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B9-0064/2023

Rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le binse a bhunú i dtaca le coir an fhogha i gcoinne 
na hÚcráine 
(b9-(RSP))

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint do na rúin uaithi roimhe seo, go háirithe na rúin sin an 19 Bealtaine 2022 
maidir leis an gcomhrac i gcoinne saoirse ó phionós i gcás coireanna cogaidh san 
Úcráin1, an 15 Meán Fómhair 2022 maidir le sáruithe ar chearta an duine i gcomhthéacs 
díbirt éigeantais sibhialtach de chuid na hÚcráine chuig an Rúis agus uchtú éigeantais 
leanaí de chuid na hÚcráine sa Rúis2, an 6 Deireadh Fómhair 2022 maidir le géarú na 
Rúise ar a cogadh foghach i gcoinne na hÚcráine3 agus an 23 Samhain 2022 maidir le 
Cónaidhm na Rúise a aithint mar urraitheoir stáit sceimhlitheoireachta4, rún inar 
thacaigh an Pharlaimint le bunú an bhinse speisialta idirnáisiúnta ad hoc maidir le coir 
an fhogha in aghaidh na hÚcráine,

– ag féachaint do Dhearbhú Londain an 13 Eanáir 1942,

– ag féachaint do Chairt na Náisiún Aontaithe,

– ag féachaint do Reacht na Róimhe den Chúirt Choiriúil Idirnáisiúnta, go háirithe 
Airteagal 8 bis de maidir le coir an fhogha,

– ag féachaint do rúin 2433 (2022), 2436 (2022), 2463 (2022) agus 2473 (2022) ó Thionól 
Parlaiminteach Chomhairle na hEorpa,

– ag féachaint don rún dar teideal ‘The Russian Federation’s war of aggression against 
Ukraine and its people, and its threat to security across the OSCE region’ [Cogadh 
foghach Chónaidhm na Rúise i gcoinne na hÚcráine agus a muintire, agus a bagairt ar 
an tslándáil ar fud réigiún ESCE] a glacadh ag an 29ú seisiún bliantúil de Thionól 
Parlaiminteach na hEagraíochta um Shlándáil agus Comhar san Eoraip ón 2 go dtí an 6 
Iúil 2022,

– ag féachaint do ráiteas comhpháirteach an 16 Deireadh Fómhair 2022 ó Airí Gnóthaí 
Eachtracha na hEastóine, na Laitvia agus na Liotuáine inar iarradh go mbunófaí binse 
speisialta i ndáil le coir an fhogha in aghaidh na hÚcráine,

– ag féachaint do ráiteas an 30 Samhain 2022 ó Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, 
Ursula von der Leyen, maidir leis an ngá atá le binse speisialta a bhunú chun coir an 
fhogha a rinne na Rúise i gcoinne na hÚcráine a imscrúdú agus a ionchúiseamh,

1 IO C 479, 16.12.2022, lch. 68.
2 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2022)0320.
3 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2022)0353.
4 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2022)0405.
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– ag féachaint do Riail 132(2) agus (4) dá Rialacha Nós Imeachta,

A. de bhrí, ó 2014 i leith, agus go háirithe tar éis an 24 Feabhra 2022 nuair a sheol an Rúis 
cogadh foghach neamhdhleathach, gan chúis gan údar i gcoinne na hÚcráine, go 
ndearna a fórsaí ionsaithe neamh-idirdhealaitheacha ar limistéir chónaithe agus ar 
bhonneagar sibhialtach, gur mharaigh sí na mílte sibhialtach de chuid na hÚcráine agus 
go ndearna siad gníomhartha sceimhlitheoireachta ar fud na tíre ag díriú ar chodanna 
éagsúla den bhonneagar sibhialtach amhail limistéir chónaithe, scoileanna, ospidéil, 
stáisiúin iarnróid, amharclanna, agus gréasáin uisce agus leictreachais; de bhrí go bhfuil 
na gníomhartha brúidiúla agus mídhaonna sin ina gcúis le bás, fulaingt, scriosadh agus 
easáitiú;

B. de bhrí gur dúnmharaíodh na mílte sibhialtach san Úcráin, lena n-áirítear na céadta 
leanbh, agus go ndearna fórsaí armtha na Rúise agus a n-ionadaithe líon mór daoine eile 
a chéasadh, a chiapadh, ionsaí gnéasach a dhéanamh orthu, iad a fhuadach nó a easáitiú 
le forneart nó iad a ghabháil as radharc; de bhrí go bhfuil doiciméadú críochnúil déanta 
ag grúpaí um chearta an duine agus ag misin breathnóirí idirnáisiúnta ar an iliomad 
ainghníomhartha a rinne fórsaí armtha na Rúise agus a n-ionadaithe i gcoinne 
sibhialtaigh de chuid na hÚcráine, amhail básuithe achomair, céasadh, éigniú agus 
ollchoinneáil sibhialtach in ionaid scagacháin, mar a thugtar orthu, chomh maith le 
huchtú éigeantais leanaí de chuid na hÚcráine agus díbirt éigeantais;

