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Europos Parlamento rezoliucija dėl tribunolo dėl agresijos nusikaltimo prieš Ukrainą 
steigimo 
(2022/3017(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas, ypač 2022 m. gegužės 19 d. rezoliuciją 
dėl kovos su nebaudžiamumu už karo nusikaltimus Ukrainoje1, 2022 m. rugsėjo 15 d. 
rezoliuciją dėl žmogaus teisių pažeidimų, susijusių su priverstine Ukrainos civilių 
gyventojų deportacija į Rusiją ir priverstiniu Ukrainos vaikų įvaikinimu Rusijoje2, 
2022 m. spalio 6 d. rezoliuciją dėl Rusijos vykdomo agresijos karo prieš Ukrainą 
eskalavimo3 ir 2022 m. lapkričio 23 d. rezoliuciją dėl Rusijos Federacijos pripažinimo 
terorizmą remiančia valstybe4, kuriose Parlamentas palaikė galimybę įsteigti specialų 
tarptautinį ad hoc tribunolą dėl agresijos nusikaltimo prieš Ukrainą,

– atsižvelgdamas į 1942 m. sausio 13 d. Londono deklaraciją,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Chartiją,

– atsižvelgdamas į Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą, ypač jo 8a straipsnį 
dėl agresijos nusikaltimo,

– atsižvelgdamas į Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rezoliucijas 2433 (2022), 
2436 (2022), 2463 (2022) ir 2473 (2022),

– atsižvelgdamas į 2022 m. liepos 2–6 d. vykusioje Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo organizacijos parlamentinės asamblėjos 29-ojoje metinėje sesijoje 
priimtą rezoliuciją „Rusijos Federacijos agresijos karas prieš Ukrainą ir jos žmones ir jo 
keliama grėsmė saugumui visame ESBO regione“,

– atsižvelgdamas į 2022 m. spalio 16 d. Estijos, Latvijos ir Lietuvos užsienio reikalų 
ministrų bendrą pareiškimą, kuriame raginama įsteigti specialųjį tribunolą dėl agresijos 
nusikaltimo prieš Ukrainą,

– atsižvelgdamas į 2022 m. lapkričio 30 d. Europos Komisijos pirmininkės Ursulos von 
der Leyen pareiškimą dėl būtinybės įsteigti specialųjį tribunolą, kuris tirtų Rusijos prieš 
Ukrainą vykdomus agresijos nusikaltimus ir už juos trauktų baudžiamojon 
atsakomybėn,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A. kadangi nuo 2014 m., ypač po 2022 m. vasario 24 d., kai Rusija pradėjo neteisėtą, 

1 OL C 479, 2022 12 16, p. 68.
2 Priimti tekstai, P9_TA(2022)0320.
3 Priimti tekstai, P9_TA(2022)0353.
4 Priimti tekstai, P9_TA(2022)0405.
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neišprovokuotą ir nepateisinamą agresijos karą prieš Ukrainą, jos pajėgos be atrankos 
rengia išpuolius prieš gyvenvietes ir civilinę infrastruktūrą, dėl kurių žuvo tūkstančiai 
Ukrainos civilių gyventojų, ir visoje šalyje vykdo teroro aktus, nukreiptus prieš įvairius 
civilinės infrastruktūros objektus, pavyzdžiui, gyvenamuosius rajonus, mokyklas, 
ligonines, geležinkelio stotis, teatrus ir vandentiekio bei elektros tinklus; kadangi šie 
žiaurūs ir nežmoniški veiksmai neša mirtį, kančias, destrukciją ir verčia gyventojus 
bėgti;

