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ДОДАТОК 1
Картки для гри «Критерійний покер»

Правила до гри «Критерійний покер»1

«Критерійний покер» як форма впорядкованої дискусії завдяки використанню карт і поля насамперед оцінює вплив різних факторів і критеріїв
на певне складне явище або процес.
Поле для гри та картки розміщуються так, щоб кожному з учасників
було зручно працювати з ними (читати та переміщувати картки). Важливо
запропонувати учасникам фіксувати у зошитах аргументи, пояснення до
прийнятих ними рішень. Картки розміщуються стопкою, текстом вниз, щоб
не бачити, що на них надруковано.
Залежно від кількості учнів сформуйте міні-групи, доцільний розмір міні-групи – 5–6 осіб. Оптимальна кількість груп – не більше 5, щоб не ускладнити процес обговорення та динаміку вправи.
Кожна група отримує комплект карт і поле – аркуш, на якому намальовано два прямокутники. На зовнішньому полі треба покласти карти, на яких,
на думку гравців, записані найменш суттєві аргументи. На середньому полі
– важливі аргументи, але їх не може бути більше восьми. В центрі, де можна
покласти лише п’ять карт, є місце для найбільш значних, першочергових аргументів. У цьому полі номер місця має істотне значення.
Перший учасник гри відкриває першу карту з стопки, вголос читає аргумент і кладе на поле, на місце, яке обере самостійно. Після цього інші члени
групи по черзі відкривають карти і кладуть їх на ті поля, які вони самі оберуть. Якщо хтось із учасників гри бажає покласти карту на місце, яке вже зайнято, він/вона має провести переговори з власником цієї карти щодо того,
який з аргументів більш значний і чому. Для того, щоб змінити розклад карт,
потрібно вести переговори і використовувати переконливі аргументи. Якщо
двоє учасників не можуть дійти згоди, і жоден з них не хоче поступитися,
решта групи має прийняти остаточне рішення.
Перший тур гри завершується, коли всі учасники погоджуються з розташуванням карт на полі. Кожна з груп, яка викладає карти на полі, може
розміщувати аргументи по-своєму. Далі треба записати на дошці першочергові аргументи кожної групи і порівняти їх між собою, підкреслити подібні
аргументи та звернути увагу, на якому вони місці.

Адаптовано за Polska w Unii Europejskiej. Pakiet edukacyjny // Materiały Centralnego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli (Warszawa).
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про хід і наслідки
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наслідків
збройного
конфлікту
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гібридних судів
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ПРАВОСУДДЯ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ
ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ:
Кінцева мета: доступ до правосуддя, мінімізація безкарності, гарантії неповторення, пошук
шляхів соціальної єдності та примирення
Стратегічна мета 1:
ПРИТЯГНЕННЯ
ВИННИХ ДО
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Операційна мета 1.1:
Вдосконалення
законодавства,
судової та слідчої
практики
Завдання:

Аналіз застосування правосуддя перехідного періоду в
інших країнах: особливості, результати та ризики;
Аналіз національного законодавства, оцінка ризиків
і перспектив формування
української моделі перехідного правосудця;

Формування законодавчих
і суспільних ініціатив у сфері імплементації механізмів
і принципів правосуддя
перехідного періоди;
Координація діяльності
ГПУ, СБУ, МВС України у
розслідувані злочинів, скоєних у зоні конфлікту;
Розроблення процедур залучення іноземних суддів,
запровадження гібридних
судових механізмів;

Забезпечення того, щоб усі
судові процеси відповідали міжнародним нормам,
що стосуються належного
судочинства, чесності та
неупередженості;

Вдосконалення судової статистики з метою виокремлення кримінальних
проваджень щодо діянь,

Стратегічна мета 2:
ВІДШКОДУВАННЯ
ШКОДИ ЖЕРТВАМ
КОНФЛІКТУ

Операційна мета 2.1:
Матеріальна
компенсація завданої
шкоди
Завдання:

Створення національного
реєстру пошкодженої нерухомості, з’ясування реального обсягу матеріальних і
нематеріальних втрат;

Розроблення критеріїв і
впровадження диференційованого рівня матеріальної
компенсації;

