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10-ТА КОНСУЛЬТАТИВНА АСАМБЛЕЯ ПАРЛАМЕНТАРІВ ЗА МІЖНАРОДНИЙ 

КРИМІНАЛЬНИЙ СУД І ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА  
(CAP –ICC) 

 

ТА 
 

40-Й ЩОРІЧНИЙ ФОРУМ ПАРЛАМЕНТАРІВ ЗА ГЛОБАЛЬНІ ДІЇ (ПГД) 
 

16 – 17 листопада 2018 
Верховна Рада 
Київ, Україна 

 
 ПРОГРАМА  

 
 

Ця Асамблея стала можливою завдяки підтримці  
 

Європейського Союзу (ЄС) 
Європейський інструмент з демократії і прав людини  

 
 

Нідерландів 
Швейцарії 

Естонії 
Ліхтенштейну 

 

 
 

та ключовій підтримці ПГД з боку  
 

Швеції (Sida) та Данії (Міністерство закордонних справ) 
 
 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

Парламентарі за глобальні дії висловлюють подяку Парламенту України за підтримку, як господаря цієї події, а також 
Парламентам офіційних делегацій, які відвідають форум   
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День 1: п’ятниця, 16 листопада 2018 
Верховна Рада 

 
 

9:00–10:40 ВІДКРИТТЯ 

Андрій Парубій, Спікер Верховної Ради України  
 
Маргарета Седерфельт (Швеція), Президент Парламентарів за глобальні дії; Віце-президент 
Парламентської асамблеї ОБСЄ  
 
Посол Хюґ Мінґареллі, Голова Делегації ЄС в Україні  
 
Григорій Немиря, депутат (Україна), Голова Комітету з питань прав людини, національних 
меншин і міжнаціональних відносин Парламенту України; Голова Оргкомітету Щорічного 
форуму ПГД; член ради ПГД  
 
Юрій Луценко, Генеральний прокурор України  

 
Вступне слово:  О-Гон Квон (Республіка Корея), Президент Асамблеї держав-учасниць Римського статуту 

Міжнародного кримінального суду (ASP-ICC); колишній суддя і віце-президент, Міжнародний 
кримінальний трибунал щодо колишньої Югославії  

 
Суддя Марк Перрен де Брішамбо, Віце-президент Міжнародного кримінального суду; 
колишній голова Делегації Франції на Римській дипломатичній конференції щодо МКС (1998)  

 

10:40–11:00 Офіційна фотографія і перерва на каву  

 
 

11:00–13:00 1. Поширення юрисдикції МКС та захисного мандату Римського статуту для 
попередження і припинення найсерйозніших міжнародних злочинів   

 А. Виступи парламентарів (щодо впливу системи Римського статуту) 
 В. Діалог з Президією МКС  
 
Голова: Барбара Лохбільдер, депутат Європарламенту (Німеччина), Віце-голова, Підкомітет з прав 

людини, Європейський Парламент, Керуюча програмою ПГД з міжнародного права і прав 
людини  

 
Виступи: Ахмед Малуф, депутат (Мальдіви); речник з питань міжнародних відносин парламентської 

більшості; член ПГД (який сприяв ратифікації Римського статуту Мальдівами у 2011 році). 
  
 Алі Ехсассі, депутат (Канада), Голова міжпартійної групи з попередження геноциду та інших 

злочинів проти людяності; Голова Національної групи ПГД в Канаді (щодо впливу існування 
юрисдикції Римського статуту для сприяння попередженню жорстких злочинів та недостатній вплив системи 
МКС в ситуаціях, в яких безкарність є «гарантованою», як у випадку Сирії)   

 
 Карла Пітіот (Аргентина), Секретар комісії із загального законодавства, член Ради ПГД; 

Голова Національної групи ПГД в Аргентині (сприяла угодам про співпрацю між МКС та 
Аргентиною)    

 

Президія МКС: Суддя Марк Перрен де Брішамбо, Віце-президент Міжнародного кримінального суду (МКС) 

  Матіас Гельман, радник із зовнішніх відносин, Президія МКС  
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Пленарна дискусія 

 

13:00–14:30 Обід 

 

14:30–15:45 2. Сесія щодо ситуації в Україні: поточний стан справ щодо законодавства та 
перешкоди на шляху ратифікації й імплементації Римського статуту (включаючи 
аналіз реформи Статті 124 Конституції у відповідності до рекомендацій Венеційської комісії Ради 
Європи ) 

 

Голова:          Світлана Заліщук, депутат (Україна), Голова підкомітету з питань євроатлантичного 
співробітництва та євроінтеграції, член Комітету у закордонних справах; член ПГД; Член Ради 
Всесвітнього руху за демократію  

 
Панель: Владислав Власюк (Україна), Генеральний директор Директорату з прав людини, доступу до 

правосуддя та правової обізнаності Міністерства юстиції України  
 

Олена Сотник, (Україна), депутат, член ПАРЄ, Віце-голова Комітету з юридичних питань та 
прав людини Парламентської асамблеї Ради Європи; член ПГД  
 
