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1. КОНТЕКСТ КРАЇНИ

03.04.2022р. Президент Володимир Зеленський озвучив рішення про створення
спеціального механізму правосуддя в Україні для розслідування та судового
розгляду кожного злочину російських окупантів на території нашої держави. “Суть
цього механізму – спільна робота національних та міжнародних фахівців: слідчих,
прокурорів та суддів. Цей механізм допоможе Україні та світу притягнути до
конкретної відповідальності осіб, які розв'язали або будь-яким чином брали участь
у цій страшній війні проти українського народу та у злочинах проти наших людей”. 

З 2014 було зрозуміло, що Україна має низьку спроможність правосуддя щодо
міжнародних  злочинів внаслідок агресії росії. За вісім років вдалося досягти
певного прогресу, однак відсутність системного підходу, недосконале
законодавство та ігнорування найкращих світових практик ситуацію не виправили
до необхідного рівня. 

24.02.2022р. країна стикнулася з безпрецедентними за обсягом і серйозністю
міжнародними злочинами. Правоохоронна система України отримала завдання
розслідувати надвелику кількість злочинів проти українського народу (тільки
станом на жовтень 2022 року ОГП повідомляє про більше ніж 40 тисяч проваджень
за фактами таких злочинів з лютого 2022 року). Невідворотність покарання за
кожен такий злочин є однією з важливих складових розбудови миру та відновлення
справедливості для постраждалих. Ефективне розслідування цих злочинів вимагає
значних ресурсів і відповідної компетенції слідчих, експертів, прокурорів та суддів.
Саме тому важливо відпрацювати ефективний спеціальний механізм правосуддя за
наслідками найтяжчих злочинів, вчинених внаслідок агресії російської федерації.

Такий механізм має включати всі можливі заходи, які забезпечать відповідальність
кожного злочинця. Зокрема, важливим вбачається залучення до цього процесу
міжнародних фахівців та іноземних експертів, які мають досвід при документуванні
та розслідуванні воєнних злочинів, злочинів проти людяності та злочину геноциду. 

Оскільки найтяжчі злочини, а саме воєнні, злочини проти людяності, геноцид та
агресія - це злочини міжнародні, щодо яких необхідно застосовувати саме
міжнародні стандарти розслідування і судового розгляду. Лише в такому випадку
вироки за цими злочинами будуть справедливими в очах не лише національної, а й
міжнародної системи правосуддя. 

Окрім застосування міжнародних інституцій має бути задіяна національна система
правосуддя та іноземні системи на принципах універсальної юрисдикції в першу
чергу щодо безпосередніх виконавців таких злочинів, адже і МКС і запропонований
урядом Спеціальний трибунал щодо злочину агресії передбачає розслідування
відносно вищого керівництва держави, начальників і командирів.
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Для розбудови системи притягнення до відповідальності
можливо використовувати:
1)    механізм Міжнародного кримінального суду для покарання
за злочин геноциду, воєнних злочинів і злочинів проти
людяності;
2)    механізм Спеціального трибуналу для покарання за злочин
агресії росії (за співучасті Білорусі) проти України; 
3)    національний механізм правосуддя.

Національна система правосуддя матиме важливе значення
саме для розслідування злочинів, вчинених російськими
офіцерами, солдатами, тобто безпосередніми виконавцями.
Скоріше за все, розгляди таких справ відбуватимуться за
спеціальною процедурою in absentia, тобто заочний розгляд. 
 Інше питання – це притягнення до відповідальності російських
військовослужбовців, які наразі перебувають під контролем
України: військовополонені підлягають захисту від судового
переслідування за факт участі у воєнних діях, проте такий захист
не поширюється на випадки вчинення воєнних злочинів. 

Крім того, окремим варіантом притягнення виконавців
міжнародних злочинів може бути відкриття кримінальних
проваджень іноземними країнами за принципами універсальної
юрисдикції – це принцип міжнародного права, який дозволяє
судити іноземців, що вчинили міжнародні злочини на території
іншої держави, на підставі серйозності таких злочинів, які є
загрозою для всього міжнародного співтовариства. На даний
момент уже ряд європейських держав оголосили про початок
кримінального розслідування щодо подій в Україні за
принципом універсальної юрисдикції (Польща, Німеччина,
Литва, Естонія, Словаччина, Швеція).

Найефективнішим на сьогодні для України на думку окремих
експертів може бути  гібридний механізм, який об’єднує
національний і міжнародний елементи у єдину впорядковану
систему та буде реалізований за підтримки ЄС, із створенням
спеціалізованих органів системи правосуддя.

Проте більшість обговорень щодо можливих моделей системи
правосуддя за міжнародні злочини внаслідок агресії росії
відбуваються, здебільшого, або в колі фахівців та експертів з МГП
та МКП, або правозахисному середовищі, або формується
представниками державної влади. Ані жертви збройного
конфлікту, ані учасники бойових дій та ветерани не залучені до
цих процесів, хоча їх погляд на питання подолання наслідків
війни є вкрай важливою та впливовою.
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2. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Стан обізнаності ветеранів і ветеранок з основними питаннями щодо
спеціального механізму правосуддя, його форм і моделей
Актуальність впровадження спеціального механізму правосуддя за наслідками
найтяжчих злочинів, в розумінні респондентів.
Бачення і пропозиції респондентів щодо можливих форм і моделей
спеціального механізму правосуддя
Відношення ветеранської спільноти щодо залучення до розслідувань
міжнародних фахівців: слідчих, прокурорів та суддів, створення спеціалізованих
гібридних органів, що включатимуть національний і міжнародний ресурс.
Наявність інформації щодо позицій та роботи різних політичних сил у питаннях
притягнення до відповідальності воєнних злочинців.
Залученість ветеранів і ветеранок, ветеранських організацій до питань
створення спеціального механізму правосуддя.
Розуміння впливу і наслідків ратифікації Римського статуту

Мета дослідження: з’ясувати позицію ветеранів і ветеранок щодо створення
спеціального механізму правосуддя за наслідками найтяжчих злочинів через
агресію російської федерації, оцінити ризики можливих політичних маніпуляцій у
цій сфері, а також стан залучення ветеранських організацій до громадського і
політичного життя держави в контексті визначеного питання.