Створення національних
механізмів відшкодування
шкоди жертвам, виплати їм
компенсацій за спричинену
фізичну та моральну шкоду;

Визначення рівня вже здійснених компенсацій і виплат;
Відшкодування за пошкоджене / втрачене майно;

Розроблення моделей компенсації за втрачені можливості, в тому числі у сфері
працевлаштування, освіти
та отримання соціальних
пільг;

Соціальний захист, працевлаштування та реінтеграція
внутрішньо переміщених
осіб;
Компенсація витрат на
правову або експертну
допомогу;

Стратегічна мета 3:
ПРАВО ЗНАТИ
ПРАВДУ

Операційна мета 3.1:
Документування
подій, які стосуються
збройного конфлікту
Завдання:

Розроблення та впровадження на національному
рівні єдиних підходів у
царині документування порушень прав людини в ході
збройного конфлікту;
Організація об’єктивної
та неупередженої документальної реконструкції
подій;

Формування національного
архіву фото-, відео документів подій конфлікту,
реєстрів документів, виданих органами та посадовим особами окупаційної
адміністрації Російської
Федерації, підприємствами,
установами та організаціями на тимчасово окупованих територіях, отриманих
у розпорядження органами
державної влади, органами
місцевого самоврядування,
особами, уповноваженими на виконання функцій
держави; використання
даних цих архівів і реєстрів з метою проведення
розслідувань і відновлення
історичної правди;
Збір інформації з відкритих
джерел стосовно учасників

Стратегічна мета 4:
ГАРАНТІЇ
НЕПОВТОРЕННЯ
КОНФЛІКТУ,
ЗОКРЕМА, ЧЕРЕЗ
ІНСТИТУЦІЙНІ
РЕФОРМИ

Операційна мета 4.1:
Реформування
діяльності органів
влади
Завдання:

Розроблення національної
стратегії з інтеграції окупованих територій, забезпечення дотримання прав
внутрішньо переміщених
осіб на тимчасово неконтрольованій українськими
властями території;
Приведення законодавства
України у відповідність до
норм і стандартів міжнародного гуманітарного
права, міжнародного кримінального права, в тому
числі ратифікація Римського кримінального статуту;
Реформування правоохоронної та судової систем
із фокусом на можливе
запровадження так званих
гібридних судових механізмів;

Реформування сектора громадянської безпеки, розроблення державної політики
для захисту права на життя
населення під час воєнних і
надзвичайних ситуацій;

Проведення правової
експертизи законів й інших
нормативно-правових актів
з метою виявлення норм,

скоєних в умовах збройного конфлікту;

Визначення засад політичної відповідальності
– відповідальності за здійснення публічної влади, яка
має дві складові: морально-політичну та політико-правову;
Розроблення та впровадження дієвих програм
захисту свідків злочинів;

Впровадження ефективних
механізмів розшуку осіб,
зниклих безвісти у зв’язку
зі збройним конфліктом;

Чіткий порядок розрахунку розміру матеріальної
компенсації та черговості
виплат, заснованій на принципах:
• прозорості;

• добровільності;
• відкритості;

• участі громадськості;
• відповідності ступня
спричиненої шкоди;
• пропорційності;
• справедливості;

• міжвідомчої координації
з метою попередження
необґрунтованих виплат;

Організація державної допомоги у поверненні, впізнанні та перепохованні тіл;
Надання жертвам і членам
їхніх сімей стипендій на
навчання;

Створення фонду компенсації витрат на ліки та
медичне обслуговування,
а також послуги психологічних і соціальних служб,
який формується за рахунок
наступних джерел:
1. Державний бюджет
України, місцеві бюджети;

2. благодійні фонди, кошти
міжнародної технічної
допомоги;

3. кошти, що стягуються через міжнародні юрисдикційні органи з бюджету
держави-агресора або
із застосуванням інших
механізмів формування
надходжень за рахунок
держави-агресора;
4. інші доступні джерела,
не заборонені законодавством.