Олександра Матвійчук, Голова правління, Центр громадянських свобод    
 

Відео-звернення:  Джеймс МакГоверн (США, Демократична партія), член ПГД, та Ренді Халтгрен (США, 
Республіканська партія), співголови Комісії Конгресу США з питань прав людини ім. Тома 
Лантоса  
 

 
 

Пленарна дискусія 

 

15:45–16:00 Перерва на каву 

 

16:00–17:45 3. Рухаючись у напрямку міжнародного верховенства права: виклики і 
можливості універсальної ратифікації Римського статуту МКС  

 
A. Статус ратифікації Римського статуту МКС, в тому числі щодо загрози виходу з учасників  
B. Недостатньо представлені регіони серед держав-членів МКС: Азія та Близький Схід і Північна Африка (MENA) 
C. Визначення перешкод на шляху універсальної ратифікації Римського статуту та стратегії збільшення участі держав в системі 

Римського статуту  
D. Переглянута Котонуська угода між країнами Африки та Карибського і Тихоокеанського басейнів та Європейським Союзом  

(ACP-EU): критична оцінка основних тенденцій у боротьбі проти безкарності в рамках співробітництва заради розвитку  

 
Співголови:  Марк Прітчард (Велика Британія), депутат, Заступник керуючого Програми ПГД з 

міжнародного права і прав людини  
 

 
Вступне слово:  О-Гон Квон (Республіка Корея), Президент Асамблеї держав-учасниць Римського статуту 

МКС; колишній суддя і президент, Міжнародний кримінальний трибунал щодо колишньої Югославії  
 
Панель: Кула Сегаран, депутат (Малайзія), Міністр людських ресурсів; Спів-керуючий Програмою 

ПГД з міжнародного права та прав людини   
 
Гері С. Алехано (Філіппіни), Комітет з питань національної безпеки й оборони, член ПГД  
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Аміна Меленіне, депутат (Марокко), Віце-спікер Палати представників; член ПГД  
 
Посол Пауль ван ден Ейссел, постійний представник Нідерландів в МКС та Організації із 
заборони хімічної зброї, МЗС Нідерландів   

 

Пленарна дискусія  

Завершення 1-го дня CAP-ICC  

 
19:00–21:00 Нагорода «Захисник демократії» 2018 - церемонія нагородження та вечеря (Місце: 

Президент Готель) Запрошуються всі учасники CAP-ICC 
 

 

День 2: субота, 17 листопада 2018 

Місце: Президент Готель 
 
9:00–10:30 4. Поправки до Римського статуту: розширення юрисдикції МКС на воєнні 

злочини у неміжнародних збройних конфліктах та застосування юрисдикції 
МКС до злочинів агресії  

 
Голова:  Петра Байр, депутат (Австрія); Голова підкомітету МЗС з питань співпраці заради розвитку; 

Скарбник ПГД  

 
Вступне слово: Посол Крістіан Венавезер, Постійний представник Ліхтенштейну в ООН, Голова Комітету 

ООН ПГД  
 
Панель:  Макарена Гелман (Уругвай), член Комітету міжнародних справ, Комітету з питань конституції 

і законодавства, Комітету з прав людини, Голова Національної групи ПГД в Уругваї 
 

Беатріс Епайє, депутат (ЦАР), Голова комітету закордонних справ, Голова національної групи 
ПГД в Центральноафриканській Республіці   
 
Джордж Калікс (Гондурас), Член виборчого комітету та Комісії з питань міжнародних 
відносин і регіональної інтеграції, член ПГД  
 
Ноа Вейсборд, доцент Факультету права Університету Квінз, Кінгстон, Онтаріо, Канада  
 
 

Пленарна дискусія 

 

10:30–11:30 5. Внутрішня криміналізація і винесення судових рішень щодо міжнародних 
жорстких злочинів: переслідування на національному рівні за міжнародні злочини 
– виклики та універсальна юрисдикція  

 
A. Реформування кримінальних кодексів та іншого кримінального законодавства для повної інтеграції Римського статут у внутрішній 

правовий порядок  
B. Надання національним системам необхідних засобів для належного розслідування, переслідування в судовому порядку та суду за 

міжнародні злочини   
C. Роль парламентарів у захисті цілісності Римського статуту: імплементація на внутрішньому рівні загальних принципів закону, 

включаючи принцип нерелевантності офіційної посади і принцип незалежності судових органів й органів обвинувачення 
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D. Що необхідно зробити для того, щоб переслідування за міжнародні злочини всередині країн стало пріоритетом міжнародної 
спільноти, включаючи партнерів і донорів по співробітництву заради розвитку?  

