Як повідомити інформацію
про можливі військові
злочини в Україні
Столична поліція підтримує
розслідування Міжнародного
кримінального суду (МКС) щодо
можливих військових злочинів,
геноциду та злочинів проти людства
в Україні.
Щодо можливих військовіх злочинів в
Україні:
•
•
•
•

Ви стали жертвою таких злочинів?
Чи були ви свідками якихось
злочинів?
Чи знаєте ви когось, хто був свідком
таких злочинів?
Чи є у вас докази таких злочинів?

Якщо так, команда столичної поліції з воєнних
злочинів запрошує вас зв’язатися з нами та
надіслати будь‐які докази через наш онлайн‐
портал звітності.

Як ви можете зв'язатися з нами?

Розслідування МКС

Ви можете повідомити свою інформацію команді з
воєнних злочинів через наш онлайн‐портал
звітності за адресою:

МКС розпочав розслідування за будь‐якими
звинуваченнями у військових злочинах, злочинах
проти людства чи геноциді, скоєних в Україні з 21
листопада 2013 року.

https://www.met.police.uk/advice/advice‐and‐
information/war‐crimes/af/report‐a‐war‐crime/
Або можете відсканувати QR‐код нижче:

Велика Британія є стороною Римського статуту МКС
і є однією з кількох країн, які передали ситуацію в
Україні до ICC для розслідування.

Як ми підтримуємо МКС?
Команда з воєнних злочинів зараз працює з
нашими партнерами, щоб підтримати МКС і зібрати
будь‐які докази подібних злочинів в Україні тут, у
Великобританії.

Через цей портал ви зможете завантажувати будь‐
які цифрові медіа‐докази можливих військових
злочинів, такі, як відео, зображення чи аудіокліпи.

Що таке команда з воєнних злочинів?
Команда з воєнних злочинів є частиною
контртерористичного командування столичної
поліції.
Ми несемо національну відповідальність за
проведення будь‐яких розслідувань у
Великобританії щодо військових злочинів та інших
основних міжнародних злочинів, таких як геноцид
та злочини проти людства.

Таким доказом можуть бути прямі повідомлення,
зображення чи відео, які друзям чи родичам у
Великобританії надіслали безпосередньо ті, хто
живе в Україні.
Або це може бути від когось, хто був в Україні, хто,
можливо, був свідком або, навіть, став жертвою
військового злочину, а з тих пір їздив сюди до
Великобританії.

Що ми будемо робити з вашою
інформацією?
Ваші докази можуть виявитися життєво важливими
для розслідування МКС. Наша мета — зібрати та
зберегти ваші докази, щоб ними можна було
поділитися з МКС.
Докази, надані та зібрані командою столичної
поліції з воєнних злочинів, будуть передані в МКС,
щоб допомогти у їхньому поточному розслідуванні.
Ми будемо конфіденційно ставитися до всієї
інформації, яку ви нам надаєте.
UKR