збройного конфлікту, потенційних порушень прав
людини у зоні збройного
конфлікту;

Забезпечення участі різних
сторін у процесі документування, сприяння
відкритості, узгодженості
позицій та інформації шляхом діалогових зустрічей;

що містять ризики скоєння
грубих порушень міжнародного гуманітарного права;
Зміцнення незалежності
судової системи;

Вдосконалення засад
інформаційної безпеки
України з дотриманням
балансу між забезпеченням
свободи слова та протидією
пропаганді війни та мові
ворожнечі;
Формування інформаційної
та освітньої політик держави з урахуванням права на
правду та вивчення уроків
збройного конфлікту,
дискусійних аспектів примирення та неповторення
збройного конфлікту;

Проведення люстраційних
заходів, що ґрунтуються на
презумпції невинності, забезпечення права на захист,
принципах індивідуальної
відповідальності, чіткого
розмежування функцій і
цілей люстрації;
Перевірка державних службовців або кандидатів на
посаду з метою визначення
чи були вони причетні до
порушення прав людини;
Реорганізація Міністерства
інформаційної політики
і Міністерства з питань
тимчасово окупованих
територій у Міністерство
реінтеграції та національної єдності;

Запровадження стандарту
інформаційної відкритості у діяльності органів
самоврядування та військово-цивільних адміністрацій
для громад у Донецькій і
Луганській областях;
Розроблення та реалізація
Національної програми
туризму та культурного
обміну (Схід-Захід);

Запровадження Національного механізму академічних обмінів для студентів
вищих навчальних закладів
та учнів старших ступенів
установ середньої освіти,
науково-педагогічних
кадрів у межах країни між
учбовими закладами з
різних регіонів;
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Операційна мета 1.2:
Правовий захист
жертв збройного
конфлікту
Завдання:

Надання безкоштовної
правової допомоги жертвам конфлікту;
Забезпечення ефективного захисту свідків у
судовому процесі;

Розроблення методики
ідентифікації жертв збройного конфлікту;
Відновлення жертвам їхніх
прав і свобод з урахуванням норм міжнародного
права;
Забезпечення жертв
збройного конфлікту правовим захистом у якості
свідків у судовому процесі;

Забезпечення посилених
заходів фізичної безпеки
фахівців, які працюють із
жертвами збройного конфлікту (юристи, фахівці зі
сфери охорони здоров’я,
працівники засобів масової інформації, тощо), на
період, необхідний для
виконання ними професійних обов’язків;

Операційна мета 2.2:
Моральна
сатисфакція
Завдання:

Офіційне визнання постраждалих як жертв
збройного конфлікту;

Визнання державою відповідальності за порушення
прав людини, які виникли
у результаті дій і/або бездіяльності органів державної влади, її службових
і посадових осіб в умовах
збройного конфлікту;

Публічне вибачення органів влади перед жертвами конфлікту, визнання
органами влади частини
власної відповідальності за
спричинену шкоду;
Створення національної
бази осіб, які загинули в
ході конфлікту;

Публічна фіксація /
оприлюднення органами державної влади всіх
порушень прав людини,
які мали місце, та підтвердження прагнення держави
відновити порушені права,
а також вживати заходи з
неповторення таких порушень у майбутньому;
Ведення обліку (створення
державних реєстрів) осіб,
поранених або які загинули
в ході збройного конфлікту,
пропали безвісти у зв’язку
зі збройним конфліктом,
осіб, які утримуються у
місцях несвободи у зв’язку
зі збройним конфліктом;
Пошук зниклих, встановлення особи викрадених
осіб, ідентифікація тіл
убитих;

Розроблення національної програми суспільного
визнання та вшанування
пам’яті жертв (встановлення пам’ятників, створення
музейних експозицій,
перейменування вулиць,
святкування пам’ятних
днів тощо);

Операційна мета 3.2:
Встановлення
історичної правди
Завдання:

Мобілізація експертного
потенціалу для формування
національних механізмів
констатації істини, орієнтованих на примирення та
неспричинення додаткового травмування жертвам
конфлікту;

Організація та підтримка
суспільних розслідувань,
службових перевірок, діяльності тимчасових слідчих
комісій парламенту України
з метою повного розслідування порушень, які мали
місце у період конфлікту
або складали репресивний
характер щодо мирного
населення: встановлення ходу подій, перевірки
фактів, ідентифікації жертв,
встановлення винних;
Розроблення організаційно-правових механізмів, які
виключають викривлення
історичних подій та спекуляцій на темі конфлікту;

