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Резолюция на Европейския парламент относно учредяването на трибунал за 
наказване на престъплението агресия, извършено срещу Украйна 
(b9-(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид предишните си резолюции, и по-специално резолюциите от 19 
май 2022 г. относно борбата срещу безнаказаността на военните престъпления в 
Украйна1, от 15 септември 2022 г. относно нарушенията на правата на човека в 
контекста на принудителното депортиране на украински цивилни лица в Русия и 
принудителното осиновяване на украински деца в Русия2, от 6 октомври 2022 г. 
относно ескалацията на агресивната война на Русия срещу Украйна3 и от 23 
ноември 2022 г. относно признаване на Руската федерация за държава спонсор на 
тероризма4, в които Парламентът подкрепи създаването на ad hoc международен 
специален трибунал за престъплението агресия срещу Украйна,

– като взе предвид Лондонската декларация от 13 януари 1942 г.,

– като взе предвид Устава на ООН,

– като взе предвид Римския статут на Международния наказателен съд, и по-
специално член 8 bis от него относно престъплението агресия,

– като взе предвид резолюции 2433 (2022), 2436 (2022), 2463 (2022) и 2473 (2022) на 
Парламентарната асамблея на Съвета на Европа,

– като взе предвид резолюцията, озаглавена „Агресивната война на Руската 
федерация срещу Украйна и нейния народ и заплахата от нея за сигурността в 
региона на ОССЕ“, приета на 29-ата годишна сесия на Парламентарната асамблея 
на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа от 2 до 6 юли 2022 г.,

– като взе предвид съвместното изявление от 16 октомври 2022 г. на министрите на 
външните работи на Естония, Латвия и Литва, в което се призовава за създаването 
на специален трибунал за престъплението агресия срещу Украйна,

– като взе предвид изявлението от 30 ноември 2022 г. на председателя на 
Европейската комисия Урсула фон дер Лайен относно необходимостта от 
създаване на специален трибунал за разследване и наказателно преследване на 
престъплението агресия на Русия срещу Украйна,

– като взе предвид член 132, параграфи 2 и 4 от своя Правилник за дейността,

1 ОВ C 479, 16.12.2022 г., стр. 68.
2 Приети текстове, P9_TA(2022)0320.
3 Приети текстове, P9_TA(2022)0353.
4 Приети текстове, P9_TA(2022)0405.



RE\1270540BG.docx 3/6 PE741.384v01-00

BG

А. като има предвид, че от 2014 г. насам и по-специално след 24 февруари 2022 г., 
когато Русия започна незаконна, непровокирана и неоправдана агресивна война 
срещу Украйна, нейните сили извършиха безразборни нападения срещу жилищни 
райони и гражданска инфраструктура, убиха хиляди украински цивилни лица и 
извършиха терористични действия в цялата страна, насочени срещу различни 
елементи на гражданската инфраструктура, като жилищни райони, училища, 
болници, железопътни гари, театри и водоснабдителни и електроснабдителни 
мрежи; като има предвид, че тези брутални и нечовешки действия причиняват 
смърт, страдание, унищожение и разселване;

Б. като има предвид, че хиляди цивилни лица бяха убити в Украйна, включително 
стотици деца, а много други бяха изтезавани, тормозени, сексуално нападнати, 
бяха отвлечени или насилствено разселени от руските въоръжени сили и техните 
марионетни сили или изчезнаха; като има предвид, че групи за защита на правата 
на човека и международни мисии за наблюдение документираха подробно 
многобройните жестокости, извършени от руските въоръжени сили и техните 
марионетни сили срещу украински цивилни лица, например екзекуции по бърза 
процедура, изтезания, изнасилвания и масово задържане на цивилни лица в т.нар. 
центрове за филтриране, както и насилствено осиновяване на украински деца и 
принудително депортиране;

В. като има предвид, че Руската федерация е държава спонсор на тероризма и е 
държава, която използва терористични средства;

Г. като има предвид, че агресията на Руската федерация срещу Украйна е трайно 
нарушение на принципите и нормите на Устава на Организацията на обединените 
нации, по-специално член 2, параграф 4 от него, и на международното 
хуманитарно право; като има предвид, че досега Руската федерация е извършила 
хиляди военни престъпления и престъпления срещу човечеството в Украйна;

