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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Заяви Верховної Ради України до Міжнародного кримінального суду про визнання Україною юрисдикції міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності вищими посадовими особами держави, які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства громадян під час масових акцій протесту в місті Одесі 02 травня 2014 року 



Обґрунтування необхідності прийняття проекту Заяви

02 травня 2014 року в місті Одесі відбулися масові акції протесту громадян, в яких приймали участь громадяни з різними політичними уподобаннями та різними точками зору на події в країні. В ході зазначених масових заходів були спровоковані конфлікти та протистояння між їх учасниками, під час яких за офіційними даними загинуло або було вбито 46 осіб, більше 200 осіб зазнало ушкоджень різного ступеню тяжкості. Зокрема, відбулися підпали приміщень, в яких знаходилися люди, а також були застосовані інші способи насильства та позбавлення життя. 
Обставини при яких громадяни піддалися насильству, характер виявлених у них ушкоджень, обстановка на місці подій, наслідки, що наступили, та реакція на них органів влади свідчать про наявність спланованих та цілеспрямованих дій правоохоронних органів (Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України та ін.), інших органів влади та невідомих осіб за наказом вищих посадових осіб держави щодо неправомірного застосування насильства до учасників масових акцій протесту у м. Одесі. 
Під час зазначених подій мали місце перевищення посадовими особами влади та посадових повноважень, а також вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів, які призвели до загибелі або  вбивства понад 40 громадян, поранення та спричинення тілесних ушкоджень більше 200 осіб.
Обставини подій, які мали місце 02 травня 2014 року в місті Одесі, свідчать про використання владою та міліцією організованих злочинних угрупувань з метою залякування, катування та вбивства людей за політичними мотивами.
Таким чином, в діях низки службових, посадових та інших осіб, які діяли узгоджено та цілеспрямовано, є ознаки складів злочинів, передбачених Римським статутом Міжнародного кримінального суду.
06 травня 2014 року Верховний Комісар ООН з прав людини Н.Піллей наголосила на необхідності для влади здійснити оперативне, прозоре і всебічне розслідування подій в Одеській області, які призвели до загибелі десятків людей, в тому числі під час пожежі в будівлі профспілок в місті Одесі.
Ураховуючи, що переважна більшість осіб, які постраждали 02 травня 2014 року в місті Одесі, не підтримували чинну владу та відстоювали політичні погляди, відмінні від тих, яких дотримуються вищі посадові особи держави, а також причетність відповідних посадових осіб до вчинення зазначених злочинів - об’єктивне та ефективне розслідування цих трагічних подій з метою встановлення та покарання винних осіб в Україні не здійснюється і не є можливим. 
У ситуації, яка склалася, доцільним є використання юрисдикції МКС для розслідування даних злочинів та притягнення винних до відповідальності.
Відповідно до статті 12.3 Римського Статуту Міжнародного кримінального суду держава може визнати юрисдикцію МКС щодо конкретних злочинів із застосуванням принципу зворотної дії його в часі без ратифікації його статуту шляхом подання заяви.
Такі прецеденти є у практиці МКС і стосуються вони Палестини та Кот-Д'Івуару.

Цілі і завдання прийняття проекту Заяви

Основною метою прийняття Заяви є забезпечення незалежного розслідування та покарання осіб, винних у вчиненні злочинів проти людяності в Україні.

Загальна характеристика та основні положення проекту Заяви

Проектом Заяви пропонується визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду відносно злочинів проти людяності, вчинених на території України у місті Одесі 02 травня 2014 року.

Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами в даній сфері правового регулювання є Конституція України та Римський статут Міжнародного кримінального суду.
Прийняття даного проекту Заяви внесення змін до законів та інших нормативно-правових актів не потребує.

Фінансово-економічне обґрунтування проекту 

Прийняття та реалізація проекту Заяви додаткових видатків із Державного бюджету не потребує. 

Прогноз соціально-економічних наслідків прийняття проекту

Прийняття Заяви дозволить визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду відносно злочинів проти людяності, вчинених на території України у місті Одесі 02 травня 2014 року.
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