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ЦІННІСТЬ 
ЛЕКЦІЙ

Україна сьогодні є захисницею, Україна героїчно рятує 
мирне населення, а також Україна демонструє дотри-
мання і  високу повагу до норм міжнародного гумані-
тарного права. 

Боляче думати, скільки страждань сьогодні спричи-
нено росією українкам та українцям, скільки злочинів 
вчинено, скільки намірів «знищити націю» озвучено, 
а скільки - втілено в реальність. Обстріли житлових 
кварталів та карет медичної допомоги, вбивства дітей, 
ракетний удар по пологовому будинку, згвалтування 
та інші форми сексуального насильства, використан-
ня «градів», підриви газопродів, а перед тим 400-річ-
не планове систематичне знищення української мови 
– це до неймовірності короткий перелік злочинів, що 
вчиняє росія, нехтуючи не лише нормами міжнародно-
го гуманітарного права, а й будь-яким натяком на лю-
дяність. Проте рф має понести відповідальність за всі 
вчинені лиха і зруйновані життя. 

Важливо, аби норми міжнародного гуманітарного пра-
ва працювали, а винні притягались до відповідально-
сті за скоєні звірства. Саме тому ми прагнемо всебічно 
розкрити тему злочинів під час війни і відповісти на всі 
питання, що виникають, на жаль, у зв’язку із болючим 
сьогоденням.  Сьогодні існує велика необхідність у ро-
зумінні та підвищення компетенцій правової спільно-
ти з цих тем та особливо  щодо вчинення сексуального 
насильства під час війни.

Ми сподіваємось, що нам справді вдасться збагатити 
ваш інфомаційний арсенал правовими аргументами!



ДЛЯ КОГО
СЕРІЯ ЛЕКЦІЙ?

Юристів та юристок, 
правозахисників та 
правозахисниць, а також 
фахівців та фахівчинь 
органів державної 
влади, представників 
і представниць 
громадських організацій, 
що надають допомогу 
потерпілим від воєнних 
злочинів;

Студентів та студенток 
юридичних факультетів, 
які хочуть розширити 
діапазон своїх знань 
з міжнародного 
гуманітарного права;

Громадян та громадянок, 
які бажають актуалізувати 
та поглибити знання з 
теми.

А ТАКОЖ

Для тих, кому 
цікаве явище 
лінгвоциду, як в 
історичному, так 
і в правовому 
контексті;

Для  тих, хто давно 
мріє пройти 
«Східно-західну 
вулицю» поруч 
із Лемкіном та 
Лаутерпахтом;

Для тих, хто як і ми, 
вбачає в захисті 
прав людини 
– «Байрактар» 
і «Джавелін» 
юридичного фронту

ПРО ЩО 
ЛЕКЦІЇ?

Ми пропонуємо серію лекцій на тему злочинів 
під час війни крізь міжнародну-правову оптику і 
досвід інших країн, чиї справи теж розглядались 
у міжнародних судових органах, і які теж вели 
свою юридичну війну.

Ви поглибите свої знання щодо основ 
міжнародного кримінального права, розуміння 
понять «воєнний злочин», «геноцид», «злочин 
проти людяності», «злочин агресії», притягнення 
винних до відповідальності тощо.

У кожному тематичному блоці ми розкриємо 
гендерний аспект війни та детально окреслимо 
вчинення сексуального насильства під час 
конфлікту, його форми, документування та 
розслідування такої категорії справ. Для нас 
дуже цінно надати необхідні з цієї теми знання.



«Основи міжнародного 
кримінального права»

• Поняття та сфера застосування міжнародного 
кримінального права (МКП); 

• Історія та основні віхи розвитку МКП; 

• Зв’язок МКП з іншими галузями міжнародного 
права; 

• Джерела міжнародного кримінального права; 

• Поняття та види міжнародних злочинів; 

• Національні та міжнародні механізми притягнення 
до відповідальності за міжнародні злочини.

Ґаяне Нуріджанян02.06
16:00

Лекція 1. 

БЛОК 1

«Слідами Лемкіна та 
Лаутерпахта» (за основну -  
Нюрнберзький трибунал)

• Переговори щодо модальностей відповідальності 
за найтяжчі злочини під час Другої світової війни. 

• Декларація St James’s Palace 1942 р. 

• Злочини проти індивідів і злочини проти груп: 
дихотомія, еволюція та змагальність віктимізації. 

• Нюрнберг та індивідуальна кримінальна 
відповідальність. 

• Радянська спадщина Нюрнберзького процесу.
Катерина Бусол03.06

16:30

Лекція 2. 

 «Міжнародні судові 
механізми правового 
захисту»

Міжнародний суд ООН 

• Компетенція та основні принципи розгляду 
міждержавних спорів;

• Основні форми відповідальності держав за 
порушення міжнародного права;

• Позови України проти росії на розгляді 
Міжнародного суду ООН. 

Європейський суд з прав людини 

• Компетенція. Індивідуальні заяви та міждержавні 
позови;

• Позови України проти росії на розгляді 
Європейського суду з прав людини;

• Наслідки виходу росії з Ради Європи та 
Європейської конвенції про захист прав людини. 

Міжнародний кримінальний суд 

• Основні принципи діяльності та відмінність від 
інших міжнародних судових механізмів;

• Компетенція МКС щодо міжнародних злочинів, 
вчинених на території України.

