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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМІТЕТ.

Комітет захисту прав людини НААУ є постійно 
діючим колегіальним дорадчим органом, утво-
реним при Національній асоціації адвокатів 
України відповідно до розпорядження Голови 
Національної асоціації адвокатів України, Ради 
адвокатів України від 03 березня 2015 року № 20.

Метою діяльності Комітету є: організації та 
активізації діяльності Національної асоціації 
адвокатів України у напрямку дотримання 
та захисту прав людини і громадянина, що є 
ключовою національною ідеєю усіх інститутів 
демократичних країн світу, аналізу і узагальнення 
практики у сфері захисту прав та основоположних 
свобод людини, вивчення і застосування методів 
правозахисної діяльності в країнах з високим 
рівнем захисту прав і свобод громадян тощо, 
відповідно до положень Конвенції про захист 
прав і основоположних свобод людини 1950 
року, Міжнародного пакту про громадські і 
політичні права 1966 року, Міжнародного пакту 
про економічні, соціальні і культурні права 1966 
року, Всезагальної Декларації прав людини, 
прийнятої Генеральною асамблеєю ООН у 
1948 році.

Основними завданнями Комітету є:

підготовка пропозицій Комітету щодо 
вдосконалення механізмів захисту прав 
людини; 

підготовка пропозицій по вдосконаленню 
законодавства про права людини та 
приведення його у відповідність до 
загальновизнаних принципів і норм 
міжнародного права; 

виявлення, облік, аналіз і систематизація 
випадків порушення прав і свобод людини, 
які відбулися на території України; 

аналіз та узагальнення практики у сфері 
захисту прав та основоположних свобод 
людини; 

створення і систематичне вдосконалення 
рекомендацій щодо реагування захисника 
при порушенні прав та основоположних 
свобод людини (клієнта); 

вивчення і застосування методів 
правозахисної діяльності в країнах з високим 
рівнем захисту прав і свобод громадян; 

проведення роз’яснювальної роботи 
серед населення (у вигляді круглих столів, 
конференцій тощо) щодо способів та 
практики самостійного захисту своїх прав та 
свобод; 

аналіз додержання законності правоохо-
ронними органами під час проведення 
слідчих дій відносно людини (клієнта); 

аналіз та прогнозування стану справ щодо 
порушення прав та свобод людини в Україні; 

вивчення думки адвокатської спільноти щодо 
стану дотримання прав та основоположних 
свобод людини та подання результатів 
вивчення відповідним органам, установам, 
організаціям; 

підвищення рівня обізнаності адвокатів щодо 
механізмів захисту прав людини; 

підготовка в межах компетенції пропозицій 
до рішень з’їзду адвокатів України, актів 
РАУ, Голови НААУ, РАУ. 

за дорученням Голови НААУ, РАУ розгляд 
звернень в межах своїх повноважень; 

здійснення іншої діяльності в межах 
повноважень, визначених цим Положенням.

здійснення профілактичної роботи, яка 
направлена на попередження порушень 
прав та основоположних свобод людини;



1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМІТЕТ.

При Комітеті діють окремі профільні секції:

Секція з застосування рішень ЄСПЛ. 

Секція захисту права на правову допомогу.

Секція з застосування Європейської соці-
альної Хартії.

Секція доступу до правосуддя.

Секція захисту прав людини в кримінальному 
процесі.

Секція з відновного правосуддя.

Секція з боротьби з кіберзлочинністю.

Секція захисту прав ув’язнених.

Секція з захисту від неправомірних посягань 
поліції.

Секція захисту прав дітей.

Секція захисту прав мисливців і риболовів.

Секція захисту права власності.

Секція захисту прав на свободу 
віросповідання та свободу совісті.

Секцію захисту прав національних меншин.

Секція захисту прав туристів.

Секція медіа-розвитку Комітету.

Секція захисту прав спортсменів.

Секція захисту персональних даних та права 
на доступ до інформації.

Головою Комітету була призначена Колесник 
Ганна Миколаївна розпорядженням Голови 
Національної асоціації адвокатів України, Ради 
адвокатів України від 03 березня 2015 року № 20.

Заступниками Голови Комітету призначені:

Гнатюк Тетяна Віталіївна 
Старенький Сергій Євгенійович



2. ПРОВЕДЕНІ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ 
ПРОТЯГОМ 2020 РОКУ.

02 січня 2020 року відбулося засідання Комітету 
присвячене проекту Закону України «Про 
внесення змін до Кримінального кодексу України 
щодо відповідальності за злочини, вчинені 
злочинною спільнотою» (реєстр. номер 2513 від 
02.12.2019).

У результаті засідання Комітет вирішив 
здійснити ряд напрацювань, зокрема здійснити 
підготовку зауважень до вказаного проекту 
Закону, спрямованих на недопущення прийняття 
вказаного проекту Закону в другому читанні.

подальших кроків, спрямованих на забезпечення 
прав адвокатів у сфері доступу до підзахисних, 
які перебувають у СІЗО та ІТТ, проекту Закону 
«Про внесення змін до Кримінального кодексу 
України щодо відповідальності за злочини, 
вчинені злочинною спільнотою» (реєстр. № 
2513).  

За результатами засідання було затверджено:

09 січня 2020 року було проведено друге 
засідання Комітету зорієнтоване на розгляд 
проекту Закону «Про внесення змін до 
Кримінального процесуального кодексу 
України», розробленого в рамках реалізації 
проекту «Адвокат дитини», питань вжиття

24 лютого 2020 року відбулось засідання 
Комітету, де було обговорено ряд важливих 
питань, зокрема: зміни щодо порядку зберігання 
поштових відправлень, питання захисту прав 
потерпілих і цивільних позивачів, питання 
винесення на розгляд Верховної Ради України 
Законопроекту про внесення змін до різних сфер 
законодавства, які посилюють захист прав дітей.

За результатами засідання було прийнято 
рішення:

Звіт про роботу Комітету за 2019 рік.

План діяльності за напрямами діяльності 
Комітету у 2020 році. 

Рішення про створення 18-ти секцій та 3-х 
робочих груп.

Про проведення Круглого столу на тему: 
«Зміни до законодавства щодо малолітніх та 
неповнолітніх осіб – виклики 2020».



2. ПРОВЕДЕНІ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ПРОТЯГОМ 2020 РОКУ.

Про проведення Круглого столу на тему: 
«Актуальні питання забезпечення доставки 
осіб, які тримаються під вартою в судове 
засідання».

Про проведення Круглого столу щодо 
актуальних питань судової кореспонденції. 

02 квітня 2020 року було проведено онлайн-
засідання Комітету, на якому учасники поділилися 
своїми новинами та порадами щодо ведення 
адвокатської діяльності в умовах посиленого 
карантину.

Голова Комітету Ганна Колесник висловила свою 
вдячність усім, хто приєднався до відео-зустрічі 
та запропонувала не зменшувати оберти у 
діяльності, а навпаки, через виникнення нових 
проблем у сфері захисту прав людини, ще більше 
активуватися.

Так, присутніми було запропоновано направити 
у відповідні структури запити та звернення 
стосовно наступного:

27 травня 2020 року Комітет захисту прав 
людини провів онлайн-засідання, на якому 
учасники поділилися останніми новинами щодо 
порушення прав людини з боку правоохоронних 
органів. Засідання відбулося за ініціативи Голови 
Комітету Ганни Колесник та Заступника Голови 
Сергія Старенького.