E. Аналіз ризиків, пов’язаних з підтримкою процесів «перехідного правосуддя» на противагу боротьбі з безкарностю  

 
Голова: Тукапель Хіменес (Чилі), Голова комітету з питань прав людини та корінних народів; член 

Ради ПГД; Голова національної групи ПГД  у Чилі  
 
Панель: Бетті Янікес (Болівія), Комісія щодо множинного правосуддя і правового захисту держави; член 

ПГД   
 

Азай Гулієв, депутат (Азербайджан), Віце-президент Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Голова 
групи підтримки Шовкового шляху в ПА ОБСЄ; член ПГД 
 

 Еміліо Кареллі, депутат (Італія), член комітету закордонних справ; колишній Директор «Sky-News» 
Італія  

 
Др. Антон Кориневич, доцент Інституту міжнародних відносин Київського національного 
університету ім. Тараса Шевченка; член експертної ради програмної ініціативи «Права людини та 
правосуддя», Міжнародний фонд «Відродження»    
 

Пленарна дискусія  

 

11:30-11:45 Перерва на каву  
 

11:45- 13:30  6. Розслідування і притягнення до відповідальності за масові злочини – 
запитання до офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС)  

 

A. Ситуації і справи, щодо яких ведеться активне розслідування, судове переслідування і винесено рішення суду 
МКС: Бурунді, ДР Конго, Уганда, Центральна Африканська Республіка (у двох ситуаціях), Малі, Кот-
д'Івуар, Дарфур/ Судан, Лівія і Грузія  

B. Поточні ордери на арешт і недостатня їхнє виконання  
C. Ситуації, що перебувають на попередньому розгляді  МКС, зокрема Афганістан, Філіппіни, Україна та 

Венесуела  
D. Ситуації під потенційною юрисдикцією МКС – відкрите питання звірств, нібито вчинених ІДІЛ в Лівії 

та/або пов’язані з відповідальністю громадян держав-учасниць Римського статуту в Сирії та Іраку   
E. Роль парламентарів у налагодженні ефективної співпраці для національних та міжнародних органів 

прокуратури  
 

 

Голова: Ана Гомес, депутат Європарламенту (Португалія), Голова Групи ПГД в Європейському 
Парламенті; член ради Всесвітнього руху за демократію  

 
Панель:  Амади Ба, Голова підрозділу з міжнародної співпраці, Офіс прокурора Міжнародного 

кримінального суду; колишній суддя Касаційного суду Сенегалу   
 

Запитання до Офісу Прокурора МКС 
 
13:30-14:45 Обід 

 

 

14:45–16:15 7. Підхід до міжнародного кримінального правосуддя з точки зору прав жертви: 
участь і репарації з особливою увагою до захисту жертв сексуального та 
гендерного насильства  
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Голова:  Албана Вокші, депутат (Албанія), Голова Ліги демократичних жінок Албанії, Голова 
Парламентського комітету з питань культури і медіа, Голова Національної групи ПГД в Албанії   

 
 

Панель: Соледад Буендіа, депутат (Еквадор), Законодавча адміністративна рада, член ПГД  
 
Рейне Бенао Саканде, депутат (Буркіна-Фасо) та ПА Економічного співтовариства країн 
Західної Африки, Голова Комітету з питань гендеру, просування та соціального захисту жінок    
 
Суддя Гбердао Кам, спеціальний радник Міністерства юстиції Буркіна-Фасо, колишній 
президент Судової палати Надзвичайних африканських палат  

   
Маркіян Галабала, Адвокатська дорадча група, юридичний представник загиблих під час 
Євромайдану 
 
Лорд Первіс (Велика Британія), Комітет міжнародних відносин, Палата лордів; член ПГД   

 

Пленарна дискусія 

 

16:15 –17:15 8. 20-та Річниця Римського статуту: вплив Міжнародного кримінального суду на 
просування боротьби з безкарністю і зміцнення міжнародних і національних 
нормативних рамок та шлях вперед  

 
Голова: Віктор Орландо Бісоно (Домініканська Республіка), Голова, Міжнародна рада ПГД  
 
Спікери: Вільям Пейс, координатор, Коаліція за Міжнародний кримінальний суд (CICC)  

 
Світлана Заліщук, депутат (Україна), Голова підкомітету з питань євроатлантичного 
співробітництва та євроінтеграції, член Комітету у закордонних справах; член ПГД; Член Ради 
Всесвітнього руху за демократію 

 
Арі Ейзерман, спеціальний радник, Міжнародні відносини у Міністерстві юстиції та безпеки 
Нідерландів 
 
Френк Петіт, старший радник Спеціального кримінального суду в Центральноафриканській 
республіці.   

 
Доповідач: Девід Донат Каттін, Генеральний секретар ПГД – підсумовує ключові ідеї, запропоновані робочою 

групою Київського плану дій  
 

 
Пленарна дискусія щодо тексту Київського плану дій щодо попередження і припинення безкарності за масові злочини та, як 

належно, затвердження Київського плану дій  
 
 

 

17:15-17:30 Заключна сесія:  
 

Маргарета Седерфельт (Швеція), Президент ПГД, Віце-президент ПА ОБСЄ 
  

Григорій Немиря, депутат (Україна), Голова Комітету з питань прав людини, національних 
меншин і міжнаціональних відносин Парламенту України; Голова Оргкомітету Щорічного 
форуму ПГД; член ради ПГД  

 


