
Звіт про військові злочини
Поліція Данії підтримує розслідування Міжнародного 
кримінального суду (МКС) щодо військових злочинів, 
геноциду та злочинів проти людства в Україні.

Заявите о совершенных 
военных преступлениях
Датская полиция поддерживает Международный уголовный суд (МУС) 
в расследовании военных преступлений, геноцида и преступлений 
против человечности, совершенных на территории Украины.

Report war crimes
The Danish National Police supports the investigation into 
war crimes, genocide and crimes against humanity in Ukraine 
conducted by the International Criminal Court (ICC).

What are war crimes?
War crimes, genocide and crimes against human-
ity’ is used as a collective designation for serious 
crimes such as homicide, torture, intentional 
attacks on civilians during an armed conflict, 
the forced relocation of populations, systematic 
assaults on specific population groups etc.

Contact details
Information on possible war crimes in Ukraine can 
be given to the Danish police if you contact a police 
station in person. Further details are available at 
the bottom of this flyer.

Please feel free to call the police at telephone 
number 114 if you need further details.

How does the police handle the 
information provided by you?
Based on reports from a number of nations, the 
International Criminal Court (ICC) in the Hague has 
launched an investigation into war crimes commit-
ted in Ukraine since 21 November 2013. 

The Danish National Police will contribute to the 
ICC investigation into war crimes in Ukraine in part-
nership with Europol and Eurojust. This includes 
that the police will gather and secure evidence and 
witness statements from Ukraine. The material will 
be shared with the ICC.

During the investigations, the Danish police will 
keep your information confidential. 

You can obtain further details by contacting the 
police.

Information about possible war crimes in Ukraine
The Danish police would like to hear from you if you have information about possible war crimes in 
Ukraine. Therefore, please contact the police if

• you yourself are a victim of a possible war crime.

• you have witnessed a possible war crime.

• you are in possession of evidence of possible war crimes in Ukraine. Such evidence could be 
photos, videos or social media platforms for sharing material. The evidence can be photos. 
videos etc. that you have taken or recorded yourself or photos, videos etc. that you have received 
from other persons who might still be in Ukraine.

• you know of other persons who are the victims of, who have witnessed, or have evidence of 
possible war crimes in Ukraine. In that case, you may encourage them to contact the Danish 
police. You may also pass on this flyer to the person in question.

North Zealand Police
Prøvestensvej 1
3000 Helsingør
Phone: +45 49 27 14 48
E-mail: nsj@politi.dk

Western Copenhagen 
Police
Birkelundsvej 2
2620 Albertslund
Phone: +45 43 86 14 48
E-mail: kbhv@politi.dk

Copenhagen Police
Politigården
1567 København V
Phone: +45 33 14 14 48
E-mail: kbh@politi.dk

Bornholm Police
Zahrtmannsvej 44
3700 Rønne
Phone: +45 56 90 14 48
E-mail: bornh@politi.dk



Що таке військові злочини? 
Військові злочини, геноцид та злочини проти 
людства є збірним терміном для тяжких злочи-
нів, таких як вбивства, катування, навмисні 
напади на цивільне населення під час зброй-
ного конфлікту, примусове переселення насе-
лення, систематичні напади на певні групи 
населення тощо. 

Контактні дані 
Інформацію про можливі воєнні злочини в 
Україні можна передати до поліції Данії, звер-
нувшись особисто до відділку поліції, додаткову 
контактну інформацію дивиться у нижній частині 
листівки. 

Ви завжди можете зателефонувати в поліцію 
за номером телефону 114, якщо вам потрібні 
додаткові вказівки.
 

Що поліція робить з вашою інформацією? 
Міжнародний кримінальний суд у Гаазі (МКС) 
після повідомлення від низки країн розпочав 
розслідування військових злочинів, скоєних в 
Україні з 21 листопада 2013 року. 

Данська поліція у співпраці з Європолом та 
Євроюстом сприятиме розслідуванню МКС 
військових злочинів в Україні. Це відбувається 
шляхом збору та забезпечення доказів та свід-
чень з України. Матеріал буде переданий в ICC.
 
Під час розслідування данська поліція конфі-
денційно оброблятиме вашу інформацію. 

Ви можете отримати додаткові вказівки, звер-
нувшись до поліції. 

Щодо можливих військових злочинів в Україні 
Данська поліція дуже хотіла б почути від вас, якщо у вас є інформація про можливі військові 
злочини в Україні. 

