
ЗАЯВА
Верховної Ради України

Про визнання президента Російської Федерації Володимира Путіна 
воєнним злочинцем

Від імені Українського народу Верховна Рада України як єдиний орган 
законодавчої влади України:

беручи до уваги численні публічні заяви та рішення президента Російської 
Федерації Володимира Путіна, як глави держави й Верховного 
Головнокомандувача Збройними силами Російської Федерації, а також виконання 
цих заяв та рішень, які в сукупності свідчать про діяльність російської державної 
системи на чолі з її президентом спрямовану на знищення української національної 
культури, ідентичності та державності;

засуджуючи багаторічні публічні заяви президента Російської Федерації 
Володимира Путіна щодо поширення фальшивих даних про історію України;

враховуючи багаторічну послідовну і системну політику Російської Федерації 
на чолі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, націлену на 
масове знищення населення України, порушення суверенітету і територіальної 
цілісності України починаючи з лютого 2014 р. та ліквідацію національної 
державності України;

беручи до уваги агресивну, руйнівну, повномасштабну військову агресію, яка 
відбулася за наказом президента Російської Федерації Володимира Путіна і 
призвела до численних людських жертв, повного знищення окремих міст, містечок 
і сіл України, а також окупацію численних населених пунктів;

враховуючи організацію окупації окремих районів Луганської та Донецької 
областей, а також Автономної Республіки Крим та підписання Володимиром 
Путіним 18 березня 2014 р. Договору щодо прийняття в Російську Федерацію 
Республіки Крим та утворення в складі Російської Федерації нових суб'єктів, що не 
визнано та засуджено Генеральною асамблеєю Організації Об’єднаних Націй;

враховуючи підписання 21 лютого 2022 р. Володимиром Путіним указів про 
визнання незалежності  терористичних організацій «Луганська народна республіка» 
і «Донецька народна республіка»;

враховуючи залучення чоловіків-громадян України з окупованих територій до 
участі у війні проти України, що є серйозним порушенням норм міжнародного 
гуманітарного права, зокрема ст. 52, 130, Женевської конвенції про поводження з 
військовополоненими 1949 року, ст. 8 Римського статуту міжнародного 
кримінального суду та ст. 438 Кримінального кодексу України;

враховуючи повне ігнорування рішення Європейського суду з прав людини від 
01.03.2022 р., яким було зобов’язано Російську Федерацію утримуватися від 
військових нападів на цивільне населення та цивільні об’єкти;

керуючись положеннями нормам міжнародного права;



наголошуючи на необхідності співпраці демократичних держав задля 
припинення порушень загальновизнаних норм міжнародного права, до яких 
належить заборона злочинів проти людяності та воєнних злочинів;

враховуючи прийняту заяву Верховної Ради України «Про вчинення 
Російською Федерацією геноциду в Україні» а також визнання Російської Федерації 
державою – спонсором тероризму, докази зібрані українськими правоохоронними 
органами та заяви прокурора Міжнародного кримінального суду; 

розцінюючи зазначені вище дії президента Російської Федерації Володимира 
Путіна проти населення України як такі, що спрямовані на знищення Українського 
народу, Верховна Рада України цією Заявою:

1.  Визнає президента Російської Федерації Володимира Путіна воєнним злочинцем.

2. Верховна Рада України закликає Організацію Об’єднаних Націй, 
Європейський Парламент, Парламентську Асамблею Ради Європи, 
Парламентську Асамблею ОБСЄ, Парламентську Асамблею НАТО, уряди та 
парламенти іноземних держав, Міжнародний кримінальний суд та 
Міжнародний суд Організації Об’єднаних Націй визнати президента 
Російської Федерації Володимира Путіна воєнним злочинцем та сприяти 
притягненню його до відповідальності.
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