
Верховна Рада України закликає МКС провести розслідування у Криму
та на сході країни

У прийнятій 4 лютого резолюції парламенту Україна визнає юрисдикцію Міжнародного
кримінального суду (МКС) у частині злочинів, скоєних в Україні з 20 лютого 2014 року  до
теперішнього  часу.  Наші  організації  вітають  цю  постанову  і  звернення  в  МКС  із
проханням провести розслідування та притягнути до відповідальності винних у скоєнні
злочинів, зокрема, в Криму та на Донбасі.

«Враховуючи зростання насильства на сході України та відсутність у національної системи
правосуддя  реальної  можливості  провести  справжнє  розслідування  і  притягнути  до
відповідальності винних у скоєнні злочинів у цих регіонах, таке рішення влади України на
користь  здійснення  міжнародного  правосуддя  та  досягнення  міжнародного  ступеня
відповідальності  може  мати  стримуючий  ефект  у  даному  конфлікті  »,  -  заявив  Карім
Лахіджі, президент FIDH.

«Виконавча  влада  України  повинна  підтвердити  визнання  юрисдикції  МКС  щодо
міжнародних злочинів, скоєних на Україні з лютого 2014 року, без обмеження за часом їх
вчинення,  щоб  жертви  скоєних  злочинів  могли  отримати  відповідний  доступ  до
правосуддя і компенсацію. Ми сподіваємося, що даний крок є додатковим підтвердженням
готовності влади негайно вжити необхідних законодавчих заходів для ратифікації Статуту
МКС », - сказала Олександра Матвійчук, директор ЦГС.

4 лютого 271 депутат Верховної Ради проголосував за прийняття спеціальної заяви, яка
відповідно  до  статті  12  (3)  Статуту  МКС  дає  Суду  право  проводити  розслідування  і
притягати до відповідальності винних у скоєнні міжнародних злочинів, зокрема злочинів
проти людяності, воєнних злочинів та злочинів геноциду на території України, незалежно
від їх громадянства  (громадяни Росії, проросійські бойовики, хто завгодно), якщо судова
система країни не здатна, або не бажає робити цього. Справа тепер за виконавчою владою
України,  саме  вона  повинна  зробити  офіційну  заяву,  підтвердивши,  таким  чином,
постанову Верховної Ради про визнання юрисдикції МКС.

FIDH спільно з ЦГС із 19 по 23 січня 2015 року провели адвокаційну місію в Києві та
закликали  владу  України,  включаючи  Президента  і  членів  Верховної  Ради,  прийняти
необхідні дієві заходи для ратифікації  Римського статуту МКС та поширити юрисдикцію
МКС щодо міжнародних злочинів, скоєних на території країни починаючи з лютого 2014
року. 

Окрім того, у березні 2014 року Україна визнала юрисдикцію МКС в частині міжнародних
злочинів, скоєних під час подій Майдану з листопада 2013 до лютого 2014 рр., і на даний
час прокурор МКС проводить попереднє вивчення цього періоду.