C. de bhrí gur urraitheoir stáit í Cónaidhm na Rúise ar an sceimhlitheoireacht agus gur stát 
í a úsáideann modhanna sceimhlitheoireachta;

D. de bhrí gurb ionann fogha Chónaidhm na Rúise i gcoinne na hÚcráine agus sárú 
leanúnach ar phrionsabail agus noirm Chairt na Náisiún Aontaithe, go háirithe Airteagal 
2(4) de, agus ar an dlí daonnúil idirnáisiúnta; de bhrí go bhfuil na mílte coireanna 
cogaidh agus coireanna in aghaidh an chine dhaonna déanta ag Cónaidhm na Rúise san 
Úcráin go dtí seo;

E. de bhrí gur aithin Comhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe sna rúin5 uaidh ‘the 
aggression by the Russian Federation against Ukraine’ [ionsaí ag Cónaidhm na Rúise i 
gcoinne na hÚcráine] go bhfuil an fogha ‘in violation of Article 2(4) of the UN Charter’ 
[ina shárú ar Airteagal 2(4) de Chairt na Náisiún Aontaithe] agus ‘that the Russian 
Federation must be held to account for any violations of international law in or against 
Ukraine, including its aggression in violation of the Charter of the United Nations’ 
[nach mór Cónaidhm na Rúise a thabhairt chun cuntais as aon sáruithe ar an dlí 
idirnáisiúnta san Úcráin nó ina coinne, lena n-áirítear an fogha a rinne sí de shárú ar 
Chairt na Náisiún Aontaithe];

F. de bhrí gur sheol an Chúirt Choiriúil Idirnáisiúnta agus an Chúirt Bhreithiúnais 

5 rúin ES-11/1 ó Chomhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe an 2 Márta 2022 dar teideal ‘Aggression against 
Ukraine’ [Fogha i gcoinne na hÚcráine] agus ES-11/2 an 24 Márta 2022 dar teideal ‘Humanmanitarian 
consequences of the aggression against Ukraine’ [Iarmhairtí daonnúla an fhogha i gcoinne na hÚcráine]; Rún ó 
Chomhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe an 15 Samhain 2022 (A/RES/ES-11/5) dar teideal ‘Furtherance 
of remedy and reparation for aggression against Ukraine’ [Leighis agus cúiteamh a chur chun cinn i leith fogha i 
gcoinne na hÚcráine].



PE741.384v01-00 4/6 RE\1270540GA.docx

GA

Idirnáisiúnta imscrúduithe ar na coireanna atá déanta ag Cónaidhm na Rúise, a 
chumhdaítear lena sainorduithe faoi seach, lena n-áirítear coir an chinedhíothaithe, 
coireanna cogaidh agus coireanna in aghaidh an chine dhaonna;

G. de bhrí go meastar i Rún Uimh. 33146 (1974) ó Chomhthionól Ginearálta na Náisiún 
Aontaithe, chomh maith le hAirteagal 8 bis de Reacht na Róimhe (1998) den Chúirt 
Choiriúil Idirnáisiúnta, gurb é is ‘coir an fhogha’ ann ná fogha a bheith á phleanáil, á 
ullmhú, á thionscnamh nó á chur i gcrích ag duine atá i riocht, go hiarbhír, rialú nó 
stiúradh a dhéanamh ar ghníomhaíocht pholaitiúil nó mhíleata Stáit, fogha arb ionann é, 
mar gheall ar a chineál, a thromchúis agus a scála, agus sárú follasach ar Chairt na 
Náisiún Aontaithe; de bhrí go gciallaíonn ‘fogha’ úsáid fornirt armtha ag Stát in aghaidh 
ceannasacht, iomláine chríochach nó neamhspleáchas polaitiúil Stáit eile, nó úsáid 
fornirt armtha ar aon slí eile atá ar neamhréir le Cairt na Náisiún Aontaithe; de bhrí, de 
réir Reacht na Róimhe den Chúirt Choiriúil Idirnáisiúnta, nach ionann coir an fhogha 
agus coireanna cogaidh nó coireanna in aghaidh an chine dhaonna;

