до складу Ради суддів України (РСУ), де його обрали
головою Комітету бюджетного планування, фінансового та матеріальнотехнічного забезпечення Ради суддів України. У 2015 році Суддя Моніч був обраний до складу РСУ
вдруге, де він виконував обов’язки Заступника голови РСУ. У липні 2019 року члени РСУ обрали
Суддю Моніч Головою, він також є членом Комітету з питань організаційно-кадрової роботи судів
та органів суддівського самоврядування.

Девід Вон
Керівник Програми USAID «Нове правосуддя», Україна
Девід Вон є адвокатом із понад 15-річним досвідом розробки,
впровадження та оцінювання проєктів правових та судових реформ
по всій Європі та Євразії, Африці та Латинській Америці. Пан Вон
наразі є Керівником Програми реформування сектора юстиції
«Нове правосуддя» Агентства США з міжнародного розвитку
(USAID) в Україні, яка зосереджує свою роботу на зміцненні
суддівської незалежності та прозорості. До цього він був радником
із питань верховенства права у Казахстані, а також заступником
керівника програми російсько-американського партнерства у
Москві. Пан Вон також має досвід керування проєктами щодо
впровадження реформ у сфері верховенства права та
комерційного права в Албанії, Вірменії, Боснії, Грузії, Казахстані,
Киргизстані, Македонії, Нікарагуа, Росії та Замбії. Пан Вон також був Керівником Ініціативи USAID із
питань законних прав жінок, яка зосереджувала увагу на правозастосуванні у секторі юстиції,
адвокаційній діяльності у громадянському суспільстві та підвищенні рівня обізнаності громадськості
про проблему. До того ж, він був членом Ради директорів Chemonics.

Високоповажна Еллісон Майнард-Гібсон
Колишня Генеральний прокурор та Міністр юстиції Багамських островів, член
Робочої групи з питань правосуддя
Високоповажна Еллісон Майнард-Гібсон, QC (королівський
адвокат) є багамським баристером, політиком та громадським
правозахисником, яка зосереджує особливу увагу на законах, що
впливають на жінок і дітей.
Високоповажна Еллісон Майнард-Гібсон двічі обіймала посаду
Генерального прокурора та Міністра юстиції Співдружності
Багамських островів протягом 2012–2017 років та Міністра юстиції
Багамських островів. На посаді Генерального прокурора, вона та її
команда започаткували ряд реформ, які привели систему юстиції
країни у відповідність із вимогами 21-ого століття. З-поміж результатів таких реформ, впроваджених
у період із 2012 по 2016 рік, спостерігалося збільшення на 39% у щорічній кількості серйозних
кримінальних справ, які були закриті, а також зростання вдвічі кількості обвинувальних вироків за
скоєння тяжких злочинів.
Пані Мейнард-Гібсон також була депутатом Парламенту Багамських островів, першим міністром
країни з питань фінансових послуг та інвестицій, а також колишнім президентом Міжнародного
жіночого форуму та Фонду лідерства.

Ендрю Соломон
Ендрю Соломон є Старшим радником із питань верховенства права
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), де він відіграє
ключову роль щодо розробки стратегій, планування діяльності та
запровадження інноваційних рішень із метою заповнення
«прогалин» у доступі до правосуддя, боротьби із безкарністю та
відсутністю безпеки, а також посилення довіри до інституцій
юстиції. Перш ніж долучитися до USAID, Ендрю працював на
Американську асоціацію міжнародного права, Американську
асоціацію юристів, Інститут Брукінгс, Бюро Високого представника
у Боснії та Верховного комісара ООН у справах біженців.

Мааіке де Ланген
Мааіке де Ланген є Керівником Програми з правосуддя для всіх
Міжнародної експертної групи за мирне, справедливе та
інклюзивне суспільство Центру міжнародної співпраці Університету
Нью-Йорку. Програма спирається на звіт «Правосуддя для всіх»,
який був опублікований Робочою групою з питань правосуддя та
який визначає програму дій, спрямовану на досягнення завдання
Цілі сталого розвитку 16 щодо забезпечення всіх доступом до
правосуддя.
Пані Мааіке розпочала свою кар’єру в Інституті права, управління та
розвитку Ван Волленховен (Лейденський університет). Після цього
вона працювала на Програму розвитку ООН у Нджамені, Чаді, та в головному офісі в Нью-Йорку,
спеціалізуючись у питаннях управління, прав людини, доступу до правосуддя та підвищенні
правової спроможності бідних. Вона була першим радником Національного омбудсмена
Нідерландів впродовж восьми років, розробляючи та очолюючи Департамент стратегії та політики.
У 2014 році вона повернулася до Малі, де провела рік, розробляючи нідерландську двосторонню
програму з безпеки та верховенства права. На початку 2018 року вона долучилася до Центру
міжнародної співпраці Університету Нью-Йорку.

