
Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні виявила, що  
в Україні було скоєно низку воєнних злочинів, порушень прав людини та 
міжнародного гуманітарного права. 

НЬЮ-ЙОРК/ ВІДЕНЬ, 18 жовтня 2022 р. – За результатами розслідування подій у 
Києві, Чернігові, Харкові та Сумах наприкінці лютого та у березні 2022 року Комісія 
знайшла обґрунтовані підстави для заключення висновку, що в Україні було скоєно 
цілу низку воєнних злочинів, порушень прав людини та міжнародного гуманітарного 
права. “Враховуючи серйозність виявлених порушень, існує незаперечна необхідність 
притягнення до відповідальності,” – заявила Комісія в день подання розгорнутого 
письмового звіту Генеральній Асамблеї ООН.  

“Вплив цих порушень на життя людей в Україні є безмірним. Втрати людських життів 
обчислюються десятками тисяч. Руйнування інфраструктури – жахливе.” – сказав 
голова Комісії Ерік Мьосе. 

Комісія задокументувала невибіркові атаки з використанням вибухової зброї в 
населених пунктах під час атак Збройних сил РФ. Комісія також встановила, що 
Збройні сили РФ відкривали вогонь по цивільному населенню, яке намагалося 
врятуватися втечею.  

До того ж є приклади, коли обидві сторони збройного конфлікту, хоч і у різній мірі, не 
змогли захистити цивільне населення або цивільні об'єкти від наслідків нападів через 
розміщення військових об'єктів у межах або поблизу густонаселених районів. 

Збройні сили РФ несуть відповідальність за переважну більшість порушень, виявлених 
Комісією, включаючи воєнні злочини. Збройні сили України також скоїли порушення 
міжнародного гуманітарного права у деяких випадках, включаючи дві ситуації, які 
кваліфікуються як воєнні злочини. 

Комісія задокументувала випадки позасудових страт, незаконного позбавлення волі, 
катувань і жорстокого поводження, зґвалтування та іншого сексуального насильства на 
територіях окупованих Збройними силами РФ у згаданих чотирьох регіонах. Людей 
затримували, деяких незаконно депортували до Російської Федерації, багато людей 
досі вважаються зниклими безвісти. Сексуальне насильство було скоєно проти жертв 
різного віку. Членів сім'ї, в тому числі дітей, іноді змушували бути свідками цих 
злочинів. 

Ці порушення продовжують спричиняти руйнівний вплив на цивільне населення. 
Значною мірою, жертви наголошують на панівній ролі правосуддя та притягнення до 
відповідальності. Члени сімей, які втратили своїх близьких, висловили сильну потребу 
в тому, щоб запанувала справедливість. Вітчим, чий син був убитий в Бучі, розповів 
Комісії: “Раніше я хотів знайти винних і вбити їх. Але зараз я хочу, щоб винні постали 
перед судом і щоб правда вийшла назовні”. 

У зв'язку з цим Комісія рекомендує посилити координацію міжнародних і 
національних зусиль щодо притягнення до відповідальності з метою підвищення 
ефективності та запобігання заподіянню шкоди жертвам і свідкам. Відповідно до свого 
мандату, Комісія прагнутиме сприянню того, щоб винні були встановлені. 



Комісія відвідала 27 міст, селищ та населених пунктів та провела 191 інтерв'ю з 
жертвами та свідками. Слідчі Комісії оглянули місця руйнувань, поховань, місця 
утримання та катувань, а також залишки зброї, та ознайомилася з великою кількістю 
документів та звітів. 

У цій доповіді особлива увага приділена порушенням, які скоєні у чотирьох областях 
зазначених у травневій резолюції – Київській, Чернігівській, Харківській та Сумській –  
Комісія поступово спрямовуватиме більше своїх ресурсів на роботу у ширших часових, 
географічних та тематичних рамках, викладених у травневій резолюції. 

Питання, що становлять інтерес, включатимуть можливі порушення у фільтраційних 
таборах, ймовірні примусові переміщення людей, умови, за яких, як стверджується, 
відбувається прискорене усиновлення дітей, а також зміни в місцевій адміністрації та 
так звані “референдуми”, наслідки яких стають все більш явними з огляду на останні 
події. 

Звіт, поданий до Генеральної Асамблеї ООН: ПОСИЛАННЯ 

Важлива інформація 

Рада з прав людини Організації Об'єднаних Націй створила Незалежну міжнародну 
комісію з розслідування порушень в Україні з мандатом розслідувати всі ймовірні 
порушення та утиски прав людини та порушення міжнародного гуманітарного 
права та пов'язані з ними злочини в контексті агресії Російської Федерації проти 
України. Комісія має представити свої висновки та рекомендації, зокрема щодо 
притягнення до відповідальності осіб, винних у скоєні порушень, Раді ООН з прав 
людини в березні 2023 року. До складу Комісії входять Ерік Мьосе (голова), 
Ясмінка Джумхур та Пабло де Грейф. 
 
Члени Незалежної міжнародної комісії з розслідування порушень в Україні готові 
дати інтерв'ю. 

Саулє Мухаметрахімова, радниця НМКРПУ зі зв’язків із засобами масової інформації, 
електронна пошта: saule.mukhametrakhimova@un.org / +43 676 3493464. 
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