B. kadangi Rusijos ginkluotosios pajėgos ir jų patikėtiniai Ukrainoje nužudė tūkstančius 
civilių gyventojų, įskaitant šimtus vaikų, ir dar daugiau civilių gyventojų buvo 
kankinami, persekiojami, patyrė seksualinę prievartą, buvo pagrobti, prievarta perkelti 
arba dingo; kadangi žmogaus teisių gynimo grupės ir tarptautinės stebėtojų misijos 
išsamiai dokumentais patvirtino daugybę Rusijos ginkluotųjų pajėgų ir jų patikėtinių 
prieš Ukrainos civilius gyventojus įvykdytų žiaurumų, pavyzdžiui, sumarines 
egzekucijas, kankinimą, žaginimą ir masinį civilių gyventojų sulaikymą 
vadinamuosiuose filtravimo centruose, taip pat priverstinį ukrainiečių vaikų įvaikinimą 
ir priverstinį deportavimą;

C. kadangi Rusijos Federacija yra terorizmą remianti ir terorizmo priemones naudojanti 
valstybė;

D. kadangi Rusijos Federacijos prieš Ukrainą nukreipta agresija yra nuolatinis Jungtinių 
Tautų Chartijos principų ir normų, ypač jos 2 straipsnio 4 dalies, ir tarptautinės 
humanitarinės teisės pažeidimas; kadangi iki šiol Rusijos Federacija Ukrainoje yra 
įvykdžiusi tūkstančius karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui;

E. kadangi JT Generalinė Asamblėja savo rezoliucijose5 pripažino, kad „Rusijos 
Federacijos agresija prieš Ukrainą“ yra „JT Chartijos 2 straipsnio 4 dalies pažeidimas“ 
ir „kad Rusijos Federacija turi būti patraukta atsakomybėn už bet kokius tarptautinės 
teisės pažeidimus, įvykdytus Ukrainoje arba prieš Ukrainą, įskaitant jos agresiją, kuria 
pažeidžiama Jungtinių Tautų Chartija“;

F. kadangi Tarptautinis baudžiamasis teismas ir Tarptautinis Teisingumo Teismas savo 
atitinkamose įgaliojimų srityse pradėjo tyrimus dėl Rusijos Federacijos įvykdytų 
nusikaltimų, įskaitant genocido nusikaltimus, karo nusikaltimus ir nusikaltimus 
žmoniškumui;

G. kadangi 1974 m. JT Generalinės Asamblėjos rezoliucijoje Nr. 33146, taip pat 1998 m. 
Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statuto 8a straipsnyje laikoma, kad agresijos 
nusikaltimas yra asmens, galinčio faktiškai kontroliuoti valstybės politinius ar karinius 
veiksmus arba jiems vadovauti, planuojamas, rengiamas, inicijuojamas ar vykdomas 

5 2022 m. kovo 2 d. JT Generalinės Asamblėjos rezoliucija ES-11/1 dėl agresijos prieš Ukrainą, 2022 m. kovo 
24 d. JT Generalinės Asamblėjos rezoliucija ES-11/2 „Agresijos prieš Ukrainą humanitarinės pasekmės“, 
2022 m. lapkričio 15 d. JT Generalinės Asamblėjos rezoliucija A/RES/ES-11/5 „Teisių gynimo priemonių ir 
žalos atlyginimo už agresiją prieš Ukrainą rėmimas“.
6 1974 m. gruodžio 14 d. JT Generalinės Asamblėjos rezoliucijoje 3314 (XXIX) agresija apibrėžiama kaip 
„valstybės ginkluotos jėgos panaudojimas prieš kitos valstybės suverenitetą, teritorinį vientisumą ar politinę 
nepriklausomybę arba bet kokiu kitokiu būdu, nesuderinamu su Jungtinių Tautų Chartija“ ir pažymima, kad 
„agresijos karas yra nusikaltimas tarptautinei taikai“ ir kad „agresija užtraukia tarptautinę atsakomybę“. 