На порядок денний засідання було винесено 
проблему перевищення своїх  дискреційних 
повноважень правоохоронними органами 
України, зокрема, насильства та катування. 
Подібні порушення, траплялися на території 
України неодноразово, тому є необхідність 
закріплювати на законодавчому рівні нові 
інструменти протидії та попередження цих 
злочинів.

За результатами зустрічі члени Комітету 
підтримали вище подані пропозиції та обрали 
відповідальних осіб, за виконання поставлених 
завдань.

хто і яким чином має забезпечувати 
населення засобами особистого захисту, 
зокрема масками;

щодо необхідності негайного висвітлення 
нормативно-правових актів після їх прийняття 
органами влади;

як забезпечується робота адвокатів, що 
надають безоплатну правову допомогу, під 
час  карантину;

який порядок звернення до суду в умовах 
обмеженого доступу до нього;

який порядок ознайомлення із матеріалами 
справи у СІЗО під час карантинних заходів.



2. ПРОВЕДЕНІ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ПРОТЯГОМ 2020 РОКУ.

Голова Комітету Ганна Колесник висловила свою 
стурбованість щодо останніх подій, що сталися 
у Кагарлицькому відділенні поліції в Київській 
області. Члени Комітету захисту прав людини 
повідомили, що адвокатській спільноті потрібно 
відразу реагувати на такі події та роботи усе 
можливе, аби попередити подібні  злочини у 
майбутньому.

Серед іншого, члени Комітету розставили 
пріоритети та напрямки своєї діяльності на 
найближчий місяць. Комітет захисту прав 
людини продовжуватиме активно виконувати усі 
завдання та цілі, заплановані на 2020 рік.

Крім того, присутні на засіданні члени Комітету 
обговорили потребу поширення у соцмережах 
невеликих промороликів щодо теми й мети заходу 
перед самою зустріччю. Також обговорювалася 
робота над методичками Комітету та співпраця з 
іншими Комітетами НААУ.

Наприкінці члени Комітету обмінялися своїм 
практичним досвідом роботи за період 
карантину та висловили сподівання, що складні 
часи залишилися вже позаду.10 липня 2020 року відбулося чергове засідання 

Комітету НААУ захисту прав людини. Голова 
Комітету Ганна Колесник привітала членів 
Комітету та не приховувала своєї радості 
від зустрічі з колегами наживо, а не через 
відеозв’язок.

Під час засідання були розглянуті нагальні 
питання, що стосувалися перенесення через 
карантин запланованих на 3 квартал завдань 
Комітету. Зокрема, кожна секція Комітету 
визначила напрям своєї подальшої діяльності на 
визначений період. Члени засідання обміркували 
тему, мету та організаційні моменти підготовки 
заходів, серед яких:

10 липня 2020 року Комітет захисту прав 
людини провів чергове засідання. Питання 
порядку денного:

“Посилення захисту прав дітей - потерпілих 
від злочину дітей-свідків: потреба внесення 
змін до законодавства”;

З’ясувати організаційні моменти щодо 
проведення заходів;

Погодити заходи та дати заходів з усіма 
членами Комітету;

Робота над Бюлетнем Комітету за 2020 
року;

Робота над законопроектами та 
представництво в ВРУ;

Написання статей членами Комітету;

Діяльність Комітету захисту прав людини.

Організувати роботу над бюджетом;

“Досвід застосування відновного правосуддя 
у країнах Європи. Погляд адвоката”;

“Штучний інтелект на допомогу правосуддю 
та права людини”.



2. ПРОВЕДЕНІ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ПРОТЯГОМ 2020 РОКУ.

09 вересня 2020 року відбулося засідання Секції 
захисту прав ув’язнених Комітету захисту прав 
людини НААУ, присвячене різним  питанням 
своєї діяльності, зокрема захисту прав осіб, 
засуджених до позбавлення волі.

Участь у заході взяли: Голова Секції захисту прав 
людини, заступник Голови Комітету, адвокат 
Сергій Старенький та члени вказаного Комітету,  
адвокати Ігор Свєтлічний та Олег Поваляєв.

На порядок денний було винесено такі питання:

Розглядаючи перше питання порядку денного, 
члени комітету дійшли висновку, що введення 
«платних камер» не повинно призвести до 
дискримінації засуджених. Відомо, що в установі 
виконання покарань необхідно створити не 
менше 12 таких камер, адже законодавством 
визначено 12 категорій засуджених, які повинні 
мати рівний доступ до «платних камер». Важливим 
є також питання про правове регулювання 
функціонування «платних камер» та контроль за 
його дотриманням.

Щодо другого питання, то «У 2014 році були 
внесені зміни до Кримінально-виконавчого 
кодексу України про те, що робота в місцях 
позбавлення волі є правом засуджених, а не 
обов’язком, як це було раніше. Так, як це право, 
то хотілось би розуміти, як держава забезпечує 
його. Якщо всі захочуть працювати, то як це буде

реалізовано, чи вистачить робочих місць?! Адже 
у працюючого в’язня більше шансів для певних 
пільг, у тому числі, це позитивно оцінюється при 
умовно достроковому звільненні. Тому, якщо 
засуджена особа до позбавлення волі хоче 
працювати, але їй не вистачає робочого місця, 
постає питання про порушення права на працю», 
–  зазначив Сергій Старенький.

Присутні на засіданні члени Комітету НААУ 
дійшли висновку, що виходом із цієї ситуації 
може бути організація державних замовлень, 
участь у тендерах яких зможуть брати установи 
виконання покарань, а не підприємці, які потім 
роблять замовлення в таких установах. Крім 
того, на думку учасників засідання, необхідним 
є вивчення досвіду зарубіжних країн для 
впровадження дієвих концепцій в Україні.

Наприкінці зустрічі також було порушено 
питання про відновлення співпраці з проектом 
Норвезької місії радників з питань верховенства 
права в Україні (NORLAU) у сфері пробації щодо 
її ефективного впровадження в Україні.

У НААУ відбулося чергове засідання Комітету 
захисту прав людини.

Чергове засідання Комітету захисту прав людини 
відбулося 12 жовтня 2020 року в НААУ. Під 
час нього були розглянуті нагальні питання, що 
стосуються діяльності Комітету, зокрема, на 
порядок денний було винесено таке:

Упровадження в Україні «платних камер».

Як саме держава забезпечує право на працю 
осіб, засуджених до позбавлення волі?.

Налагодження роботи секцій Комітету та 
звільнення від виконання обов’язків Голів 
секцій, які фактично не працюють;

Планування діяльності Комітету, що насам-
перед передбачає проведення Круглих 
столів у жовтні–листопаді 2020 року;

Визначення відповідальних осіб за напи-
сання: «Бюлетеня Комітету», «Методичних 
рекомендацій», «Дайджесту судової прак-
тики від Комітету»;

Про необхідність написання статей членами 
Комітету.
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Крім того, на засіданні обговорили відновлення 
роботи щодо підписання меморандуму з 
Комітетом Верховної Ради України з питань 
організації державної влади, місцевого 
самоврядування, регіонального розвитку та 
містобудування.

