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C OM M U N IQU É F I NA L

1. 1.

П І ДС У М КОВ Е КОМ ЮН І К Е

Des experts ukrainiens et français de haut niveau, spécialistes des questions de 
justice internationale, se sont réunis le 28 novembre à Paris à l’initiative de la 
Présidence ukrainienne en partenariat avec le Think Tank Synopia.

• qu’il s’agisse du type d’atrocités commises, qui peuvent potentielle- 
ment constituer les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de 
la communauté internationale visés par le Statut de la Cour pénale 
internationale (crimes de guerre, crime contre l’humanité et crimes 
de génocide notamment) ; 

• mais aussi du caractère inédit, en Europe du moins, d’une agres-
sion militaire par un État européen contre un État voisin également 
européen portant atteinte à son intégrité territoriale et à sa souver-
aineté;

• du caractère inédit enfin de la nature même de la guerre en Ukraine 
dont le crime en est le moteur;

• de la volonté de l’agresseur de nier l’identité même d’un peuple.

• це стосується типу вчинених найтяжчих злочинів, які 
потенційно можуть становити найсерйозніші злочини, 
що стосуються всього міжнародного співтовариства, на 
які поширюється дія Римського статуту Міжнародного 
кримінального суду (воєнні злочини, злочини проти людяності 
та злочин геноциду);

• також сторонами відзначено безпрецедентний характер, 
зокрема в Європі, збройної агресії європейської держави проти 
сусідньої європейської держави, підриваючи її територіальну 
цілісність і суверенітет;

• відзначено безпрецедентність самої природи війни в Україні, 
рушійною силою якої є злочин агресії;

• відзначено злочинну волю агресора до заперечення самої 
ідентичності Українського народу.

Ils ont partagé le même constat sur la gravité et le caractère inédit de 
la situation : 

Експерти з обох сторін мали однакові міркування щодо 
серйозності та безпрецедентного характеру ситуації:
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3. 3.
La lutte contre l’impunité est apparue comme un impératif moral. 

Ils ont notamment salué le travail réalisé par la CPI en temps réel et des 
procureurs nationaux, en France via le Parquet national antiterroriste, 
pour collecter et documenter les premières preuves de crimes entrant 
dans son champ de compétences. Ils reconnaissent le rôle central que 
doit jouer la CPI et l’importance d’un soutien déterminé que les États 

Експерти відзначили, що наразі боротьба з безкарністю постала як 
моральний імператив.

Експерти особливо привітали роботу, яку проводять Міжнародний 
кримінальний суд у режимі реального часу та національні 
прокурори у Франції через Національну антитерористичну 
прокуратуру зі збору та документування основоположних доказів 

En dépit de cette situation inédite et du risque de blocage, les experts 
ont salué les efforts de la communauté internationale pour mettre un 
terme à l’impunité des auteurs de ces crimes et concourir ainsi à la 
prévention de nouveaux crimes.

Незважаючи на цю безпрецедентну ситуацію та ризик зайти в 
глухий кут, експерти привітали зусилля міжнародної спільноти 
покласти край безкарності осіб, які вчинили найтяжчі злочини, 
і, таким чином, зробити внесок у запобігання новим злочинам.

2. 2.
• dans la mesure où les États belligérants ne sont pas formellement 

Etats Parties au statut de Rome qui a institué la CPI; 

• et de manière plus grave encore, dans la mesure où l’État agresseur, 
la Fédération de Russie, est membre permanent du Conseil de sécu-
rité et au sein duquel elle peut exercer son droit de veto. 

Ni l’ordonnance rendue par la Cour Internationale de Justice, dès le 
16 mars 2022, décidant que la Fédération de Russie devait suspendre 
immédiatement les opérations militaires qu’elle avait commencées le 24 
février 2022 sur le territoire de l’Ukraine, ni les résolutions adoptées par 
l’Assemblée générale des Nations Unies, qui elles aussi ont condamné 
l’agression de la Fédération de Russie et demandé un retrait des forces 
d’Ukraine, n’ont été suivies d’effet. L’avis de la Cour européenne des 
droits de l’homme, demandant à la Russie de « s’abstenir de lancer des 
attaques militaires contre les civils » est également resté lettre morte.

Ce refus d’exécuter une décision de justice constitue un défi majeur à 
l’ordre international bâti au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et 
une violation flagrante des principes promus et défendus par la Charte 
des Nations Unies. 

• оскільки держави-сторони збройного конфлікту не є 
державами-учасницями Римського статуту Міжнародного 
кримінального суду;

• і, що є більш серйозною обставиною, оскільки держава-агресор 
Російська Федерація – є постійним членом Ради Безпеки ООН, 
в рамках якої вона може застосувати своє право вето.

Експерти відзначили, що ні Наказ Міжнародного Суду ООН 
від 16 березня 2022 року про негайне припинення Російською 
Федерацією воєнних дій, які вона розпочала 24 лютого 2022 
року на території України, ні резолюції, ухвалені Генеральною 
Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй, яка також засудила 
агресію РФ і закликала до виведення російських військ з України, 
не виконано. Наказ Європейського суду з прав людини, який 
вимагає від Росії «утриматися від військових нападів на мирне 
населення» також залишається невиконаним.

Ця відмова виконати рішення судів є серйозним викликом 
міжнародному правопорядку, створеному після Другої світової 
війни, і є серйозним порушенням принципів, які встановлює та 
захищає Статут Організації Об’єднаних Націй.

Ils ont également fait le constat du blocage auquel est confrontée la 
justice internationale pour traiter ces violations majeures du droit 
international :

Експерти з обох сторін також констатували наявність істотних 
проблем, з якими стикається міжнародне правосуддя у цій 
ситуації щодо серйозних порушень міжнародного права:
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4. 4.

signataires doivent lui apporter.

