
Інформація для потерпілих 

 

Україна 

 

9 квітня 2014 року Україна, яка не є державою-учасницею Римського статуту, 

подала заяву відповідно до пункту 3 статті 12 Римського статуту Міжнародного 

кримінального суду («Римський статут»), визнаючи юрисдикцію Суду щодо 

імовірних злочинів, скоєних на її території з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 

2014 року («Події на Майдані»). 

 

25 квітня 2014 року Офіс Прокурора (далі – «ОП» або «Офіс») МКС розпочав 

попередній розгляд ситуації в Україні. 

 

8 вересня 2015 року Уряд України подав другу заяву згідно з пунктом 3 статті 12 

Статуту про визнання здійснення юрисдикції МКС щодо імовірних злочинів, 

скоєних на її території починаючи з 20 лютого 2014 року та без дати закінчення. 

 

11 грудня 2020 року OП оголосив, що попередній розгляд було завершено і що 

є розумні підстави вважати, що в контексті ситуації в Україні було вчинено 

широкий спектр дій, що становлять воєнні злочини та злочини проти людства, 

які відносяться до юрисдикції Суду.  

 

28 лютого 2022 року Прокурор заявив, що вирішив розпочати розслідування 

стосовно ситуації в Україні. Він, зокрема, зазначив, що він переконаний, що 

існують розумні підстави вважати, що в Україні були вчинені як імовірно воєнні 

злочини, так і злочини проти людства стосовно подій, які вже були оцінені під 

час попереднього розгляду його Офісом (вище). Він також заявив, що його 

розслідування також охоплюватиме будь-які нові імовірні злочини, що 

відносяться до юрисдикції МКС, які вчиняються будь-якою стороною конфлікту 

на території України. 

 

2 березня 2022 року на підставі направлень, отриманих від кількох держав, 

Прокурор оголосив про відкриття розслідування. Відповідно до загальних 

юрисдикційних параметрів, наданих державними направленнями, і без шкоди 

для фокусу розслідування, обсяг ситуації охоплює будь-які минулі та теперішні 

ствердження щодо військових злочинів, злочинів проти людства чи геноциду, 

скоєних на будь-якій частині території України будь-якою особою починаючи з 

21 листопада 2013 року. 

 

Права потерпілих на участь та спілкування з Судом 

 

МКС є першим постійним міжнародним кримінальним судом, який передбачає 

активну роль потерпілих у судових провадженнях. Потерпілі можуть звертатися 
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до Суду вже під час розслідування, що здійснюється Прокурором, щодо своїх 

прав на участь у потенційному майбутньому судовому провадженні та на 

отримання відшкодування шкоди у разі обвинувального вироку. 

 

На поточному етапі розслідування потерпілі можуть спілкуватися з Судом 

кількома способами: 

 

- Будь-яка особа, група чи держава може надіслати інформацію до Офісу 

Прокурора щодо будь-яких імовірних злочинів в рамках ситуації в 

Україні, що відносяться до юрисдикції Суду. Особи, які володіють такою 

інформацією, у тому числі громади, які постраждали від ситуації, можуть 

повідомити Офісу Прокурора будь-яку відповідну інформацію для цілей 

розслідування на такому спеціальному порталі: https://otppathway.icc-

cpi.int/index.html.  

- Потерпілі від насильства в Україні, яке може дорівнюватися воєнним 

злочинам, злочинам проти людства або злочину геноциду, також можуть 

звернутися до Суду для визнання їх потерпілими з метою участі в 

потенційних майбутніх кримінальних провадженнях проти одного або 

кількох підозрюваних.  

Щоб отримати додаткову інформацію щодо цих прав у МКС, потерпілі 

можуть звернутися до Відділу участі потерпілих та відшкодування шкоди 

(«VPRS») - відділу Секретаріату МКС, що надає допомогу потерпілим у 

процесі подання заяви про участь у судовому провадженні та 

відшкодування шкоди у разі обвинувального вироку, за адресою: 

VPRS.information@icc-cpi.int.  

 

- Відповідні форми заяв для потерпілих на участь у потенційних 

майбутніх судових провадженнях, як зазначено вище, можна знайти 

на загальній сторінці потерпілих МКС під заголовком «Участь» (під 

синіми полями для конкретної справи) разом із відповідними 

інструкціями. Відповідні посилання наведено нижче для зручності. Наразі 

уся відповідна документація доступна англійською мовою. Версії 

відповідними мовами, пов’язаними з ситуаціями, з’являться незабаром. 