Для досягнення вказаної мети планується провести дослідження наступних питань:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Респонденти: ветерани, військовослужбовці, добровольці, учасники бойових дій
російсько-української війни 2014-2022 рр., які проживають/несуть службу в усіх
областях, крім тимчасово окупованих територій.

Дослідження передбачає проведення: 
-       4 фокус групи (1 група - до 10 осіб)
-       проведення 20 глибинних інтерв’ю з ветеранами та ветеранками.

Інструменти: фокус-групи, глибинні інтерв’ю з основними інформаторами, аналіз
документів, аналіз інформації у відкритих джерелах.

Географія: територія всієї України.
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Військові злочини - злочини, вчинені при несенні служби у
конкретній армії конкретної країни.  У Кримінальному кодексі
України виділяють кілька груп злочинів, які можуть вчиняти
військові. Це і неправильне користування майном та військовою
технікою, і розголошення військової таємниці, і порушення
правил несення служби на полі бою.

Воєнні злочини - порушення законів і звичаїв війни. Воєнні
злочини належать до сфери виключно міжнародного
кримінального права. Загальний перелік воєнних злочинів
закріплений у Статуті Міжнародного кримінального суду
(Римський статут).

Міжнародні злочини - злочини, що порушують міжнародні
зобов’язання, які є основними для забезпечення життєво
важливих інтересів міжнародного співтовариства, і
розглядаються як злочини проти міжнародного співтовариства в
цілому. Це найбільш тяжкі та небезпечні порушення принципів і
норм міжнародного права. Перелік міжнародних злочинів
наведений у ст. 6 Статуту Нюрнберзького військового трибуналу
і включає: злочини проти миру (виношування планів підготовки і
розв’язання агресивних війн тощо); злочини проти людства
(людяності); воєнні злочини; всі інші прирівняні до них
протиправні дії {екоцид, біоцид тощо).

3. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

3
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4. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

4.1. Опрацювання результатів фокус-груп.

Опис авдиторії: У дослідженні прийняли участь 39 осіб, з них 5 жінок, 34 чоловіків. 

Сфера діяльності на даний момент проведення дослідження: 
Одеса: 9 діючі військовослужбовці, 1 волонтер.
Житомир: 6 діючі військовослужбовці, 4 волонтери
Суми: 5 діючі військовослужбовці, 4 волонтери
Волинь: 9 діючі військовослужбовці, 1 волонтер.

Вік осіб, які прийняли участь у фокус-група викладено у таблиці 1.

                                                                                        Таблиця 1. Вік учасників фокус-груп

Результати обговорення питання № 2 “Перше наше питання стосується
загальної інформації стосовно покарання воєнних злочинців:
а) Які Ви знаєте механізми/інструменти притягнення їх до відповідальності?
б) Чи відомі Вам приклади як відбувалося притягнення до відповідальності щодо
воєнних злочинів, злочинів проти людяності в інших країнах (напр. щодо
злочинів нацистської Германії; злочинів, скоєних під час воєн в колишніх
югославських республіках, масового знищення кількох сотень тисяч людей з
народу тутсі та опозиційних хуту в Руанді)?
в) чи відомо Вам як працює національні слідчі, прокуратура та судові органи з
цього приводу?
г) чи відомо Вам про діяльність Міжнародного кримінального суду? Міжнародних
трибуналів?”
Серед механізмів, які можуть бути застосовані до воєнних злочинців називалися:
Гаазький трибунал, Нюрнбергський процес (з історії, як приклад). 
Зазначалось також про таємні групи на кшталт Моссад (розшук, затримання,
ліквідація воєнних злочинців). 



При чому, така думка обговорювалася практично в кожній з
проведених фокус-груп як насправді дієвий інструмент
притягнення відповідальності. В якості обґрунтування
вказувалося те, що навіть засуджені за найтяжчі злочини не
будуть покарані через їх перебування в росії - на території, де не
діють міжнародні норми, а злочинці захищаються
диктаторським режимом. Однак, покарання має відбутися адже
воно має відповідати принципам невідворотності.
Зазначалося про те, питання притягнення до відповідальності -
то справа юристів, у військових інше завдання - вбивати ворогів. 
Люди, з числа ветеранів, які мають юридичну освіту говорили
про притягнення в рамках національного законодавства,
міжнародного, називали міжнародний трибунал, міжнародний
кримінальний суд.
Щодо діяльності Міжнародного кримінального суду - кожній
групі відомо про цей інструмент відповідальності, однак, рівень
знань і розуміння механізмів його роботи відрізняється.
Зокрема, зазначалося про необхідність залучення фахівців (авт.
слідчі прокурора МКС) до процесів збирання доказів, проведення
розслідувань щоб забезпечити високі стандарти матеріалів
справ, доказів для притягнення до відповідальності тих, хто
віддавав злочинні накази щодо України.

