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Серія професійних дискусій

Перша серія у циклі професійних дискусій 
«Сила міжнародного правосуддя. Діалог 
дипломатів і юристів» сфокусована на 
Європейському суді з прав людини.
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Вадим Галайчук
Перший заступник голови Комітету 

Верховної Ради України з питань 
інтеграції України з Європейським 

Союзом 

Руслан Сидорович
Голова підкомітету з питань 

виконання рішень ЄСПЛ 
Комітету Верховної Ради з 

правової політики VIII 
скликання, партнер ЮФ Аріо

ОЛЕНА СУКМАНОВА 
екс-перший заступник, 

заступник Міністра юстиції 
України; партнер Sayenko 

Kharenko, членкиня робочої 
групи при Мінрегіоні за 

програмою Відбудови України

Маргарита Сокоренко 
Уповноважений у справах ЄСПЛ, 

Міністерство юстиції

Марина Ставнійчук 
екс-членкиня Європейської 

комісії «За демократію через 
право», експерт Венеційської 

комісії, модератор

Олег Гавриш
головний консультант Офісу 

Президента України, 
відповідальний за 

комунікацію створення 
Спеціального трибунала щодо 

Росії

Доктор Марк Елліс
Виконавчий директор Міжнародної 

асоціації адвокатів IBA,
Експерт з міжнародного 

кримінального права.

Крістіне Ліцис 
Представник Республіки Латвія при 

міжнародних правозахисних 
організаціях, директор Юридичного 

департаменту МЗС Латвії 
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У 10:30 - Реєстрація. Вітальна кава

11:00-11:30 – Відкриття конференції  
Оголошення відкриття – Глущенко Дарія, 
Агенція системних комунікацій 

Вітальні слова:
Представник офісу Президента 
Віктор Нікітюк – Заступник Постійного 
представника України при Раді Європи 

 
11:30-13:30 Політико-дипломатична панель 
Модератор Марина Ставнійчук, екс-членкиня Європейської 
комісії «За демократію через право», експерт Венеційської 
комісії

Спеціальна доповідь Марка Елліса 
«Забезпечення відповідальності за воєнні злочини» 

Питання до обговорення 
Як притягнути Росію до відповідальності за 
злочини в Україні: інституції та механізми. 
Огляд міжнародно-правової перспективи.
Очікування від звернень до ЄСПЛ. Дискусія 
ведеться в контексті виключення Росії з Ради 
Європи. Міжнародно-правові наслідки відмови 
Росії від зобов’язань за Європейською 
конвенцією з прав людини та можливі стратегії 
тиску на агресора через рішення ЄСПЛ.  
Підтримка міждержавних позовів. Латвія і її 
міжнародно-правова позиція у судах щодо 
злочинів Росії в Україні. 

Порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод під час російської агресії, стосовно яких можуть бути 
направлені заяви від жертв воєнного конфлікту. Як посилити 
спроможність громадян до захисту своїх прав: державна та 
громадянська інфраструктура правового захисту. Роль Міністерства 
юстиції, офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 
та інших інституцій. 
Позиція України у позовах проти Росії до ЄСПЛ. Міждержавні справи є 
надзвичайною мірою, що застосовується в дуже поодиноких 
випадках, зазвичай у ситуаціях, коли існують серйозні побоювання 
щодо систематичних та безперервних порушень прав людини, 
включаючи масові звірства та порушення прав людини під час 
збройних конфліктів.
Справа «Україна проти Росії (X)» (заява № 11055/22) стосується 
тверджень уряду України щодо масових та грубих порушень прав 
людини, скоєних російською федерацією під час військових операцій 
на території України з 24 лютого 2022 року. 23 червня 2022 року ЄСПЛ 
отримав заповнену форму заяви у цій справі. Голова Суду призначив 
справу до розгляду у Четвертій секції та повідомив про заяву 
держава-відповідача. Загалом, у ЄСПЛ перебуває 5 скарг України 
проти Росії. 

Сесія запитання-відповіді 

 
14:00 - завершення заходу 

*під час заходу в залі працює преса, фотограф. 
Забезпечується синхронний переклад