• Тому, будь ласка, зверніться до поліції, якщо 

• ви самі є жертвою можливого військового злочину. 

• ви стали свідком можливого військового злочину. 

• у вас є докази можливих військових злочинів в Україні. Це може напр. бути у вигляді 
фотографій, відео чи платформ у соціальних мережах, де поширюється такий матеріал. 
Доказами можуть бути як фотографії тощо, які ви зробили самі, так і отримали від інших 
людей, які ще можуть перебувати в Україні. 

• ви знаєте інших людей, які є жертвами, свідками чи мають докази можливих військових 
злочинів в Україні. У цьому випадку ви можете закликати їх звернутися до данської поліції. 
Ви також можете передати цю листівку особі. 

Что такое военные преступления?
Военные преступления, геноцид и преступле-
ния против человечности — собирательный 
термин для обозначения тяжких преступле-
ний, таких как убийства, пытки, умышленные 
нападения на гражданское население во время 
вооруженного конфликта, насильственное пере-
селение населения, систематические нападе-
ния на определенные группы населения и т. д.

Контактная информация
Имеющаяся у вас информация о возможных 
военных преступлениях на территории Украины 
может быть передана датской полиции при 
личном обращении в полицейский участок. 
Более подробную контактную информацию вы 
можете найти в нижней части брошюры.

Вы всегда можете связаться с полицией по 
телефону 114, если у вас есть необходимость 
получения дополнительного руководства к 
дальнейшим действиям.  

Как полиция обрабатывает 
полученную информацию?
Международный уголовный суд в Гааге (МУС) 
после уведомления от ряда стран, иницииро-
вал расследование военных преступлений, 
совершенных на территории Украины с 21 
ноября 2013 года. 

Датская полиция, в сотрудничестве с Европолом 
и Агентством Европейского союза по борьбе с 
преступностью (Евроджаст), способствует МУС 
в расследовании военных преступлений, совер-
шенных на территории Украины. Это происходит 
в т.ч. путем сбора и обеспечения доказательств 
и свидетельских показаний из Украины. Весь 
материал будет передан в МУС

В ходе обработки датской полицией полу-
ченной информации будет обеспечена 
конфиденциальность. 

За дополнительной информацией вы можете 
обратиться в полицию. 

О возможных военных преступлениях, совершенных на территории Украины
Если вы обладаете какой-либо информацией о возможном совершении военных преступле-
ний, просьба сообщить об этом в датскую полицию. Поэтому обратитесь в полицию, если

• вы являетесь жертвой возможного военного преступления 

• вы являетесь свидетелем возможного военного преступления

• в ваших руках имеются доказательства возможных военных преступлений, совершенных 
на территории Украины. Например, фотографии, видеозаписи или доказательства из соци-
альных сетей, где распространяется подобный материал. Доказательствами могут быть 
фотографии, которые сделали вы или которые вы получили от тех, кто, например, до сих 
пор находится на территории Украины. 

• вы знаете тех, кто является жертвой, свидетелем или имеет доказательства совершения 
возможных военных преступлений на территории Украины. Вы можете предложить им 
обратиться в датскую полицию. Вы также можете предложить им ознакомится с содержа-
нием данной брошюры. 

North Jutland Police
Jyllandsgade 27
9000 Aalborg
Phone: +45 96 30 14 48
E-mail: njyl@politi.dk

East Jutland Police
Ridderstræde 1
8000 Århus C
Phone: +45 87 31 14 48
E-mail: ojyl@politi.dk

Central & 
West Jutland Police
Nørreport 1
7500 Holstebro
Phone: +45 96 14 14 48
E-mail: mvjyl@politi.dk

Southeast Jutland 
Police
Holmboes Alle 2
8700 Horsens
Phone: +45 76 28 14 48
E-mail: sojyl@politi.dk

South Jutland Police
Kirkegade 76
6700 Esbjerg
Phone: +45 76 11 14 48
E-mail: sjyl@politi.dk

Funen Police
Hans Mules Gade 1-3
5000 Odense C
Phone: +45 66 14 14 48
E-mail: fyn@politi.dk

South Zealand & 
Lolland-Falster Police
Parkvej 50
4700 Næstved
Phone: +45 55 31 14 48
E-mail: ssj@politi.dk

Central & 
West Zealand Police
Skovbogade 3
4000 Roskilde
Phone: +45 46 35 14 48
E-mail: mvsj@politi.dk
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