Результати обговорення питання №3 “Якими, на Вашу думку,
мають бути підходи держави для притягнення до
відповідальності осіб, які вчинили міжнародні злочини на
території України, зокрема: задіяння національної системи,
створення спеціального трибуналу, міжнародний
кримінальний суд тощо?”
Всі особи, які приймали участь у обговоренні, погоджувалися з
необхідністю поєднання всіх вказаних інструментів: задіяння
національної системи, створення спеціального трибуналу,
міжнародний кримінальний суд. 
Окремо слід відмітити позицію щодо необхідності задіяння
міжнародного механізму з обґрунтуванням того, що про ті
злочини, які вчиняли російські військові, має знати вся світова
спільнота, їх мають засудити на міжнародному рівні, адже це
міжнародні злочини.
В той же час, вказувалося на те, що всі ці процеси будуть
займати досить довгий час, що є значним недоліком питання
притягнення до відповідальності. Зокрема, це визначалося
недоліком національної системи, стикаючись з якою люди
звикли очікувати вироків чи справедливого покарання
злочинців роками. Відповідно, змісту у покараннях, що
відбудуться через десятки років респонденти не бачать. 
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Результати обговорення питання № 4 “Давайте обговоримо спроможності
національної системи щодо притягнення до відповідальності за злочини,
вчинені під час агресії російської федерації: 
а) чи спроможні національні органи ефективно працювати з розслідуваннями і
притягненнями до відповідальності?
б) які, на Вашу думку є сильні сторони? 
в) слабкі сторони?"
Існує загальна зневіра в роботі національної системи притягнення до
відповідальності яку виказували всі учасники обговорення цього питання. 
Приклади сильних сторін роботи національних органів учасникам обговорень було
складно назвати. В окремих випадках згадувалися справи та винесені вироки щодо
росіян - військових злочинців, вже засуджених національними судами.
Серед слабких сторін називалися:
-       неможливість охопити весь обсяг вчинених злочинів, складнощі із тим щоб
зібрати докази злочинів - такі докази бувають знищені під час бойових дій,
складнощі із зібранням свідчень злочинів через загибель людей. Відповідно,
очікується велика кількість безперспективних кримінальних справ;
-       нестача суддів для розгляду справ;
-       небажання поліції проводити розслідування, зокрема згадується досвід
розслідувань щодо колоборантів у східних областях. Здебільшого йшлося про
випадки співпраці з ворогом до 24.02.2022р. Ті справи, які залишили свій слід в
засобах масової інформації та обговорювалися людьми, закінчилися нічим, не тими
строками, які очікувалися чи які передбачені законодавством (наприклад, “справа
Нелі Штепи”, колишнього мера Слов’янська). Це вплинуло на довіру до роботи
правоохоронних і судових органів;
-       прогалини законодавства які не дозволяють, наприклад, екстрадицію
засуджених злочинців з багатьох країн, неможливість притягнути до
відповідальності тих, хто виїхав до росії;
-       неготовність національної правоохоронної та судової системи, відсутність
дієвих реформ в них.

Результати обговорення питання № 5 “На вашу думку, що потрібно зробити,
щоб національна система ефективно працювала, своєчасно розслідувала і
забезпечувала покарання особам, які вчинили міжнародні злочини в Україні?”
Учасники обговорення вказували на необхідність перезавантажити систему,
довести до ладу судову реформу, необхідними є прозорі конкурси на всіх суддів і
прокурорів.  
Важливим також вважається незалежність і активна робота Національного
антикорупційного бюро. 
Необхідним називалося створення системи розгляду справ, паралельної існуючій.
При цьому вказувалося, що вибудувати таку систему потрібно щонайменше - 10
років. І такі довгі строки недопустимі в наших умовах. Отже потрібно створити
певний режим (контрольний, наглядовий), який сприятиме тому, що органи
слідства і судові органи будуть швидко і ефективно виконувати свою роботу
Згадувалося також про необхідність запровадження “досвіду таємних груп Моссад”
(розшук, затримання, перевезення до місць засудження, ліквідація воєнних
злочинців).
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Результати обговорення питання № 6 “Давайте обговоримо
перспективи залучення іноземних фахівців до питань
розслідування міжнародних злочинів під час агресії російської
федерації, притягнення до відповідальності злочинців:
а) які, на Вашу думку є сильні сторони? 
б) слабкі сторони?”
Практично у всіх випадках залучення іноземних фахівців до
питань розслідування міжнародних злочинів вбачається
позитивним.
Серед сильних сторін учасники обговорення називали:
-       розповсюдження інформації про злочини на міжнародному
рівні, висвітлення подій в усьому світі, що сприятиме єдності
міжнародної спільноти у протидії росії;
-       залученість міжнародної спільноти до цих процесів
сприятиме реформуванню міжнародної системи взаємовідносин
Серед слабких сторін називаються:
-       неможливість дістатися туди, де проходять активні бойові дії,
де найбільше порушуються права людей;
-       повільність процедур в міжнародних інституціях;
-       неможливість дістатися і притягнути до відповідальності
людей, які перебувають в російській федерації.

Результати обговорення питання № 7 “Як на Вашу думку
забезпечити ефективність механізму правосуддя за
наслідками найтяжчих злочинів через агресію російської
федерації? Якщо застосувати гібридний формат (співпраця
іноземних і національних фахівців) чи стане ця робота
ефективнішою? Які ризики можуть бути? Обґрунтуйте
відповідь”
Практично всі учасники обговорення погодилися з необхідністю
створювати механізм правосуддя в гібридному форматі
спираючись на наступне:
-       залучення іноземних фахівців необхідне, однак вони не
знають специфіки, географії та інших речей щодо нашої країни,
тому потрібно поєднувати зусилля;
-       іноземні фахівці мають “свіжий”, незаангажований погляд на
ситуацію, а також відпрацьовану методику, яка покращить
роботу наших фахівців.
Серед ризиків називалися значні фінансові витрати на роботу
таких фахівців, що у поєднанні з неможливістю дістати
злочинців, які переховуються в росії чи дружніх до неї країнах
може бути неефективним.
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 ЗВІТ за результатом  дослідження

Результати обговорення питання № 8 “Уточнимо попереднє питання - чи
вважаєте Ви ефективним створення спеціалізованих судових палат за
підтримки Європейського Союзу, або змішаного суду (національні та іноземні
фахівці), створення спеціалізованих прокуратур, із залученням національних та
іноземних фахівців? Обґрунтуйте відповідь”
Учасники обговорення підтвердили доцільність створення спеціалізованих судових
палат/змішаного суду, із певними застереженнями, зокрема, щодо забезпечення
ефективності їх роботи, роботи за чіткими правилами і з результатами, а не для
витрачання  великих бюджетних коштів. Очікується, що створення судів в такому
форматі може пришвидшити розгляд справ і прийняття рішень.

