
 

 

 

 

ПРОГРАМА 

Круглого столу 

«Забезпечення гармонізації кримінального 

законодавства з положеннями міжнародного права - 

вагомий крок на шляху захисту прав людини» 

24 квітня 2018 року 

 

Організатор:  

Центр Громадянських Свобод в рамках правозахисної платформи “Правозахисний 

порядок денний”   за підтримки Комітету Верховної Ради з питань прав людини, 

національних меншин і міжнаціональних відносин 

 

 

                                     

      Час та місце проведення:  

У приміщення Комітету Верховної Ради з питань прав 

людини, національних меншин і міжнаціональних відносин  

вул. Грушевського 18/2 кімната 12 м. Київ   15:00 – 18:00 

 

 

 



Системні та масові порушення прав людини, що мали місце під час Революції 

Гідності, а також відсутність захисту прав людини на тимчасово окупованих територіях 

АРК Крим та окремих районах Донецької та Луганської областях, під час збройного 

конфлікту з Російською Федерацією, - переконливо свідчать про необхідність змін у 

кримінальному законодавстві України та запровадження відповідальності за злочини 

проти людяності, воєнні злочини, агресію та геноцид.  

Адже, відсутність правильної кваліфікації злочинів веде до порушення прав і 

законних інтересів як держави, так і окремих громадян, перешкоджає нормальному 

здійсненню правосуддя, підриває авторитет органів розслідування і суду, а в кінцевому 

підсумку – авторитет держави.  

 

На заході ми знайдемо відповіді на питання: 

1. Які діяння визнаються злочинами за міжнародним правом? 

2. Чому Україна повинна переслідувати злочини за міжнародним правом? 

3. Чому чинне кримінальне законодавство України не дозволяє ефективно 

переслідувати злочини за міжнародним правом? 

4. Які зміни до кримінального законодавства дозволять Україні ефективно 

переслідувати злочини за міжнародним правом? 

5. Чи виконує Україна свої зобов’язання, передбачені низкою міжнародних 

договорів щодо імплементації міжнародних норм права? 

Захід відкриє:  

Григорій Немиря - Голова Комітету Верховної Ради України з прав людини. 

Спікери: 

 Микола Гнатовський - Президент Європейського комітету з питань запобігання 

катуванням. Микола Миколайович є кандидатом юридичних наук та викладачем 

кафедри міжнародного права КНУ ім. Т. Шевченка 

 Костянтин Задоя - Доцент кафедри кримінального права та кримінології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат 

юридичних наук 

 Антон Кореневич -  Координатор наукової роботи Інституту міжнародних 

відносин, кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права 

Захід модеруватиме:  

Олександра Романцова - Заступниця Голови Центру громадянських свобод  

 

 

 

Платформа “Правозахисний порядок денний” – неформальна коаліція правозахисних організацій, що 

працюють у сфері моніторингу,  аналізу та розробки законодавства відповідно до основних засад прав 

людини та основоположних свобод. Учасниками Платформи виступають Українська Гельсінська спілка з 

прав людини, Харківська правозахисна група, Центр Громадянських Свобод, Amnesty International в 

Україні, Центр інформації про права людини, Центр досліджень правоохоронної діяльності, Проект “Без 

кордонів”, Євромайдан SOS. 


