
  

 
 

Державна судова адміністрація України & Міжнародна асоціація судового 
адміністрування 

Онлайн Конференція “Робота судів в 
умовах війни”  

 

7 лютого 2023 
15:30 – 17:30 за Київським часом / 8:30 – 10:30 EST 
 

Спів-організатори: Державна судова адміністрація України, Міжнародна асоціація 

судового адміністрування, Проект ЄС «Право-Justice», Програма USAID «Справедливість 

для всіх» 

 

Цілі: обговорити та з урахуванням найкращого міжнародного досвіду знайти 

вирішення актуальних питань організації роботи судів у період повномасштабної війни; 

сприяти ефективному судовому адмініструванню, зокрема, в умовах війни; посилити 

співпрацю Державної судової адміністрації України з Міжнародною асоціацією 

судового адміністрування 

 

Учасники: члени Вищої ради правосуддя, представники Державної судової 

адміністрації України, Ради суддів України, Національної школи суддів України, 

Верховного Суду; голови судів, судді, керівники та працівники апаратів судів; 

міжнародні партнери судової влади України 

 

Мова заходу: українська/ англійська із забезпеченням синхронного перекладу 

 

Модератор: Проф. Др. Луїс Маріа Пальма, Президент Міжнародної асоціації судового 

адміністрування (IACA)  



  

Програма (проект) 

 

15:30 – Вітальні промови 

Проф. Др. Луїс Маріа Пальма, Президент Міжнародної асоціації судового 

адміністрування (IACA) 

Олексій Сальніков, Голова Державної судової адміністрації України 

Всеволод Князєв, Голова Верховного Суду (уточнюється) 

Григорій Усик, Голова Вищої ради правосуддя (уточнюється)  

Богдан Моніч, Голова Ради суддів України (уточнюється)  

Анна Адамська-Галлант, Ключова міжнародна експертка з питань судової реформи 

Проекту ЄС «Право-Justice» 

Девід Вон, Керівник Програми USAID «Справедливість для всіх» 

 

15:50 – Робота судів в умовах війни. План на покращення судового адміністрування 

справ про воєнні злочини 

Олексій Сальніков, Голова Державної судової адміністрації України  

Уляна Пашинна та Сергій Сученко, юридичні радники Програми USAID 

«Справедливість для всіх» 

 

16:20 – Презентація книги “Суди в умовах війни” 

Олексій Сальніков, Голова Державної судової адміністрації України 

Ольга Срібняк, Ключова національна експертка судового компоненту ЄС «Право-

Justice»  

 

16:35 – Ініціатива «Модельні суди» – Платформа кращих практик: як модельні 

рішення сприяють вирішенню кризових ситуацій 

Анна Адамська-Галлант, Ключова міжнародна експертка з питань судової реформи 

Проекту ЄС «Право-Justice» 

Наталія Король, Голова Всеукраїнської асоціації працівників судів 

 

16:55 – Кращі практики оптимізації бюджетів судів у воєнний час 

Джеффрі Апперсон, Постійний член IACA та Віце-Президент Національного центру 

судів штатів (NCSC) з питань міжнародних відносин  

Спікер 2 IACA (уточнюється) 

 

17:15 – Запитання та Відповіді 

 

17:30 – Підсумки  



  

Спікери конференції 
 

 

Анна Адамська-Галлант, доктор філософії у галузі 
права, керівниця компоненту з питань судової 
реформи Проєкту ЄС “Право-Justice”, експертка з 
міжнародного гуманітарного права та прав людини, 
лекторка Вроцлавського університету. Вона була 
суддею протягом 17 років, з них 6 років у 
міжнародному суді в Косово, в тому числі як суддя 
Верховного Суду. Пані Анна отримала ступінь 
доктора філософії у галузі права з відзнакою, 
захистивши дисертацію на тему «Вразливі свідки в 
практиці міжнародних і гібридних судів». 
 