Щодо найближчих заходів від Комітету захисту 
прав людини, то на 3 листопада 2020 року 
заплановано проведення круглого столу на 
тему: «Право на віросповідання», а 6 листопада 
2020 року відбудеться круглий стіл на тему: 
«Штучний інтелект на допомогу правосуддю та 
права людини».

Наприкінці засідання Голова Комітету Ганна 
Колесник подякувала всім присутнім за 
конструктивну роботу та закликала активніше 
долучати колег до діяльності Комітету.

12 жовтня 2020 року у НААУ відбулося чергове 
засідання Комітету захисту прав людини. Під 
час нього були розглянуті нагальні питання, що 
стосуються діяльності Комітету, зокрема, на 
порядок денний було винесено таке:

28 жовтня 2020 року відбулося засідання 
Комітету з метою обговорення проекту Закону 
України «Про внесення змін до Кодексу 
України про адміністративні правопорушення, 
Кримінального кодексу України та 
Кримінального процесуального кодексу України 
щодо забезпечення участі громадян України 
у здійсненні правосуддя» (реєстр. №4190 від 
05.10.2020 року).

23 грудня 2020 року відбулося засідання 
Комітету, під час якого, члени Комітету підбили 
підсумки минаючого року.

За результатами засідання члени Комітету 
захисту прав людини вирішили підготувати 
письмове звернення від НААУ до Комітету з 
питань правоохоронної діяльності Верховної 
Ради України щодо передчасності ухвалення 
зазначеного вище законопроекту.

Налагодження роботи секцій Комітету та 
звільнення від виконання обов’язків Голів 
секцій, які фактично не працюють;

Планування діяльності Комітету, що 
насамперед передбачає проведення Круглих 
столів у жовтні–листопаді 2020 року;

Про необхідність написання статей членами 
Комітету.

Крім того, на засіданні обговорили відновлення 
роботи щодо підписання меморандуму з 
Комітетом Верховної Ради України з питань 
організації державної влади, місцевого 
самоврядування, регіонального розвитку та 
містобудування.

Щодо найближчих заходів від Комітету захисту 
прав людини, то на 3 листопада 2020 року 
заплановано проведення круглого столу на 
тему: «Право на віросповідання», а 6 листопада 
2020 року відбудеться круглий стіл на тему: 
«Штучний інтелект на допомогу правосуддю та 
права людини».

Наприкінці засідання Голова Комітету Ганна 
Колесник подякувала всім присутнім за 
конструктивну роботу та закликала активніше 
долучати колег до діяльності Комітету.

Визначення відповідальних осіб за напи-
сання: «Бюлетеня Комітету», «Методичних 
рекомендацій», «Дайджесту судової 
практики від Комітету»;
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3. ПРОВЕДЕНІ ЗА ІНІЦІАТИВОЮ КОМІТЕТУ 
ЗАХОДИ ПРОТЯГОМ 2020 РОКУ.

Круглий стіл на тему: «Аналіз положень 
Законопроекту «Про внесення змін до 
Кримінального кодексу України щодо 
відповідальності за злочини, вчинені злочинною 
спільнотою» (реєстр. № 2513), який відбувся  
10 січня 2020 року в приміщенні Національної 
асоціації адвокатів України. Участь у заході 
взяли члени Комітету захисту прав людини НААУ, 
адвокати, правозахисники. Присутніми було 
проаналізовано положення Законопроекту 
№2513. За результатами проведеного 
обговорення, учасниками круглого столу було 
прийнято рішення звернутися зі спільною заявою 
до Голови Верховної Ради України та Голів 
депутатських фракцій щодо недопустимості 
прийняття проекту Закону (реєстр. № 2513) у 
існуючій редакції в другому читанні, необхідності 
його повернення на доопрацювання з повторним 
внесенням на перше читання.

злочинною спільнотою» (реєстр. № 2513), «Про 
розвідку» (реєстр. № 2412), «Про інформаційну 
безпеку». У результаті дискусії присутні дійшли 
висновку, що запропоновані законопроектами 
зміни значно ускладнять роботу адвокатів в 
цілому, а також матимуть наслідком порушення 
гарантій здійснення журналістської діяльності та 
порушення прав людини.

Круглий стіл на тему: «Законопроекти: 
порушення прав людини». 31 січня 2020 року в 
прес-центрі «Українські новини» відбувся круглий 
стіл, організований Комітетом захисту прав 
людини НААУ за участю адвокатів, представників 
громадських організацій, правозахисників. 
Захід було організовано з метою обговорення 
проектів Законів України: «Про внесення 
змін до Конституції України (щодо скасування 
адвокатської монополії)» (реєстр. № 1013), «Про 
внесення змін до Кримінального кодексу України 
щодо відповідальності за злочини, вчинені
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Круглий стіл на тему: «Забезпечення 
національної безпеки та права на доступ до 
достовірної інформації». 28 лютого за ініціативи 
Голови Секції захисту персональних даних та 
права на доступ до інформації Комітету захисту 
прав людини Національної асоціації адвокатів 
України (далі – НААУ) Оксани Полотнянко та 
Голови Комітету Ганни Колесник було проведено 
круглий стіл присвячений проблемам доступу 
до інформації та захисту персональних даних. 
Присутні розглянули декілька проблем у сфері 
доступу до інформації: по-перше, це надання 
інформації неналежним чином; ненадання 
відповідей на запити у розумний строк; 
надання неповних або часткових відомостей; 
безпідставна відмова у наданні інформації 
та проблема використання електронного 
цифрового підпису. О. Лук’яненко Начальник 
Департаменту правового забезпечення 
кіберполіції НПУ у своєму виступі наголосив 
на актуальності шахрайства з інформацією. 
Представник кіберполіції зазначив, що за 
певними критеріями Департаментом було 
виокремлено 10 шахрайських схем у сфері 
обігу інформації, і для боротьби із ними 
запропоновано анти шахрайський майданчик 
«Стоп фрод». За результатами круглого столу 
учасники дійшли висновку, що необхідно вносити 
зміни до чинного законодавства, здебільшого 
до Закону України «Про захист персональних 
даних», та вирішили і надалі активно працювати 
у даному напрямку шляхом ініціювання круглих 
столів і написання пропозицій до Верховної Ради 
України щодо вдосконалення нормативної бази 
у цій сфері. Особливу увагу учасники заходу

Зустріч-обговорення на тему: «Зміни до 
законодавства щодо малолітніх та неповнолітніх 
осіб – виклики 2020», яка відбулась 03 березня 
2020 року у приміщенні Національної асоціації 
адвокатів України. Участь у заході взяли члени 
Комітету захисту прав людини НААУ, спільної 
з Комітетом з сімейного права НААУ Робочої 
групи «Адвокат дитини», адвокати, директор 
Лівобережного Київського міського центру з 
надання БВПД Бурчак Леся, представник Офісу 
Уповноваженого Президента з прав дитини 
Харченко Мирослава та правозахисники 
різних сфер діяльності. Присутніми було 
проаналізовано напрацьований силами робочої 
групи проект Закону України «Про внесення 
змін щодо посилення захисту прав малолітніх 
та неповнолітніх осіб», головною метою яких є 
посилення захисту малолітніх та неповнолітніх 
дітей у кримінальному та цивільному процесах 
шляхом запровадження спеціального нового 
суб’єкта процесів – адвоката дитини. За 
результатами зустрічі вирішено продовжити 
подальше обговорення із залученням 
представників організацій, що провадять 
діяльність у сфері захисту прав дітей.

