How to report information
about possible war crimes
in Ukraine
The Metropolitan Police is supporting
the International Criminal Court (ICC)
investigation regarding possible war
crimes, genocide and crimes against
humanity in Ukraine

How can you contact us?

The ICC Investigation

You can report your information to the War Crimes
Team through our online reporting portal at:

The ICC has opened an investigation into any
allegations of war crimes, crimes against humanity or
genocide, committed in Ukraine since 21 November
2013.

https://www.met.police.uk/advice/advice‐and‐
information/war‐crimes/af/report‐a‐war‐crime/
Or you can scan the QR code below:

How are we supporting the ICC?
The War Crimes Team is now working with our
partners to support the ICC and gather any evidence
here in the UK of such crimes in Ukraine.

Through this portal you will be able to upload any
digital media evidence you have of possible war
crimes, such as videos, images or audio clips.

Regarding possible war crimes in Ukraine:
•
•
•
•

Are you a victim of such crimes?
Have you witnessed any crimes?
Do you know anyone who has witnessed
such crimes?
Do you have any evidence of such
crimes?

If so, the Metropolitan Police War Crimes Team
invites you to contact us and send any evidence
you have through our online reporting portal.

The UK is a Party to the Rome Statute of the ICC, and is
one of several countries that referred the situation in
Ukraine to the ICC for investigation.

This evidence could be direct messages, images or
videos that friends or relatives here in the UK have
been sent direct by those in Ukraine.
Or it could be from somebody who was in Ukraine,
who may have witnessed or even been a victim of a
war crime, and has since travelled here to the UK.

What will we do with your information?

What is the War Crimes Team?
The War Crimes Team is part of the Metropolitan
Police’s Counter Terrorism Command.
We have a national responsibility for carrying out any
UK enquiries into war crimes and other core
international crimes, such as genocide and crimes
against humanity.

Your evidence could prove to be vital to the ICC
investigation. Our aim is to gather and preserve your
evidence so it can be shared with the ICC.
Evidence provided to and gathered by the Met’s War
Crimes Team will be shared with the ICC to assist with
their ongoing investigation.
We will treat all of the information you provide us in
confidence.
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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.
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