Створення у порядку,
встановленому законом,
уповноваженого органу з
питань встановлення істини – на засадах, які забезпечать неупередженість його
роботи та суспільну довіру,
а саме:
• його створенню передують консультації з міжнародними організаціями
та широке суспільне
обговорення його повноважень;

• утворюється на основі
закону як незалежний
орган для ретельного
розслідування та оприлюднення встановленої істини з найбільш
резонансних фактів або
найбільш масштабних
порушень прав людини,
що мали місце в ході збройного конфлікту;

Операційна мета 4.2:
Посилення
потенціалу органів
влади
Завдання:

Створення механізмів
контролю та попередження
соціальних конфліктів і
їхнього врегулювання;
Вдосконалення засад
інформаційної безпеки
України;

Дотримання кодексів поведінки державними службовцями;

Організація ефективного
громадського контролю за
Збройними Силами та силами безпеки;
Трансформація військово-цивільних адміністрацій
у сервісні механізми військово-цивільної співпраці;
Освіта посадових осіб
правоохоронних органів і
Збройних Сил у царині міжнародного гуманітарного
права і прав людини;
Забезпечення захисту
фахівців, які працюють
із жертвами конфлікту
(юристи, медики, фахівці
зі сфери охорони здоров’я,
працівники ЗМІ, правозахисники);

Підвищення кваліфікації
українських фахівців, які
працюють у сфері документування, розслідування воєнних злочинів і порушень
міжнародного гуманітарного права, через освітні
спеціалізовані програми;

Створення Єдиного комунікаційно-сервісного порталу
для громадян України в
окупації

Перевірка статутів і результатів діяльності муніципальних органів підтримки
правопорядку (муніципальна варта, добровільні
дружини) по всій території
областей, що межують з
іншими країнами;

Розроблення процедури
відновлення гідності та
репутації жертв збройного
конфлікту шляхом проведення перевірки фактів
стосовно конкретної особи
за зверненням цієї особи, її
родичів або близьких;
Виконання всіх або частини вищезазначених дій
стосовно жертв незаконних політично вмотивованих переслідувань з боку
окупаційної адміністрації
Російської Федерації;

Психологічна підтримка та
реабілітація жертв збройного конфлікту;

• колегіального управління
(Персональний склад його
членів формується з числа
міжвідомчих і національних експертів на відкритій
конкурсній основі, за
підтримки міжнародних
інститутів. Участь міжнародних експертів його у
складі забезпечить можливість використовувати
документи, що зберігаються в іноземних державних
архівах, залучати технічну
та фінансову допомогу, послуги міжнародних слідчих,
які мають досвід роботи
в аналогічних уповноважених органах з питань
установлення істини інших
країн);
• отримує від органів державної влади всі необхідні
для розслідування документи, включаючи документи, що містять інформацію з обмеженим доступом;

• отримує від органів державної влади всю необхідну
допомогу для опитування
в ході закритих засідань і
публічних слухань жертв
збройного конфлікту, свідків, діючих або колишніх
посадових і службових осіб,
які мають інформацію про
події та факти, що підлягають розслідуванню;
• здійснення, після створення органа, всього обсягу
роботи (вивчення справ,
проведення розслідувань,
рішень щодо бюджету, підготовка звіту та рекомендацій) без безпосереднього
впливу або контролю з
боку Верховної Ради, Президента, Кабінету Міністрів
України. У разі необхідності
проведення фінансового
моніторингу діяльності
органа, Кабінет Міністрів
України вживає необхідні
заходи, щоб незалежність
роботи органа не піддавалася ризикам впливу або
втручання;
• за результатами роботи
формує та надає для ознайомлення органам державної влади звіт, висновки
якого носять рекомендаційний характер; звіт
може бути опублікований
повністю або частково.

Підвищення обізнаності
народних депутатів України, державних службовців,
фахівців з питань правосуддя перехідного періоду,
як моделі комплексного
реформування діяльності
органів державної влади в
період збройного конфлікту і після його закінчення;
Створення резерву
державних службовців,
працівників правоохоронних органів, суддів,
працівників бюджетної
сфери для заняття посад
на звільнених від окупації
територіях;

МОДУЛь 10.

