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Тематичний огляд 

у сфері МГП № 3 

 

Міжнародна група GRC 

розпочала роботу 

над Проектом з гармонізації 

національного законодавства 

України у сфері 

міжнародного гуманітарного 

права з міжнародними 

стандартами та відносин 

України з МКС 

8 вересня 2015 року в Києві 

і завершить попередній етап 

проекту в березні 2016 року. 

 

 

 

 

Міжнародна група GRC готує 

регулярні Тематичні огляди 

у сфері МГП, щоб сприяти 

вирішенню ключових питань, 

які постають перед Україною 

на міжнародно-правовому 

рівні. 

Міжнародна група  

Global Rights Compliance 

вул. Рейтарська, 11 

Офіс 1 

Київ, Україна, 01030 

 

info@globalrightscompliance.co.uk 

www.globalrightscompliance.co.uk 

 

ВІДПОВІДІ НА АКТУАЛЬНІ ЗАПИТАННЯ  

СТОСОВНО УМОВ ДОПУСТИМОСТІ РОЗГЛЯДУ СПРАВ 

У МІЖНАРОДНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ СУДІ  

У нашому другому Тематичному огляді 

у сфері МГП ми відповіли на запитання 

стосовно процедури попереднього 

вивчення справ у Міжнародному 

кримінальному суді (далі – «МКС» 

або «Суд»). У цьому Тематичному 

огляді ми відповімо на актуальні 

запитання стосовно 

найважливішого аспекту попереднього 

вивчення справ – допустимості 

розгляду справ у МКС. 
 

Поняття «допустимість» охоплює 

принципи серйозності 

й комплементарності. Це два критерії, 

за якими Прокурор МКС і Суд 

ухвалюватимуть рішення, чи справу 

має бути прийнято на розгляд в МКС. 
 

Після того, як Прокурор МКС підготує 

свій висновок, такий висновок буде 

передано на затвердження до Палати 

попереднього провадження. Держава 

може оскаржити висновок Прокурора 

МКС або рішення Суду. 
 

Що означає принцип серйозності? 
 

Прокурор МКС має розглянути 

питання, чи ступінь серйозності справи 

є достатнім для обґрунтування 

подальших дії Суду. Прокурор МКС 

має взяти до уваги масштаб, характер 

і спосіб вчинення злочинів, а також 

їх наслідки.  
 

Якщо ступінь серйозності ситуації – 

достатній, вона може бути розглянута 

Судом за умови забезпечення 

комплементарності. 

 

 

12 жовтня 2015 року 

Що означає принцип 

комплементарності? 
 

За принципом комплементарності 

МКС встановлює, чи конкретну справу 

має бути прийнято на розгляд в Суді. 

Поняття «комплементарність» означає, 

що МКС доповнює систему 

національної кримінальної юрисдикції.  
 

У чому полягає мета забезпечення 

компліментарності?  
 

Принцип компліментарності 

ґрунтується на тому, що для держав 

(таких як Україна) найпершим 

обов'язком і суверенним правом 

є притягнення до відповідальності осіб, 

винних у міжнародних злочинах.  
 

Таким чином, МКС долучатиметься 

лише тоді, коли держави 

не розслідуватимуть кримінальні 

справи чи не притягуватимуть 

до відповідальності винних осіб. 

Це також стосується ситуацій, коли 

держава стверджує, що провадить 

розслідування, але насправді не бажає 

чи не може сумлінно здійснювати 

кримінальні провадження. Коротко 

кажучи, коли держава насправді 

не притягує до відповідальності винних 

осіб чи не провадить розслідування, 

МКС має втрутитися, 

щоб забезпечити, щоб винні 

не залишилися непокараними. 
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ВІДПОВІДІ НА АКТУАЛЬНІ ЗАПИТАННЯ  

СТОСОВНО УМОВ ДОПУСТИМОСТІ РОЗГЛЯДУ СПРАВ У МІЖНАРОДНОМУ 

КРИМІНАЛЬНОМУ СУДІ  

Етапи встановлення комплементарності 
 

По-перше, чи були розслідування або чи було 

забезпечене притягнення винних до відповідальності, 

яких стосується попереднє вивчення ситуації? 
 

i. Якщо відповідь – «ні», то цього достатньо, 

щоб справа підлягала розгляду в МКС. 

Якщо Україна не забезпечує притягнення винних 

до відповідальності, то (навіть за наявності судової 

системи, яка функціонує) визначальним фактором 

є відсутність відповідних проваджень. Питання 

небажання чи неможливості сумлінного здійснення 

провадження не виникає. 
 

ii. Якщо провадження були, то чи такі провадження 

стосуються тих самих дій та осіб по суті? 