Д. като има предвид, че в своите резолюции5 Общото събрание на ООН призна 
„агресията на Руската федерация срещу Украйна“ като „нарушение на член 2, 
параграф 4 от Устава на ООН“ и че „от Руската федерация трябва да се търси 
отговорност за нарушенията на международното право във или срещу Украйна, 
включително за агресията ѝ в нарушение на Устава на Организацията на 
обединените нации“;

Е. като има предвид, че Международният наказателен съд и Международният съд 
започнаха разследвания на престъпленията, извършени от Руската федерация, 
които са в сферата на съответната им компетентност, включително 
престъплението геноцид, военни престъпления и престъпления срещу 
човечеството;

5 Резолюции на Общото събрание на ООН ES-11/1 от 2 март 2022 г., озаглавена „Агресия срещу 
Украйна“, и ES-11/2 от 24 март 2022 г., озаглавена „Хуманитарни последици от агресията срещу 
Украйна“; Резолюция на Общото събрание на ООН от 15 ноември 2022 г. (A/RES/ES-11/5), озаглавена 
„Други средства за правна защита и обезщетение за агресията срещу Украйна“.
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Ж. като има предвид, че Резолюция № 33146 (1974) на Общото събрание на ООН, 
както и член 8 bis от Римския статут (1998) на Международния наказателен съд, 
определят, че „престъплението агресия“, състоящо се в планирането, 
подготовката, започването или изпълнението от лице, което е в състояние 
ефективно да упражнява контрол върху или да ръководи политическите или 
военните действия на дадена държава, съставлява акт на агресия, който поради 
своя характер, тежест и мащаб представлява явно нарушение на Устава на 
Организацията на обединените нации; като има предвид, че „акт на агресия“ 
означава използването на въоръжена сила от държава срещу суверенитета, 
териториалната цялост или политическата независимост на друга държава или по 
всякакъв друг начин, несъвместим с Устава на Организацията на обединените 
нации; като има предвид, че съгласно Римския статут на Международния 
наказателен съд престъплението агресия се различава от военните престъпления 
или от престъпленията срещу човечеството;

З. като има предвид, че разследването на престъплението агресия от страна на 
Международния наказателен съд би било възможно само ако Руската федерация 
се съгласи да подпише и ратифицира Римския статут и измененията от Кампала, 
което тя все още не е направила, или ако Съветът за сигурност на ООН му 
възложи да проведе такова разследване; като има предвид, че поради това при 
настоящите обстоятелства Международният наказателен съд няма юрисдикция по 
отношение на престъплението агресия срещу Украйна;

И. като има предвид, че агресивната война, водена от Русия срещу Украйна, е най-
възмутителното престъпно деяние, извършвано от политическото ръководство на 
държава в Европа от Втората световна война насам, и следователно изисква 
подходящ правен отговор;

Й. като има предвид, че парламентите на Република Литва, Украйна, Естония, 
Нидерландия, Чешката република, Франция и на Латвия приеха резолюции в 
подкрепа на учредяването на специален международен трибунал;

К. като има предвид, че председателят на Европейската комисия Урсула фон дер 
Лайен наскоро обяви, че макар да продължава да подкрепя Международния 
наказателен съд, Комисията предлага да се създаде специализиран съд, подкрепен 
от Организацията на обединените нации, който да разследва и преследва по 
съдебен ред престъплението агресия на Русия;

1. подчертава необходимостта и неотложната спешност институциите на ЕС и 
държавите членки да поемат водеща роля в създаването на специален ad hoc 
трибунал за наказателно преследване на престъплението агресия срещу Украйна, 
извършено от политическото и военното ръководство на Руската федерация и 
нейните съюзници; счита, че такъв трибунал следва да бъде създаден незабавно 