 

 

Девід Вон, доктор юридичних наук, Вашингтонський 
коледж права Американського університету, 
адвокат із понад 20-річним досвідом у розробці, 
реалізації та оцінці проектів правової та судової 
реформи в багатьох країнах світу. В Україні Девід 
очолює Програму USAID «Справедливість для всіх», 
що надає підтримку для зміцнення суддівської 
незалежності та самоврядування, підвищення 
підзвітності та прозорості судів, покращення 
судового адміністрування, в тому числі у справах 
про воєнні злочини, розширення доступу до 
правосуддя та підвищення якості юридичної освіти. 
Девід керував проектами у сфері правових реформ 
та розвитку комерційного права за підтримки USAID 
в Албанії, Вірменії, Беніні, Боснії, Грузії, Гватемалі, 
Казахстані, Киргизстані, Лесото, Македонії, 
Мадагаскарі, Марокко, Мозамбіку, Намібії, 
Нікарагуа, Росії , Руанді, Південній Африці, 
Свазіленді, Узбекистані та Замбії.   
 
 

 

Джеффрі Апперсон, в минулому - головний судовий 
адміністратор Міжнародного кримінального 
трибуналу для колишньої Югославії (ICTY). Віце-
Президент Національного центру судів штатів (NCSC) 
з питань міжнародних відносин; співзасновник та 
Постійний член IACA; Директор Міжнародного 
Інституту Досконалості Правосуддя (IIJE, Гаага, 
Нідерланди); колишній Президент Федеральної 
асоціації судових клерків і Національної асоціації 
клерків у справах про банкрутство.  
 



  

 

Наталя Король, Керівниця апарату Вінницького 
апеляційного суду з 2012 року. Пані Король очолює 
громадську організацію «Всеукраїнська асоціація 
працівників судів». Cертифікована тренерка з 
впровадження сервісів для вразливих категорій 
користувачів суду програми «Ініціатива Модельні 
суди» проєкту ЄС «Право-Justice», членкиня ГО 
«Інститут судового менеджменту» та ГО Асоціації 
жінок-юристок України «ЮрФем». 

 

Олексій Сальніков, Голова Державної судової 
адміністрації України, юрист, магістр державної 
служби, аспірант Інституту державного управління 
Чорноморського національного університету імені 
Петра Могили (спеціальність «Публічне управління 
та адміністрування»). Має 12-річний досвід керівної 
роботи на виробництві та у сфері державної служби. 
З 2019 року працює в судовій системі. 

 

Ольга Срібняк, головна національна експертка 
компоненту з питань судової реформи Проєкту ЄС 
“Право-Justice”. Вона має досвід роботи в 
державних та дослідницьких установах. У проекті 
вона працює за такими напрямками, як освіта 
суддів, забезпечення єдності судової практики та 
механізми притягнення до відповідальності за 
воєнні злочини, скоєні в Україні. 

 

 

Сергій Сученко, юридичний радник Програми USAID 
«Справедливість для всіх», експерт із питань 
судового адміністрування з 20-річним професійним 
досвідом надання технічної допомоги в управлінні, 
розробці політик та напрацювання ІТ-рішень для 

судової системи України.  



  

 

Уляна Пашинна, юридична радниця Програми 
USAID «Справедливість для всіх», займається 
питаннями покращення судового адміністрування 
справ про воєнні злочини та ефективного 
реагування системи правосуддя на гендерно 
зумовлене насильство, включаючи сексуальне 
насильство, пов’язане з війною. 
 

 

Уточнюється, ******* 
 

Moderator 

 

Луїс Маріа Пальма, Президент IACA, адвокат, 
доктор політичних наук, доктор соціології, доктор 
філософії у галузі права, доктора філософії з 
основоположних принципів і прав людини. Др. 
Пальма понад двадцять років працював у проектах 
модернізації судової системи за підтримки ПРООН, 
USAID, NCSC, IADB та ЄС. Він очолював напрям 
модернізації судової системи при Міністерстві 
юстиції Аргентини та обіймав посаду головного 
координатора Національної комісії з судового 
управління Верховного суду Аргентини.  
 

 


