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B9-0064/2023

Az Európai Parlament állásfoglalása az Ukrajna elleni agresszió bűntettével foglalkozó 
törvényszék létrehozásáról 
(2022/3017(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel korábbi állásfoglalásaira, különösen az ukrajnai háborús bűncselekmények 
büntetlensége elleni küzdelemről szóló, 2022. május 19-i állásfoglalására1, az emberi 
jogoknak az ukrán polgári lakosság kényszerdeportálása és ukrán gyermekek 
oroszországi kényszeradoptálása összefüggésében történő megsértéséről szóló, 2022. 
szeptember 15-i állásfoglalására2, az Ukrajna elleni agresszív háború Oroszország általi 
eszkalálásáról szóló, 2022. október 6-i állásfoglalására3, valamint az Oroszországi 
Föderációnak a terrorizmust támogató állammá nyilvánításáról szóló, 2022. november 
23-i állásfoglalására4, amelyekben a Parlament támogatta az Ukrajna elleni agresszió 
bűntettével foglalkozó ad hoc különleges nemzetközi törvényszék létrehozását,

– tekintettel az 1942. január 13-i Londoni Nyilatkozatra,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Alapokmányára,

– tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútumára, különösen annak az 
agresszió bűncselekményéről szóló 8a. cikkére,

– tekintettel az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 2433(2022), 2436(2022), 
2463(2022) és 2473(2022) számú határozatára,

– tekintettel az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet Parlamenti 
Közgyűlésének 2022. július 2–6-i 29. éves ülésszakán elfogadott, „Az Oroszországi 
Föderáció Ukrajna és népe elleni agresszív háborúja és az EBESZ-régió biztonságát 
fenyegető veszély” című állásfoglalásra,

– tekintettel Észtország, Lettország és Litvánia külügyminisztereinek 2022. október 16-i 
közös nyilatkozatára, amelyben felszólítanak az Ukrajna elleni agresszió bűntettével 
foglalkozó különleges törvényszék létrehozására,

– tekintettel Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének 2022. november 
30-i nyilatkozatára, amely szerint különleges törvényszéket kell létrehozni Oroszország 
Ukrajna elleni agressziójának kivizsgálására és büntetőeljárás alá vonására,

– tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) és (4) bekezdésére,

A. mivel 2014 óta, valamint különösen 2022. február 24. óta, amikor Oroszország 

1 HL C 479., 2022.12.16., 68. o
2 Elfogadott szövegek, P9_TA(2022)0320.
3 Elfogadott szövegek, P9_TA(2022)0353.
4 Elfogadott szövegek, P9_TA(2022)0405.
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elindította jogellenes, provokáció nélküli és indokolatlan agresszív háborúját Ukrajna 
ellen, erői válogatás nélkül támadtak lakóövezeteket és a polgári infrastruktúrát, több 
ezer ukrán polgári személyt öltek meg, és országszerte terrorcselekményeket hajtottak 
végre különböző polgári infrastruktúrák, például lakóövezetek, iskolák, kórházak, 
vasútállomások, színházak, valamint víz- és villamosenergia-hálózatok ellen; mivel 
ezek a brutális és embertelen cselekmények halált, szenvedést és pusztítást okoznak, és 
az embereket lakóhelyük elhagyására kényszerítik;

B. mivel az orosz fegyveres erők és megbízottjaik sok ezer polgári személyt, köztük 
gyermekek százait gyilkolták meg Ukrajnában, és még ennél is sokkal többeket 
kínoztak meg, zaklattak, bántalmaztak szexuálisan, raboltak el, kényszerítettek 
lakóhelyük elhagyására vagy tüntettek el; mivel az emberi jogi csoportok és a 
nemzetközi megfigyelő missziók alaposan dokumentálták az orosz fegyveres erők és 
megbízottjaik által az ukrán polgári személyekkel szemben elkövetett számos atrocitást, 
például a törvénytelen kivégzéseket, a kínzást, a nemi erőszakot és polgári személyek 
úgynevezett szűrőközpontokban történő tömeges fogva tartását, valamint az ukrán 
gyermekek kényszeradoptálását és a kényszerdeportálásokat;

C. mivel az Oroszországi Föderáció a terrorizmust támogató és terrorista eszközöket 
használó állam;

D. mivel az Oroszországi Föderáció Ukrajna elleni agressziója az Egyesült Nemzetek 
Alapokmányában, és különösen a 2. cikkének (4) bekezdésében foglalt elvek és 
normák, valamint a nemzetközi humanitárius jog folyamatos megsértését jelenti; mivel 
az Oroszországi Föderáció eddig több ezer háborús bűncselekményt és emberiesség 
elleni bűncselekményt követett el Ukrajnában;

E. mivel az ENSZ Közgyűlése határozataiban elismerte5, hogy „az Oroszországi Föderáció 
Ukrajna elleni agressziója sérti az ENSZ Alapokmánya 2. cikkének (4) bekezdését”, és 
hogy „az Oroszországi Föderációt felelősségre kell vonni a nemzetközi jog Ukrajnában 
vagy Ukrajna ellenében elkövetett megsértéseiért, beleértve az Egyesült Nemzetek 
Alapokmányát sértő agresszióját is”;