 

Форма заяви для фізичних осіб: англійська 

Інструкції щодо заповнення форми для фізичних осіб: англійська 

Форма заяви для організацій: англійська 

Інструкції щодо заповнення форми для організацій: англійська 

 

Зверніть увагу, що перед заповненням форми заяви потерпілого радимо 

зв’язатися з VPRS, щоб отримати інформацію та поради щодо того, що 
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зазвичай тягне за собою участь у процедурах МКС та що це означає на 

поточному етапі процесу, а також потенційних майбутніх етапах. Крім 

того, VPRS надає тренінг та поради щодо того, як правильно заповнити 

форму (див. також письмові інструкції вище), що дуже важливо для 

забезпечення того, щоб очікування потерпілих були виправданими 

завдяки відповідним рекомендаціям Секретаріату. Зверніть увагу, що 

будь-які форми, отримані на стадії розслідування, як правило, ще не 

передаються до Палати попереднього провадження за відсутності будь-

яких судових проваджень стосовно однієї чи кількох справ. 

 

Безпека та захист потерпілих 

 

Зверніть увагу, що безпека потерпілих має вирішальне значення. Важливо 

вжити превентивних заходів, наприклад, уникати згадування про свою 

причетність до МКС іншим особам/громадськості. Важливо також уникати 

всього, що може викрити потерпілих і піддати їх чи інших людей небезпеці, 

наприклад, розмовляти зі ЗМІ, публікувати в соціальних мережах тощо стосовно 

їхніх контактів з МКС. 

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МКС 

 

Структура Суду 

 

Суд складається з чотирьох органів: (i) Президії; (ii) Судових палат (Апеляційний 

відділ, Судовий відділ, Відділ попереднього провадження); (iii) Офісу 

Прокурора; та (iv) Секретаріату. Офіс Прокурора діє незалежно як окремий 

орган. Секретаріат складається з багатьох відділів, включаючи Відділ участі 

потерпілих та відшкодування шкоди, Офіс з надання юридичної допомоги 

потерпілим та Відділ з питань потерпілих і свідків. 

 

Юрисдикція Суду 

 

Загальна місія МКС полягає в тому, щоб розслідувати та, якщо це виправдано, 

переслідувати осіб, обвинувачених у найтяжчих злочинах, що викликають 

занепокоєння міжнародного співтовариства: геноцид, воєнні злочини, злочини 

проти людства та злочин агресії. Суд бере участь у глобальній боротьбі за 

припинення безкарності, а за допомогою міжнародного кримінального 

правосуддя МКС прагне притягнути винних до відповідальності за їхні злочини 

та допомогти запобігти повторенню цих злочинів. 

 

МКС не переслідує держави, уряди чи політичні партії. Він може проводити 

розслідування та переслідувати лише фізичних осіб, яким виповнилося 18 років. 

Його мандат полягає в тому, щоб розслідувати та, якщо це виправдано, 



переслідувати осіб за їхню ймовірну індивідуальну кримінальну відповідальність 

за масові злочини, які відносяться до юрисдикції МКС. 

 

Принцип взаємодоповнюваності  

 

Принцип взаємодоповнюваності є одним з основних принципів діяльності Суду. 

Якщо держава, яка має юрисдикцію щодо ситуації/справи, розслідує, 

переслідує та судить одну й ту ж особу за фактично ту саму поведінку, тоді МКС 

має поступитися національним судовим органам, за умови, що держава не 

вважається такою, що не хоче та/або не може справді здійснювати провадження. 

 

Співпраця 

 

У Суді немає поліції чи виконавчих органів, які б забезпечували виконання 

рішень та наказів Суду (наприклад, ордер на арешт). МКС залежить від повної 

співпраці держав-учасниць з Судом. Суд також може запросити будь-яку 

державу, яка не є учасницею Римського статуту, надати допомогу Суду. 

 

Щоб отримати додаткову загальну інформацію про структуру та 

функціонування Суду, а також про злочини, що відносяться до юрисдикції МКС, 

натисніть тут. 
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