1. Якщо відповідь – «ні», то справа підлягає 

розгляду в МКС (залежно від ступеня 

серйозності); 

2. Якщо відповідь – «так», чи провадження 

національного рівня були «скомпрометовані» 

небажанням або неможливістю здійснити 

провадження сумлінно?  
 

Про небажання сумлінного провадження 

свідчитимуть:  

а. провадження, спрямовані на те, щоб 

«захистити» когось від юрисдикції МКС;  

б. необґрунтована затримка здійснення 

проваджень; 

і 

в. недотримання принципу неупередженості 

чи незалежності під час проваджень.  

Неможливість сумлінного провадження 

передбачає розгляд питання: чи Україна 

(через загальний чи істотний занепад 

або відсутність національної судової системи 

України) не в змозі отримати обвинуваченого 

чи потрібні докази або свідчення, або ж з інших 

причин не може здійснювати своїх проваджень. 
 

i. Якщо відповідь на положення а, б, в 

або питання щодо неможливості 

сумлінного провадження – «так», то справа 

підлягає розгляду в МКС (залежно 

від ступеня серйозності); 
 

ii. Якщо відповідь – «ні», то справа 

не відповідає умовам допустимості 

(тобто МКС не може розглянути справу). 

 

Навантаження щодо принципу 

комплементарності  
 

Якщо Прокурор МКС зробить заяву про те, що 

конкретні особи і дії відповідають умовам 

допустимості МКС, то для України виникне 

навантаження, яке полягає в тому, щоб довести, що 

справа не відповідає умовам допустимості МКС 

(тобто підлягає розгляду в Україні). Україні потрібно 

буде обґрунтувати свої слідчі або карні дії. 
 

Приклад забезпечення компліментарності в дії  
 

Ситуація в Лівії досить чітко демонструє 

забезпечення комплементарності. Рада безпеки 

ООН звернулася до МКС щодо розгляду ситуації 

в Лівії. МКС затребував затримання Абдулли Аль-

Сенуссі (Abdullah Al-Senussi) та Саїфа аль-Іслам 

Каддафі (Saif Al-Islam Gaddafi). Уряд Лівії висловив 

заперечення та звернувся до МКС, щоб здійснити 

провадження щодо цих осіб у Лівії. Лівія мала 

довести невідповідність умовам допустимості. МКС 

мав поставити такі запитання: 
 

а. Чи (на момент розгляду справи стосовно 

заперечення відповідності умовам 

допустимості) провадиться розслідування, 

або чи здійснюється провадження 

на національному рівні (перше положення)?  
 

і, якщо відповідь – «так», 
 

б. Чи держава не бажає чи не може сумлінно 

провести таке розслідування чи здійснити таке 

провадження (друге положення)? 

 

Лівії було дозволено здійснити провадження щодо 

Абдулли Аль-Сенуссі, але не Саїфа аль-Іслам 

Каддафі. 
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МКС встановив, що справа Абдулли Аль-Сенуссі 

підлягала розгляду компетентними органами 

національного рівня. Суд довів, що Лівія була готова 

і здатна провести розслідування сумлінно. 

 

Щодо справи Саїфа аль-Іслам Каддафі Суд не довів, 

що провадження національного рівня охоплювали 

такі самі дії. Вважалося, що система Лівії 

не відповідала встановленим умовам, оскільки 

Каддафі не перебував під вартою уряду Лівії 

(а був затриманий ополченцями). Судова система не 

могла здійснювати повний контроль над справою 

та одержати докази, також були труднощі стосовно 

забезпечення юридичного представництва.  

 

МКС затребував, щоб Лівія передала справу Каддафі 

на розгляд до Гааги відразу, але відмовився від 

розгляду справи Аль-Сенуссі.  

 

 

Наступного тижня…  

 

Наш наступний Тематичний огляд у сфері МГМ 

ми присвятимо розслідуванню збиття авіалайнера 

рейсу MH17: яким чином буде забезпечено 

притягнення винних до відповідальності 

і правосуддя? 
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Is there or have there been 
national investigations or 

prosecutions relevant to the 
preliminary examination?

No 
The case will be tried at the 

ICC

Yes
Do the proceedings relate to 

substantially the same conduct 
and same person? 

Yes

If yes, are the national 
proceedings vitiated by an 

unwillingness or inability to 
genuinely carry out the 

proceedings?

Yes
The case will be tried at the 

ICC

No
The case will not be tried at 

the ICC

No
The case will be tried at the 

ICC

 

  

 