МОДУЛь 10.

Правосуддя перехідного періоду

Правосуддя перехідного періоду

Операційна мета 1.3:
Ефективне
переслідування
винних у скоєнні
воєнних злочинів
і грубих порушень
прав людини
Завдання:

Ефективне розслідування
фактів вчинення воєнних
злочинів або злочинів
проти людяності, грубих
порушень прав людини,
порушення територіальної
цілісності, відчуження державного, комунального та
приватного майна й інших
злочинів, пов’язаних зі
збройним конфліктом;
Проведення активних і
ефективних дій з розшуку
винних, які залишаються
не під контролем України, комунікації з іншими
країнами з проведення
ефективного розслідування злочинів, у вчиненні
яких підозрюються ці особи, з метою їх подальшого
притягнення до відповідальності;

Підвищення якості слідчого процесу і механізмів
досудового розслідування,
що не дозволить уникнути
покарання особам, винним
у скоєнні воєнних злочинів;

Створення єдиної бази
осіб, які підозрюються/обвинувачуються у злочинах,
скоєних у зоні конфлікту;
Створення єдиної бази
фактів, свідчень і доказів
для обґрунтування позиції
України в міжнародних судових органах на підставі
зібраних матеріалів у ході
розслідування;
Доступ всіх учасників конфлікту до справедливого
судочинства;
Розроблення механізмів
амністії для певних категорій комбатантів;

Доступ усіх учасників конфлікту до справедливого
судочинства;

Операційна мета 2.3:
Відновлення
порушених прав

Завдання:

Удосконалення процедур
отримання та відновлення
документів, що посвідчують особу, її сімейний статус, громадянство, майнові
права (за критеріями спрощення, прозорості, доступності та ефективності);

Запровадження адміністративного порядку визнання
та реєстрації юридичних
фактів народження і смерті, які сталися на тимчасово окупованих територіях;
Створення Кабінетом
Міністрів України колегіального органа з рівним
представництвом органів
державної влади та організацій громадянського
суспільства для вивчення
документів, обставин і обсягу порушення прав осіб;

Підвищення ефективності державної допомоги у
поверненні на попереднє
місце проживання, поновлення на роботі, поверненні майна;
Розроблення для жертв
конфлікту процедури
зняття обмежень у користуванні всім обсягом прав
громадянина;

Розроблення стратегії з
відновлення прав і добровільного повернення до
місць колишнього проживання представників уразливих груп, які перебували
під контролем держави до
тимчасової окупації (недієздатні особи, діти-сироти
та ін.)
Врегулювання механізму
виплат пенсій громадянам
України, які перебувають в
окупації;

Операційна мета 3.3:
Максимально
повне та правдиве
інформування
населення про хід і
наслідки конфлікту

Завдання:

Розроблення об’єктивної і
правдивої інформаційної
політики відкритості як
першого кроку на шляху
до соціального діалогу і
примирення;
Формування суспільного
сприйняття і розуміння
необхідності реалізації
правосуддя перехідного
періоду, створення його
національної моделі;

Організація повного та
публічного оприлюднення
правди про події конфлікту;
Включення точної інформації про порушення
прав людини, скоєні в ході
конфлікту, в навчальні
програми всіх рівнів;

Максимально повне
розсекречення архівів і
забезпечення доступності
документів про хід подій на
території всієї країни, що
безпосередньо стосуються
тимчасової окупації частини території України;
Максимально повне та
правдиве інформування суспільства про хід і наслідки
збройного конфлікту;

Операційна мета 4.3:
Організаційно правове забезпечення
змін у діяльності
органів влади

Завдання:

Розроблення законних і прозорих процедур обміну полоненими та заручниками;

Законодавче вирішення проблем з виборчими правами ВПО, надання права обирати
місцеву владу у приймаючих громадах;

Створення умов і забезпечення доступу для здобуття загальної середньої освіти дітей,
які є жертвами збройного конфлікту;