Ентоні Тріоло
Ентоні Тріоло є Старшим фахівцем програми Міжнародної
експертної групи за мирне, справедливе та інклюзивне суспільство
у Центрі міжнародної співпраці та виконує обов’язки акселератора
дій у сфері правосуддя у Міжнародній експертній групі за мирне,
справедливе та інклюзивне суспільство. До того він обіймав посаду
старшого фахівця з питань політики та зовнішніх відносин у Центрі
просування верховенства права в Університеті Південної Кароліни,
очолюючи напрям залученості до просування глобального
впровадження Цілі сталого розвитку 16.
Пан Тріоло також працював на кілька міжнародних кримінальних
трибуналів, афілійованих з ООН, таких як Спеціальний суд по Сьєрра-Леоне та Спеціальний трибунал
по Лівану. Він був радником Секретаря та Голови Офісу в Нью-Йорку для обох трибуналів. До того
ж, у минулому він керував політикою та відносинами з урядом у Міжнародному центрі правосуддя
перехідного періоду.

Дмитро Форемний
Наразі Дмитро є Головою бізнес-акселератора в Україні Гаазького
інституту інновацій у праві (HiiL). Він здобув диплом магістра з
відзнакою за спеціальністю міжнародне бізнес право у
Тілбургському університеті у Нідерландах. Після того він вивчав
соціальне підприємництво та венчурну діяльність. Перш ніж
долучитися
до
HiiL,
Дмитро
працював
юристом
у
багатонаціональних компаніях в Україні та в юридичній фірмі в
Нідерландах упродовж п’яти років.
Працюючи у HiiL, Дмитро співпрацював із зацікавленими
сторонами в Україні, Німеччині, Канаді, США та Нідерландах над
розробкою екосистеми інновацій у сфері юстиції із зосередженням уваги на Україні. Він також є
співзасновником двох ініціатив, спрямованих на виведення юридичних інновацій на новий вищий
рівень. Цими ініціативами є регулярні зустрічі для презентації стартапів під назвою Legal Startup
Crash Test та Київське відділення світової спільноти Legal Hackers, яка працює на межі технологій та
права.

Густаво Мауріно
Пан Мауріно є колишнім Національним директором Офісу з питань
доступу до правосуддя в Аргентині та членом Робочої групи з
питань правосуддя. Він є членом Ради директорів Громадської
асоціації за рівність та правосуддя. Як один із її засновників та
колишній співголова, він очолював кілька національних та
регіональних ініціатив щодо прозорості та підзвітності.
Густаво був Національним директором Офісу з питань доступу до
правосуддя Міністерства юстиції та прав людини Аргентини,
очолюючи загальнонаціональну Програму центрів доступу до правосуддя, яка надавала первинні
юридичні послуги вразливим громадам. Як юрист у справах, які становлять публічний інтерес, він
практикував право у сферах забезпечення прозорості, боротьби з дискримінацією та законодавства
з прав людини; до того ж, він викладає право в Університеті Палермо, Університеті Буенос-Айреса
та Університеті Торкуато Ді Телья.

Маха Джвеєд
Пані Джвеєд є колишньою виконуючою обов’язки директора Офісу
з доступу до правосуддя Департаменту юстиції США та науковою
співробітницею Центру з міжнародної співпраці Університету НьюЙорку, а також фахівцем із доступу до правосуддя. Вона співпрацює
з кількома неприбутковими та міжнародними організаціями та
ділиться досвідом, який вона здобула після майже дванадцяти
років роботи у виконавчій гілці в Уряді США. У минулому пані
Джвеєд очолювала Офіс із доступу до правосуддя Департаменту
юстиції США та виконувала обов’язки профільного експерта для
Уряду США щодо визначення та розробки індикаторів Цілі сталого
розвитку 16. У цій ролі вона також обіймала посаду Виконавчого директора Міжурядового круглого
столу з питань юридичної допомоги при Білому домі та представляла Уряд США як експерт із питань
захисту та юридичної допомоги на міжнародному рівні.

Євген Полтенко
Пан Полтенко є Виконавчим директором Громадської спілки
«Мережа правового захисту». «Мережа правового захисту», як
один з основних неурядових надавачів правової допомоги,
отримує фінансування для здійснення своєї діяльності від місцевих
муніципалітетів та донорів у 15 із 25 областей України і налічує
25 членів-місцевих організацій, які надають юридичні консультації
та інформацію особам, а також правову допомогу громадам.
«Мережа правового захисту» сприяє підвищенню правової
спроможності та допомагає громадам формувати свої політики із
2009 року. Перш ніж долучитися до «Мережі правового захисту»,
Євген працював на благодійні організації, фінансові компанії та урядові організації. Сфера
професійних інтересів пана Полтенко також включає розробку та реалізацію стратегій розвитку
громадських організацій, програм доступу до правосуддя та ініціатив щодо забезпечення безпеки
громад. У 2004 році він здобув ступінь магістра за спеціальністю міжнародна економіка у
Харківському національному університеті (Харків, Україна), а у 2017 році – ступінь магістра за
спеціальністю управління неприбутковими організаціями в Українському католицькому
університеті (Львів, Україна).

