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Генеральному прокурору України І. Венедіктовій, zvern@gp.gov.ua  

Тема: Закликаємо зняти всі звинувачення проти Руслана Коцаби та притягнути до кримінальної 

відповідальності розпалювачів ненависті та причетних до актів насильства  

Брюссель, 6 жовтня 2021 року  

Шановний Генеральний прокуроре,  

від імені Європейського бюро відмови з мотивів сумління я звертаюся до Вас із закликом негайно та 

беззастережно припинити кримінальне переслідування проти українського журналіста, пацифіста та 

відмовника з мотивів сумління Руслана Коцаби за те лише, що він публічно висловив свої пацифістські 

погляди. Ми вважаємо його справу очевидним політично вмотивованим переслідуванням, що порушує 

його права на свободу вираження поглядів та свободу думки, совісті та віросповідання, гарантовані 

статтями 18 і 19 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права та статтями 9 і 10 

Європейської конвенції з прав людини.  

Крім того, ми були шоковані нападами ультраправих на Руслана Коцабу в день судового розгляду 

справи, 22 січня 2021 року, що загрожували його життю, а також 25 червня 2021 року, коли його око 

було серйозно ушкоджене ультраправим нападником, що застосував зеленку. Однак поліція не 

затримала жодного з нападників і не вжила ніяких заходів для припинення політичного насильства та 

тиску на суд. Тому ми закликаємо Вас забезпечити арешт та притягнення до відповідальності осіб, 

причетних до розпалювання ненависті та актів насильства.  

Ми висловлюємо свою солідарність з Русланом Коцабою і закликаємо Вас гарантувати, що всі пацифісти 

в Україні, включаючи активістів нашої організації-члена, Українського Руху Пацифістів, мають 

можливість вільно висловлювати свою думку та продовжувати свою ненасильницьку діяльність. Ми 

також закликаємо Вас захищати право на відмову від військової служби з мотивів сумління відповідно 

до європейських та міжнародних стандартів, зокрема, стандартів, встановлених Європейським судом з 

прав людини.  

З повагою,  

 
Алексія Цуні 

 Президент 

 

 

 

 

 

EBCO (Європейське бюро відмови з мотивів сумління) було засноване у Брюсселі 1979 року як парасолькова структура 

для національних асоціацій відмовників з мотивів сумління в європейських країнах з метою адвокації права на відмову з 

мотивів сумління від підготовки до війни та будь-якого іншого виду військової діяльності як основного права людини. Бюро 
має статус участі в Раді Європи з 1998 року і є членом її Конференції міжнародних неурядових організацій з 2005 року. 
Бюро забезпечує експертизу та юридичні висновки для Генерального директорату з прав людини та правових питань Ради 

Європи. Бюро бере участь у складанні щорічного звіту Комітету з питань громадянських свобод, юстиції та внутрішніх 
справ Європейського Парламенту щодо застосування державами-членами його резолюцій щодо відмови з мотивів сумління 
та цивільної служби, як визначено у “Bandrés Molet & Bindi Resolution” 1994 року. Бюро є повноправним учасником 

Європейського молодіжного форуму з 1995 року.  