Результати обговорення питання № 9 “Яке Ваше відношення до ратифікації
Римського статуту в Україні?”
Всі учасники обговорення висказалися позитивно щодо ратифікації Римського
статуту в Україні. Ратифікація, за думкою опитаних, має сприяти розслідуванню
злочинів, уніфікації законодавства, сприяти входженню України д ЄС.
Серед застережень вказувалося про злочини на майдані, які досі не розслідувані,
хоча на ці події дію статуту було розповсюджено окремим рішенням ВРУ.

Результати обговорення питання № 10 “Питання щодо залученості
ветеранської спільноти до розбудови спеціального механізму правосуддя за
наслідками найтяжчих злочинів через агресію російської федерації: 
а) чи залучались Ви чи Ваші знайомі до роботи над розбудовою спеціального
механізму правосуддя?
б) якою Ви бачите роль ветеранської спільноти в цьому процесі? чи вважаєте
ви необхідним таке залучення?
в) чому Вам здається це важливим / необхідним, що дає підстави так
оцінювати? 
г) як Ви оцінюєте готовність та спроможність спільноти включатись у ці
процеси, що дозволяє робити це вже зараз, а де треба розвинути потенціал?
Щодо залучення ветеранської спільноти до процесів  розбудовою спеціального
механізму правосуддя учасники обговорення відповіли, що не залучалися.
Щодо ролі ветеранської спільноти в цих процесах, говорилося про необхідність
залучення до розслідування справ з наглядовими функціями.
Окремо зазначалося про необхідність мати спеціальну юридичну світу ветеранів і
ветеранок, які мають залучатися до таких процесів.
Головною негативною стороною залучення ветеранської спільноти вказувалася
наявність емоційного сприйняття подій, що негативно відобразиться на необхідній
для цього неупередженості. 
Щодо готовності ветеранської спільноти залучатися до процесів розбудови
спеціального механізму правосуддя учасники вказували на необхідність мати
спеціальну освіту, відсутність мотивації щодо такого залучення через недовіру до
держави у ветеранській спільноті, відсутність матеріальної компенсації участі в
таких процесах.
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Результати обговорення питання № 11 “Скажіть будь ласка
чи зверталися до Вас з питаннями щодо участі у розробці
механізмів притягнення до відповідальності злочинів,
вчинених внаслідок агресії російської федерації представники
політичних партій, неурядового сектору, державного
сектору тощо? З якими саме питаннями та хто саме? Коли
це відбувалося?”
Учасники обговорення вказали про відсутність звернень до них
щодо участі у розробці механізмів притягнення до
відповідальності злочинів, вчинених внаслідок агресії російської
федерації.

Результати обговорення питання № 12 “Наприкінці скажіть,
будь ласка, чи хотіли б Ви щось додати до сьогоднішнього
обговорення? Чи є такі питання, яких ми не торкнулися, але
Ви б хотіли про них сказати?”
Інформація відсутня
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Сфера діяльності опитаних осіб досить різна: фінанси, економіка, адвокатура,
соціальна сфера, ведення власного бізнесу, інженерія, історія, військова справа.  
90% опитаних осіб мають вищу освіту.

Результати опрацювання відповідей на питання 2 “Питання щодо стану
розуміння понять «воєнний злочин», «військовий злочин», «міжнародний
злочин» серед ветеранської спільноти”
Опитані особи зазвичай відповідали про всі  зазначені види злочини: це злочини
на полі бою, з порушенням міжнародних норм ведення війни, прописаних в
Женевських конвенціях - тобто все те, що визначає категорію “воєнні злочини”. 
Тобто, характеризуючи поняття “військовий” злочин, опитані особи надавали йому
характеристики воєнних. Лише 3 опитані людини з 20 вказали вірно щодо
військових злочинів, зазначаючи, зокрема, що це “порушення правил несення
служби, вчинення військовим злочинних дій”, “порушення щодо  правил військової
служби, це те що написано в наших законах, статутах несення служби. За такі
порушення передбачена відповідальність в кримінальному і адміністративному
кодексі”.
Щодо визначення “міжнародних злочинів” - 10 людей з 20 надавали відповіді, які
відносяться до характеристик міжнародних злочинів на кшталт: “стосується
міжнародного права, зазіхання на територіальну цілісність, або інші претензії”,
“злочини, які вчиняються при порушення міжнародних документів і договорів”,
“порушення міжнародних правил і звичаїв” тощо. 
Серед тих, хто надавав невірні відповіді або вказувалось про відсутність відповіді на
питання зазначалися пояснення: “я не юрист”, “таких нюансів я не знаю”.
Вбачається необхідним ведення просвітницької роботи для широкого загалу
ветеранів і ветеранок, військовослужбовців і інших осіб з сектору безпеки та
оборони, адже вони повинні бути обізнані як у питаннях міжнародного
гуманітарного права, так і у питаннях правопорушень і відповідальності при
несенні служби.
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 ЗВІТ за результатом  дослідження

4.1. Опрацювання результатів інтерв’ю.

У опитуваннях взяли участь 20 осіб, з них 2 жінки, 18 чоловіків. 
Вік опитаних осіб викладено у таблиці 2.

