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Тематичний 

огляд у сфері 

МГП #2 

 5 жовтня 2015 

Міжнародна група 

GRC недавно, 8 вересня 

2015 року, почала в м. 

Києві роботу над 

Проектом у сфері 

міжнародного 

гуманітарного права і 

завершить попередню 

роботу  в березні 2016 

року. 

  

  

  

  

Міжнародна група 

GRC періодично 

випускає Тематичний 

огляд у сфері МГП, де 

піднімає питання, 

актуальні для України 

в галузі міжнародного 

права. 

Global Rights Compliance 

вул. Рейтерська 11 

офіс #1  

Київ, Україна, 01030 

 

info@globalrightscompliance.co.uk 

www.globalrightscompliance.co.uk 

 

ПИТАННЯ СТОСОВНО ПРОЦЕДУРИ ПОПЕРЕДНЬОГО 

ВИВЧЕННЯ В МІЖНАРОДНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ СУДІ, 

ЯКІ НАЙЧАСТІШЕ ЗАДАЮТЬСЯ  

В нашому першому Тематичному 

огляді у сфері МГП ми піднімемо 

основні питання стосовно 

звернення до МКС. Як вже було 

зазначено, після двох звернень 

України прокурор МКС з 

принципових міркувань почала 

попереднє попереднє вивчення 

можливих злочинів. 

 

У відповідь на перше звернення від 

9 квітня 2014 року прокурор МКС 

25 квітня 2014 року почала 

попереднє вивчення подій на 

Майдані. 29 вересня 2015 року 

прокурор повідомила, що у зв'язку 

з другим зверненням України 

(зробленим 8 вересня 2015 року) 

під час попереднього вивчення 

будуть також вивчатися матеріали 

злочинів, скоєнних після 21 

листопада 2013 року без 

зазначення кінцевої дати. 

 

Ця проблема стосується питань 

стосовно попереднього вивчення 

прокурором МКС, які найбільш 

часто задаються. 

 

 

 

Чотири етапи попереднього 

вивчення 

 

Прокурор МКС вивчатиме докази 

злочинів, скоєних будь-якою 

особою або стороною в конфлікті.  

 

Перший етап: визначення 

Прокурор МКС оцінює всю 

інформацію про будь-які можливі 

злочини, які відносяться до 

компетенції Прокурора. Прокурор 

намагатиметься визначити, чи 

підпадають злочини під 

юрисдикцію МКС. 

 

Другий етап: юрисдикція 

Прокурор МКС зосереджується на 

питанні, чи є обґрунтовані підстави 

вважати, що злочини, які 

підпадають під юрисдикцію МКС, 

були скоєні. Інакше кажучи, чи 

було скоєно на території України 

21 листопада 2013 року злочини 

проти людяності, воєнні злочини 

або злочини з ознаками геноциду?  

 

Прокурор звертатиме особливу 

увагу на масові злочини, скоєння 

яких було частиною плану або 

політики.   

/GlobalRightsCompliance 

 @grc_Ukraine 

 

GlobalRightsCompliance 
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ПИТАННЯ СТОСОВНО ПРОЦЕДУРИ ПОПЕРЕДНЬОГО ВИВЧЕННЯ В МІЖНАРОДНОМУ 

КРИМІНАЛЬНОМУ СУДІ, ЯКІ НАЙЧАСТІШЕ ЗАДАЮТЬСЯ 

 
Третій етап: прийнятність Прокурор МКС 

розглядає питання прийнятності; це поняття 

включає "взаємодовнюваність" та "тяжкість" 

можливих злочинів. 

 

"Взаємодоповнюваність" передбачає, що 

прокурор буде оцінювати, чи Україна хоче і 

бажає проводити розслідування у відношенні 

осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, визначених 

під час другого етапу, та притягнути їх до 

відповідальності. 

 

"Тяжкість" злочинів передбачає, що прокурор 

аналізує як кількість, так і якість матеріалів 

справи. Під час оцінки прокурор керується 

міркуваннями відносно масштабу, природи та 

способу скоєння злочинів та їх наслідками. 

 

Четвертий етап: інтереси правосуддя. 

Прокурор з урахування тяжкості злочинів та 

інтересів потерпілих вирішує, чи є при цьому 

суттєві підстави вважати, що розслідування може 

не відповідати інтересам правосуддя. 

 

В кінці попереднього вивчення прокурор підготує 

письмовий звіт відповідно до п. 1 ст. 53 Римського 

статуту. Прокурор піднімає єдине питання, чи є 

обґрунтовані підстави для початку розслідування, 

приймаючи до уваги юрисдикцію МКС, 

прийнятність ситуації та інтереси правосуддя.  

 

У доповіді визначатиметься попередня точка зору 

відносно можливих скоєних злочинів, де і коли 

вони могли бути скоєні, та хто міг приймати 

участь в їх скоєнні. 

Як прокурор МКС проводить розслідування?   

 

Прокурор МКС не має всіх повноважень щодо 

розслідування справи під час її попереднього 

вивчення, але може запитувати додаткову 

інформацію у держав, органів ООН, міжурядових 

та неурядових організацій та з інших надійних 

джерел, які визнає відповідними. 

 

Прокурор може отримувати письмові та усні 

свідчення в Гаазі. 

 

Прокурор також може вчиняти дії у відповідній 

країні з метою отримання консультацій у 

компетентних державних органів, відповідної 

спільноти та відповідних зацікавлених сторін 

таких, як організації громадянського суспільства. 

Також вивчається загальна ситуація, коли могли 

бути скоєні злочини. 

 

Чи надішле прокурор МКС групу спеціалістів 

до східної України? 

 

Так, майже безумовно, в залежності від питань 

безпеки. Прокурор МКС поїде у відрядження. 

Представники Канцелярії прокурора вже 

відвідали Київ та можливо відвідають східну 

Україну. 

 

Скільки часу це потребуватиме? 

 

Не встановлено жодних часових рамок 

проведення попереднього вивчення. Україна 

знаходиться на другому етапі попереднього 

вивчення подій на Майдані; це триватиме ще біля 

півтора року. Ми очікуємо, що попереднє 

вивчення відповідних подій буде більш складним 

та тривалим. 
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Попередні приклади 

 

У випадку можливого скоєння злочинів в 

Гондурасі з 1 вересня 2002: п'ять років потому 

попереднє вивчення залишається на другому 

етапі.  

 

У випадку можливого скоєння злочинів в 

Колумбії з 1 листопада 2002: одинадцять років 

потому попереднє вивчення залишається на 

третьому етапі.  

 
У випадку можливого скоєння злочинів в Іраку з 1 

липня 2002: попереднє вивчення справ Іраку було 

завершено в 2006, але вісім років потому (2014) 

було знову розпочате у зв'язку з отриманням 

нової інформації. 

 

Що відбувається в кінці попереднього 

вивчення? 

 

На основі фактів та обставин, виявлених під час 

попереднього вивчення, прокурор може 

вирішити або почати розслідування, або 

відмовити у розслідуванні або продовжити 

збирати інформацію для вирішення питання про 

початок розслідування. Незалежно від того, 

почалося розслідування чи ні, прокурор надасть 

обґрунтування свого рішення.  

 

 

 

Наступного тижня... 

 

В нашому наступному Тематичному огляді у 

сфері МГП ми розглянемо питання 

"взаємодоповнюваності": чи будуть злочини, 

скоєні під час конфлікту в Україні, розслідуватися 

в Україні чи в Міжнародному кримінальному 

суді? 


