
 

 
 

 

 
Комітет  Верховної  Ради  України з  питань  прав людини, національних меншин і 

міжнаціональних відносин 
 

Українська Гельсінська спілка з прав людини 
 
 

Круглий стіл 
ПЕРЕХІДНЕ ПРАВОСУДДЯ ЯК ШЛЯХ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ КОНФЛІКТУ ТА 

ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ 
 

 
Дата проведення: 25 вересня 2018 року 
Час проведення: 12.00 – 14.45 год. 
Місце проведення: Київ, вул. Садова 3-А, зала 536,  

будівля комітетів ВР України 
 
Модератор:  Максим Єлігулашвілі 
 

12.00-12.30 Реєстрація, вітальна кава 

12.30-12.35 Вступне слово 
Григорій  Немиря,  Голова  Комітету  Верховної  Ради  України  з  питань 
прав людини,  національних меншин  і  міжнаціональних  відносин   

12.35-13.30 
(виступ 7 хв.) 

Сесія 1: Правові засади перехідного правосуддя в Україні 
(теми для обговорення - міжнародний досвід перехідного правосуддя у врегулюванні 
конфліктів; перехідне правосуддя як дорожня карта від війни до миру) 

Олександр Павліченко, виконавчий директор УГСПЛ, «Права людини і 
перехідне правосуддя - конфлікт чи надійніший захист?» 

Тарас Цимбрівський, директор програми USAID "Права людини в дії", 
Українська Гельсінська спілка з прав людини, «Перехідне правосуддя: 
міжнародні стандарти та зарубіжний досвід» 

Микола Гнатовський, перший віце-президент Української асоціації 
міжнародного права, «Постконфліктне правосуддя для України: міжнародно-
правові параметри» 

Ірина Суслова, народний депутат України, «Запровадження перехідного 
правосуддя: погляд з позицій законотворчих процедур» 

Наталія Веселова, народний депутат України, "Перехідне правосуддя 
Колумбії та Ірландії - корисний досвід для України" 

Альона Луньова, Центр інформації про права людини, «Законодавчі 
ініціативи в сфері постконфліктного врегулювання» 

Владислав Власюк, Міністерство юстиції, «Міжнародні стандарти та 
закордонний досвід застосування амністії в контексті перехідного 
правосуддя» 

 Еміне Джапарова, перший заступник Міністра інформаційної політики 

13.20-13.30 Питання,  коментарі 

13.30-14.35 
(виступ 5 хв.) 

Сесія 2: Що може зробити Україна до завершення конфлікту? 
(теми для обговорення - підходи до надання допомоги у виплаті компенсацій жертвам 
конфлікту; право на правду: документування конфлікту, перевірка фактів, 
реконструкція історичної правди; роль місцевих громад у подоланні конфлікту 



(місцевий індекс прав людини); робота з молоддю в рамках медіаційних ініціатив; 
робота з відновлення правових зв’язків та підтримки населення окупованих 
територій; недопущення безкарності та ефективне розслідування злочинів та грубих 
порушень прав людини) 

Юлія Тищенко, голова Ради Українського незалежного центру політичних 
досліджень, «Досвід перехідного правосуддя, уроки для суспільства» 

Олександр Євсєєв, науковий консультант судді Конституційного Суду 
України, «Встановлення історичної правди як базовий елемент перехідного 
правосуддя» 

Олексій Біда, Українська Гельсінська спілка з прав людини, Центр 
документування, «Документування порушень міжнародного гуманітарного 
права» 

Жанна Лук’яненко, Український інститут з прав людини, «Що ми маємо 
робити вже зараз для впровадження перехідного правосуддя і Україні» 

Наталя Охотнікова, Харківська правозахисна група, "Ефективне 
розслідування злочинів та грубих порушень прав людини в умовах збройного 
конфлікту" 

Віталій Набухотний, ГО «Регіональний центр прав людини», «Змішане 
правосуддя в Україні як інструмент відновлення довіри до судової системи» 

Андрій Малетин, ГС «Мережа правового розвитку», Івано-Франківський офіс 
«Місцевий індекс прав людини як практика перехідного правосуддя: захист 
жертв збройного конфлікту та інституційна реформа роботи місцевої влади» 

Олексій Плотніков, доцент кафедри міжнародного права та міжнародних 
відносин НУ «Одеська юридична академія", «Правосуддя перехідного періоду 
для Криму, зокрема для кримськотатарського народу» 

Андрій Мамалига, Секретаріат Уповноваженого ВРУ з прав людини, 
«Національне примирення як мета перехідного правосуддя» 

Ольга Скрипник, Кримська правозахисна група, «Збереження та розвиток 
зв’язків з населенням окупованих територій» 

Дар’я Свиридова, Українська Гельсінська спілка з прав людини, 
«Робота міжнародних правозахисних місій в окупованому Криму 
(необхідність, виклики, поточна ситуація)» 

Сергій Мокренюк, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб України 

 Олександра Дворецька, БФ «Восток SOS», «Розмови про перехідне 
правосуддя з активістами східних регіонів України» 

 Крістіна Нечаєва, Норвезька рада біженців, Координатор із захисту та 
адвокації 

14.35-14.45 Питання,  коментарі,  підведення  підсумків   

  

 
 
 
 
 
Цій захід є частиною комплексної роботи програми USAID «Права людини в дії» із впровадження національної 
моделі правосуддя перехідного періоду в Україні, що виконується Українською Гельсінською спілкою з прав 
людини завдяки щедрій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного 
розвитку (USAID). 
Американський народ, через USAID, надає економічну та гуманітарну допомогу по всьому світу понад 55 
років. В Україні допомога USAID надається у таких сферах як: економічний розвиток, демократія та 
управління, охорона здоров’я і соціальний сектор. Починаючи з 1992 р., Агентство США з міжнародного 
розвитку надало Україні технічну та гуманітарну допомогу на суму 1,8 мільярда доларів. Детальнішу 
інформацію про програми USAID в Україні можна отримати на офіційному веб-сайті USAID 
http://ukraine.usaid.gov та сторінці у Facebook https://www.facebook.com/USAIDUkraine. 

 
 

https://helsinki.org.ua/prohrama-usaid-prava-lyudyny-v-diji/
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