                                                                                                     Таблиця 2. Вік опитаних осіб



Результати опрацювання відповідей на питання 3 “Питання
щодо покарання воєнних злочинців:
а) Які Ви знаєте механізми/інструменти притягнення їх до
відповідальності?
б) Чи відомі Вам приклади як відбувалося притягнення до
відповідальності щодо воєнних злочинів, злочинів проти
людяності в інших країнах (напр. щодо злочинів нацистської
Германії; злочинів, скоєних під час воєн в колишніх
югославських республіках, масового знищення кількох сотень
тисяч людей з народу тутсі та опозиційних хуту в Руанді)?
в) чи відомо Вам як працюють національні слідчі,
прокуратура та судові органи з цього приводу? Як би ви могли
охарактеризувати цю діяльність?
г) чи відомо Вам про діяльність Міжнародного кримінального
суду? Міжнародних трибуналів? Що саме?”

Опитані досить поверхнево обізнані з питаннями інструментів і
механізмів притягнення до відповідальності, зокрема, вони
знають про існування міжнародних трибуналів, Міжнародного
кримінального суду. Не часто в контексті існуючих механізмів
притягнення до відповідальності згадується національна
правоохоронна система (3 людини з 20 згадали про роботу
національних слідчих, прокурорів, проведення судових
процесів).
Також досить поверхнево відомо опитаним про приклади
притягнення до відповідальності щодо воєнних злочинів,
злочинів проти людяності в інших країнах. Найчастіше
згадується Нюрнбергський процес як такий, що проводився
проти представників третього рейху за злочини під час Другої
світової війни. Також згадувався Міжнародний кримінальний суд
в Гаазі. 
Щодо роботи національних правоохоронних органів, окремим
опитаним із засобів масової інформації відомо про їх діяльність
на деокупованих територіях, що включає збір доказів,
опитування свідків, документування злочинів.
Основній частині опитаних людей відомо про роботу
Міжнародного кримінального суду і міжнародних трибуналів. В
той же час, робота Міжнародного кримінального суду згадується
за справою з Боїнгом 777, який було збито 17 липня 2014 року
неподалік Торезу Донецької області в ході російської збройної
агресії на сході України. Зокрема, говорилося про затяжний
характер розслідування і розгляду справи. 
В цілому діяльність міжнародних утворень характеризувалася як
дуже повільна і забюрократизована, що значно погіршувало
відношення учасників опитування до цих структур.
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 ЗВІТ за результатом  дослідження

Результати опрацювання відповідей на питання 4 “Питання щодо підходів
держави для притягнення до відповідальності осіб, які вчинили міжнародні
злочини на території України, зокрема: задіяння національної системи,
створення спеціального трибуналу, міжнародний кримінальний суд тощо? Все
чи жоден з переліченого?”

Опитані особи зазначали про необхідність застосування комбінованих варіантів
притягнення до відповідальності осіб, які вчини злочини, пов’язані з агресією в
Україні, що передбачає поєднання зусиль національної і міжнародної систем
відповідальності (12 з 20 опитаних говорили про це). Зокрема, необхідним є
створення міжнародного трибуналу (про нього згадали 5 осіб) для засудження за
найстрашніші злочини, злочини, що вчинило керівництво державою-агресором і
командування російськими військами.  Щодо злочинців нижчого рівня можливим і
необхідним вважалося застосування національної системи правосуддя.
Лише одна особа з опитаних мала застереження щодо залучення міжнародної
спільноти, що було пояснено нездатністю міжнародних інституцій швидко і
результативно працювати. Зазначалося про необхідність створення національної
системи, удосконалення роботи на національному рівні.
Важливою названа широка публічність і показовість міжнародного суду над
командуванням російської армії та керівництвом російською державою, а також
головними пропагандистами війни. Процес має бути максимально гучним із
застосуванням всіх цивілізаційних правил судочинства і максимально швидким,
адже існує проблема довготривалості таких судових процесів. Тому на цьому етапі є
важливо максимально швидко збирати, систематизувати і складати докази та
свідчення, вести кримінальні справи, із створенням достатньої кількості слідчих
груп для розслідування злочинів.
Опитані зазначають про необхідність орієнтуватися на міжнародні інституції у
питаннях притягнення до відповідальності військових злочинців з числа російських
окупантів. В той же час, питання притягнення колаборантів визначають
відповідальністю виключно України.
Зазначається також побоювання щодо можливості застосувати відповідальність до
злочинців, які переховуються в росії, адже країна-агресор не стане їх видавати на
вимогу України чи притягати до відповідальності допоки не зміниться правлячий
режим. Серед заходів забезпечення покарання називалися групи на кшталт
“таємних груп Моссад”. Одна людина серед опитаних згадала про можливість
застосування санкційного тиску для забезпечення передачі військових злочинців -
зняття санкцій тільки після того, як буде видано чергового злочинця.
Також говорилося про необхідність створення нових глобальних міжнародних
організацій та структур, що здатні вирішувати задачі, з якими не справилася наявна
система міжнародної безпеки.
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Результати опрацювання відповідей на питання 5 “Наступне
питання стосується Вашої думки про спроможність
національної системи правосуддя щодо притягнення до
відповідальності за злочини, вчинені під час агресії російської
федерації: 
а) як би Ви оцінили здатність національної системи
притягнути до відповідальності в балах від 1 до 5 (якщо 1 -
найнижчий бал, 5 - найвищий бал)?
б) чому Ви так вважаєте?”
Уточнення щодо балів: 5 - абсолютна спроможна, 4 спроможна з
певними не системними доповненнями / корегуваннями, 3 -
спроможна але потребуватиме модернізації, 2 - потенційно так,
але треба буде суттєва реформа 1 - не спроможна, треба все з
нуля

Найнижчий бал (1, 2 і менше) при оцінці національної системи
поставили 14 осіб. Серед пояснень такої низької оцінки: в першу
чергу зазначається:
-        корупція, зокрема, судової системи; 
-       орієнтація системи на “призначення” злочинцями, а не на
пошук реальних винних і їхнє покарання;
-       заполітизованість системи та прийняття судових рішень з
політичних мотивів; 
-       системна безкарність щодо людей, які вчинили злочин
колабораціонізму. 
Опитані вказували на загальну відсутність довіри до
національної системи правосуддя.
На 3 бали визначили стан спроможності національної системи 4
опитані особи. Зазначені опитані особи вказували на
необхідність усунення з системи корупції та заполітизованості, а
також необхідність прийняття рішень за принципами
справедливості, а не за власними інтересами.
У 4 і 5 балів оцінили систему 3 особи, вказуючи на те, що система
має необхідних спеціалістів.