PE741.384v01-00 4/5 RE\1270540LT.docx

LT

agresijos aktas, kuriuo dėl jo pobūdžio, sunkumo ir masto akivaizdžiai pažeidžiama 
Jungtinių Tautų Chartija; kadangi „agresijos aktu“ laikomas valstybės ginkluotos jėgos 
panaudojimas prieš kitos valstybės suverenitetą, teritorinį vientisumą ar politinę 
nepriklausomybę arba bet kokiu kitokiu būdu, nesuderinamu su Jungtinių Tautų 
Chartija; kadangi pagal Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą agresijos 
nusikaltimas skiriasi nuo karo nusikaltimų ar nusikaltimų žmoniškumui;

H. kadangi Tarptautinis baudžiamasis teismas galėtų tirti agresijos nusikaltimus tik jeigu 
Rusijos Federacija sutiktų pasirašyti ir ratifikuoti Romos statutą ir Kampalos 
pakeitimus, o ji iki šiol to nepadarė, arba jeigu Jungtinių Tautų Saugumo Taryba būtų 
įgaliota atlikti tokį tyrimą; kadangi todėl dabartinėmis aplinkybėmis Tarptautinis 
baudžiamasis teismas neturi jurisdikcijos nagrinėti prieš Ukrainą įvykdytų agresijos 
nusikaltimų;

I. kadangi Rusijos agresijos karas prieš Ukrainą yra žiauriausias nusikaltimas, kurį 
Europos šalies politiniai lyderiai yra įvykdę nuo Antrojo pasaulinio karo laikų, dėl kurio 
reikia imtis tinkamo teisinio atsako;

J. kadangi Lietuvos, Ukrainos, Estijos, Nyderlandų, Čekijos, Prancūzijos ir Latvijos 
parlamentai priėmė rezoliucijas, kuriose palaikomas specialiojo tarptautinio ad hoc 
tribunolo įsteigimas;

K. kadangi Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen neseniai paskelbė, kad 
Komisija, toliau palaikydama Tarptautinį baudžiamąjį teismą, siūlo įsteigti specializuotą 
Jungtinių Tautų remiamą teismą, kuris tirtų Rusijos agresijos nusikaltimus ir už juos 
trauktų baudžiamojon atsakomybėn;

1. pabrėžia, kad ES institucijos ir valstybės narės turi skubiai imtis iniciatyvos įsteigti 
specialų ad hoc tribunolą, kuris trauktų baudžiamojon atsakomybėn už Rusijos 
Federacijos politinių ir karinių lyderių ir jos sąjungininkų prieš Ukrainą įvykdytus 
agresijos nusikaltimus; mano, kad toks tribunolas, remiant Jungtinių Tautų Generalinei 
Asamblėjai, turėtų būti nedelsiant įsteigtas remiantis tarptautiniu panašių pažiūrų šalių 
susitarimu; mano, kad įsteigus tokį tribunolą būtų užpildyta didelė dabartinės 
tarptautinės institucinės baudžiamosios justicijos sistemos spraga ir kad tribunolo 
steigimo procesas turėtų būti grindžiamas standartais ir principais, kurie taikomi 
Tarptautiniam baudžiamajam teismui, kaip nustatyta Romos statute;

2. primygtinai ragina ES ir jos valstybes nares kartu su savo partneriais, įskaitant 
regionines organizacijas, pavyzdžiui, Europos Tarybą, sudaryti savanorių koaliciją, kuri 
imtųsi iniciatyvos įgyvendinti tarptautinį teisingumą ir sustiprintų kovą su Rusijos 
nebaudžiamumu dėl jos agresijos, šiuo tikslu tarptautinių pastangų srityje šiam 
klausimui teikiant pirmenybę ir pradedant steigti specialųjį tribunolą dėl agresijos 
nusikaltimo prieš Ukrainą; šiuo požiūriu palankiai vertina Europos Komisijos 
pirmininkės Ursulos von der Leyen pareiškimą, kuriame siūloma įsteigti specialųjį 
tribunolą dėl agresijos nusikaltimo prieš Ukrainą;

