
 

   

                                                   

 

ПРОГРАМА КРУГЛОГО СТОЛУ 

Актуальність повноти імплементації у Кримінальний кодекс України 

норм міжнародного кримінального і гуманітарного права щодо 

переслідування за міжнародні злочини 

 
7 лютого 2020 року 

 

Місце проведення: Верховна Рада України 

(м. Київ, вул. Грушевського, 5, конференц-зал) 

 
 

Передумова: Ситуація, внаслідок якої Україна сьогодні позбавлена можливості здійснення 

ефективного контролю над частиною своєї території, яка тимчасово окупована Російською Федерацією 

(території Автономної Республіки Крим і частково – Донецької та Луганської областей) кваліфікується 

як міжнародний збройний конфлікт і щодо такого стану діють норми міжнародного гуманітарного 

права, серйозні порушення якого визнаються міжнародними злочинами, передусім – воєнними 

злочинами.  

 

Окрім воєнних злочинів, на окупованих територіях України вчиняється й інші різновиди міжнародних 

злочинів – так звані злочини проти людяності. Потерпілі від вказаних злочинів обчислюються тисячами. 

Проте, винним у вчиненні більшості з них вже понад 6 років вдається уникати кримінального 

переслідування, що, серед іншого, обумовлено невідповідністю законодавства України про кримінальну 

відповідальність положенням міжнародного кримінального і гуманітарного права. Іншими словами, 

через відсутність складу відповідного злочину у Кримінальному кодексі України як підстави 

кримінальної відповідальності. 

 

Мета: експертне обговорення стану виконання Україною міжнародних зобов’язань щодо запобігання 

юридичній і фактичній безкарності за вчинення міжнародних злочинів на окупованих українських 

територіях, проблеми дотримання права потерпілих від таких злочинів на правосуддя, а також положень 

проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації 

норм міжнародного кримінального та гуманітарного права» (реєстр. №2689 від 27.12.2019) і 

актуальності його прийняття та практичної реалізації. 

 

Формат круглого столу: панельна дискусія.  

Мова заходу: українська, англійська. Забезпечується синхронний переклад. 

 

Передбачається залучення засобів масової інформації та онлайн трансляція. 

 
Контакти: 044-255-30-67; 097-509-89-80; karchemska@v.rada.gov.ua; v.a.mozgova@gmail.com.  



 
 

П’ятниця, 7 лютого 2020 року 

 

 

14:30 – 15:00 Реєстрація учасників, вітальна кава  

 

 

15:00 – 15:10 Відкриття круглого столу, вступне слово 

 

Монастирський Денис, Голова Комітету Верховної Ради України з питань 

правоохоронної діяльності 

 

Модератор: Єнін Євгеній, заступник директора Українського інституту 

майбутнього 

 

15:10 – 15:55 

 

Виступи спікерів: 

 

Матільда Богнер (Bogner Matilda), Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в 

Україні; 

 

Мамедов Гюндуз, Заступник Генерального прокурора, к.ю.н.; 

 

Кориневич Антон, Постійний представник Президента України в Автономній 

Республіці Крим, к.ю.н., доцент; 

 

Гнатовський Микола, доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Президент 

Європейського комітету з питань запобігання катуванням, к.ю.н, доцент; 

 

Матвійчук Олександра, Голова правління Центру Громадянських Свобод; 

 

Мартін Скотт (Martin Scott), Керуючий партнер Global Rights Compliance LLP (GRC); 

 

Швайгоферова Фредеріка (Schweighoferova Frederika, LL.M., MSt.), старший 

юрист Parliamentarians for Global Action (PGA) 

 

15:55-16:05 Презентація основних положень проекту Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного 

кримінального та гуманітарного права» (реєстр. № 2689 від 27.12.2019) 

 

Спікери: 

 

Задоя Костянтин, доцент кафедри кримінального права та кримінології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, к.ю.н., доцент; 

 

Мозгова Вікторія, експерт Українського інституту майбутнього, к.ю.н., с.н.с. 

 

16:05-16:10 Виступи Асеєва Станіслава і Грищенка Олександра (Щодо злочинів проти 

людяності та воєнних злочинів, які мають місце на тимчасово окупованій території 

Донбасу) 

 

16:10-16:45 Обговорення. Відповіді спікерів на запитання учасників заходу 

 

16:45-17:00 Підбиття підсумків 

 

 

 