Результати опрацювання відповідей на питання 6 “Надайте
будь ласка перелік з 3 першочергових заходів які, на Вашу
думку, зроблять національну систему притягнення до
відповідальності більш ефективною. Від кого, як гадаєте
залежить виконання / ініціювання даних кроків?”

Серед заходів, які зроблять національну систему притягнення до
відповідальності більш ефективною вказувалося:
- створення системи контролю зовні від неурядових організацій,
міжнародних спостерігачів, інших осіб, що будуть забезпечувати
нагляд за судовими засіданнями, за справедливістю прийняття
рішень;
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-       забезпечення повної прозорості судів;
-       проведення реальної люстрації суддів і чиновників;
-       створення окремої системи прийняття рішень щодо воєнних злочинів;
-       перегляд законодавчої бази для приведення чинного законодавства у
відповідність до вимог нового часу, перевірку і усунення усіх можливих слабких
місць, з урахуванням усього досвіду попередніх років і міжнародного досвіду у
таких справах.

Результати опрацювання відповідей на питання 7 “Які особи, на Вашу думку,
мають бути залучені для ефективного розслідування злочинів та притягнення
до відповідальності:
-       національні фахівці;
-       іноземні фахівці
-       створення спільних груп з національних і іноземних фахівців
Чому Ви так вважаєте? Які ризики можуть бути?”

Вагома більшість опитаних осіб (16 з 20 осіб) вказали на необхідність створення
спільних груп з національних і іноземних фахівців. 
Серед переваг такої співпраці: можливість встановити і контролювати необхідний
рівень якості, своєчасності іноземними фахівцями національних; можливість
передати досвід з боку іноземних фахівців; покращення довіри до роботи спільних
груп; об’єктивність і неупередженість іноземних фахівців.
Серед ризиків такої співпраці вказувалося на: фактори ігнорування міжнародною
спільнотою злочинів, що вчиняє росія і тому це впливатиме на роботу іноземців;
ризики залучення лояльних до росії, заангажованих нею фахівців.

Результати опрацювання відповідей на питання 8 “Як би Ви оцінили
ефективність залучення іноземних фахівців до питань розслідування злочинів,
зокрема, до роботи поліції, СБУ та прокуратури, в балах від 1 до 5 (якщо 1 -
найнижчий бал, 5 - найвищий бал)? 
Чому Ви так вважаєте?”
Уточнення щодо балів: 5 - украй доцільне і ефективне рішення, 4 - доцільно, але
важливо врахувати декілька застережень, 3 потенційно так, але тоді треба
врахувати певні аспекти, 2 можливо, але виглядає доволі суперечним 1 - ні, таке
залучення не матиме сенсу.

Високу оцінку (4 і 5 балів) залученню іноземних фахівців до питань розслідування
злочинів, зокрема, до роботи поліції, СБУ і прокуратури надали 12 опитаних осіб,
обґрунтовуючи необхідність такого залучення кращим досвідом і матеріально-
технічним забезпеченням, а також інформування про розслідування за кордоном,
підтримка необхідного інформування міжнародної спільноти.
5 опитаних осіб вказали оцінку 3 бали. Більш низьких оцінок поставлено не було.
Серед недоліків залучення іноземців називалося можливість впливу політичних
сил, ризики заангажованості російським режимом, повільний темп роботи.
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Результати опрацювання відповідей на питання 9 “Як би Ви
оцінили ефективність залучення іноземних фахівців до
судового розгляду справ в балах від 1 до 5 (якщо 1 - найнижчий
бал, 5 - найвищий бал)?  Чому Ви так вважаєте?”
Уточнення щодо балів: 5 - украй доцільне і ефективне рішення, 4 -
доцільно, але важливо врахувати декілька застережень, 3
потенційно так, але тоді треба врахувати певні аспекти, 2
можливо, але виглядає доволі суперечним 1 - ні, таке залучення не
матиме сенсу.

Здебільшого опитані особи (12 з 20 осіб) вказали на доцільність
рішення про залучення іноземних фахівців до судового розгляду
справ і ефективність такого рішення (надали 5 і 4 бали).
Обґрунтуванням такої думки є наступне: 
-       залучені фахівці працюють якісно, вони незаангажовані, з
“холодним розумом”, на відміну від українців, які сприймають
події досить емоційно; 
-       іноземні фахівці допоможуть забезпечити неупередженість
рішень і запобігти корупції;
-       таке залучення сприятиме інтеграції України до
європейської спільноти, впровадженню правоохоронних
стандартів;
-       це допоможе покращити низьку якість національних судів,
що є корумпованою і здатною приймати політичні рішення;
-       це сприятиме довірі населення до рішень національних
судів
Вказувалося також про те, що іноземні фахівці мають залучатися
виключно в якості радників, адже весь тягар війни ліг на плечі
саме українців отже і їм вирішувати як саме мають бути покарані
воєнні злочинці.
Серед опитаних осіб були ті, хто поставив 3 бали (2 особи)
обґрунтовуючи тим, що існують певні недоліки в роботі
іноземних фахівців: можливість впливу на них з боку росії,
затягнутість у часі процесів, які здійснюють іноземні фахівці.
Одна особа вважала таке залучення недоцільним через
необхідність застосовувати до воєнних злочинців жорстокі
заходи покарання, ніж це може допустити міжнародна спільнота.

