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Eiropas Parlamenta rezolūcija par īpaša pret Ukrainu vērstā agresijas nozieguma 
tribunāla izveidi 
(b9-(RSP))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas, it īpaši 2022. gada 19. maija rezolūciju par cīņu pret 
nesodāmību par kara noziegumiem Ukrainā1, 2022. gada 15. septembra rezolūciju par 
cilvēktiesību pārkāpumiem saistībā ar Ukrainas civiliedzīvotāju piespiedu deportāciju 
un ukraiņu bērnu piespiedu adopciju Krievijā2, 2022. gada 6. oktobra rezolūciju par 
Krievijas īstenotu eskalāciju agresīvajā karā pret Ukrainu3 un 2022. gada 23. novembra 
rezolūciju par Krievijas Federācijas atzīšanu par valsti, kas atbalsta terorismu4, kurās 
Parlaments atbalsta īpaša starptautiska ad hoc tribunāla izveidi pret Ukrainu vērstā 
agresijas nozieguma izmeklēšanai,

– ņemot vērā 1942. gada 13. janvāra Londonas deklarāciju,

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Statūtus,

– ņemot vērā Starptautiskās Krimināltiesas Romas statūtus, it īpaši to 8.a pantu par 
agresijas noziegumu,

– ņemot vērā Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Rezolūcijas Nr. 2433(2022), 
2436(2022), 2463(2022) un 2473(2022),

– ņemot vērā rezolūciju par Krievijas Federācijas agresijas karu pret Ukrainu un tās tautu 
un Krievijas Federācijas radītajiem draudiem drošībai visā EDSO reģionā, ko pieņēma 
Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentārās asamblejas 29. ikgadējā 
sesijā, kura notika no 2022. gada 2. līdz 6. jūlijam,

– ņemot vērā Igaunijas, Latvijas un Lietuvas ārlietu ministru 2022. gada 16. oktobra 
kopīgo paziņojumu, kurā prasīts izveidot īpašu pret Ukrainu vērstā agresijas nozieguma 
tribunālu,

– ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas 2022. gada 
30. novembra paziņojumu par nepieciešamību izveidot īpašu tribunālu, lai izmeklētu 
Krievijas agresijas noziegumu pret Ukrainu un veiktu kriminālvajāšanu par to,

– ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. un 4. punktu,

A. tā kā kopš 2014. gada un it īpaši pēc 2022. gada 24. februāra, kad Krievija uzsāka 
nelikumīgu, neizprovocētu un nepamatotu agresijas karu pret Ukrainu, tās spēki ir 

1 OV C 479, 16.12.2022., 68. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P9_TA(2022)0320.
3 Pieņemtie teksti, P9_TA(2022)0353.
4 Pieņemtie teksti, P9_TA(2022)0405.
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veikuši neselektīvus uzbrukumus dzīvojamiem rajoniem un civilajai infrastruktūrai, 
nogalinājuši tūkstošiem Ukrainas civiliedzīvotāju un pastrādājuši terora aktus visā 
valstī, par mērķi izraugoties dažādus civilās infrastruktūras objektus, tādus kā 
dzīvojamie rajoni, skolas, slimnīcas, dzelzceļa stacijas, teātri un ūdens un 
elektroenerģijas tīkli; tā kā šī brutālā un necilvēcīgā rīcība izraisa nāvi, ciešanas, postu 
un iedzīvotāju pārvietošanu;

B. tā kā Krievijas bruņotie spēki un to pilnvarotie Ukrainā ir nogalinājuši tūkstošiem 
civiliedzīvotāju, to skaitā simtiem bērnu, un vēl vairāk civiliedzīvotāju ir spīdzinājuši, 
vajājuši, seksuāli izmantojuši, nolaupījuši, piespiedu kārtā pārvietojuši vai izraisījuši to 
pazušanu; tā kā cilvēktiesību aizstāvju grupas un starptautisko novērotāju misijas ir 
rūpīgi dokumentējušas neskaitāmos Krievijas bruņoto spēku un to pilnvaroto pret 
Ukrainas civiliedzīvotājiem vērstas zvēriskas izturēšanās gadījumus, piemēram, 
civiliedzīvotāju nogalināšanu bez tiesas sprieduma, spīdzināšanu, izvarošanu un 
masveida turēšanu apcietinājumā tā dēvētajos filtrēšanas centros, kā arī Ukrainas bērnu 
piespiedu adopciju un piespiedu deportāciju;

C. tā kā Krievijas Federācija ir valsts, kas atbalsta terorismu, un valsts, kas izmanto 
terorisma līdzekļus;

D. tā kā Krievijas Federācijas agresija pret Ukrainu ir pastāvīga ANO Statūtu principu un 
normu, it īpaši to 2. panta 4. punkta, un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpšana; tā 
kā Krievijas Federācija līdz šim Ukrainā ir pastrādājusi tūkstošiem kara noziegumu un 
noziegumu pret cilvēci;

