ПРОГРАМА
ОНЛАЙН КРУГЛОГО СТОЛУ
Кримінально-правовий захист дітей від сексуальної експлуатації
та запобігання повторній віктимізації дітей під час
кримінального провадження
22 вересня 2020 року
Передумова: Аналіз чинного законодавства України і стан функціонування в державі кримінального
провадження за участю неповнолітніх щодо випадків, коли дитина є жертвою або свідком сексуальної
експлуатації (насильства), свідчить, що: КК України містить прогалини, які дозволяють винним
повністю або частково уникати відповідальності за окремі види сексуального насильства над дітьми
(наприклад, в сфері виготовлення та обігу дитячої порнографії / матеріалів із зображенням сексуального
насильства над дітьми, сексуального домагання дитини з використанням інформаційно-комунікаційних
систем та ін.); КПК України не передбачає спеціальних правових процедур, які б враховували під час
проведення слідчих або судових дій особливі потреби дітей, потерпілих від насильства або його свідків,
негативним наслідком чого є високі ризики завдання дітям нових страждань, спричинення повторної
віктимізації та зведення нанівець процесу її психологічної реабілітації; правового та інституційного
вирішення потребують питання спеціалізації слідчих і прокурорів у кримінальних провадженнях за
участю неповнолітніх, забезпечення ефективної участі у таких провадженнях спеціалістів-психологів, а
також забезпечення необхідної кількості спеціально облаштованих приміщень для допиту, проведення
інших процесуальних дій за участю дітей, які постраждали від насильства або стали його свідком.
Вирішення наведеної проблематики розглядається не тільки як однин пріоритетів і обов’язків держави
в сфері охорони дитинства, а й відноситься до міжнародних зобов’язань, взятих на себе Україною з
ратифікацією міжнародних договорів, зокрема, Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної
експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротської конвенції).
Мета: експертне обговорення стану кримінально-правової протидії сексуальній експлуатації щодо дітей
в Україні, проблеми вторинної віктимізації потерпілих від насильства дітей під час їх участі у
кримінальному провадженні та, у цілому, законодавчі недоліків здійснення такого провадження за
участю неповнолітніх в Україні та його відповідності міжнародним стандартам і найкращим іноземним
практикам.
Формат круглого столу: панельна он-лайн дискусія (на платформі ZOOM).
Мова заходу: українська, англійська. Забезпечується синхронний переклад.

вівторок, 22 вересня 2020 року
14:40 – 15:00

Реєстрація учасників на платформі ZOOM

15:00 – 15:05

Відкриття круглого столу, вступне слово
Денис Монастирський, Голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної
діяльності
Модератор: Павло Фролов, народний депутат України

15:05 – 15:40

Виступи спікерів (до 5 хв.):
Олена Литвиненко, в.о. Голови Офісу Ради Європи в Україні
Микола Кулеба, Уповноважений Президента України з прав дитини
Аксана Філіпішина, Представник Уповноваженого з дотримання прав дитини та сім’ї
Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
Гюндуз Мамедов, заступник Генерального прокурора
Олександр Банчук, заступник Міністра юстиції України
Тетяна Ковальчук, заступник Міністра внутрішніх справ України
Надія Стефанів, суддя Касаційного кримінального суду

15:40-15:55

Оцінка прогресу, досягнутого українськими органами влади щодо рекомендацій,
викладених в «Аналізі прогалин у законодавстві, політиках управління та практиках,
спрямованих на запобігання та протидію сексуальній експлуатації та насильству щодо
дітей в Інтернеті, в Україні» (підготовленого у межах проекту Ради Європи «Кінець

сексуальній експлуатації
(EndOCSEA@Europe))
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Спікер: Ірина Урюмова, міжнародна експертка Ради Європи
15:55-16:05

Презентація основних положень проекту Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей
від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротської Конвенції)»
(доопрацьований) (реєстр. №3055 від 11.02.2020, в редакції від 20.02.2020)
Спікер: Вікторія Мозгова, експертка Українського інституту майбутнього

16:05-16:20

Результати аналізу Офісу Ради Європи в Україні проекту Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації Конвенції Ради Європи
про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротської
Конвенції)» (доопрацьований) (реєстр. №3055 від 11.02.2020, в редакції від 20.02.2020)
Спікер: Наомі Тревіннард, міжнародна експертка Ради Європи

16:20-16:30

Презентація положень необхідних законодавчих змін щодо вдосконалення кримінального
провадження за участю неповнолітніх
Спікер: Вікторія Мозгова, експертка Українського інституту майбутнього
Юлія Усенко, начальник Департаменту захисту інтересів дітей та протидії
насильству Офісу Генерального прокурора

16:30-16:55

Обговорення. Відповіді спікерів на запитання учасників заходу
Модератор: Павло Фролов, народний депутат України

16:55-17:00

Підбиття підсумків

