
 

 
 

 
 
 

Гаага / Нью-Йорк, 20 лютого 2015 р. 
 
Високошановному панові Петру Порошенку 
Президенту України 
 
Re: Щодо ратифікації Україною Римського статуту Міжнародного кримінального 
суду (МКС) 
 
Високошановний пане Президенте, 
 
Маємо за честь знову звернутися до Вас від імені Коаліції за Міжнародний 
Кримінальний Суд (CICC), глобальної мережі понад 2500 неурядових організацій та 
організацій громадянського суспільства із 150 країн, які співпрацюють з метою 
досягнення справедливості, дієвості та незалежності рішень Суду, а також 
забезпечення доступу до справедливості для жертв злочинів проти людяності, 
геноциду та військових злочинів. 
 
В день першої річниці подій Євромайдану, в рамках Кампанії за міжнародну 
справедливість у березні 2015 року, Коаліція закликає Україну невідкладно 
ратифікувати Римський Статут Міжнародного Кримінального Суду. 
 
Україна продемонструвала усвідомлення ролі системи міжнародного правосуддя у 
протидії безкарності, в тому числі шляхом прийняття офіційної декларації від 17 
квітня 2014 року про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального 
суду щодо злочинів, скоєних у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 
року. 
 
В той же час, справедливість не може існувати у стані вакууму. Для остаточного 
подолання безкарності, інструменти досягнення справедливості мають бути 
готовими та доступними до використання в постійному режимі. Також, порушники 
мають усвідомлювати, що вони будуть притягнуті до відповідальності незалежно від 
часу та місця скоєння злочинних діянь. 
 
Запорукою цьому може стати повноцінне членство в Міжнародному кримінальному 
суді.  
 
Вельмишановний пане Президенте, ескалація насильства на Сході України 
обумовлює нагальну потребу в забезпеченні правосуддя заради досягнення миру.  
 
Виділення відповідальності за злочини як пріоритетного напрямку в сфері протидії 
порушенням прав людини під час конфлікту допоможе чітко заявити про те, що винні 
у скоєнні міжнародних злочинів будуть покарані, а страждання жертв не залишаться 
без відповіді. 



 

 
Ми усвідомлюємо, що рішення Конституційного Суду від 2001 року залишається 
перешкодою на шляху до ратифікації. Саме тому ми вітаємо зусилля з пошуку 
способів подолання цієї перешкоди, включаючи проекти змін до Конституції, 
запропоновані депутатами Верховної Ради у 2014 та 2015 роках. Ми закликаємо Вас 
забезпечити використання всіх засобів, які потрібні для створення можливості 
невідкладної ратифікації.  
 
Вельмишановний пане Президенте, 123 країни визнали членство в Міжнародному 
кримінальному суді ключовим засобом на шляху до подолання безкарності. 
Приєднання України до МКС допоможе досягти справедливості для жертв в усьому 
світі, запобігти таким злочинам у майбутньому, а також сприятиме мирному 
врегулюванню конфлікту. 
 
Ми виражаємо сподівання на те, що побачимо Вас серед країн-членів МКС в 
найближчому майбутньому. 
 
З повагою, 

 
 

Хелена Піа-Комелла 
 

Кірстен Меершерт Даченс 

Заступник Виконавчого 
директора,  
Коаліція за Міжнародний 
кримінальний суд 
pia@coalitionfortheicc.org 

Голова Секретаріату Коаліції в Гаазі, 
Регіональний координатор в Європі, 
Коаліція за МКС 
meersschaert@coalitionfortheicc.org 

  
  
Копія: 
Високошановному пану Арсенію Яценюку, Прем’єр-міністрові України 
Високошановному пану Павлу Клімкіну, Міністру закордонних справ 
Високошановному пану Павлу Петренку, Міністру юстиції 
Високошановному пану Юрію Сергеєву, Надзвичайному і Повноважному Послу, 
Постійному представнику України при ООН 
Високошановному пану Олександру Горіну, Послу України в Королівстві Нідерланди 
Високошановному пану Костянтину Єлісєєву, Представникові України при ЄС 
Високошановному пану Юрію Клименку, Постійному представникові України при 
Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві  
Високошановному пану Миколі Точицькому, Постійному представникові України при 
Раді Європи 
Високошановному пану Ігореві Прокопчуку, Постійному представникові України при 
міжнародних організаціях у Відні 
Високошановному пану Володимиру Гройсману, Голові Верховної Ради України  
Високошановному пану Юрію Бауліну, Голові Конституційного Суду України 
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