приділили положенням Законів України «Про 
доступ до публічної інформації» та «Про захист 
персональних даних». І за результатами аналізу 
зазначених нормативно-правових актів дійшли 
висновку, про відсутність чіткого розуміння 
такого поняття як «персональні дані», а також 
відсутність конкретного механізму роботи 
органів із персональними даними.
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21 квітня 2020 року Комітетом захисту прав 
людини НААУ разом із Комітетом законотворчих 
ініціатив з питань адвокатської діяльності НААУ 
та за ініціативи народного депутата України 
Олександра Качури було проведено відеозустріч 
на тему: «Актуальні питання посилення захисту 
прав стягувачів».

Участь у цьому заході взяли приватні виконавці, 
зокрема, приватний виконавець виконавчого 
округу м. Києва Андрій Авторгов, представники  
Асоціації приватних виконавців України 
Олександр Сивокозов, Юрій Лисенко та Дмитро 
Колісник, Голова Комітету з медіа та рекламного 
права Людмила Опришко, президент ГО 
«Реєстраційна палата України», керівник Офісу 
Міжфракційного депутатського об’єднання 
«Антирейдерська коаліція» Віталій Черепаха, а 
також адвокати із різних куточків України.

Голова Комітету захисту прав людини НААУ Ганна 
Колесник та Голова Комітету законотворчих 
ініціатив з питань адвокатської діяльності НААУ  
Олексій Ющенко запропонували присутнім 
долучитися до активного обговорення того, чи 
можливе поєднання адвокатської діяльності із 
виконавчою для однієї особи одночасно.
Зі свого боку народний депутат Олександр 
Качура закликав розглянути положення проекту 
Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України (щодо створення 
передумов для посилення захисту прав 
стягувачів)» (реєстр. №2531) та обговорити його 
позитивні й негативні аспекти, а також потребу 
його доопрацювання.

Усі присутні активно брали участь у дискусії 
та висловлювали своє бачення щодо 
запропонованої тематики, спираючись 
на власний досвід та судову практику. За 
результатами обговорення учасниками було 
ухвалено рішення підготувати заперечення 
до законопроекту реєстр. №2531, оскільки 
більшість учасників дійшли висновку про 
неможливість поєднання в одній особі адвоката 
та приватного виконавця. Також модератори 
заходу запропонували продовжити роботу

над проблемними питаннями виконавчого 
провадження через підготовку змін до чинного 
законодавства в цій сфері із залученням до 
роботи народного депутата О. Качури.

29 квітня 2020 року Комітетом захисту прав 
людини НААУ за ініціативи Голови Комітету 
Ганни Колесник та Голови Секції захисту прав 
людини в кримінальному процесі Сергія Лисака 
було проведено круглий стіл на тему: «Актуальні 
питання забезпечення доставки осіб, яких 
тримають під вартою, у судове засідання». 

Участь у цьому заході взяли представники 
суддівської гілки влади, а саме: суддя Касаційного 
кримінального суду у складі Верховного Суду 
Яковлєва Світлана Володимирівна, головний 
спеціаліст відділу правової експертизи 
юридичного управління Державної судової 
адміністрації України Фіцай Олена Леонідівна, 
а також представники НААУ й інші зацікавлені в 
цій темі адвокати.



3. ПРОВЕДЕНІ ЗА ІНІЦІАТИВОЮ КОМІТЕТУ ЗАХОДИ ПРОТЯГОМ 2020 РОКУ.

Модератори заходу висловили своє бачення 
щодо запропонованих до розгляду питань, 
зокрема акцентували увагу на тому, що в разі 
недоставки особи, яку тримають під вартою, у 
судове засідання, то його зазвичай переносять, 
що в результаті призводить до продовження 
терміну тримання під вартою, порушує принцип 
розумності строків, і, звісно, погіршення 
становища утримуваного.

Учасниками зустрічі було обговорено також 
питання електронного судочинства, зокрема, 
пані суддя відповіла на питання про те, як 
проводиться судочинство під час карантину, які 
перешкоди та недоліки існують наразі та в який 
спосіб це планується виправити. Представник 
ДСА України Олена Фіцай повідомила, чи 
проводяться заходи щодо навчання працівників 
апарату суду стосовно правил документообігу в 
електронному вигляді, а також надала статистичні 
дані про кількість засідань, що були скасовані 
внаслідок недоставки осіб, яких тримають під 
вартою, до суду.

За результатами обговорення учасниками було 
ухвалено рішення про направлення до відповідних 
органів із метою отримання роз’яснення запитів 
про те, чому в Україні наразі зафіксовано 
більше десяти тисяч судових засідань, що 
не відбулися через неналежне виконання 
конвойною службою своїх повноважень та яку 
відповідальність понесли за це винні особи.

Комітет захисту прав людини провів 18 червня 
2020 року круглий стіл для адвокатів на тему: 
«Запуск системи відеофіксації порушень 
швидкісного режиму на дорогах: проблеми та 
виклики». Модераторами заходу були Голова 
Комітету Ганна Колесник, а також Заступники 
Голови Комітету Тетяна Гнатюк і Сергій 
Старенький. В обговоренні теми активну участь 
взяли усі присутні адвокати.

Під час круглого столу адвокати обговорили 
правові аспекти впровадження відеофіксації 
порушень правил дорожнього руху в Україні, 
а також проаналізували міжнародний досвід 
використання камер відеоспостереження. 
Учасники наголосили, що наразі введення 
відеофіксації з метою накладення штрафів на

Комітет захисту прав людини 18 червня 2020 
року провів круглий стіл на тему: «Законопроект 
№2513: питання порушення прав людини». 
Модератором заходу була Заступник Голови 
Комітету Тетяна Гнатюк. Активну участь в 
обговоренні взяли Мирослава Сорока, Роман 
Гайдай, а також інші адвокати, зацікавлені у 
тематиці круглого столу. 

На порядок денний круглого столу «Законопроект 
№2513: питання порушення прав людини» було 
винесено правовий аналіз терміну «злодій у 
законі», введення якого пропонує Закон «Про 
внесення змін до Кримінального кодексу України 
щодо відповідальності за злочини, вчинені 
злочинною спільнотою», який наразі направлено 
на підпис Президенту України.

тих, хто не дотримується швидкісного режиму, 
несе чимало ризиків, пов’язаних із порушенням 
прав водіїв. Нововведення, пов’язані із 
обмеженням швидкості, суперечать основним 
принципам адміністративного судочинства, що є 
підставою для оскарження складених протоколів.

«Звичайно, безпека на дорогах є пріоритетною 
для сучасного суспільства, проте запропонована 
модель відповідальності значно зміщує 
акцент в рівності сторін цього процесу, що 
несе ризики свавілля державних органів і 
ускладнення можливості захистити свої права 
невинним громадянам. Наразі є необхідність 
проаналізувати первинну практику складання 
постанов в режимі відеофіксації та запропонувати 
шляхи вирішення  проблем із врахуванням 
прав людини. Вважаю, що необхідно долучити 
експертне середовище до аналізу нормативних 
документів з приводу цього питання», – зазначив 
Сергій Старенький, адвокат, Заступник Голови 
Комітету НААУ захисту прав людини.