Результати опрацювання відповідей на питання 10. Якщо
оцінювати ефективність створення спеціалізованих судових
палат за підтримки Європейського Союзу, ООН або змішаного
суду (національні та іноземні фахівці), створення
спеціалізованих прокуратур, із залученням національних та
іноземних фахівців за бальною системою від 1 до 5 (якщо 1 -
найнижчий бал, 5 - найвищий бал) яким був би цей бал?
Обґрунтуйте відповідь 
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Уточнення щодо балів: 5 - украй доцільне і ефективне рішення, 4 - доцільно, але
важливо врахувати декілька застережень, 3 потенційно так, але тоді треба
врахувати певні аспекти, 2 можливо, але виглядає доволі суперечним 1 - ні, таке
залучення не матиме сенсу.

12 з 20 опитаних осіб поставили вказаним у запитанні утворення високі бали (4 і 5),
обґрунтовуючи свою думку наступним: неупередженість у прийнятті рішень,
зменшення корупції, наявність досвіду щодо правосуддя відносно воєнних
злочинців.
Серед застережень щодо цього питання названі наступні:
- має бути нова система, але не в рамках ООН, яка показала свою неефективність у
питаннях зупинення війни в Україні, протидії російській агресії;
- повільність роботи міжнародних структур;
- російські дії зачепили дуже багато народів з усього світу, тому до покарання мають
бути долучені всі держави, які постраждали через росію - вони мають право на
справедливість.
Серед опитаних 2 особи поставили 2 і 3 бали, обґрунтування такої оцінки було
наступним: неефективність міжнародних структур у вирішенні питань російсько-
української війни; бюрократична протидія справедливості, як наприклад, було з
Ізраїлем, коли той намагався притягнути до відповідальності нацистських
злочинців.

Результати опрацювання відповідей на питання 11 “Що Ви думаєте про
ратифікацію Римського статуту в Україні? Чи маєте Ви інформацію щодо цілей
і наслідків ратифікації Римського статуту в Україні? Яка ваша думка з цього
приводу?”

Здебільшого опитані особи вказували на необхідність ратифікації Римського статуту
(14 з 20 опитаних), обґрунтовуючи наступним: це дасть змогу в майбутньому Україні
притягнути до відповідальності росію в міжнародних судах, ратифікація є умовою
вступу до Європейського союзу, Україна має жити за правилами цивілізованого
світу.

Одна особа вказала, що проти ратифікації Римського статуту, адже вбачає для себе
як добровольця ризики допоки не будуть легалізовані всі добровольчі батальйони,
які воювали за України з 2014 року.
5 осіб з опитаних відповіли, що не обізнані з питаннями які стосуються Римського
статуту.

 
Результати опрацювання відповідей на питання 12 “Чи залучались Ви чи Ваші
знайомі до роботи над розбудовою пропозицій можливого спеціального
механізму правосуддя за міжнародні злочини внаслідок агресії росії, зокрема:
представниками політичних партій, неурядового сектору, державного сектору
тощо?”
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З усіх опитаних людей лише одна особа вказала, що залучалася
до роботи над механізмами правосуддя за міжнародні злочини
внаслідок агресії росії в якості представника неурядового
сектору, у співпраці з ВРУ. Всі інші відповіли, що до такої роботи
не залучалися.

Результати опрацювання відповідей на питання 13 “Якою Ви
бачите роль ветеранської спільноти в цьому процесі? Чи
вважаєте ви необхідним таке залучення? Чому Вам здається
це важливим / необхідним, що дає підстави так оцінювати?”

Лише дві особи з опитаних не вважали за необхідне залучення
ветеранів до розбудови спеціального механізму правосуддя за
міжнародні злочини внаслідок агресії росії, обґрунтувавши це
наступним: 
- ветерани можуть залучатися в якості свідків; 
- у ветеранів буде багато своїх проблем: ПТСР, травми фізичні,
психологічні. Військові, ветерани, вже зараз роблять
найважливішу роботу, а суспільство має подорослішати, а не
чекати, що військові зараз прийдуть і все вирішить.
Всі інші опитані особи вказували про важливість і необхідність
залучення ветеранської спільноти до цих процесів,
обґрунтовуючи це наступним: 
- без бачення ветеранів будь які сфери життя країни не можливі і
будь які рішення прийматися не мають;
- обов’язково мають залучатися, але з врахуванням стану
здоров’я ветеранів, які хоч і мають високий професійний рівень,
однак пройшли через бойові дії; 
- залучення має бути обов’язкове, але тих, хто має достатньо
компетенцій і є незаангажованими;
- ветерани будуть найбільш принциповими з питань
притягнення до відповідальності, становлення справедливості та
невідворотності покарання.
- досить часто опитані особи зазначали про цінність ветеранів в
якості свідків злочинів, що вчинялися через агресію росії.

Результати опрацювання відповідей на питання 14 “Якщо
оцінювати за бальною системою від 1 до 5 (якщо 1 -
найнижчий бал, 5 - найвищий бал) готовність і спроможність
спільноти включатись у процеси формування механізму яким
би був це бал? Чому Ви так вважаєте?”
Уточнення щодо балів: 5 балів - спільнота має високий рівень
мотивації та експертизи для повноцінного участі у процесі, 4 -
спільнота має достатній рівень, 3 - спільнота потребує певної
активізації у певних аспектах 2 - спільноті потрібно суттєво
посилитись 1 - спільнота не готова / не потребує цього
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12 осіб з числа опитаних надали високий бал (4 чи 5) питанню готовності і
спроможності ветеранської спільноти включатись у процеси формування
механізму. Зазначене обґрунтовано наступним: ветерани мають високий
професійний, освітній рівень, зокрема, серед ветеранів велика кількість юристів і
правозахисників; ветерани мають високий рівень мотивації покарати воєнних
злочинців, вони пройшли через всі жахи війни. 
2 особи поставили 3 бали, зазначаючи, що серед ветеранів невелика кількість
людей, здатних працювати на результат: “вони лише багато говорять, а якщо треба
реально діяти - таких дуже мало”.
2 особи вказали низький бал (1 і 2) зазначаючи, що кожен має займатися “своєю
справою”, військові далекі від юридичних процедур, а також те, що об’єднаної
ветеранської спільноти не існує.

