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ПРОБЛЕМИ З РАТИФІКАЦІЄЮ РИМСЬКОГО СТАТУТУ В УКРАЇНІ 
 
В умовах реформування правової системи в Україні загострилися 

суперечки щодо необхідності ратифікації Римського статуту. Ратифікація 
даного документа є обов'язком України, оскільки визнання статуту закріплене 
в угоді про Асоціацію України з Євросоюзом. У разі надання згоди на 
обов’язковість Верховною Радою України це буде означати, що Україна 
приєднається до юрисдикції Міжнародного кримінального суду – першого у 
всьому світі постійного міжнародного суду. 

У 1998 році на дипломатичній конференції в Римі 120 держав-членів 
ООН прийняли Римський статут, який став основою для створення 
Міжнародного кримінального суду. Статут набув чинності 1 липня 2000 року, 
коли його ратифікувало 60 держав. На сьогоднішній день 124 країни 
ратифікували Римський статут [1; 2]. 

Рада міністрів Європейського Союзу у своїй поставі заявила про 
важливість ухвалення Україною Римського Статуту. Це передбачено Угодою 
про асоціацію з Євросоюзом. В документі, ухваленому в Брюселлі йдеться про 
те, що «Рада закликає українську владу оперативно приймати належні правові 
заходи. Вони дозволяють Міжнародному кримінальному суду розглядати 
передбачувані злочини проти людяності, скоєні на території України у 2014 та 
2015 роках» [3]. 

Україна брала активну учать в підготовці договору і підписала його, а 
також приєдналася до Угоди про привілеї та імунітети Міжнародного 
кримінального суду. Але до сьогоднішнього дня Римський статут з певних 
причин не ратифіковано. 

З 2 червня 2016 року набули чинності зміни до Конституції України, а 
саме до ст. 124 було внесено наступне: «Україна може визнати юрисдикцію 
Міжнародного кримінального суду на умовах, визначених Римським статутом 
Міжнародного кримінального суду» [4]. 

І ці зміни дають змогу долучитися до цього важливого документа.  
Юрисдикція Міжнародного кримінального суду є доповненням до 

національної юрисдикції і виступає як самостійна тільки в тому випадку, коли 
національні системи правосуддя не працюють [5]. Відповідно до принципу 
«компліментарності» Міжнародний кримінальний суд буде діяти лише у тих 
випадках, коли національні суди не можуть чи не хочуть боротися зі 
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злочинами проти миру і безпеки людства. Ратифікація Римського статуту 
стане одним із ключових рішень, що повністю змінять судову систему 
України. Міжнародний кримінальній суд завжди оголошує невідворотний 
вирок, узгоджений з усіма сторонами. Зазвичай судовий процес триває дуже 
довго, а за останні 12 років оголосив лише 2 вироки. Однак Гаазький трибунал 
і є своєрідною гарантією, що злочинець не залишиться без вироку. 

Це є достатньо важливим для нашої держави, оскільки побудова 
демократичної, правової держави неможлива без створення належних, у тому 
числі міжнародних механізмів охорони інтересів суспільства від злочинних 
посягань та попередження злочинів. Існує практична необхідність забезпечити 
справедливе покарання за найбільш тяжкі порушення міжнародного права. 

Також суспільство висловилося на підтримку ратифікації Римського 
статуту. За даними соціологічного дослідження, проведеного на замовлення 
Amnesty International в Україні – 73% проголосували за залучення нашої 
держави до Міжнародного кримінального суду для розслідування військових 
злочинів, які тривають в Україні і отримати об'єктивне рішення про те, хто 
повинен нести відповідальність за такі злочини. 

Таким чином, з метою забезпечення додаткових гарантій демократичного 
розвитку України, підтримці зусиль міжнародної спільноти щодо запобігання 
та дієвого переслідування серйозних злочинів як заходами передбаченими на 
національному рівні, так і активізацією міжнародного співробітництва, слід 
визнати за доцільне виконання необхідних процедур, що забезпечують певне 
включення в національне законодавство положень підписаного Україною 
Римського статуту, зокрема: 1) привести у відповідність положенням 
Римського статуту національне кримінальне законодавств; 2) створити 
правову базу для ефективної співпраці з Міжнародним кримінальним судом; 
3) чітко розмежувати юрисдикції внутрішньодержавних органів, які 
здійснюють кримінальне переслідування та юрисдикції Міжнародного 
кримінального суду. 
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