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Запровадження інструменту переговорів
створить «партнерські відносини» між
поліцією та громадськістю Одеси
Читати далі

Завершився тренінг з лідерства КМЄС
для керівників середньої ланки шести
відділів та відділень поліції Київщини
Читати далі

КМЄС провела тренінг щодо взаємодії поліції з
громадою в 15 областях; канадська поліція
долучається до останньої фази
Церемоніями вручення сертифікатів учасникам тренінгів в Івано-Франківську, Миколаєві, Полтаві та
Ужгороді завершився четвертий етап організованої Консультативною місією ЄС (КМЄС) програми тренінгів
із взаємодії поліції з громадою. Відтак, загальна кількість областей, охоплених програмою протягом 2016
року, сягнула п’ятнадцяти. П’ята фаза проекту розпочалася 21 лютого 2017 року тренінгами в Луцьку та
Тернополі і планується, що до кінця 2017 року проект охопить всі області.

Взаємодія поліції з громадою або «community policing» — це філософія, мета якої зміцнити зв’язок між
поліцією та громадою, якій вона служить. Це ефективна стратегія для зниження рівня злочинності,
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побудована на розумінні, що місцеві громади самі найкраще здатні виявляти гарячі точки, де мають місце
злочини або антисоціальна поведінка. Принцип взаємодії поліції з громадою робить великий акцент на
запобіганню злочинності завдяки виявленню головних причин злочинів через співпрацю між поліцією,
місцевою владою, представниками місцевого бізнесу, співробітниками державних установ (вчителів,
лікарів тощо) або представниками духовенства.

Вперше тренінги, що пройшли в Івано-Франківську, Миколаєві, Полтаві та Ужгороді, було проведено за
участю офіцерів канадської поліції. Планується, що співпрацю КМЄС та канадської поліції буде
продовжено і в майбутньому.
 
 Читати статтю
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«Створення нового Верховного Суду задаватиме тон
майбутнім реформам. Важливо, щоб вони мали
успіх»

 
Розпочнімо з основ. Для чого потрібні
реформи? Які основні виклики стоять перед
судовою системою України?

Щодо викликів, я би в першу чергу, виділив
незалежність судової гілки влади. Насправді, мені
здається, що інші виклики, з якими стикаються

..................................

У цьому інтерв’ю
Джон Каббон,
Старший радник
КМЄС з питань
судової системи,
ділиться власними
міркуваннями щодо
поточної ситуації та
майбутніх викликів
судової реформи в
Україні.

..................................

2 червня 2016 року
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працівники судової системи, напряму пов’язані з
браком незалежності судової гілки влади,
наприклад: корупція, низькі зарплати, брак
охоронного персоналу для захисту судів та низький
рівень довіри до судів.

Мені здається, що поширене уявлення про те, що
велика кількість суддів (але, однозначно, не всі)
мають відношення до діяльності, якою їм не слід
займатися — ще один виклик. Звичайно, така
практика вседозволеності була поширеною на
початку дев’яностих, коли існуючі структури було
поламано, і панувало переконання, що єдиний
спосіб добитися чогось – через хабар. Ще більше
ситуація ускладнювалась через використання
судових практик часів СРСР. Очевидно, в такій
ситуації українцям та міжнародній спільноті, що
підтримує реформу судової системи, дуже складно
розраховувати на ті стандарти незалежності судової
гілки, як їм би цього хотілось.

Створити культуру незалежності суддів неможливо
в одну мить. Усі судді – люди, але між ними можна
створити таку культуру, де панує відчуття того, що
пошук фактів та законів відбувається об’єктивно і
що закон об’єктивно застосовується до фактів. Це
та культура, яку дана реформа якраз і покликана
підтримати.

За часів незалежності, в тому числі після
Революції Гідності, в Україні було багато спроб
реформувати судову систему. У чому полягає
важливість прийнятого 2 червня 2016 р. пакету
реформ? Чи не повернемось ми до схожих
дискусій через кілька років?

Мені здається, важливим досягненням прийнятого
Радою пакету реформ є  внесення змін до
Конституції в частині правосуддя, які майже
повністю відповідають рекомендаціям
Венеціанської Комісії, органу Ради Європи, до якого
входять експерти з конституційного права. Це
означає, що Конституція відповідає високим
міжнародним стандартам забезпечення
незалежності судової гілки влади.

В контексті судової реформи, довго тривали
дискусії стосовно того, що слід вносити зміни до
Конституції, задля того, щоб окремі реформи мали
успіх. Тож нещодавно прийняті зміни закладають
підґрунтя для справжньої незалежності судової
системи. Звичайно, в майбутньому не обійтись без
точкових доопрацювань, але нічого радикального. А
це дуже важливо.
 
Читати інтерв"ю

ВРУ прийняла важливі
законопроекти щодо
реформування судової
системи, що
поступово
набуватимуть
чинності в найближчі
місяці та роки. Новий
Верховний Суд та
нова Служба судової
охорони – лише
декілька з прийнятих
нововведень. На
папері вони повинні
зміцнити
незалежність судової
гілки. Наскільки ж їм
це вдасться
залежатиме від
подальших дій, в
тому числі
прийняття інших
нормативно-правових
актів.
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Майбутні заходи
21 лютого – 3 березня: тренінг із взаємодії поліції із громадою (за моделлю "Навчання тренерів"-
5та хвиля) у Луцьку та Тернополі, організований експертами КМЄС та теренерами Канадської
поліцейської місіїї в Україні;
20–24 лютого: тренінг із запровадження інструменту переговорів в забезпеченні громадського
порядку для співробітників Національної поліції в Хмельницькому (на прикладі найкращого
європейського досвіду) — тренінг організовано експертами КМЄС та представниками поліції Чехії;
20–24 лютого:  тренінг з питань прав людини та гендерних питань (частина тренінгу із взаємодії
поліції із громадою) у Луцьку та Тернополі, організований експертами КМЄС
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