3. ПРОВЕДЕНІ ЗА ІНІЦІАТИВОЮ КОМІТЕТУ ЗАХОДИ ПРОТЯГОМ 2020 РОКУ.

Комітет захисту прав людини висловив свою 
стурбованість щодо пропозицій, викладених 
у зазначеному законі, і акцентував на тому, 
що відповідні зміни до Кримінального кодексу 
України є неконституційними і призводять до 
порушень прав людини.

Учасники круглого столу сфокусували увагу на 
важливості подальшого залучення державних 
органів до обговорень щодо зазначеного 
закону, а також адвокати вирішили направити 
листи до відповідних органів щодо доведення 
неконституційності пропонованих законом норм.

Прийняття відповідних змін до законодавчих 
актів щодо посилення захисту прав малолітніх та 
неповнолітніх осіб сприятиме належній реалізації 
державної політики у сфері охорони прав і 
законних інтересів дітей, а також неухильному 
дотриманню прав та законних інтересів 
малолітніх та неповнолітніх осіб у кримінальному 
та цивільному провадженнях.

Захід мав на меті обговорення проблематики 
ефективного забезпечення правовою 
допомогою дітей-потерпілих та дітей-свідків у 
кримінальному процесі та вивчення проблемних 
питань, що виникають під час представництва 
й захисту прав та інтересів неповнолітніх/
малолітніх осіб для подальшого розроблення 
пропозицій і змін до законодавства. Круглий стіл 
відбувся в приміщенні НААУ, усі охочі мали змогу 
долучитися до нього за допомогою платформи 
Zoom.

В обговоренні проблемних питань узяли 
участь: Голова Комітету захисту прав людини 
Ганна Колесник, члени цього Комітету: Оксана 
Полотнянко та Ігор Свєтлічний, Голова Комітету 
НААУ з юридичної освіти Ольга Поєдинок, член 
Комітету з сімейного права Дмитро Бузанов, 
адвокат Олександр Корюкін.

У ході засідання було порушено питання 
необхідності внесення змін до:

21 липня 2020 року Комітет захисту прав людини 
провів круглий стіл на тему: «Посилення захисту 
прав дітей-потерпілих від злочину, дітей-свідків: 
потреба внесення змін до законодавства».

21 липня 2020 року Комітет захисту прав людини 
провів круглий стіл на тему: «Досвід застосування 
відновного правосуддя у країнах Європи: погляд 
адвоката».

Секція з відновного правосуддя Комітету НААУ 
захисту прав людини 21 липня 2020 року провела 
в режимі онлайн круглий стіл, присвячений 
вивченню європейського досвіду застосування 
відновного правосуддя. Модераторами заходу 
стали: Голова вказаної секції, член Комітету 
НААУ захисту прав людини Ігор Свєтлічний 
та адвокат Дмитро Сакалюк. Участь узяли 
також правозахисники з Іспанії й Португалії. 

ст. 58 КПК в частині представництва законних 
інтересів дітей-потерпілих і дітей-свідків;

Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність»;

Закону України «Про безоплатну правову 
допомогу»;

СКУ щодо врегулювання участі представника 
дитини в захисті її прав та найкращих 
інтересів;

ЦПК щодо реалізації представлення 
інтересів малолітніх та неповнолітніх осіб.

КПК щодо посилення захисту прав малолітніх 
та неповнолітніх осіб;



У якості доповідача виступала член Ордена 
португальських адвокатів Катерина Ілечко.

Під час круглого столу було розглянуто питання 
щодо специфіки застосування відновного 
правосуддя в європейських країнах (на прикладі 
Португалії). Так, Катерина Ілечко проінформувала 
про адвокатуру та судову систему Португалії, 
історію Ордена адвокатів Португалії, 
особливості й основні відмінності кримінального 
провадження, практику застосування відновного 
правосуддя, електронного суду та впровадження 
медіації.

«Досвід європейських країн потребує подальшого 
вивчення з метою імплементації в Україні 
найкращих практик застосування відновного 
правосуддя, у тому числі медіації в кримінальних 
справах.” – зазначив наприкінці Ігор Свєтлічний.

3. ПРОВЕДЕНІ ЗА ІНІЦІАТИВОЮ КОМІТЕТУ ЗАХОДИ ПРОТЯГОМ 2020 РОКУ.

12 серпня 2020 року НААУ за ініціативою 
Комітету захисту прав людини було проведено 
круглий стіл на тему: «Особисте зобов’язання 
й домашній арешт. Порушення прав 
людини», на якому присутні розглянули низку 
проблемних питань, пов’язаних із обранням 
або продовженням таких різновидів запобіжних 
заходів як особисте зобов’язання і домашній 
арешт.

17 вересня 2020 року відбувся круглий стіл на 
тему: «Актуальні правові питання національних 
меншин України». Участь у заході, крім 
членів Комітету, узяли: представниця Офісу 
Уповноваженого з прав людини Вікторія парубок 
та представники організацій, що захищають 
права національних меншин в Україні: Людмила 
Коваленко-Шнайдер, Реувен бен Міхаель 
Стамов, Альона Кубішина, Захра Махдаві та 
інші.

Активну участь у заході узяли: адвокат, Голова 
Комітету захисту прав людини Ганна Колесник, 
адвокат, Голова Комітету з питань безоплатної 
правової допомоги Олександр Дроздов,  
адвокат, Заступник Голови Комітету з питань 
безоплатної правової допомоги Тарас Герелюк, 
члени Комітету захисту прав людини, адвокати: 
Сергій Лисак, Ігор Свєтлічний, Дмитро Бузанов, 
Мирослава Сорока, Тетяна Гнатюк, Марина 
Ілляшенко, Роман Гайдай, Андрій Анапріюк; 
прокурори Офісу Генерального прокурора 
України: Юлія Гошовська та Саіян Сєвак; суддя 
Оболонського районного суду м. Києва Микола 
Місечко та інші. 

Наприкінці заходу Сергій Лисак підсумував 
результати зустрічі, зазначивши при цьому, 
що відбувся дієвий обмін досвідом на основі 
наведених конкретних прикладів із власної 
практики та практики колег, були розглянуті 
останні рішення ЄСПЛ щодо розгляду судом 
питання законності обрання мір запобіжного 
заходу щодо осіб, які перебувають у конфлікті із 
законом. 



3. ПРОВЕДЕНІ ЗА ІНІЦІАТИВОЮ КОМІТЕТУ ЗАХОДИ ПРОТЯГОМ 2020 РОКУ.

«Корінням усіх питань є застарілість правової 
системи й практики, що не враховують 
різноманітність етносу громадян України, 
відсутність реального діалогу та впливу на 
діяльність органів влади, а також, відповідно, 
різноманітність традицій й бачення подальшого 
розвитку прав людини в Україні», – зазначив 
модератор Дмитро Кирплюк.