6 Резолюция 3314 (XXIX) на Общото събрание на ООН от 14 декември 1974 г. определя агресията като 
„използването на въоръжена сила от държава срещу суверенитета, териториалната цялост или 
политическата независимост на друга държава или по всякакъв друг начин, несъвместим с Устава на 
Организацията на обединените нации“ и установява, че „агресивната война е престъпление срещу 
международния мир“ и че „агресията поражда международна отговорност“. 
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въз основа на международно споразумение между държави съмишленици, с 
подкрепата на Общото събрание на ООН; счита, че създаването на такъв трибунал 
ще запълни голямата празнина в настоящата институционална структура на 
международното наказателно правосъдие и следва да се основава на стандартите 
и принципите, които се прилагат за Международния наказателен съд, както е 
предвидено в Римския статут;

2. силно насърчава ЕС и неговите държави членки, заедно с техните партньори, 
включително регионални организации като Съвета на Европа, да създадат 
„коалиция на желаещите“, която да поеме водеща роля в осигуряването на 
международно правосъдие и да засили борбата срещу безнаказаността на Русия за 
нейната агресия, като даде приоритет на този въпрос в международните си усилия 
и инициира създаването на специален трибунал за престъплението агресия срещу 
Украйна; приветства във връзка с това изявлението на председателя на 
Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, с което се предлага създаването на 
специален трибунал за престъплението агресия срещу Украйна,

3. счита, че специалният трибунал следва да има юрисдикция за разследване и 
наказателно преследване на висшето политическо и военно ръководство на 
Руската федерация; предлага специалният трибунал да разследва и преследва по 
съдебен ред престъпленията агресия срещу Украйна, извършени на територията 
на Украйна от февруари 2014 г. насам, и в съответствие с определението за 
престъплението агресия, установено в член 8 bis от Римския статут;

4. призовава за активно използване на публичната дипломация и стратегическата 
комуникация на ЕС в подкрепа на създаването на специалния трибунал;

5. счита, че създаването на специалния трибунал би допълнило усилията на 
Международния наказателен съд и неговия прокурор за провеждането на 
разследване, тъй като той ще се съсредоточи върху твърденията за геноцид, 
военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени в Украйна;

6. отбелязва, че специалният трибунал следва да работи в тясно сътрудничество с 
Международния наказателен съд и поради това следва да има седалище в Хага;

7. подчертава, че подготвителната работа на ЕС относно специалния трибунал 
следва да започне незабавно и да се съсредоточи върху установяването на 
договорености за специалния трибунал в сътрудничество с Украйна и съответните 
международни заинтересовани страни, като се вземе предвид опитът, натрупан от 
специализираните състави за Косово;

8. призовава институциите на ЕС, по-специално Комисията и Европейската служба 
за външна дейност, междувременно да предоставят подкрепа за създаването на 
временна прокуратура в Хага и отбелязва, че създаването на тази прокуратура би 
било много важна практическа стъпка напред в разследването и наказателното 
преследване от страна на бъдещия специален трибунал за престъплението агресия 
срещу Украйна;

9. изисква специалният трибунал също така да разследва и да преследва по съдебен 
ред незаконния лидер на Беларус Александър Лукашенко за разрешаване на 
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използването на територията на неговата държава за извършване на актове на 
агресия срещу трета държава, което е престъпление агресия съгласно член 8 bis, 
параграф 2, буква е) от Римския статут;

10. изразява твърдо убеждение, че създаването на този специален трибунал за 
престъплението агресия би изпратило много ясен сигнал както до руското 
общество, така и до международната общност, че Путин и руското политическо и 
военно ръководство могат да бъдат осъдени за престъпленията, извършени в 
Украйна; подчертава, че създаването на този трибунал би било също така ясен 
сигнал за политическия и стопанския елит в Русия, че вече не е възможно Руската 
федерация под ръководството на Путин да се върне към отношенията на 
„обичайната практика“ със Запада;

11. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 
заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на 
Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, на 
Генералния секретар на Организацията на обединените нации, на Съвета на 
Европа, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, на Службата 
на Върховния комисар по правата на човека на ООН, на Службата на Върховния 
комисар на ООН за бежанците, на Международния комитет на Червения кръст, на 
Международния наказателен съд, на държавите от групата Г-7, на президента, 
правителството и парламента на Руската федерация и на президента, 
правителството и парламента на Украйна.