E. tā kā ANO Ģenerālā asambleja savās rezolūcijās5 ir atzinusi, ka “Krievijas Federācijas 
agresija pret Ukrainu” ir “ANO Statūtu 2. panta 4. punkta pārkāpums” un “ka Krievijas 
Federācija ir jāsauc pie atbildības par jebkādiem starptautisko tiesību pārkāpumiem, 
kuri veikti Ukrainā vai pret to, tostarp par Krievijas īstenoto agresiju, kas ir ANO 
Statūtu pārkāpums”;

F. tā kā Starptautiskā Krimināltiesa un Starptautiskā Tiesa ir sākušas izmeklēt Krievijas 
Federācijas pastrādātos noziegumus, kas ietilpst to attiecīgajās pilnvarās, tostarp 
genocīda noziegumu, kara noziegumus un noziegumus pret cilvēci;

G. tā kā saskaņā ar ANO Ģenerālās asamblejas Rezolūciju Nr. 33146 (1974) un 
Starptautiskās Krimināltiesas Romas statūtu (1998) 8.a pantu par agresijas noziegumu 
tiek uzskatīta tāda agresijas akta plānošana, sagatavošana, ierosināšana vai izpilde — ko 
veic persona, kura spēj faktiski kontrolēt vai vadīt valsts politisko vai militāro darbību 
—, kas pēc sava rakstura, smaguma un mēroga ir acīmredzams ANO Statūtu 
pārkāpums; tā kā agresijas akts ir valsts īstenota bruņota spēka izmantošana, lai vērstos 

5 ANO Ģenerālās asamblejas 2022. gada 2. marta Rezolūcija ES-11/1 par agresiju pret Ukrainu un 2022. gada 
24. marta Rezolūcija ES-11/2 par agresijas pret Ukrainu humanitārajām sekām; ANO Ģenerālās asamblejas 
2022. gada 15. novembra Rezolūcija (A/RES/ES-11/5) par tiesiskās aizsardzības līdzekļu un reparācijas 
veicināšanu saistībā ar agresiju pret Ukrainu.
6 ANO Ģenerālās asamblejas 1974. gada 14. decembra Rezolūcijā Nr. 3314(XXIX) agresija ir definēta kā “valsts 
īstenota bruņota spēka izmantošana, lai vērstos pret citas valsts suverenitāti, teritoriālo integritāti vai politisko 
neatkarību, vai jebkādā citā veidā, kas neatbilst ANO Statūtiem”, un tajā arī norādīts, ka “agresijas karš ir 
noziegums pret starptautisko mieru” un ka “agresija rada starptautisku atbildību”.
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pret citas valsts suverenitāti, teritoriālo integritāti vai politisko neatkarību, vai jebkādā 
citā veidā, kas neatbilst ANO Statūtiem; tā kā saskaņā ar Starptautiskās Krimināltiesas 
Romas statūtiem agresijas noziegums atšķiras no kara noziegumiem un noziegumiem 
pret cilvēci;

H. tā kā Starptautiskā Krimināltiesa agresijas noziegumu varētu izmeklēt tikai tad, ja 
Krievijas Federācija piekristu parakstīt un ratificēt Romas statūtus un Kampalas 
grozījumus — ko tā līdz šim nav izdarījusi — vai ja ANO Drošības padome to 
pilnvarotu veikt šādu izmeklēšanu; tā kā tāpēc Starptautiskajai Krimināltiesai 
pašreizējos apstākļos nav jurisdikcijas attiecībā uz agresijas noziegumu pret Ukrainu;

I. tā kā Krievijas agresijas karš pret Ukrainu ir visnecilvēcīgākais noziedzīgais 
nodarījums, kādu kopš Otrā pasaules kara ir izdarījusi kādas Eiropas valsts politiskā 
vadība, un tāpēc uz to ir atbilstoši jāreaģē juridiskā ceļā;

J. tā kā Lietuvas, Ukrainas, Igaunijas, Nīderlandes, Čehijas, Francijas un Latvijas 
parlamenti ir pieņēmuši rezolūcijas, kas atbalsta īpaša starptautiska ad hoc tribunāla 
izveidi;

K. tā kā Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena nesen paziņoja, ka 
līdztekus Starptautiskās Krimināltiesas turpmākai atbalstīšanai Komisija ierosina 
izveidot specializētu ANO atbalstītu tiesu, lai izmeklētu Krievijas agresijas noziegumu 
un veiktu kriminālvajāšanu par to,

1. uzsver, ka ES institūcijām un dalībvalstīm ir steidzami jāuzņemas vadība īpaša ad hoc 
tribunāla izveidē, kurš veiktu kriminālvajāšanu par Krievijas Federācijas un tās 
sabiedroto politiskās un militārās vadības pastrādāto agresijas noziegumu pret Ukrainu; 
uzskata, ka šāds tribunāls būtu jāizveido nekavējoties, par pamatu izmantojot 
starptautisku nolīgumu starp līdzīgi domājošām valstīm un ar ANO Ģenerālās 
asamblejas atbalstu; uzskata arī, ka šāda tribunāla izveide aizpildītu lielo robu 
pašreizējās starptautiskajās institucionālajās krimināltiesībās un ka tai būtu jābalstās uz 
standartiem un principiem, ko piemēro Starptautiskajai Krimināltiesai, kā noteikts 
Romas statūtos;