H. de bhrí nach bhféadfadh an Chúirt Choiriúil Idirnáisiúnta coir fhoghach a imscrúdú ach 
amháin dá n-aontódh Cónaidhm na Rúise Reacht na Róimhe agus Leasuithe Kampala a 
shíniú agus a dhaingniú, rudaí nach bhfuil déanta aici go dtí seo, nó dá dtabharfadh 
Comhairle Slándála na Náisiún Aontaithe sainordú di imscrúdú den sórt sin a 
dhéanamh; de bhrí, dá bhrí sin, nach bhfuil aon dlínse ag an gCúirt Choiriúil 
Idirnáisiúnta sna himthosca reatha maidir le coir an fhogha i gcoinne na hÚcráine;

I. de bhrí go bhfuil an cogadh foghach a bhfuil an Rúis ina bhun i gcoinne na hÚcráine ar 
an ngníomh coiriúil is measa a rinne ceannaireacht pholaitiúil aon tíre san Eoraip ón 
Dara Cogadh Domhanda agus, dá bhrí sin, go bhfuil gá le freagairt dhlíthiúil iomchuí 
air;

J. de bhrí go bhfuil rúin glactha ag Parlaimintí Phoblacht na Liotuáine, na hÚcráine, na 
hEastóine, na hÍsiltíre, Phoblacht na Seice, na Fraince agus na Laitvia lena dtacaítear le 
binse idirnáisiúnta ad hoc speisialta a bhunú;

K. de bhrí gur fhógair Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen le déanaí, 
agus í ag leanúint de thacaíocht a thabhairt don Chúirt Choiriúil Idirnáisiúnta, go raibh 
sé beartaithe ag an gCoimisiún cúirt speisialaithe a bhunú le tacaíocht ó na Náisiúin 
Aontaithe chun coir an fhogha atá déanta ag an Rúis a imscrúdú agus a ionchúiseamh;

1. ag cur béim ar a phráinní atá sé d’institiúidí an Aontais agus do na Ballstáit a bheith ar 
thús cadhnaíochta maidir le binse speisialta ad hoc a chruthú chun coir an fhogha a 
rinne ceannaireacht pholaitiúil agus mhíleata Chónaidhm na Rúise agus a 
comhghuaillithe i gcoinne na hÚcráine a ionchúiseamh; á mheas gur cheart binse den 
sórt sin a chur ar bun gan mhoill ar bhonn comhaontú idirnáisiúnta idir tíortha atá ar aon 
intinn le chéile, le tacaíocht ó Chomhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe; á 

6 I Rún 3314 (XXIX) ó Chomhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe an 14 Nollaig 1974, sainmhínítear fogha 
mar ‘úsáid fornirt armtha ag Stát i gcoinne cheannasacht, iomláine chríochach nó neamhspleáchas polaitiúil Stáit 
eile, nó ar aon slí eile nach bhfuil i gcomhréir le Cairt na Náisiún Aontaithe’ agus luaitear ann gur ‘coir in 
aghaidh na síochána idirnáisiúnta’ é cogadh foghach agus ‘go n-eascraíonn freagracht idirnáisiúnta as an 
bhfogha’. 
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chreidiúint go líonfaí an bhearna mhór sa leagan amach institiúideach idirnáisiúnta atá 
ann faoi láthair maidir leis an gceartas coiriúil dá mbunófaí binse den sórt sin agus gur 
cheart é a bheith bunaithe ar na caighdeáin agus ar na prionsabail a bhfuil feidhm acu 
maidir leis an gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta mar a leagtar amach i Reacht na Róimhe;

2. á mholadh go láidir don Aontas agus dá Bhallstáit, in éineacht lena gcomhpháirtithe, 
lena n-áirítear eagraíochtaí réigiúnacha amhail Comhairle na hEorpa, ‘comhghuaillíocht 
na dtíortha toilteanacha’ a bhunú chun bheith ar thús cadhnaíochta maidir le ceartas 
idirnáisiúnta a bhaint amach agus dlús a chur leis an gcomhrac i gcoinne saoirse na 
Rúise ó phionós as a fogha, trí thosaíocht a thabhairt don tsaincheist seo ina cuid 
iarrachtaí idirnáisiúnta agus trí thús a chur le bunú binse speisialta maidir le coir an 
fhogha i gcoinne na hÚcráine; á chur in iúl gur geal léi, i ndáil leis sin, an ráiteas ó 
Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, Ursula von der Leyen, ina moltar binse speisialta a 
bhunú maidir le coir an fhogha i gcoinne na hÚcráine;

