
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Just4AII 

WP4. Тренінг для практикуючих юристів 

Гарантування доступу до правосуддя для людей з обмеженими 
можливостями. Обмін досвідом. 

21 квітня 2021 року 

16:00-18:00 CEST 

Вебінар 
Робочі мови: Іспанська, англійська 

 

Реєстраційна форма: https://forms.gle/XLRvGrDDtWZbdTiNA 

 

Контекст 

В усіх державах-членах Європейського Союзу люди з обмеженими 

можливостями ще не мають повного доступу до правосуддя. Вони стикаються 

з високим рівнем прямої, непрямої та структурної дискримінації, а також 

формами  дискримінації, що перетинаються як у законодавстві, так і в 

політиці та практиці. 

Конвенція ООН про права людей з інвалідністю, поряд з Хартією 

Європейського Союзу про основні права та іншими принципами 

Європейської комісії щодо обмежених можливостей, такими як Європейський 

акт про доступність, складають важливу міжнародну та регіональну правову 

базу щодо дотримання прав людей з обмеженими можливостями. Тим не 

менш, кожна держава-член повинна прийняти національне законодавство та 

політику, спрямовану на повагу, захист та реалізацію прав людей з 

обмеженими можливостями.  

 

Завдання та цілі 

На основі попередніх результатів проекту, цей захід спрямований на обмін 

передовою практикою та отриманими уроками про доступ до правосуддя 

людей з обмеженими можливостями шляхом обміну досвідом між фахівцями 

в юридичній сфері з числа нотаріусів і адвокатів. 
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Цей семінар об’єднає практикуючих юристів з різних європейських держав, 
щоб обговорити становище людей з обмеженими можливостями в Європі та 
існуючі перешкоди на шляху до ефективного доступу до правосуддя. 

Участь основних установ, відповідальних за підготовку юристів та підвищення 

обізнаності щодо актуальності ефективності доступу до правосуддя для людей 

з обмеженими можливостями, має на меті забезпечити обов’язок щодо 

юридичної підготовки з питання осіб з обмеженими можливостями. 

 

Програма 

 

16:00    Вітальне слово та вступ 

16:10     • Мігель Анхель Кабра де Луна, кандидат юридичних наук, член  

Європейського економічного та соціального комітету в 

представництві CEPES 

 

16:10    Передовий досвід та засвоєні уроки, розроблені нотаріусами  

16:40        •  Крістіна Ноемі Армелья, президент Міжнародного союзу   

нотаріату, МСЛН 

• Хосе Марія Гомес-Рієско Табернеро де Пас, голова Робочої 

групи з питань сімейного права Ради нотаріатів Європейського 

Союзу (РНЄС)  

• Альмудена Кастро-Хірона, голова Комісії з прав людини МСЛН. 

 

16:40    Передовий досвід та засвоєні уроки, розроблені нотаріусами  

17:00 •  Панайотіс Перакіс, Віце-президент Ради адвокатських і юридичних 

                   товариств Європи, CCBE 

• Єва Рібо Фенольос, координатор робочої групи з питань 

інвалідності Іспанської національної адвокатури (CGAE). 

 

 17:00   Передовий досвід та засвоєні уроки, розроблені нотаріусами 

17:20 •  Філіппо Донатті, президент Європейської мережі судових рад, 

ENCJ 

• Хуан Мануель Фернандес, член Генеральної ради судей та 

президент Форуму юстиції та інвалідності 
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17:20    Разом за доступ до правосуддя для людей з обмеженими  

можливостями 

I7.50    Модератор: Франсиско Фонсека 

•  Ана Пелаес Нарваес, віце-президент CEDAW 

• Єва Пастрана від Ради Європи 

• Марта Гірш-Зембінська, головний радник Європейського 

омбудсмена 

    17:50       Заключні коментарі 

    18:00        

• Високопоставлений представник від Thomson Reuters 

• Високопоставлений представник від EDF 

• Високопоставлений представник від EASPD 

• Високопоставлений представник від UC3M 

 Мігель Анхель Кабра де Луна, кандидат юридичних наук, 

член Європейського економічного та соціального комітету в 

представництві CEPES 

 

 

 

 

Проект Just4all спрямований на сприяння доступу до правосуддя 

людей з обмеженими можливостями шляхом підвищення 

обізнаності про потреби таких людей та вдосконалення 

навчальних заходів для юристів. Justf4All прагне сприяти 

ефективному виконанню Європейської хартії про основні права, 

Конвенції ООН про права інвалідів та законодавства ЄС про 

обмежені можливості. Проект також розглядає наскрізні питання 

статі та віку та різноманітність правових сфер, які передбачає 

система правосуддя. 

     

    Організації: Фундація Once (координатор, Іспанія),    

Університет Карлоса III (Іспанія), EASPD (ЄС), EDF (ЄС), Thomson Reuters 

(Іспанія). 
Слідкуйте за повідомленнями за посиланням www.just4all.eu  
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