2. stingri mudina ES un tās dalībvalstis kopā ar saviem partneriem, tostarp reģionālām 
organizācijām, tādām kā Eiropas Padome, izveidot koalīciju “gatavi rīkoties”, lai 
uzņemtos vadību starptautiska taisnīguma panākšanā un pastiprinātu cīņu pret Krievijas 
nesodāmību par tās agresiju, šo jautājumu izvirzot par prioritāti savos starptautiskajos 
centienos un sākot īpaša pret Ukrainu vērstā agresijas nozieguma tribunāla izveides 
procesu; šajā sakarā atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas priekšsēdētājas Urzulas fon der 
Leienas paziņojumu, kurā ierosināts izveidot īpašu pret Ukrainu vērstā agresijas 
nozieguma tribunālu;

3. uzskata, ka minētajam īpašajam tribunālam vajadzētu būt jurisdikcijai attiecībā uz 
Krievijas Federācijas augstākās politiskās un militārās vadības pastrādātos noziegumus 
un veikt attiecīgo personu kriminālvajāšanu; ierosina, lai īpašais tribunāls izmeklētu tos 
agresijas noziegumus pret Ukrainu, kas pastrādāti Ukrainas teritorijā kopš 2014. gada 
februāra un atbilst agresijas nozieguma definīcijai, kas noteikta Romas statūtu 8.a pantā;

4. prasa aktīvi izmantot ES publisko diplomātiju un stratēģisko komunikāciju, lai atbalstītu 
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īpašā tribunāla izveidi;

5. uzskata, ka īpašā tribunāla izveide papildinātu Starptautiskās Krimināltiesas un tās 
prokurora izmeklēšanas centienus, jo tas galveno uzmanību veltītu iespējamam Ukrainā 
pastrādātam genocīdam, kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci;

6. atzīmē, ka īpašajam tribunālam būtu jāstrādā ciešā sadarbībā ar Starptautisko 
Krimināltiesu un ka tāpēc tā mītnei vajadzētu būt Hāgā;

7. uzsver, ka ES sagatavošanās darbam pie īpašā tribunāla izveides būtu jāsākas 
nekavējoties un galvenā uzmanība šajā darbā būtu jāveltī tam, lai sadarbībā ar Ukrainu 
un attiecīgajām starptautiskajām ieinteresētajām personām un ņemot vērā pieredzi, kas 
gūta no Kosovas Specializētās palātas, noteiktu kārtību, kādā šis tribunāls darbosies;

8. prasa ES institūcijām, it īpaši Komisijai un Eiropas Ārējās darbības dienestam pa to 
laiku sniegt atbalstu pagaidu prokuratūras izveidei Hāgā un atzīmē, ka šādas 
prokuratūras izveide būtu ļoti svarīgs praktisks solis uz priekšu izmeklēšanā un 
kriminālvajāšanā, ko nākotnē veiks īpašais pret Ukrainu vērstā agresijas nozieguma 
tribunāls;

9. prasa, lai īpašais tribunāls izmeklētu arī Baltkrievijas nelikumīgā vadītāja Aliaksandr 
Lukashenka rīcību un veiktu viņa kriminālvajāšanu par to, ka viņš ļauj savas valsts 
teritoriju izmantot tādu agresijas aktu izdarīšanai pret trešo valsti, kuri saskaņā ar 
Romas statūtu 8.a panta 2. punkta f) apakšpunktu ir agresijas noziegums;

10. stingri uzskata, ka šī īpašā pret Ukrainu vērstā agresijas nozieguma tribunāla izveide 
būtu ļoti skaidrs signāls gan Krievijas, gan starptautiskajai sabiedrībai, ka Putinu un 
Krievijas politisko un militāro vadību ir iespējams notiesāt par Ukrainā pastrādātajiem 
noziegumiem; uzsver, ka šī tribunāla izveide būtu arī skaidrs signāls Krievijas 
politiskajai un biznesa elitei, ka Krievijas Federācijai Putina vadībā vairs nav iespējams 
atgriezties pie ierastās lietu kārtības attiecībās ar Rietumiem;

11. uzdod priekšsēdētājai šo rezolūciju nosūtīt Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / 
Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, 
Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ANO ģenerālsekretāram, Eiropas 
Padomei, Eiropas Drošības un sadarbības organizācijai, ANO augstā cilvēktiesību 
komisāra birojam, ANO augstā komisāra bēgļu jautājumos birojam, Starptautiskajai 
Sarkanā Krusta komitejai, Starptautiskajai Krimināltiesai, G7 valstīm, Krievijas 
Federācijas prezidentam, valdībai un parlamentam un Ukrainas prezidentam, valdībai 
un parlamentam.