3. mano, kad šiam specialiajam tribunolui turėtų būti suteikta jurisdikcija tirti aukščiausio 
lygio Rusijos Federacijos politinių ir karinių lyderių veiksmus ir juos traukti 
baudžiamojon atsakomybėn; siūlo, kad šis specialusis tribunolas, laikydamasis agresijos 
nusikaltimo apibrėžties, nustatytos Romos statuto 8a straipsnyje, tirtų Ukrainos 
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teritorijoje nuo 2014 m. vasario mėn. prieš Ukrainą įvykdytus agresijos nusikaltimus ir 
už juos trauktų baudžiamojon atsakomybėn;

4. ragina, siekiant padėti įsteigti šį specialųjį tribunolą, aktyviai naudotis ES viešąja 
diplomatija ir strategine komunikacija;

5. mano, kad įsteigus šį specialųjį tribunolą būtų papildytos Tarptautinio baudžiamojo 
teismo ir jo prokuroro pastangos atlikti tyrimus, nes jame daugiausia dėmesio būtų 
skiriama įtariamam Ukrainoje įvykdytam genocidui, karo nusikaltimams ir 
nusikaltimams žmoniškumui;

6. pažymi, kad šis specialusis tribunolas turėtų glaudžiai bendradarbiauti su Tarptautiniu 
baudžiamuoju teismu, todėl jo būstinė turėtų būti Hagoje;

7. pabrėžia, kad reikėtų nedelsiant pradėti ES specialiojo tribunolo įsteigimo 
parengiamuosius darbus, daugiausia dėmesio skiriant specialiojo tribunolo veikimo 
tvarkos nustatymui bendradarbiaujant su Ukraina ir atitinkamais tarptautiniais 
suinteresuotaisiais subjektais ir atsižvelgiant į Kosovo specialiųjų bylų tyrimo skyriaus 
patirtį;

8. ragina ES institucijas, ypač Komisiją ir Europos išorės veiksmų tarnybą, tuo metu 
padėti Hagoje įsteigti laikinąją prokuratūrą ir pažymi, kad šios laikinosios prokuratūros 
įsteigimas būtų labai svarbus praktinis žingsnis į priekį būsimam specialiajam tribunolui 
dėl agresijos nusikaltimo prieš Ukrainą atliekant tyrimus ir traukiant baudžiamojon 
atsakomybėn;

9. reikalauja, kad šis specialusis tribunolas taip pat atliktų tyrimus ir patrauktų 
baudžiamojon atsakomybėn neteisėtą Baltarusijos lyderį Aliaksandrą Lukašenką už tai, 
kad jis leido savo šalies teritoriją panaudoti agresijos veiksmams prieš trečiąją šalį 
vykdyti, nes pagal Romos statuto 8a straipsnio 2 dalies f punktą tai laikoma agresijos 
nusikaltimu;

10. yra tvirtai įsitikinęs, kad įsteigus šį specialųjį tribunolą dėl agresijos nusikaltimo būtų 
duotas labai aiškus ženklas Rusijos visuomenei ir tarptautinei bendruomenei, kad 
V. Putinas ir Rusijos politiniai bei kariniai lyderiai gali būti nuteisti už Ukrainoje 
įvykdytus nusikaltimus; pabrėžia, kad įsteigus šį tribunolą taip pat būtų duotas aiškus 
ženklas Rusijos politiniam ir verslo elitui, kad V. Putino vadovaujamai Rusijos 
Federacijai nebeįmanoma atnaujinti įprastų santykių su Vakarų šalimis;

11. paveda Pirmininkei perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojui ir 
Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, 
Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų generaliniam 
sekretoriui, Europos Tarybai, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai, 
Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biurui, Jungtinių Tautų 
vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biurui, Tarptautiniam Raudonojo Kryžiaus 
komitetui, Tarptautiniam baudžiamajam teismui, G7 šalims, Rusijos Federacijos 
prezidentui, vyriausybei ir parlamentui bei Ukrainos prezidentui, vyriausybei ir 
parlamentui.