3. á mheas gur cheart dlínse a bheith ag an mbinse speisialta chun ceannaireacht 
shinsearach pholaitiúil agus mhíleata Chónaidhm na Rúise a imscrúdú agus a 
ionchúiseamh; á mholadh gur cheart don bhinse speisialta imscrúdú agus ionchúiseamh 
a dhéanamh ar choireanna foghacha i gcoinne na hÚcráine, arna ndéanamh ar chríoch 
na hÚcráine ó mhí Feabhra 2014 i leith, agus i gcomhréir leis an sainmhíniú ar choir an 
fhogha mar a shonraítear in Airteagal 8 bis de Reacht na Róimhe;

4. á iarraidh go mbainfí úsáid ghníomhach as taidhleoireacht phoiblí an Aontais agus as 
cumarsáid straitéiseach chun tacú leis an mbinse speisialta a chruthú;

5. á mheas go mbeadh bunú an bhinse speisialta ina chomhlánú ar iarrachtaí 
imscrúdaitheacha na Cúirte Coiriúla Idirnáisiúnta agus a hIonchúisitheora, ós rud é go 
ndíreodh sé ar chinedhíothú líomhnaithe, ar choireanna cogaidh líomhnaithe agus ar 
choireanna in aghaidh an chine dhaonna san Úcráin;

6. ag tabhairt dá haire gur cheart don bhinse speisialta oibriú i ndlúthchomhar leis an 
gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta agus, dá bhrí sin, gur cheart suíomh a bheith aige sa Háig;

7. ag leagan béim ar an bhfíoras gur cheart tús a chur le hobair ullmhúcháin an Aontais ar 
an mbinse speisialta gan mhoill agus díriú ar na socruithe a bhunú don bhinse speisialta 
i gcomhar leis an Úcráin agus le geallsealbhóirí idirnáisiúnta ábhartha, agus an taithí a 
fuarthas ó Shain-Dlísheomraí na Cosaive á cur san áireamh;

8. á iarraidh ar institiúidí an Aontais, go háirithe an Coimisiún agus an tSeirbhís Eorpach 
Gníomhaíochta Seachtraí, tacaíocht a chur ar fáil idir an dá linn chun oifig eatramhach 
ionchúisitheora (IPO) a bhunú sa Háig agus ag tabhairt dá haire gur chéim phraiticiúil 
an-tábhachtach a bheadh i mbunú an IPO sin san imscrúdú agus san ionchúiseamh a 
dhéanfaidh an binse speisialta a bheidh ann amach anseo ar choir an fhogha i gcoinne na 
hÚcráine;

9. á éileamh gur cheart don bhinse speisialta imscrúdú agus ionchúiseamh a dhéanamh ar 
cheannaire neamhdhlisteanach na Bealarúise, Aliaksandr Lukashenka, as cead a 
thabhairt do chríoch a thíre a úsáid chun gníomhartha foghacha a dhéanamh in aghaidh 
tríú tír, ar coir fhoghach é faoi Airteagal 8 bis (2)(f) de Reacht na Róimhe;
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10. á chreidiúint go láidir go dtabharfadh bunú an bhinse speisialta sin maidir le coir an 
fhogha comhartha an-soiléir do shochaí na Rúise agus don chomhphobal idirnáisiúnta 
araon gur féidir Putin agus ceannaireacht pholaitiúil agus mhíleata na Rúise a chiontú 
sna coireanna a rinneadh san Úcráin; á chur i bhfios go láidir go mbeadh bunú an bhinse 
sin ina chomhartha soiléir don scothaicme pholaitiúil agus ghnó sa Rúis nach féidir a 
thuilleadh le Cónaidhm na Rúise faoi cheannaireacht Putin filleadh ar ‘gnó mar is 
gnách’ leis an Iarthar;

11. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig Leas-Uachtarán an 
Choimisiúin/Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas 
Slándála, chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún, chuig rialtais agus parlaimintí na 
mBallstát, chuig Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe, chuig Comhairle na hEorpa, chuig an 
Eagraíocht um Shlándáil agus Comhar san Eoraip, chuig Oifig Ard-Choimisinéir na 
Náisiún Aontaithe um Chearta an Duine, chuig Oifig Ard-Choimisinéir na Náisiún 
Aontaithe le haghaidh Dídeanaithe, chuig Coiste Idirnáisiúnta na Croise Deirge, chuig 
an gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta, chuig tíortha an G7, chuig Uachtarán, Rialtas agus 
Parlaimint Chónaidhm na Rúise agus chuig Uachtarán, Rialtas agus Parlaimint na 
hÚcráine.


