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Високоповажній пані Ірині Венедіктовій, Генеральному прокурору України 

 
Шановна пані Генеральний прокуроре! 

 

Я звертаюся до Вас від імені Антивоєнного Інтернаціоналу з проханням про негайне і 
безумовне припинення кримінального переслідування Руслана Коцаби, журналіста, 
пацифіста та ідейного відмовника від військової служби. Руслан Коцаба просто 
висловлював свої пацифістські погляди і кримінальне провадження проти нього є 
завідомо політично мотивованим. 

Свобода думки та свобода вираження поглядів, свобода совісті та релігії, а також ідейна 
відмова від військової служби є фундаментальними правами людини, гарантованими 
статтями 34, 35 Конституції України, статтями 18, 19 Міжнародного пакту про 
громадянські та політичні права та статтями 9, 10 Європейської конвенції з прав людини. 
Ніхто не має піддаватися покаранню за здійснення прав людини та протест проти 
примусової військової служби. 

Ми висловлюємо свою солідарність з Русланом Коцабою та закликаємо прокуратуру 
діяти у справі Коцаби на основі прав людини та верховенства права, без політичних 
упереджень. Оскільки міжнародне громадянське суспільство стурбоване судом над 
Коцабою, ми просимо Вас особисто проконтролювати обвинувачення і хід судового 
розгляду та гарантувати, що обвинувачення скасує політично мотивовані звинувачення та 
відмовиться від вимог засудити Руслана Коцабу до 13 років позбавлення волі з 
конфіскацією майна, що є явно непропорційним покаранням за вираження пацифістських 
поглядів. 

Ми також закликаємо Вас гарантувати, щоб всі пацифісти в Україні, включаючи активістів 
нашої членської організації, Українського Руху Пацифістів, мали можливість вільно 
висловлювати свої думки та продовжувати свою ненасильницьку діяльність. Крім того, ми 
просимо захищати право на ідейну відмову від військової служби відповідно до 
європейських та міжнародних стандартів, серед іншого, стандартів, встановлених 
Європейським Судом з прав людини та Організацією Об'єднаних Націй. 

 
З повагою, 

 
 
Ігор Секе 
 
Головуючий Виконавчого Комітету Антивоєнного Інтернаціоналу 
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