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Олександр Лавринович – видатний правознавець, громадський діяч.

Ключові теми обговорення:
Реформа судової системи
Правова підтримка та захист громадян
Незалежність та розвиток України
Короткий зміст
Судова реформа відкрила нові можливості для України. Серед основних – право
приєднатися до Римського статуту Міжнародного Кримінального Суду. Цей документ вже
ратифіковано у багатьох країнах світу. Статут дозволяє розглядати у спеціальному суді
питання, які пов’язані із геноцидом, військовими злочинами та злочинами проти людства.
Європейський суд з права людини неодноразово вказував на недосконалість
української судової системи. Часто серед недоліків згадувались: недотримання строків
розгляду справ, порушення принципів незалежності та неупередженості суду, обмеження
права на доступ до суду.
Автори нового закону розраховують, що реформа покращить процесуальні
інструменти для захисту тих, хто звертається до суду; скоротить тривалість розгляду
справ, усуне проблему зловживання учасниками своїми процесуальними правами.
Реформа торкнулася 16 законів. Тому її запровадження торкнеться усіх учасників
судового процесу як на етапі винесення рішення, так і під час його виконання. Це означає,
що реформа торкнеться суддів, державних виконавців та адвокатів.

Зміни у судоустрої передбачають активну боротьбу із корупцією. Це буде
відбуватися через персональні оцінки суддів та відновлення суддівського корпусу,
часткову відміну суддівської недоторканості, деполітизацію та контроль витрат. Отже,
нездатність пояснити, звідки взялося майно, стане приводом для звільнення судді.

Окремі цитати
«Хочеться, щоб була політична еліта з високим рівнем політичної культури і з
відповідальністю не за свій добробут і за свою долю, а за долю тих, хто тобі доручає
керувати країною. До сьогоднішнього дня в Україні, на жаль, з цим є проблеми,
величезні… Значна, якщо не більша, частина уваги і наполегливості глави держави була
спрямована на підвищення власного добробуту і добробуту близьких і рідних. І тоді в
вересні 2006 року я ініціював процедуру імпічменту..»

«Тоді був такий цікавий час, коли вже в повітрі висіло те, що потрібні переміни і
обов’язково вони будуть.. романтика 90-х років, коли мені, навіть, у сні не приснилося б ..
я не міг би повірити, навіть, якби пророк мені сказав, що мине 25 років і буде те, що є
сьогодні…»
«У мене з Україною не мрія пов’язана, у мене з Україною пов’язане життя. Для
мене – це сенс мого життя. Щоб жити у своїй державі і впливати на її життя, на її
розвиток. Тому я успішна людина і щаслива людина…»
«Я б дуже хотів, щоб книжка з такою назвою («Конституція України») насправді
об’єднала всю Україну і всіх українців…»