У ході дискусії Ігор Свєтлічний акцентував 
увагу на практичних проблемах упровадження 
принципів відновного правосуддя в кримінальних 
справах, зокрема питаннях оцінки потреб сторін, 
доступу до інформації у справах, упровадження 
методів відновного правосуддя тощо. При 
цьому доповідач зауважив, що визнання обома

За результатами обговорення усі присутні 
дійшли до висновку, що й надалі будуть вести 
моніторинг законопроектів у цьому напрямку, 
надсилати свої зауваження та пропозиції 
до відповідних законопроектів, а у випадку 
їх прийняття — захищати інтереси віруючих 
громадян та релігійних громад України в судових 
органах.

сторонами основних фактів справи, тобто згода 
сторін із фактичними обставинами – одна з 
найголовніших перешкод на шляху відновного 
правосуддя.

22 вересня 2020 року відбувся круглий стіл 
на тему: «Відновне правосуддя – проблеми 
впровадження та шляхи їхнього вирішення».  
В обговоренні узяли участь: адвокат, Голова 
Секції відновного правосуддя Комітету захисту 
прав людини Ігор Свєтлічний; адвокат, заступник 
Голови Комітету з сімейного права НААУ, 
Керівник центру «Адвокат дитини» ВША НААУ 
Лариса Гретченко; Голова ГО «Інститут миру і 
порозуміння» Роман Коваль та адвокат Тетяна 
Поповська.

13 листопада 2020 року відбувся Круглий 
стіл на тему: «Штучний інтелект на допомогу 
правосуддю та права людини». Захід мав 
на меті з’ясування стану готовності щодо 
запровадження в процес судочинства елементів 
штучного інтелекту та визначення ризиків для 
правосуддя від цього.

3 листопада 2020 року в НААУ за ініціативою 
Секції захисту права віросповідання Комітету 
відбувся круглий стіл на тему: «Захист права на 
свободу віросповідання в умовах європейської  
інтеграції  в  Україні».

Голова Секції захисту права віросповідання, 
модератор заходу Наталія Дорошенко 
закцентувала увагу на тому, що сьогодні адвокати 
не мають морального права стояти осторонь, 
якщо на законодавчому рівні відбуваються 
процеси утиску прав на свободу віросповідання, 
а проведення подібних тематичних круглих 
столів сприятиме консолідації адвокатської та 
громадянської спільноти.



У ході обговорення експерти дійшли до спільного 
висновку, що наша держава поки що не готова 
до таких нововведень, однак вивчення питання 
щодо застосування штучного інтелекту у сфері 
здійснення правосуддя заслуговує на увагу 
і може стати предметом фахових дискусій у 
майбутньому.

3. ПРОВЕДЕНІ ЗА ІНІЦІАТИВОЮ КОМІТЕТУ ЗАХОДИ ПРОТЯГОМ 2020 РОКУ.

1 грудня 2020 року відбувся Круглий стіл 
на тему: «Актуальні питання дізнання та 
судового розгляду кримінальних проступків. Як 
успішно діяти адвокату в провадженнях щодо 
кримінальних проступків?» Під час заходу 
присутні члени Комітету розкрили сутність 
поняття «кримінальний проступок», зазначивши 
при цьому, що це передбачена кодексом дія 
чи бездіяльність, за вчинення якої може бути 
накладено штраф у розмірі не більше 3 тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
або покарання, не пов’язане з позбавленням 
волі. Крім того, обговорювали питання щодо 
доцільності проведення слідчих дій до внесення 
відомостей до ЄРДР у випадку кримінального 
проступку та прийнятності доказів у цьому 
кримінальному провадженні.

23 грудня 2020 року за ініціативи Секції доступу 
до правосуддя Комітету відбувся Круглий стіл на 
тему: «Цифрове правосуддя: проблематика та 
пошук шляхів усунення. Електронний суд». 

Валентин Гвоздій розповів про досвід 
застосування європейськими країнами цифрових 
технологій у системі правосуддя.

За результатами обговорення учасники 
Круглого столу вирішили фокус уваги зосередити 
на необхідності подальшого закріплення в 
чинному законодавстві поняття та механізмів 
електронного суду, забезпечення належного 
доступу людини до електронного судочинства, 
дотримання умов безпеки в його роботі.

Участь у заході взяли: заступник Голови НААУ, 
РАУ Валентин Гвоздій, який очолює робочу групу 
НААУ з питань впровадження електронного 
правосуддя в Україні і безпосередньо 
займається проблемами розвитку електронного 
судочинства, Голова Комітету Ганна Колесник, 
Голова секції доступу до правосуддя Комітету 
Вадим Риков, Голова Комітету з міжнародного 
права Віталій Власюк та члени Комітету з питань 
електронного судочинства та кібербезпеки 
адвокатської діяльності: Олександр Панченко, 
Сергій Сидоренко та Анатолій Худяков. 



4. ЗАХОДИ (КРУГЛІ СТОЛИ, КОНФЕРЕНЦІЇ, 
ФОРУМИ ТОЩО), УЧАСТЬ У ЯКИХ ВЗЯЛИ 
ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ.

19 червня 2020 року представники Комітету 
захисту прав людини стали учасниками 
Міжнародної науково-практичної конференції 
«Актуальні проблеми досудового розслідування 
та судового розгляду злочинів проти статевої 
свободи та статевої недоторканості дітей, шляхи 
їх вирішення», що відбувалися за ініціативи 
Національної академії внутрішніх справ. В 
обговоренні взяли участь Заступник Голови 
Комітету захисту прав людини Тетяна Гнатюк 
та члени Комітету Ігор Свєтлічний, Оксана 
Сєрокурова, Катерина Юсупова та Ірина 
Смірнова.

08 липня 2020 року Голова Комітету Ганна 
Колесник узяла участь у спільній робочій 
зустрічі із Департаментом захисту інтересів 
дітей та протидії насильству Офісу Генерального 
прокурора щодо посилення захисту прав 
дитини як пріоритетного напрямку в діяльності 
адвокатури та прокуратури. “Посилення 
захисту прав дитини - пріоритет у діяльності 
адвокатури та прокуратури” Комітети НААУ на 
заході представляли Голова Комітету з сімейного 
права Ганна Гаро, заступник Голови цього 

На конференції із доповіддю виступив Ігор 
Свєтлічний, Голова секції відновного правосуддя 
Комітету захисту прав людини. У своєму виступі 
адвокат поділився напрацюваннями Комітету 
захисту прав людини щодо захисту неповнолітніх, 
акцентував на необхідності впровадження 
принципів відновного правосуддя та висвітлив 
проблемні питання захисту, які потребують 
вдосконалення загальними зусиллями фахівців. 
Представник Комітету висловив сподівання на 
подальшу плідну співпрацю сторін обвинувачення, 
захисту та усіх учасників кримінального процесу 
на благо дітей, які є в контакті або в конфлікті із 
законом.

«Тепло і щиро зустріли учасники конференції 
привітання від представників Національної 
асоціації адвокатів України, а також взяли до 
уваги усі напрацювання Комітету», – зазначив 
адвокат, Голова секції відновного правосуддя 
Комітету захисту прав людини Свєтлічний Ігор 
Валерійович.

На порядок денний конференції виокремили 
наступні питання:

проведення допиту дитини в спеціально 
обладнаному приміщенні із залученням 
мультидисциплінарної команди фахівців та 
застосуванням засобів відеофіксації;

використання відео- та аудіоматеріалів 
допиту дитини в судовому розгляді без 
залучення її до судових засідань;

обов’язкова участь експертів-психологів під 
час допиту дітей.

