
СИЛА МІЖНАРОДНОГО ПРАВОСУДДЯ. 

Друга серія у циклі професійних дискусій присвячена 
масштабній темі створення Спеціального міжнародного 
трибуналу щодо злочинів, вчинених під час воєнної 
агресії Росії, а також співпраці з Міжнародним 
кримінальним судом

АГЕНЦІЯ СИСТЕМНИХ КОМУНІКАЦІЙ 
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РОСІЇ 
ЗА ЗЛОЧИНИ В УКРАЇНІ
ІНСТИТУЦІЇ, ПРОЦЕДУРИ І РОЛЬ ЮРИСТІВ. 
МКС ТА МІЖНАРОДНИЙ СПЕЦТРИБУНАЛ

22.09.2022
ЧЕТВЕР 10:40

ОЛЕКСАНДР МЕРЕЖКО 
Голова Комітету Верховної Ради
 з питань зовнішньої політики, 

член Постійної делегації у ПАРЄ

АНТОН КОРИНЕВИЧ
Посол з особливих доручень МЗС, 
агент України в Міжнародному суді 

ООН, очільник TaskForceUA

СЕРГІЙ ІОНУШАС
Голова Комітету Верховної Ради з питань 

правоохоронної діяльності; очолює 
Комісію з питань правової реформи

 при Президенті України

СЕРГІЙ ВЛАСЕНКО
Народний депутат України, член Комітету 

ВРУ з питань правової політики, член 
Робочої групи з розробки та 

впровадження міжнародно-правових 
механізмів відшкодування шкоди, 

заподіяної Україні внаслідок збройної 
агресії російської федерації

МАРК ЕЛЛІС
виконавчий директор Міжнародної 

асоціації адвокатів (IBA), голова 
Консультативної групи ООН з питань, 
що стосуються захисту в Механізмі 

міжнародних кримінальних 
трибуналів

ДЕВІД ТОЛБЕРТ 
екс-заступник головного прокурора у 
трибуналі щодо колишньої Югославії, 

Третій президент Міжнародного 
центру правосуддя перехідного 

періоду

ОЛЕГ ГАВРИШ
головний консультант Офісу 

Президента України, відповідальний 
за комунікації процесу створення 

Спеціального трибуналу щодо Росії

РОМАН РОМАНЮК
Керівник Секретаріату 

Уповноваженого Верховної Ради 
з прав людини

СТАНІСЛАВ КРАВЧЕНКО
Голова Касаційного 

кримінального суду у складі 
Верховного Суду

МАРИНА СТАВНІЙЧУК 
екс-членкиня Європейської комісії 

«За демократію через право», 
експерт Венеційської комісії, 

модератор

ІЛГВАРС КЛЯВА
Надзвичайний і Повноважний 
посол Латвійської Республіки 

в Україні

ДИСКУСІЯ ДИПЛОМАТІВ, ПОЛІТИКІВ І ЮРИСТІВ( ПРАВНИКІВ)

RADISSON BLU 
HOTEL
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10:30 – Реєстрація. Вітальна кава
10:40 – Оголошення відкриття 

Глущенко Дарія, Агенція системних комунікацій 
Вітальні слова:

Станіслав Кравченко – Голова Касаційного 
кримінального суду у складі Верховного Суду

11:00-13:00 – Перша панель
Модератор  Марина Ставнійчук – екс-членкиня, 
експертка Венеційської комісії

Антон Кориневич — доповідь «Створення 
Спеціального трибуналу щодо злочину агресії 
проти України як інструмент забезпечення 
відповідальності за злочин агресії»

Питання до обговорення 
Політико-дипломатична панель сфокусована на 
обговоренні можливостей створення нової 
інституції міжнародного правосуддя. Результат 
цього амбітного плану багато в чому буде 
залежати від скоординованих дій міжнародних 
партнерів, і це велика робота дипломатії, і не лише 
офіційної.
Чи вирішить заснування спецтрибуналу всю 
проблематику притягнення до відповідальності 
російської верхівки чи це є лише частиною більш 
комплексного міжнародно-правового рішення?
З 2002 року працює Міжнародний кримінальний 
суд. Це діюча інституція, яка уже здійснює 
розслідування воєнних злочинів Росії, і цей 
процес також має підтримку групи країн.

Сесія запитання-відповіді 

14:30 - завершення заходу 

Сесія запитання-відповіді 

13:00-13:30 – Перерва

13:30-14:30 – Друга панель 
Cпільна доповідь «Міжнародні механізми відповідальності 
у війні в Україні»

Спікери від Міжнародної асоціації адвокатів (ІВА):
МАРК ЕЛЛІС (онлайн виступ) 
ДЕВІД ТОЛБЕРТ (онлайн виступ) 

* Спікери заходу та модератор заходу беруть участь у конференціях на 
безоплатній основі і готують виступи pro bono. Агенція системних 
комунікацій надає організаційні та комунікаційні послуги для проведення 
конференцій безоплатно.
** Реєстраційні внески покривають витрати організатора на оренду 
безпечної локації, вітальну каву, якісне забезпечення гібридних трансляцій 
та синхронного перекладу командою технічних фахівців і перекладачів.
** *під час заходу в залі працює преса, фотограф. Забезпечується 
синхронний переклад

Ратифікація Римського статуту, до чого закликає 
Європейський Союз, стане обов’язковою складовою 
дискусії дипломатів і юристів.
В умовах, коли Женевські конвенції, що визначають 
правила війни, зневажаються країною-агресором, 
світова юридична спільнота має шукати нові механізми.