Ґаяне Нуріджанян07.06
16:00

Лекція 3. 

Основи міжнародного 
кримінального права



“Злочин агресії”

• Історія розвитку понять “злочин проти миру” та 
“злочин агресії”; 

• Правове визначення та склад злочину агресії за 
Римським статутом Міжнародного кримінального 
суду; 

• Визначення поняття “акт агресії держави”; 

• Особливості здійснення юрисдикції МКС щодо 
злочину агресії; 

• Інші можливі шляхи притягнення осіб до 
відповідальності за злочин агресії проти українського 
народу (національні механізми, гібридні механізми, 
спеціальний міжнародний трибунал тощо).

Ґаяне Нуріджанян09.06
16:00

Лекція 4. 

БЛОК 2

«Що таке «воєнні 
злочини»?

• Міжнародне гуманітарне право. Основні принципи 
та джерела права; 

• Правове визначення та ознаки воєнних злочинів; 

• Воєнні злочини проти захищених осіб та об’єктів;  

• Використання заборонених методів ведення війни; 

• Сексуальне насильство як воєнний злочин.
Ґаяне Нуріджанян14.06

16:00

Лекція 5. 

«Відповідальність 
за вчинення воєнних 
злочинів»

• Притягнення до індивідуальної кримінальної 
відповідальності за воєнні злочини за 
Кримінальним кодексом України; 

• Роль Міжнародного кримінального суду у 
переслідуванні воєнних злочинів, що вчиняються 
на території України; 

• Принципи застосування строків позовної давності 
до воєнних злочинів; 

• Питання компенсації шкоди, завданої громадянам 
внаслідок воєнних злочинів.

Ґаяне Нуріджанян16.06
16:00

Лекція 6. 

Злочин агресії та 
воєнні злочини



“Злочин геноциду”

• Концепція геноциду Рафаела Лемкіна. 

• Геноцид і Нюрнберзький процес. 

• Конвенція про запобігання злочину геноциду та 
покарання за нього 1948 року. 

• Аналіз елементів можливого геноцидального умислу 
у злочинах РФ під час триваючої агресії проти 
України. 

• Сексуальне насильство, як злочин геноциду
Катерина Бусол20.06

16:30

Лекція 7. 

БЛОК 3

“Лінгвоцид української 
мови: право на вбивство”

• Історія лінгвоциду української мови на 
законодавчому рівні; 

• Нормативно-правові акти часу незалежної України та 
“замахи” на вбивство української;  

• ЗУ “Про забезпечення функціонування української 
мови як державної”- чинна можливість зупинення 
столітнього лінгвоциду української мови? 

• Фемінітиви: цінність та особливість української мовиЛеся Дуда23.06
12:00

Лекція 8. 

“Злочини проти 
людяності”

• Кількісні та якісні характеристики 
широкомасштабності та систематичності. 

• Встановлення політики (policy) як ключового 
елементу злочинів проти людяності. 

• Подвійна кваліфікація діяння як воєнного злочину 
та злочину проти людяності: практика та призма 
України. 

• Переслідування як злочин проти людяності в 
контексті триваючої агресії РФ. 

• Сексуальне насильство, як злочин проти людяності

Катерина Бусол25.06
11:00

Лекція 9. 

Злочини проти 
людяності та злочин 
геноциду



СПІКЕРКИ
членкиня “ЮрФем”, правозахисниця, старша викла-
дачка кафедри міжнародного та європейського права 
факультету правничих наук “Києво-Могилянської ака-
демії”, PhD in Law (Університетський коледж Лондона), 
магістр права (Кембриджський університет), має чима-
лий досвід роботи у Раді Європи, Європейському суді 
з прав людини та Міжнародному кримінальному суді, 
має значний досвід проведення наукових досліджень з 
міжнародного права та прав людини.

Ґаяне Нуріджанян

членкиня “ЮрФем”, юристка зі спеціалізацією у між-
народному гуманітарному та кримінальному праві, 
сексуальному насильстві, пов’язаному з конфліктом 
(СНПК), і перехідному правосудді, старша викладачка 
Факультету правничих наук Національного універси-
тету “Києво-Могилянська академія”, наукова співробіт-
ниця Інституту досліджень Східної та Південно-Схід-
ної Європи ім. Ляйбніца, аналітикиня Chatham House. 
У минулому - національна консультантка ООН Жінки 
та Global Survivors Fund з перехідного правосуддя та 
СНПК, запрошена фахівчиня Офісу прокурора Міжна-
родного кримінального суду та юристка Global Rights 
Compliance.

Катерина Бусол

кандидатка філологічних наук, викладачка Львівського 
національного університету імені Івана Франка, магістр 
права, засновниця мовної майстерні “Слово на нОво”. 
Соціолінгвістка.

Леся Дуда



ЯК ВЗЯТИ 
УЧАСТЬ?

Заповнити аплікаційну форму

Отримати звістку від Центру “ЮрФем: 
освіта” на пошті або по номеру 

телефону, яку Ви залишили у формі; 

Натхненно очікувати старту лекцій;

Якщо у Вас виникнуть організаційні 
питання, звертайтесь, будь ласка за 

номером телефону 
(067) 109 05 45 

або на електронну скриньку 
viktoriakarpa@jurfem.com.ua

https://forms.gle/toyZ16rfyUdUJ9b89