F. mivel a Nemzetközi Büntetőbíróság és a Nemzetközi Bíróság nyomozásokat indított az 
Oroszországi Föderáció által elkövetett olyan bűncselekményekkel kapcsolatban, 
amelyekre megbízatásuk kiterjed, ideértve a népirtás bűncselekményét, a háborús 
bűncselekményeket és az emberiesség elleni bűncselekményeket is;

G. mivel az ENSZ Közgyűlésének 3314 (1974) sz. határozata6, valamint a Nemzetközi 
Büntetőbíróság Római Statútumának (1998) 8a. cikke szerint „az agresszió bűntette” 

5 Az ENSZ Közgyűlésének „Az Ukrajna elleni agresszió” című, 2022. március 2-i ES-11/1. sz. határozata és az 
Ukrajna elleni agresszió humanitárius következményeiről szóló, 2022. március 24-i ES-11/2. sz. határozata; az 
ENSZ Közgyűlésének „Az Ukrajna elleni agresszió orvoslásának és jóvátételének támogatása” című, 2022. 
november 15-i határozata (A/RES/ES-11/5).
6 Az ENSZ Közgyűlésének 1974. december 14-i 3314 (XXIX) sz. határozata az agressziót úgy határozza meg, 
mint „valamely állam által egy másik állam szuverenitása, területi integritása vagy politikai függetlensége ellen 
vagy az Egyesült Nemzetek Alapokmányával ellentétes bármely más módon alkalmazott fegyveres erőt”, és 
megállapítja, hogy „az agresszív háború a nemzetközi béke elleni bűncselekmény”, és hogy „az agresszió 
nemzetközi felelősséget von maga után”. 



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

HU

olyan agresszió tervezése, előkészítése, kezdeményezése vagy végrehajtása, amelyet 
egy olyan személy tervez, készít elő, kezdeményez vagy hajt végre, aki képes egy állam 
politikai vagy katonai fellépése felett tényleges ellenőrzést gyakorolni vagy irányítani 
egy olyan agressziót, amely jellegénél, súlyosságánál és mértékénél fogva az Egyesült 
Nemzetek Alapokmányának nyilvánvaló megsértését jelenti; mivel az „agresszió” azt 
jelenti, hogy egy állam fegyveres erőt alkalmaz egy másik állam szuverenitása, területi 
integritása vagy politikai függetlensége ellen, vagy bármely más, az Egyesült Nemzetek 
Alapokmányával összeegyeztethetetlen módon; mivel a Nemzetközi Büntetőbíróság 
Római Statútuma szerint az agresszió bűncselekménye különbözik a háborús 
bűncselekményektől vagy az emberiesség elleni bűncselekményektől;

H. mivel az agresszió bűncselekményének a Nemzetközi Büntetőbíróság általi kivizsgálása 
csak akkor lenne lehetséges, ha az Oroszországi Föderáció beleegyezne a Római 
Statútum és a kampalai módosítások aláírásába és ratifikálásába, amit eddig nem tett 
meg, vagy ha az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa megbízná egy ilyen vizsgálat 
lefolytatásával; mivel ezért a Nemzetközi Büntetőbíróság a jelenlegi körülmények 
között nem rendelkezik joghatósággal az Ukrajna elleni agresszió bűncselekménye 
tekintetében;

I. mivel az Oroszország által Ukrajna ellen folytatott agresszív háború a második 
világháború óta egy európai ország politikai vezetése által elkövetett legfelháborítóbb 
bűncselekmény, és ezért megfelelő jogi választ igényel;

J. mivel a Litván Köztársaság, Ukrajna, Észtország, Hollandia, a Cseh Köztársaság, 
Franciaország és Lettország parlamentjei állásfoglalásokat fogadtak el, amelyek 
támogatják egy ad hoc különleges nemzetközi törvényszék létrehozását;

K. mivel Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a közelmúltban bejelentette, 
hogy miközben továbbra is támogatja a Nemzetközi Büntetőbíróságot, a Bizottság 
javasolja egy, az ENSZ által támogatott különleges törvényszék létrehozását 
Oroszország agressziós bűncselekményének kivizsgálására és büntetőeljárás alá 
vonására;

1. hangsúlyozza, hogy az uniós intézményeknek és a tagállamoknak sürgősen vezető 
szerepet kell vállalniuk egy különleges ad hoc törvényszék létrehozásában, amelynek 
feladata az Oroszországi Föderáció és szövetségesei politikai és katonai vezetése által 
elkövetett, Ukrajna elleni agresszió bűncselekményének büntetőeljárás alá vonása; úgy 
véli, hogy egy hasonló gondolkodású országok közötti nemzetközi megállapodás 
alapján haladéktalanul létre kell hozni egy ilyen törvényszéket, az ENSZ 
Közgyűlésének támogatásával; úgy véli, hogy egy ilyen törvényszék felállítása pótolná 
a jelenlegi intézményi nemzetközi büntető igazságszolgáltatási rendszer jelentős 
hiányosságait, és létrehozásának a Nemzetközi Büntetőbíróságra vonatkozó, a Római 
Statútumban meghatározott normákon és elveken kell alapulnia;

