Юрисдикція Міжнародного кримінального суду:
Ратифікація Римського статуту чи заява за статтею 12(3)?
Існують два способи, якими держава може прийняти юрисдикцію Міжнародного
кримінального суду (’МКС’) відповідно до Римського статуту (’Статут’): ця держава може
або стати державою-учасницею Статуту шляхом ратифікації, або визнати юрисдикцію
Суду на спеціальній основі щодо певної ситуації шляхом подання заяви відповідно до
статті 12(3) Статуту.
Зобов’язання та права держави
На перший погляд, зобов'язання та права, які держава бере на себе або отримує
відповідно з двох різних шляхів до юрисдикції (ратифікація або декларація),
можуть здаватися невеликими або навіть такими, які не можна розрізнити. Проте,
хоча такий погляд може бути вірним у контексті зобов'язань, він набагато менше
стосується прав держав-учасниць: ратифікація дозволяє державі відігравати роль
в управлінні та діяльності Суду.
Зобов’язання
Держава, яка зробила заяву про визнання юрисдикції Суду відповідно до статті 12(3)
Статуту, бере на себе зобов'язання (подібно до тих, які взяті державами-учасницями),
співпрацювати з Судом відповідно до частини 9 Статуту без будь-якої затримки або
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винятку.1 Ці зобов’язання виникають після того, як Суд відкриє повне розслідування,
і охоплюють, серед інших, наступні:

1

Виконання прохань про співпрацю та документів, надісланих Судом,
за статтею 87 Статуту;

2

Допомога в арешті та видачі осіб, яких Суд вимагає відповідно
до статей 89 і 92 Статуту, у тому числі шляхом:

Арешту та видачі осіб Суду;
Надання доступу до інформації, яка знаходиться у володінні держави, про
таких осіб;
Поширення інформації і попереджень про відповідних підозрюваних;
Надання оперативної підтримки шляхом розбудови власної правової та технічної
спроможності забезпечення конфіденційного, оперативного арешту та безпечного
транспортування підозрюваних до Суду; 3
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Правила процедури та доказування МКС, Правило 44(2).
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Правила процедури та доказування МКС, Правило 44; О. Тріффтерер і К. Амбос, ’Римський статут Міжнародного кримінального суду: коментар’, 2015 р.,
с. 684-685 (O. Triffterer, K. Ambos, ‘The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary’ (3rd edn., C.H. Beck, Hart, Nemos, 2015), pp. 684-685),
(’Тріффтерер’).
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МКС, Арешт розшукуваних підозрюваних у МКС: чому це має значення, що робить Суд і що держави можуть зробити
(ICC, Arresting ICC suspects at large: Why it matters, What the Court does, What States can do),
https://www.icc-cpi.int/news/seminarBooks/bookletArrestsENG.pdf с. 16.

доступно

за

посиланням:

Ініціатива підтримується в рамках програми «Права людини та правосуддя» Міжнародного фонду «Відродження» та проекту ПРООН "Громадянське
суспільство задля розвитку демократії та прав людини в Україні" за фінансового сприяння Міністерства закордонних справ Данії.
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Надання будь-яких інших форм співпраці, про які може просити Суд
за статтею 93 Статуту, у тому числі:

Визначення місцезнаходження підозрюваного, жертви або свідка;
Отримання, виготовлення і передача до Суду будь-якої форми доказів, включно
з допитами підозрюваних, свідченнями свідків, експертними висновками,
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офіційними чи судовими документами та звітами;
Виконання обшуків і виїмки у будь-яких (робочих або приватних) локаціях на
запит Суду; 5
Дозвіл на проведення експертизи місць або місцевості, включно з ексгумацією та
обстеженням місць поховання;
Забезпечення захисту потерпілих та свідків та збереження доказів;
Визначення, відстеження, заморожування або вилучення доходів, власності, майна
та інструментів вчинення злочинів з кінцевою метою конфіскації;
Будь-які інші види допомоги, які не заборонені законодавством запитуваної
держави з метою сприяння відповідним розслідуванням і переслідуванням.

Права
Важливо, що хоча відповідно до статті 15 Статуту будь-яка особа або організація
можуть надати прокуророві інформацію про ймовірні злочини, лише
держави-учасниці можуть передати на розгляд прокурора ситуацію, коли один або
більше злочинів у компетенції Суду були вчинені, з проханням розслідувати таку
ситуацію з метою визначення того, чи повинна бути обвинувачена одна чи більше
конкретних осіб у скоєнні таких злочинів. 6 На відміну від статті 15, направлення
державою-учасницею згідно зі статтею 16 дає змогу прокуророві ініціювати
розслідування без отримання дозволу на це Палати попереднього розслідування.
Крім того, кожна держава-учасниця має місце за керівним столом МКС для
безпосереднього впливу на управління та майбутню роботу Суду.

Членство дозволяє державі:
Висувати пропозиції та голосувати
щодо змін до правил, якими
керується Суд, зокрема Римського
статуту, Елементів злочинів та Правил
процедури та доказування; 7

Розглядати питання щодо відсутності
співпраці; 9

Визначати та обирати прокурора та
суддів Суду; 10

Забезпечувати нагляд за діяльністю
Суду, у тому числі за Президією,
Прокурором і Секретаріатом, стосовно
управління Судом; 8
4
5
6
7

Тріффтерер, с. 2086.
Там само, с. 2089.
Римський статут, стаття 14.
Римський статут, статті 9(2), 51(2) і 121(1).

Розглядати та визначати бюджет
і майбутнє Суду.11
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Римський статут, стаття 112(2)(b).
Римський статут, стаття 112(2)(f).
Римський статут, статті 36(4), 42 і 112(2)(e).
Римський статут, стаття 112(2)(d).