цільова фахова підготовка осіб, які проводять 
допит дитини;

види та умови проведення необхідних 
експертиз;

обмеження кількості допитів дитини, яка 
стала свідком чи жертвою злочину;



4. ЗАХОДИ (КРУГЛІ СТОЛИ, КОНФЕРЕНЦІЇ, ФОРУМИ ТОЩО), УЧАСТЬ У ЯКИХ ВЗЯЛИ ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ.

Комітету Лариса Гретченко та Голова Комітету 
захисту прав людини Ганна Колесник. Із Офісу 
Генерального прокурора участь у зустрічі взяли 
в.о. начальника Департаменту захисту інтересів 
дітей та протидії насильству Юлія Усенко, її 
заступниця Олеся Волошина, керівники відділів: 
Оксана Димитрієва  й Тетяна Богатко. 

На порядок денний були поставлені питання, 
пов’язані з реалізацією відновного підходу щодо 
неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні 
злочину, законопроектні ініціативи групи 
«Адвокат дитини», а також перспективи створення 
незалежного простору реабілітації дітей, 
потерпілих від кримінальних правопорушень.

Під час тематичної дискусії учасники обмінялися  
досвідом захисту інтересів дитини, застосування 
належних правових процедур до учасників 
кримінального провадження щодо неповнолітніх, 
обговорили практичну потребу змін нормативно-
правової бази для покращення можливостей 
доступу дітей до ефективної правової допомоги 
й правосуддя.

У ході обговорення  вказаних вище питань 
представники адвокатури й прокуратури 
дійшли спільної думки про те, що вирішення 
проблем, пов’язаних із захистом інтересів дітей,  
потребує  конструктивного діалогу та співпраці. 
Ураховуючи це, учасники заходу виробили 
спільну позицію щодо потреби популяризації 
принципів і підходів відновного правосуддя, що 
стосуються неповнолітніх, залучення широкого 
кола адвокатів-медіаторів (посередників) до

Метою зустрічі було обговорення питання 
можливої співпраці, напрямків такої співпраці 
між НААУ та Всеукраїнською Фундацією “Захист 
Прав Дітей”, а також перспективи внесення змін 
до законодавства України в світлі захисту прав 
дітей.

27 серпня 2020 року члени Комітету Лисак 
Сергій та Свєтлічний Ігор взяли участь у семінарі 
Національної школи суддів на тему: “Актуальні 
питання судової практики щодо передачі 
арештованих активів в управління АРМА”.

позасудових процедур добровільного 
врегулювання конфліктів між неповнолітнім, 
підозрюваним у вчиненні злочину, і потерпілим.

Першим кроком такої співпраці Комітетів 
НААУ з Департаментом Офісу Генерального 
прокурора з питань посилення захисту прав 
дитини стане моніторинг практики залучення 
захисника неповнолітнього на всіх стадіях 
кримінального провадження і в ході реалізації 
програми відновлення для неповнолітніх, які 
є підозрюваними у вчиненні злочину, обмін 
напрацюваннями щодо тематичних законодавчих 
змін та їхнє подальше спільне розроблення.

Про нові форми співробітництва й результати 
реалізації спільних ініціатив із питань посилення 
захисту прав дитини інформуватимемо 
професійну спільноту в наших наступних 
публікаціях.

12 серпня 2020 року відбулася робоча зустріч 
представників Комітету захисту прав людини 
з віцепрезидентом Всеукраїнської Фундації 
“Захист Прав Дітей” Олексієм Лазаренко.



4. ЗАХОДИ (КРУГЛІ СТОЛИ, КОНФЕРЕНЦІЇ, ФОРУМИ ТОЩО), УЧАСТЬ У ЯКИХ ВЗЯЛИ ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ.

15 жовтня 2020 року адвокат, Голова Секції 
відновного правосуддя Комітету захисту 
прав людини Ігор Свєтлічний взяв участь у 

Під час заходу обговорювалась можлива 
співпраця з адвокатами у питанні захисту осіб, 
щодо майна яких вирішується питання про 
конфіскацію.

Всеукраїнській науково-практичній конференції 
на тему: “Нормативно-правова модель 
досудового розслідування за чинним КПК: 
теоретичні і практичні проблеми та шляхи їх 
вирішення”. Ігор Свєтлічний виступив на цій 
Конференції з доповіддю на тему: “Актуальні 
проблеми реалізації функції захисту неповнолітніх 
осіб на досудовому розслідуванні”.



5. НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ (СТАТЕЙ, 
КОМЕНТАРІВ, РЕКОМЕНДАЦІЙ ТОЩО), 
ОПУБЛІКОВАНИХ НА САЙТІ НААУ.

Електронний цифровий підпис: перспективи
використання та способи перевірки
справжності. Подання до суду документів
електронною поштою – новели сьогодення
(Ганна Колесник). https://cutt.ly/ekYqtoL

Г. Колесник І. Свєтлічний “Як найкраще
діяти адвокату в кримінальному процесі для
захисту неповнолітнього підозрюваного?”
від 26.06.2020. https://cutt.ly/FkYwayg

І. Смірнова “Дотримання прав особи при
слідчій дії освідування” від 08.07.2020.
https://cutt.ly/MkYwlKT

І. Смірнова “Засади безпосередності
дослідження доказів судом апеляційної
інстанції з урахуванням практики
Верховного Суду” від 15.09.2020. https://
cutt.ly/2kYwWS9

Г. Колесник І. Свєтлічний “Актуальні питання
захисту неповнолітніх у кримінальних
провадженнях при відсутності законного
представника Або що заважає відновному
правосуддю?” від 13.10.2020. https://cutt.ly/
mkYeyGL

Д. Кирплюк “Національні меншини України:
правові питання” від 02.10.2020. https://
cutt.ly/vkYedBh

Г. Колесник І. Свєтлічний “Абетка захисника
щодо кримінальних проступків”. https://cutt.
ly/UkYevX3

В. Риков “Штучний інтелект на допомогу
правосуддю: дотримання прав людини”.
https://cutt.ly/ukYeR20

О. Полотнянко «Захист права на доступ 
до інформації -виклики сьогодення» Вісник 
НААУ, https://cutt.ly/fk96eMj

О. Полотнянко «Збереження персональних 
даних – 7 простих кроків» https://cutt.ly/
fk96dLI

Мета покарання. Чи можливе виправлення
без відбування покарання? Позитивна
практика (Наталія Дорошенко). https://cutt.
ly/KkYqgbW

Незареєстровані лікарські засоби як
нагальний спосіб лікування українців від
коронавірусу (Олена Гайдай). https://cutt.
ly/ykYqGfS

І. Смірнова“Примусові заходи медичного
характеру. Деякі аспекти, на які необхідно
звернути увагу при здійсненні захисту
неосудної особи”. https://cutt.ly/IkYqBH2

І. Смірнова “Деякі аспекти перегляду судових
рішень за нововиявленими обставинами
в кримінальному процесі” від 26.06.2020
https://cutt.ly/qkYww81

Перевірка судом на підготовчому засіданні
скарг захисників у порядку частини 2 статті
303 КПК, в тому числі, відхилених на етапі
досудового провадження (Конституційний
аспект), Як діяти адвокату під час підготовчого
судового провадження задля успішного
захисту? (Ганна Колесник, Свєтлічний Ігор).
http://surl.li/kzev
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6. ВИПУЩЕНІ БЮЛЕТЕНІ КОМІТЕТУ.

