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Як рішуче підкреслила Генеральна Асамблея ООН, вторгнення в лютому 2022 року і 
тривале застосування сили проти України є порушенням статті 2(4) Статути Організації 
Об'єднаних Націй, рівносильним акту агресії. Такі дії тягнуть індивідуальну кримінальну 
відповідальність відповідно до визначення злочину агресії, що міститься в Римському 
статуті Міжнародного кримінального суду ("Римський статут") і в звичайному 
міжнародному правi. 
 
Зважаючи на кричущі порушення Росією заборони на застосування сили та руйнівнi 
наслідкі воєнного конфлікту, необхідно, щоб особи, відповідальні за злочин агресії, 
постали перед судом. Глобальний інститут по запобігання агресії ("GIPA") наголошує на 
необхідності притягнення до відповідальності винних за цей злочин, на додаток до 
військових злочинів та злочинів проти людяності, які є предметом розслідування 
Міжнародного Кримінального Суду ("МКС"). 
 
Щоб підкреслити фундаментальну важливість заборони на застосування сили та свою 
прихильність до відповідальності, GIPA закликає всі держави ратифікувати Римський 
статус, а також поправки до положень про злочин агресії. 
 
Через обмеження в юрисдикції МКС щодо злочину агресії, що не стосуються трьох 
інших злочинів у рамках Римського Статуту, МКС не має можливості здійснювати 
переслідування в судовому порядку злочину агресії, вчиненої проти України. Це 
включає виняток з юрисдикції МКС, яке не дозволяє здійснювати юрисдикцію щодо 
злочину агресії, вчиненої громадянами або на території держав, які не є учасниками 
Римського cтатуту (до яких відносяться Росія та Білорусь), без постанови Ради Безпеки 
ООН. 
 
Поточні події демонструють важливість послання чіткого сигналу всім потенційним 
агресорам o нетерпимості явних порушень заборони на застосування сили, а також 
необхідність приведення юрисдикції МКС щодо злочину агресії у відповідність до 
юрисдикції Суду щодо геноциду, злочинів проти людяності та військових злочинів. 
 
Тому GIPA закликає держави якнайшвидше переглянути поправки щодо агресії, 
враховуючи, що перегляд поправок має спиратися на резолюцію, відповідно до якої 
вони були прийняті. 
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