ЗАЯВА АСОЦІАЦІЇ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ
ЩОДО ВИЗНАННЯ ПРЕЗИДЕНТОМ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ТАК ЗВАНИХ «ДНР/ЛНР»
ТА ВВВЕДЕННЯ ВІЙСЬК НА ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ
Асоціація правників України (Асоціація, АПУ) категорично засуджує визнання Президентом
Російської Федерації так званих «ЛНР/ДНР», ратифікацію Державною Думою та Радою Федерації
країни-агресора «угоди» про дружбу, співпрацю, взаємну допомогу та введення великих
контингентів збройних сил Російської Федерації на тимчасово окуповані території Донецької та
Луганської областей.
21 лютого 2022 року Президент Російської Федерації підписав укази про визнання так званих
«ДНР/ЛНР», а вже ввечері того ж дня російські регулярні війська під приводом «забезпечення миру»
перетнули державний кордон України та зайшли на окуповані території. 22 лютого 2022 року
Державна Дума Російської Федерації, а потім і Рада Федерації одноголосно підтримали
ратифікацію «угоди» про дружбу, співпрацю, взаємну допомогу з псевдореспубліками, які, серед
іншого, передбачають можливість будівництва, використання та вдосконалення збройними силами
Російської Федерації військової інфраструктури та військових баз (об'єктів) на окупованих територіях.
Вкотре Російська Федерація грубо порушила принципи і норми міжнародного права, які
гарантують суверенітет та територіальну цілісність України як незалежної держави та
забороняють військову агресію. Здійснення та незаконне привласнення збройними силами
Російської Федерації «функції по підтримці миру» на окупованих ще у 2014 році Російською
Федерацією територіях є нелегітимним способом легалізації присутності військового контингенту
на території України з можливістю збільшення його кількості.
АПУ також твердо засуджує наміри Російської Федерації «легалізувати» будівництво військової
інфраструктури та військових баз (об'єктів) на окупованих територіях. АПУ наполягає на тому, що
розміщення будь-якої військової інфраструктури Російської Федерації, як і власне розміщення
збройних сил Російської Федерації, на території Донецької та Луганської областей є незаконним,
неприйнятним і є фактичною спробою анексувати східні області України.
Асоціація раніше вже засуджувала агресію з боку Російської Федерації та спроби визнання так
званих «ДНР/ЛНР». Враховуючи очевидні наміри Російської Федерації щодо подальшого порушення
територіальної цілісності України та з огляду на аналогічні дії Російської Федерації в інших
державах, зокрема Грузії та Молдові, АПУ закликає
ВЕРХОВНУ РАДУ УКРАЇНИ:
-

збільшити фінансування з державного бюджету на потреби Збройних Сил України з метою
забезпечення захисту території України в умовах відкритої та явної збройної агресії Російської
Федерації;

-

прискорити ратифікацію Римського статуту та імплементаційного законодавства, що
дозволить Міжнародному кримінальному суду повноцінно розглядати справи, які стосуються
ситуації в Україні, та забезпечать можливість притягнення вищого політичного та військового
керівництва Російської Федерації до реальної відповідальності на підставі норм
міжнародного кримінального права.

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ:
-

вжити системних заходів з метою підвищення обороноздатності країни;

-

терміново підписати проект Закону України № 2689 від 27.12.2019 «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального
та гуманітарного права», який необхідний для повноцінної ратифікації Україною Римського
статуту Міжнародного кримінального суду.

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ:
-

звернутись до Ради Безпеки ООН із закликом направити на територію Донецької та
Луганської областей Спостережну місію ООН для фіксації дій російських збройних сил та
окупаційних адміністрацій;

-

звернутись до Ради Європейського Союзу із закликом ініціювати створення та направлення на
території Донецької та Луганської областей незалежної міжнародної місії ЄС для
встановлення фактів агресії та порушення міжнародного права;

-

звернутись до Організації з Безпеки та Співробітництва в Європі із закликом продовжувати та
за необхідності посилити діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні з метою
збирання та щоденної публікації інформації про ситуацію на окупованих територіях
Донецької та Луганської областей;

-

звернутись до Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні із закликом продовжувати
та за необхідності посилити діяльність місії на сході України з метою надання гуманітарної
допомоги особам по обидва боки від лінії зіткнення в Донецькій і Луганській областях.

МІЖНАРОДНУ СПІЛЬНОТУ, В ТОМУ ЧИСЛІ СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ:
-

запровадити секторальні санкції проти Російської Федерації в сферах, які є критичними для
економіки та збройних сил держави-агресора;

-

посилити персональні санкції проти політичного та військового керівництва Російської
Федерації та їх оточення, керівників банків та юридичних осіб, причетних до здійснення
агресії;

-

відключити Російську Федерацію від міжнародної міжбанківської системи SWIFT та
блокувати доступ Російської Федерації до американського долара до повного виведення
військ з території України, з акваторій Чорного та Азовського морів та відведення від кордонів
України з Росією та Білоруссю.

АПУ нагадує, що будь-яке посягання на територіальну цілісність України та втручання Російської
Федерації в питання внутрішньої та зовнішньої політики України, в тому числі щодо членства
України в ЄС та НАТО, є недопустимим. Асоціація готова до співпраці з Верховною Радою, Урядом
та Президентом України, міжнародними організаціями та дипломатичними установами для
надання будь-якої юридичної підтримки, правової експертизи чи юридичного супроводу процесів в
міжнародних судових установах, необхідних для протидії збройній агресії Російської Федерації та
захисту суверенітету та територіальної цілісності України.

