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Події кривавого вівторка 18.02.2014 засвідчили, що
керований В. Януковичем антиконституційний авторитарний
режим перейшов до широкомасштабної війни проти
українського народу. Ця війна супроводжується новою
хвилею грубих порушень фундаментальних прав та
основоположних свобод людини. Використавши спеціально
вишколених провокаторів, які заздалегідь були інфільтровані
в середовище протестного руху, влада застосувала проти
учасників мирної ходи до Верховної Ради заборонені
законом силові методи і розпочала варварську «зачистку»
Майдану.

The events of bloody Tuesday - 02/18/2014 - confirmed that the
Viktor Yanukovych -controlled, anti constitutional and
authoritarian regime has now resorted to large-scale war against
the Ukrainian people. This war is accompanied by a new wave of
gross violations of fundamental human rights and basic individual
freedoms. Using specially trained provocateurs, who have been
infiltrated well in advance into the surroundings of the nonviolent
protest movement, the government has now used unlawful brut
force against the participants of a peaceful march to Parliament
and initiated a barbarous "cleansing" of the Maidan.

Шляхом жорстокого і непропорційного використання сили
для придушення легітимних протестних акцій
антиукраїнська влада прагне залякати все українське
суспільство. Громадяни України стали заручниками і
жертвами злочинних дій влади, яка виявилась
неспроможною до цивілізованого вирішення спровокованої її
власними діями політичної кризи. Відповіддю влади на
справедливі вимоги суспільства стали цинічні провокації та
злочини проти людяності, які чинять підвладні Президенту
В.Януковичу силові структури і підконтрольні їм
кримінальні елементи.

By cruel and disproportionate use of force to suppress legitimate
protest, the anti-Ukrainian authorities are trying to intimidate
Ukrainian society in its entirety. Citizens of Ukraine have become
hostages and victims of the criminal acts of government that has
proved to be incapable of finding a civilized solution to a political
crisis provoked by its own actions. The Government's responses
to the just demands of society have come in the form of cynical
provocations and crimes against humanity that have been
committed by President Yanukovych's security forces and the
criminal elements under their control.

Головна відповідальність за подальшу ескалацію порушень
прав людини, вбивства, нанесення тяжких тілесних
ушкоджень, тортури, переслідування за політичними
мотивами та інші злочини проти людяності лягають на
Президента України, його оточення та керівників силових
відомств. Водночас відповідальності підлягає будь-який
співробітник силових структур, причетний до скоєння
подібних злочинів. Комісія вважає, що співучасниками
злочинів проти людяності, які чинить особовий склад
«Беркуту» та Внутрішніх Військ, є керівники Збройних Сил
та Міністерства надзвичайних ситуацій України, оскільки
вони свідомо надали в розпорядження карателів збірні
пункти, військову техніку та спорядження. Комісія також
вважає, що співучасниками злочинного штурму Майдану є
керівники КМДА та столичного метрополітену, які свавільно
зупинили рух метропоїздів і, тим самим, позбавили жителів
Києва можливості прийти на допомогу захисникам свободи у
критичний момент. Разом з блокуванням силами ДАІ доріг
на підступах до Києва та Майдану, обмеженням трансляції 5го каналу, інформаційною блокадою, запровадженою на
офіційних та контрольованих владою каналах, всі зазначені
заходи практично рівнозначні запровадженню у незаконний
спосіб надзвичайного стану в столиці країни.