Зміни у наданні адміністративних послуг та процедур перетину лінії зіткнення – запуск
системи сервісних хабів замість контрольно-пропускних пунктів;

Скасування дозвільної процедури перетину лінії розмежування конфлікту з посиленням
безпеки пересування, налагодження логістики і безпечних «зелених коридорів», створення
системи обліку і статистики громадян від окупації, які звернулися до публічних сервісів;
Запровадження чітко визначених й ефективних форм державної допомоги особам у
їхньому добровільному поверненні на попереднє місце проживання, при переселенні
чи реінтеграції після повного відновлення конституційного ладу України на тимчасово
окупованій території, сприяння у відновленні на роботі або у працевлаштуванні на нове
місце роботи після повернення на колишнє місце проживання;

Створення робочої групи
при Президентові для
розроблення механізмів
впровадження перехідного
правосуддя;

Вироблення правової позиції держави щодо пільг і виплат, які були призначені окупаційною адміністрацією Російської Федерації і виплачувалися жителям тимчасово окупованих територій (перегляду / подовження / відмови від їх виплат / врахування при
призначенні аналогічних виплат або виплат за такими ж обставинами органами державної влади);

Створення правових засад
і механізмів для залучення
іноземних експертів для
роботи у судових та правоохоронних органах;

• Вироблення правової позиції держави у
цивільних, кримінальних і адміністративних провадженнях (на стадії досудового і судового слідства), які проводилися органами окупаційної влади під
час окупації і на момент повного відновлення конституційного ладу України на
тимчасово окупованій території

Обговорення механізму
перехідного правосуддя на
експертному, громадському і політичному рівнях;

• Вироблення позиції держави щодо
законності, на момент повного відновлення конституційного ладу України
на тимчасово окупованій території,
підстав перебування фізичних осіб, які
зареєстрували місце проживання або
перебування на тимчасово окупованих
територіях в окупаційній адміністрації
РФ

• Вироблення позиції держави щодо статусу майна громадян України, набутого в
період тимчасової окупації і яке не було
зареєстроване належним чином у відповідності до законодавства України
• Визначення основ повернення законним
власникам майна, незаконно відчуженого під час збройного конфлікту
• Вироблення позиції держави щодо
захисту майнових прав держави, територіальних громад

• Визначення статусу громадян України,
які переслідуються з політичних мотивів
на тимчасово окупованих територіях і на
території Російської Федерації у зв’язку
зі збройним конфліктом
• Визначення статусу осіб в місцях
несвободи на тимчасово окупованих
територіях на момент повного відновлення конституційного ладу України на
тимчасово окупованій території

• Визначення механізму перегляду обраних запобіжних заходів і вироків особам,
винесених на тимчасово окупованих
територіях в місцях позбавлення волі
протягом встановленого строку з моменту повного відновлення конституційного ладу України на тимчасово окупованій
території
• Визначення механізму повернення
громадян України з місць несвободи на
території Російської Федерації і з тимчасово окупованих територій, визначення
їхнього статусу, підстав перебування в

місцях несвободи (в тому числі, відбування покарання)

• Створення ефективного механізму відновлення досудових, судових і виконавчих проваджень у кримінальних провадженнях, матеріали яких залишилися
на тимчасово окупованих територіях і
механізму вирішення справ, в разі неможливості їх відновлення

• Визначення процедур часткової та
повної верифікації органами державної
влади на момент повного відновлення
конституційного ладу України на тимчасово окупованій території кримінальних і адміністративних проваджень (як
поточних, так і тих, за якими вже були
прийняті остаточні рішення окупаційної
адміністрації Російської Федерації

• Законодавче врегулювання захисту прав
корінних народів

• Розроблення механізму усунення
наслідків порушень прав українського
народу, що сталися у зв’язку зі збройним
конфліктом, який передбачає, зокрема,
врахування пошкоджень (втрат) інфраструктури, санітарно-епідеміологічного
стану та забруднення довкілля, незаконного видобутку природних ресурсів,
втрат культурної спадщини, аналіз
наслідків таких порушень, розроблення
ефективних механізмів врахування цих
втрат, вартості, розрахунку компенсації
за рахунок порушників, відновлення цих
ресурсів і порушень