Чи є такі питання, яких ми не торкнулися, але Ви б хотіли про них сказати? 
Опитані особи зауважили наступне:
-       “треба щоб не було амнезії коли ми переможемо, щоб нічого не забули,
тримати в тонусі – необхідна невідворотність покарання”;
-       “головне щоб займалися не тільки волонтери, не тільки ми, а щоб вся держава і
залучити весь світ”;
-       необхідною є розробка класифікації вчинених злочинів за мірою їх тяжкості”;
-       “ми не торкнулися джерел фінансування цього процесу. Чи це буде відбуватися
за рахунок національних коштів чи все ж буде створений якийсь окремий фонд”.
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Існує загальна необізнаність ветеранської спільноти щодо
понять “воєнні злочини”, “військові злочини”, “міжнародні
злочини”, хоча ці питання є визначальними правилами несення
служби і ведення війни. Вбачається необхідним проведення
просвітницької роботи для широкого загалу ветеранів і
ветеранок, військовослужбовців і осіб, як відносяться до сил
безпеки та оборони, адже вони повинні бути обізнані як у
питаннях міжнародного гуманітарного права, так і у питаннях
правопорушень і відповідальності при несенні служби. Така
робота має проводитись в першу чергу - Міністерством оборони
України, а також де неї можуть долучитися неурядові організації.

Здебільшого, існують певні прогалини у розумінні питань
механізмів роботи міжнародних інструментів притягнення до
відповідальності, що вимагатиме додаткових роз’яснень і
інформування суспільства при задіянні тих чи інших
інструментів. Пропонується проведення широкої інформаційної
кампанії, зокрема, для роз’яснень щодо попередження
можливих ризиків, упереджень щодо роботи механізму
правосуддя, в тому числі,  при запровадженні гібридного
механізму з залученням іноземних фахівців для роботи в
національній системі - це сприятиме становленню довірі до
влади та її рішень у питаннях притягнення до відповідальності,
підтримці таких рішень, відчуттю відновлення справедливості.

Існує загальна зневіра щодо роботи правоохоронної системи
України. Така зневіра сформувалася як результат досвіду
спілкування чи висвітлення її роботи. В той же час, є окремі
згадування позитивних прикладів притягнення воєнних
злочинців з числа військовослужбовців російської федерації.
Отже, поряд з дієвими реформами в правоохоронній системі
необхідно широко висвітлювати позитивні результати їхньої
роботи, зокрема, щодо притягнення до відповідальності воєнних  
злочинців. Це повертатиме довіру до правоохоронної системи.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
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 ЗВІТ за результатом  дослідження

Більша частина людей, які прийняли участь у дослідженні, погоджуються з
необхідність залучати іноземних фахівців як до процедур розслідування, так і до
судового процесу. Серед плюсів такого поєднання національного і іноземного
елементів називають: можливість здійснювати правосуддя із застосуванням
високих міжнародних стандартів, неупередженість і об’єктивність залучених
фахівців, широке інформування світової спільноти про злочини росії. Зазначається,
що таке залучення сприятиме швидшій інтеграції України до європейської
спільноти. Серед ризиків і проблем залучення іноземних фахівців називалися:
можлива затягнутість процесів на довгі роки, ризики ангажування іноземних
фахівців росією.

В цілому проведене дослідження показало досить виважений підхід ветеранської
спільноти до питань притягнення до відповідальності воєнних злочинців. Навіть
люди, які захищають Україну в найгарячіших точках, пройшли через деокупацію
Київської області та бачили найстрашніші злочини окупантів, в тому числі вчинені
щодо українських дітей, мають врівноважену думку щодо покарання воєнних
злочинців, із застосуванням правових механізмів, залученням іноземних фахівців, з
урахуванням міжнародних стандартів і підходів, досвіду відновлення
справедливості інших країн..

Існує побоювання щодо можливості застосувати призначене покарання до
злочинців, які переховуються в росії та дружніх до неї країн. Зокрема,
обґрунтованим є зауваження про те, що воєнних злочинців не буде видано або
притягнуто до відповідальності в країні перебування з існуючим на сьогодні в росії
владним режимом. Були зроблені пропозиції щодо застосування заходів, які
вчинялися іншими країнами, наприклад так звані “таємні групи Моссад” які діяли на
території інших країн і викрадали воєнних злочинців для перевезення їх до місця
проведення суду.

Здебільшого ветеранська спільнот визначає необхідним включення ветеранів і
ветеранок до процесів розбудови національного механізму притягнення до
відповідальності. Зокрема, тієї частини спільноти, яка має відповідну освіту,
професійний рівень і досвід діяльності для участі у процесах. Владі варто
здійснювати системну взаємодію з ветеранською спільнотою  щодо механізмів
правосуддя за наслідками міжнародних злочинів і залучати її до розробки
відповідних державних політик. Це має забезпечити формування у ветеранів і
ветеранок відчуття долученості до процесів становлення справедливості, а також
сприятиме посиленню довіри суспільства до результатів роботи нового механізму
притягнення до відповідальності.
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Звіт  створено у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для
громадянського суспільства», що впроваджується ІСАР Єднання за
фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є
виключною відповідальністю Громадської організації "Простір
можливостей" і не обов’язково відображає позицію Європейського
Союзу.