The primary responsibility for any further escalation of human
rights violations, including murder, grievous bodily harm, torture,
persecution on political grounds and other crimes against
humanity, falls directly on the President of Ukraine, his political
entourage and the heads of his security agencies . However, direct
liability also falls on any member of the law enforcement
agencies involved in the commission of such crimes . The
Commission considers that the accomplices of these crimes
against humanity, not only include the personnel of "Berkut" and
the internal security forces, but also the heads of the Armed
Forces and the Ministry of Emergencies of Ukraine, as they
deliberately provided to the government perpetrators at their
assembly points, military vehicles and equipment to be used
against peaceful protestors. The Commission also is of the
opinion that the accomplices of the criminal assault of
Independence Square [Maidan] are the leaders of the Kyiv City
State Administration and the City Metro system, which arbitrarily
stopped the movement of metro trains and thus deprived the
residents of Kyiv the opportunity to help the defenders of
freedom at a critical moment. However, the blocking of roads by
the traffic police on the outskirts of Kyiv and near the Maidan,
limiting the broadcast of TV Channel 5, and creating an
information blockade on officially controlled news and media
feeds, all these measures are practically equivalent to introducing
illegally a state of emergency in the capital.
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Комісія звертає увагу Президента України В. Януковича,
керівників силових відомств та всіх їхніх співробітників на
те, що відповідно до Конституції України громадяни мають
право на мирні акції протесту, а одним із основних завдань
правоохоронних органів є забезпечення громадського
порядку та захист життя і здоров’я людей. Співробітники
МВС та СБУ мають виконувати лише правоохоронні, а не
каральні функції.

The Commission draws the attention of the President of Ukraine,
Viktor Yanukovych, heads of security agencies and all of their
employees, that under the Constitution of Ukraine, citizens have
the right to peaceful protest, and one of the main tasks of the
police is to ensure public order and protect the life and health
people. Employees of the Ministry of Internal Affairs and
Security Service should be carrying out only protective law
functions - not punitive functions.

Комісія закликає співробітників правоохоронних органів за
жодних обставин не вдаватись до жорстокого і надмірного
застосування сили та спеціальних засобів, і нагадує їм, що
згідно зі статтею 60 Конституції України ніхто не
зобов’язаний виконувати явно злочинні розпорядження і
накази. Віддання і виконання явно злочинного наказу тягне
кримінальну відповідальність.

The Commission calls upon all members of law enforcement
agencies that under no circumstances should they participate in
the cruel and excessive use of force or take special actions against
peaceful protestors, and reminds them that under Article 60 of the
Constitution of Ukraine , no one is obliged to accept and execute
manifestly criminal orders and instructions. Issuance or
execution of clearly criminal orders entails criminal liability.

Комісія також наголошує, що злочини проти людяності не
мають терміну давності, а особи які їх вчинили, незалежно
від свого статусу, підлягають відповідальності згідно з
нормами національного та міжнародного права, а також
процедурами Міжнародного кримінального суду.

The Commission also notes that crimes against humanity have no
statute of limitations, and those who committed them, regardless
of their status, shall be liable in accordance with national and
international law and procedures of the International Criminal
Court.

Комісія вимагає від Президента В. Януковича негайно
припинити неправомірне застосування сили до мирних
учасників протестних акцій в місті Києві та в усіх регіонах
України.

The Commission calls on President Viktor Yanukovych to
immediately stop the unlawful use of force against peaceful
participants in protests in Kiev and throughout Ukraine .

Комісія звертається до міжнародного співтовариства і,
зокрема, до керівників європейських інституцій, урядів
західних демократій із закликом вжити індивідуальні санкції
проти В. Януковича та членів його команди, оскільки грубі
порушення прав людини в Україні спричинені їхньою
злочинною поведінкою.

The Commission calls on the international community and, in
particular, on the heads of the European institutions, the
governments of Western democracies, calling upon them to adopt
individual sanctions against V. Yanukovych and his team
members for their gross violations of human rights in Ukraine
caused by their criminal behavior .

Водночас, Комісія закликає громадян України єднатись та
чинити організований мирний спротив намаганням режиму
знищити демократію в Україні та перетворити її на сатрапію.
Тільки спільними зусиллями українська громадськість може
усунути від влади злочинців з метою відновлення в Україні
конституційного порядку, забезпечення поваги до людської
гідності, створення належних умов для кожної людини жити
в безпеці та достатку.

Also, the Commission calls on Ukrainian citizens to unite
Ukraine and undertake organized peaceful resistance to the
regime's attempts to destroy democracy in Ukraine and turn it
into a satrapy . Only the joint efforts of Ukrainian society can
remove from power the criminals and to restore constitutional
order in Ukraine, respect for human dignity and creating
appropriate conditions for everyone to live in security and
prosperity.

Київ 18.02.2014
Голова Комісії, Володимир Василенко

Kyiv February 18, 2014
Volodymyr Vassylenko -- Commission Chairman

For additional information on the Commission Click Here or go to
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