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Правосуддя в умовах конфлікту на сході України обговорили на суддівському
форумі
Київ, 31 жовтня 2019 р. – Близько сотні представників суддівської системи різних
інстанцій,
а також профільних громадських організацій та міжнародних
партнерів-донорів обговорили нинішній стан доступу до правосуддя на підконтрольних
Уряду України територіях Донецької та Луганської областей.
У Києві відбувся третій Форум суддів «Здійснення правосуддя в умовах збройного
конфлікту на сході України», організований за підтримки Програми ООН із відновлення
та розбудови миру (UN RPP) та фінансової підтримки Данії, Швейцарії та Швеції.
На урочистому відкритті Форуму виступили суддя першої судової палати Касаційного
цивільного суду у складі Верховного Суду України Ольга Ступак, заступниця Міністра
юстиції України з питань державної реєстрації Ольга Оніщук, заступник Міністра
соціальної політики з питань європейської інтеграції Сергій Ніжинський та керівник
Програми ООН із відновлення та розбудови миру Віктор Мунтяну.
«Відправлення правосуддя в умовах конфлікту на сході України – одна з найважливіших
тем сьогодення. П'ятий рік поспіль країна потерпає від конфлікту, але правосуддя не
зупинилося. Нині залишається чимало питань, які є прямим наслідком ситуації на сході
України і в Криму. Дуже важливо, що представники трьох гілок влади зібралися тут
заради вирішення одного з найгостріших питань для України», – підкреслила пані Ольга
Ступак.
Серед основних тем, порушених на Форумі, були захист соціальних прав потерпілих від
збройного конфлікту; рішення ЄСПЧ стосовно реалізації соціальних прав людини під час
конфлікту; судова практика КАС ВС у справах щодо пенсійного і соціального
забезпечення людей, що постраждали від конфлікту, а також досвід представництва
інтересів таких осіб у суді з питань пенсійного та соціального забезпечення.
«Ми живемо в особливий час, коли все, що відбувається на сході України, стало
першочерговим завданням для влади – і це позитивний фактор. Ми розбудовуємо
діяльність нашої Програми за принципом «Жодних рішень для людей – без участі
людей», а в цьому конкретному випадку «Жодних рішень для суддів – без участі суддів».
Сьогодні ми обговорюємо долю людей, розбираємо проблеми, тому сподіваюсь, що цей
Форум стане джерелом рішень та ідей, які ми будемо готові підтримати», – зазначив
керівник Програми ООН із відновлення та розбудови миру пан Віктор Мунтяну.
Під час Форуму також обговорили правові нюанси, що стосуються встановлення фактів
народження та смерті в умовах збройного конфлікту, питання спадщини, а також
відшкодування збитків за зруйноване приватне житло. Окремим тематичним блоком
стала проблема домашнього насильства та кримінально-правові аспекти протидії цьому
явищу.
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Учасники Форуму підготували спільну резолюцію, що включає рекомендації для
подальшої співпраці та покращення системи доступу до правосуддя в східних областях
України.
Для запитів ЗМІ:
Максим Кицюк, спеціаліст із комунікацій, Програма ООН із відновлення та розбудови
миру, maksym.kytsiuk@undp.org, +380 63 576 1839
Для довідки:
Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН:
Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань ґендерної рівності та
розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення
(UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).
Програму підтримують одинадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз,
Європейський інвестиційний банк, а також уряди Великої Британії, Данії, Канади,
Нідерландів, Норвегії, Польщі, Швеції, Швейцарії та Японії.
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