7. ДІЯЛЬНІСТЬ КОМІТЕТУ У СФЕРІ 
АНАЛІЗУ ЗАКОНОПРОЕКТІВ, ЗАУВАЖЕНЬ, 
ПРОПОЗИЦІЙ, РЕКОМЕНДАЦІЙ, 
ЕКСПЕРТНИХ ДУМОК.

29 квітня 2020 року Комітет підготував та опублікував Бюлетень (інформаційний дайджест новин у 
сфері захисту прав людини)  за  І  квартал 2020  року, в якому відображено: новини Комітету, новели 
(актуальні зміни) законодавства, судова практика, наукові публікації, дисертації та інші публікації у 
сфері діяльності Комітету. PDF-версія Бюлетеню за посиланням: БЮЛЕТЕНЬ КОМІТЕТУ ЗАХИСТУ 
ПРАВ ЛЮДИНИ НААУ.

31 січня, 10 лютого, 28 лютого 2020 року  члени 
Комітету захисту прав людини взяли участь 
у наданні рекомендацій для обговорення на 
засіданні Комітету з питань правоохоронної 
діяльності Верховної Ради України стосовно 
проєкту Закону України «Про внесення змін 
до Кримінального кодексу України щодо 
відповідальності за злочини, вчинені злочинною 
спільнотою» (реєстр. № 2513).

внесення змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо гармонізації законодавства у 
сфері запобігання та протидії дискримінації із 
правом Європейського Союзу)» (реєстр. № 
0931).

Зауваження до законопроекту стосуються 
положень, які можуть призвести до дискримінації 
та порушення прав тисячі віруючих громадян 
України. 

Зауваження до законопроекту стосуються 
положень, які можуть призвести до порушення 
прав людини та безпідставного притягнення 
особи до кримінальної відповідальності.

Крім того, члени Комітету захисту прав людини 
взяли участь у наданні рекомендацій для 
обговорення на засіданні Комітету Верховної 
Ради України  проекту Закону України «Про 
внесення змін до Кримінального кодексу України 
(щодо протидії злочинам на ґрунті ненависті за 
ознаками сексуальної орієнтації та ґендерної 
ідентичності реєстр. № 3316)».

10 березня 2020 року члени Комітету захисту 
прав людини взяли участь у наданні рекомендацій 
для обговорення на засіданні Комітету з 
питань прав людини, деокупації та реінтеграції 
тимчасово окупованих територій у Донецькій, 
Луганській областях та Автономної Республіки 
Крим, міста Севастополя, національних меншин  
і міжнаціональних відносин Верховної Ради 
України стосовно проект Закону України «Про

Зауваження до законопроекту стосуються 
внесення змін до статей Кримінального 
кодексу України (далі – ККУ). Як зазначається у 
Пояснювальній записці до проекту, його метою є 
зміна положень Кримінального кодексу України

https://unba.org.ua/assets/uploads/publications/КЗПЛ_I_Квартал_Бюлетень_виправлений.pdf
https://unba.org.ua/assets/uploads/publications/КЗПЛ_I_Квартал_Бюлетень_виправлений.pdf


8. УЧАСТЬ ЧЛЕНІВ КОМІТЕТУ НААУ У
РОБОЧИХ ГРУПАХ/ПАРЛАМЕНТСЬКИХ
СЛУХАННЯХ ТОЩО.

У жовтні 2020 року члени Комітету 
здійснили правовий аналіз проекту Закону
України «Про внесення змін до Кодексу

15 січня 2020 року члени Комітету взяли 
участь у засіданні робочої групи щодо першого 
читання проекту Закону України «Про внесення 
змін до Кримінального кодексу України щодо 
відповідальності за злочини, вчинені злочинною 
спільнотою» (реєстр. № 2513).

(Підготовка пропозицій по вдосконаленню 
законодавства: ким підготовлено, які проекти/
законопроекти аналізувались, висновки).

4 березня 2020 року члени Комітету взяли 
участь у парламентських слуханнях щодо другого 
читання проекту Закону України «Про внесення 
змін до Кримінального кодексу України щодо 
відповідальності за злочини, вчинені злочинною 
спільнотою» (реєстр. № 2513).

щодо порядку притягнення до відповідальності за 
злочини проти життя та здоров’я людини.

України про адміністративні правопорушення,
Кримінального кодексу України та
Кримінального процесуального кодексу України
щодо забезпечення участі громадян України
у здійсненні правосуддя» (реєстр. No4190 від
05.10.2020 року).

7. ДІЯЛЬНІСТЬ КОМІТЕТУ У СФЕРІ АНАЛІЗУ ЗАКОНОПРОЕКТІВ, ЗАУВАЖЕНЬ, ПРОПОЗИЦІЙ, РЕКОМЕНДАЦІЙ, ЕКСПЕРТНИХ ДУМОК.

9. РОБОТА ЧЛЕНІВ КОМІТЕТУ У СФЕРІ 
ЗАКОНОТВОРЧОСТІ.

Наталія Дорошенко, аналіз Законопроекту 
“про внесення змін до Кримінального 
кодексу України щодо протидії злочинами 
на грунті ненависті за ознаками сексуальної 
орієнтації та гендерної ідентичності” № 3316 
від 09.04.2020 року.

Робочою групою «Адвокат дитини» 
підготовлено ряд змін до різних сфер 
законодавства, а саме проекти Законів

України «Про внесення деяких змін до 
Кримінального процесуального кодексу України, 
Сімейного кодексу України, Цивільного кодексу 
України, Цивільного процесуального кодексу 
України та Законів України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність», та Закону України «Про 
безоплатну правову допомогу»  щодо посилення 
захисту прав малолітніх та неповнолітніх 
осіб». Для обговорення пропозицій було 
організовано зустріч-обговорення, де присутні 
розглянули пропозиції щодо внесення змін у КПК 
України. Робота над законопроектами наразі 
продовжується.
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10. РОБОТА КОМІТЕТУ У СПІВПРАЦІ 
З ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ, 
ІНСТИТУЦІЯМИ, НАВЧАЛЬНИМИ 
УСТАНОВАМИ ТОЩО.

Зустріч зі студентами курсу режисури 
Інституту екранних мистецтв, яка відбулась 
28 лютого головою Секції захисту прав 
національних меншин Комітету захисту прав 
людини НААУ Дмитром Кирплюком та членом 
Ради молодіжного комітету НААУ – «UNBA 
NextGen» було проведено зустріч зі студентами 
курсу режисури Інституту екранних мистецтв. 
Учасники заходу ознайомлювалися із діяльністю 
Національної асоціації адвокатів України, 
зокрема обговорювали практичне значення 
діяльності молодіжного Комітету NextGen та 
Комітету захисту прав людини у контексті захисту 
прав національних меншин. За результатами 
проведеної зустрічі присутні дійшли висновку, 
що люди мають правильно сприймати значення 
адвокатури, а також, що Національна асоціація 
адвокатів України готова і відкрита до співпраці 
з творчими людьми.