Ils ont noté le travail déjà réalisé pour remonter la chaîne de 
responsabilité dans la commission des crimes et l`importance d`établir 
de manière exacte et précise les circonstances des crimes commis en 
recueillant sans attendre les témoignages, l’objectif étant de permettre la 
recevabilité des preuves.

Ils ont insisté sur la nécessité de coordonner les nombreuses initiatives 
et se sont félicités de la démarche de l’Union Européenne visant via 
notamment Eurojust de faciliter la coordination des enquêtes.

Ils se sont également félicités des initiatives prises par plusieurs États, 
dont la France, au titre notamment de la compétence universelle, qui ont 
permis d’enclencher des procédures d’enquête.

Cette confiance dans la justice internationale a été décrite comme un 
élément important pour la résilience collective en Ukraine comme 
en Europe. Il a d’ailleurs été fait état d’un récent sondage montrant 
l’adhésion massive des français à l’idee d’établir le crime d`agression.

Les experts se sont félicités des premières mesures prises par l’ONU 
pour établir le registre des dommages et les mécanismes de réparation. 

Ils ont recommandé notamment d’établir cette nouvelle institution sur 
la base d’un traité entre États volontaires. Il a également été suggéré 

злочинів, які належать до сфери його компетенції. Вони визнають 
центральну роль, яку повинен відігравати МКС, і важливість 
рішучої підтримки, яку держави-члени Римського статуту МКС 
мають надати йому.

Експерти відзначили вже виконану роботу з доведення причинно-
наслідкового зв’язку щодо відповідальності у вчиненні злочинів i 
важливість точного та чіткого встановлення обставин вчинених 
злочинів шляхом негайного збору свідчень, метою яких є 
забезпечення отримання доказів.

Експерти наполягали на необхідності координації численних 
ініціатив і привітали підхід Європейського Союзу, спрямований, 
зокрема, через Євроюст, на сприяння координації розслідувань.

Експерти також привітали ініціативи багатьох держав, серед яких 
Франція, яка має загальновизнану компетенцію, що зробили 
можливим ініціювання процедури розслідування.

Ця довіра до міжнародного правосуддя була описана як важливий 
елемент для колективної стійкості як в Україні, так і в Європі. 
Нещодавнє опитування також показало масову підтримку 
французами ідеї необхідності забезпечення відповідальності за 
вчинення злочину агресії проти України.

Експерти привітали перші кроки ООН щодо створення реєстру 
збитків та механізмів відшкодування завданої шкоди.

Зокрема, експерти рекомендували створити цей новий трибунал на 
основі міжнародного договору між заінтересованими державами. 

Après avoir procédé à un tour d’horizon de l’ensemble des initiatives 
prises par les enceintes et institutions concernées, les experts ont 
conclu que si l’on envisageait de juger le crime d’agression dont a été 
victime l’Ukraine il fallait instaurer un tribunal spécial, impartial et 
indépendant situé dans un pays européen, car ce crime n’entre pas 
dans la compétence des instances déjà existantes.

Ознайомившись із усіма ініціативами відповідних органів та 
інституцій, експерти дійшли висновку, що, якщо необхідно 
передбачити розслідування і переслідування злочину агресії, 
жертвою якого стала Україна, для цього необхідно створити 
спеціальний неупереджений та незалежний трибунал в 
європейській країні, оскільки цей злочин не підпадає під 
юрисдикцію існуючих судових установ.
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qu’elle puisse s’appuyer sur le Conseil de l’Europe avec le soutien actif de 
l’Union européenne. 

La question de la définition du crime d’agression en droit international 
a été caractérisée comme ayant de nombreux aspects et il a été souligné 
qu’elle ne devait pas remettre en cause le principe du recours à la force 
en cas de légitime défense telle que prévue par la Charte des Nations 
Unies. 

Elle devrait reprendre celle contenue dans le Statut de Rome. Tout en 
préservant l’impartialité et l’indépendance des juges et des procureurs 
vis-à-vis de toutes les parties, les procédures mises en œuvre devront 
viser à améliorer l’efficacité d’une telle juridiction, en créant notamment 
une juridiction d’instruction et une procédure de jugement in abstentia.

Il a été souligné enfin que la mise en place de ce mécanisme pourrait se 
faire par étape avant d’être opérationnel. 

Les experts réunis appellent enfin les Etats et gouvernements à 
contribuer activement à la mise en œuvre de ce Tribunal, en apportant 
leurs contributions volontaires et se félicitent du rôle joué par les 
autorités ukrainiennes pour faciliter le travail de la CPI et de l’ensemble 
des parties prenantes.

Також висловлювалося припущення, що цей новий трибунал 
може бути заснований на базі Ради Європи за активної підтримки 
Європейського Союзу.

Питання визначення злочину агресії у міжнародному праві було 
охарактеризовано як таке, що має багато аспектів і таке, що не 
повинно впливати на ідею правомірного застосування сили в 
рамках самооборони згідно зі Статутом ООН.

Для цілей цього нового трибуналу визначення злочину агресії 
має відповідати визначенню злочину агресії, яке міститься 
в Римському статуті МКС. Зберігаючи неупередженість і 
незалежність суддів і прокурорів по відношенню до всіх сторін, 
запроваджені процедури мають бути спрямовані на підвищення 
ефективності такого трибуналу, зокрема шляхом створення 
процедур розслідування та процедури заочного розгляду. 

Було також підкреслено, що питання створення цього механізму 
може відбуватися поетапно, до моменту коли він стане дієвим.

Насамкінець, залучені експерти закликають держави та уряди 
активно сприяти створенню цього Трибуналу, надаючи свою 
добровільну згоду, і вітають роль української влади у сприянні 
роботі МКС та всіх зацікавлених сторін.
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