2. határozottan ösztönzi az EU-t és tagállamait, valamint partnereiket, köztük az Európa 
Tanácshoz hasonló regionális szervezeteket, hogy alkossanak „koalíciót” azon 
szándékkal, hogy vezető szerepet vállaljanak a nemzetközi igazságszolgáltatás 
előmozdításában, és fokozzák az Oroszország agressziója miatti büntetlenség elleni 
küzdelmet azáltal, hogy nemzetközi erőfeszítéseik során prioritásként kezelik ezt a 
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kérdést, és kezdeményezik az Ukrajna elleni agresszió bűntettével foglalkozó 
különleges törvényszék létrehozását; üdvözli Ursula von der Leyen, az Európai 
Bizottság elnöke nyilatkozatát, amelyben javasolja egy különleges törvényszék 
létrehozását az Ukrajna elleni agresszió bűntettének kivizsgálására;

3. úgy véli, hogy a különleges törvényszéknek hatáskörrel kell rendelkeznie az 
Oroszországi Föderáció magas rangú politikai és katonai vezetésének vizsgálatára és 
büntetőeljárás alá vonására; javasolja, hogy a különleges törvényszék vizsgálja ki és 
vonja büntetőeljárás alá az Ukrajna elleni agresszió során 2014 februárja óta Ukrajna 
területén elkövetett bűncselekményeit, összhangban az agresszió bűncselekményének a 
Római Statútum 8a. cikkében foglalt meghatározásával;

4. felszólít az uniós nyilvános diplomácia és stratégiai kommunikáció aktív alkalmazására 
a különleges törvényszék létrehozásának támogatása érdekében;

5. úgy véli, hogy a különleges törvényszék létrehozása kiegészítené a Nemzetközi 
Büntetőbíróság és ügyésze vizsgálati erőfeszítéseit, mivel az Ukrajnában elkövetett 
állítólagos népirtásra, háborús bűncselekményekre és emberiesség elleni 
bűncselekményekre összpontosítana;

6. megjegyzi, hogy a különleges törvényszéknek szorosan együtt kell működnie a 
Nemzetközi Büntetőbírósággal, és ezért székhelye Hágában kell, hogy legyen;

7. hangsúlyozza, hogy az EU-nak haladéktalanul meg kell kezdenie a különleges 
törvényszékkel kapcsolatos előkészítő munkát, és a különleges törvényszékre vonatkozó 
szabályok Ukrajnával és az érintett nemzetközi érdekelt felekkel együttműködésben 
történő létrehozására kell összpontosítania, figyelembe véve a Koszovói Szakosított 
Tanácsok tapasztalatait;

8. felhívja az uniós intézményeket, különösen a Bizottságot és az Európai Külügyi 
Szolgálatot, hogy addig is nyújtsanak támogatást egy ideiglenes ügyészség Hágában 
történő létrehozásához, és megjegyzi, hogy ennek az ideiglenes ügyészségnek a 
létrehozása nagyon fontos gyakorlati lépés lenne az Ukrajna elleni agresszió 
bűntettének a jövőbeli különleges törvényszék általi kivizsgálása és büntetőeljárás alá 
vonása terén;

9. kéri, hogy a különleges törvényszék vizsgálja ki és vonja büntetőeljárás alá Aljakszandr 
Lukasenkát, Belarusz illegitim vezetőjét is, mivel lehetővé teszi, hogy országa területét 
egy harmadik ország elleni agresszió elkövetésére használják, amely a Római Statútum 
8a. cikke (2) bekezdésének f) pontja értelmében agresszió bűncselekményének minősül;

10. határozott véleménye, hogy az agresszió bűntettével foglalkozó különleges törvényszék 
létrehozása nagyon egyértelmű jelzést küldene mind az orosz társadalom, mind a 
nemzetközi közösség számára, hogy Putyin és az orosz politikai és katonai vezetés 
elítélhető az Ukrajnában elkövetett bűncselekményekért; hangsúlyozza, hogy e 
törvényszék létrehozása egyértelmű jelzés lenne az oroszországi politikai és üzleti elit 
számára is, hogy a Putyin vezetése alatt álló Oroszországi Föderáció már nem térhet 
vissza a „szokásos üzletmenethez” a nyugattal;

11. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének/az Unió 
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külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ főtitkárának, az Európa 
Tanácsnak, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek, az ENSZ Emberi 
Jogi Főbiztosa Hivatalának, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa Hivatalának, a 
Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának, a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, a G7 
országoknak, az Oroszországi Föderáció elnökének, kormányának és parlamentjének, 
valamint Ukrajna elnökének, kormányának és parlamentjének.


