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

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Ukrajnáról és Oroszországról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen az 
Ukrajnában elkövetett háborús bűncselekmények büntetlensége elleni küzdelemről 
szóló, 2022. május 19-i állásfoglalására1 és az Oroszországi Föderációnak a 
terrorizmust támogató állammá nyilvánításáról szóló, 2022. november 23-i 
állásfoglalására2,

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

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Alapokmányára, 

– tekintettel az ENSZ Közgyűlésének az agresszió meghatározásáról szóló 
1974. december 14-i 3314. (XXIX) sz. határozatára és az 1950. november 3-i 377. sz. 
határozatára (az „Egyesülve a békéért” határozat),

– tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság (NBB) Római Statútumára, különösen annak 8. 
cikkére, valamint annak az agresszió bűntettéről szóló 2010. évi kampalai 
módosításaira, továbbá az NBB és az EU közötti együttműködésről és 
segítségnyújtásról szóló 2006. évi megállapodásra,

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

– tekintettel a Nemzetközi Bíróságnak a népirtás bűntettének megelőzéséről és 
megbüntetéséről szóló egyezmény szerinti, feltételezett népirtásról szóló, 2022. március 
16-i végzésére,

– tekintettel az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) 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 az ENSZ Közgyűlésének az Ukrajna elleni agresszióról szóló, 2022. március 
2-i határozatára,

– tekintettel az ENSZ Közgyűlésének a Nemzetközi Büntetőbíróság jelentéséről szóló, 

1 HL C 479., 2022.12.16., 68–74. o.
2 Elfogadott szövegek, P9_TA(2022)0405.
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2022. november 2-i, valamint az Ukrajna elleni agresszió orvoslásának és jóvátételének 
előmozdításáról szóló, 2022. november 14-i határozatára,

– tekintettel az Európai Tanács 2022. október 20-i és 21-i, valamint 2022. december 15-i 
következtetéseire,

– tekintettel Ursula von der Leyennek, a Bizottság elnökének az orosz 
elszámoltathatóságról és az orosz befagyasztott vagyoni eszközök használatáról szóló, 
2022. november 30-i nyilatkozatára – amelyben utal arra, hogy az ENSZ által 
támogatott különbíróságot kell létrehozni az Ukrajna elleni orosz agresszió bűntettének 
kivizsgálására és büntetőeljárás alá vonására –, valamint Németország, Lengyelország 
és más országok ezt követő magas szintű nyilatkozataira,

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

A. mivel az ENSZ Alapokmányával és nemzetközi jogi elvekkel összhangban az államok 
szuverén egyenlőséget élveznek, és az államoknak nemzetközi érintkezéseik során 
tartózkodniuk kell a más államok területi épsége vagy politikai függetlensége ellen 
irányuló erőszakkal való fenyegetéstől vagy erőszak alkalmazásától;

B. mivel 2014 februárja óta Oroszország jogellenes, provokáció nélkül indított és 
indokolatlan agresszív háborút folytat Ukrajna ellen, amelyet 2022. február 24-én 
újraindított az Ukrajna elleni nagyszabású támadásával;

C. mivel az Oroszországi Föderáció Ukrajna elleni agresszív háborúja az ENSZ 
Alapokmányának és a nemzetközi jog valamennyi alapelvének és különféle nemzetközi 
megállapodásoknak – például a Helsinki Záróokmányban, az Új Európáért Párizsi 
Chartában és a budapesti megállapodásban foglaltaknak – a nyilvánvaló és kirívó 
megsértését jelenti;

D. mivel ez idő alatt az orosz erők válogatás nélküli támadásokat hajtottak végre 
lakóövezetek és a polgári infrastruktúra ellen, több ezer ukrán polgári személyt öltek 
meg, és országszerte terrorcselekményeket hajtottak végre a polgári infrastruktúra ellen;

E. mivel már több ezer polgári személyt, köztük gyermekeket gyilkoltak meg, és még 
sokkal több személyt megkínoztak, zaklattak, szexuálisan bántalmaztak, elraboltak vagy 
lakóhelyük elhagyására kényszerítettek; mivel az orosz erők és megbízottjaik ezen 
embertelen magatartása teljes mértékben figyelmen kívül hagyja a nemzetközi 
humanitárius jogot;

F. mivel az orosz fegyveres erők által Bucsában, Irpinben és sok más ukrán városban az 
orosz megszállás alatt elkövetett atrocitásokról szóló jelentések az Oroszországi 
Föderáció által Ukrajna ellen folytatott agresszív háború brutalitását mutatják, és 
hangsúlyozzák az összehangolt nemzetközi fellépés fontosságát az agresszió bűntette és 
a nemzetközi humanitárius jog mindennemű megsértése miatti elszámoltathatóság 
érdekében;

G. mivel 2022. szeptember 30-án Oroszország egyoldalúan bejelentette Doneck, Herszon, 
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Luhanszk és Zaporizzsja Oroszország által részben megszállt ukrán területi egységeinek 
annektálását;

H. mivel az Európai Parlament és számos nemzeti parlament és közgyűlés az Oroszországi 
Föderációt a terrorizmust támogató és terrorista eszközöket használó államnak 
nyilvánította;

I. mivel Oroszország Ukrajna elleni agresszív háborúja 1945 óta a legfelháborítóbb 
agresszió valamely adott európai ország politikai vezetése részéről, és ezért megfelelő 
nemzetközi szintű jogi választ igényel; mivel az ENSZ Közgyűlése határozataiban3 
elismerte, 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 Ukrajnával szemben 
elkövetett megsértéseiért, beleértve az Egyesült Nemzetek Alapokmányát sértő 
agresszióját is”; mivel az Ukrajna elleni agresszió bűntettének elkövetéséért felelős 
személyek nem maradhatnak büntetlenül;

J. mivel Oroszország agresszióját különböző államok és nemzetközi szervezetek, például 
az Európa Tanács, az EBESZ, az EU, a NATO, az Afrikai Unió, a Nyugat-afrikai 
Államok Gazdasági Közössége, a Csendes-óceáni Szigetek Fóruma, az Amerikai 
Államok Szervezete, a Karibi Közösség, az Északi Tanács és mások is kifejezetten 
elítélték;

K. mivel 2022. március 16-án a Nemzetközi Bíróság felszólította az Oroszországi 
Föderációt, hogy haladéktalanul függessze fel katonai műveleteit Ukrajna területén;

L. mivel 2022. március 2. óta a Nemzetközi Büntetőbíróság ügyésze vizsgálatot folytat az 
ukrajnai helyzettel kapcsolatban az Oroszországi Föderáció által 2013. november 21. 
óta feltételezetten elkövetett bűncselekményekkel, többek között népirtással, háborús 
bűncselekményekkel és emberiesség elleni bűncselekményekkel kapcsolatos korábbi és 
jelenlegi állításokkal kapcsolatban; mivel bár Ukrajna nem részes fele a Nemzetközi 
Büntetőbíróságnak, hozzájárulását adta ehhez a vizsgálathoz;

M. mivel 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”; mivel a Római Statútum 
8a. cikkének meghatározása szerint az „agresszió bűntette olyan, természetében, 
súlyosságában és fokát tekintve agresszív cselekmény állami politikai vagy katonai 
akció felett hatékony ellenőrzés gyakorlására vagy irányítására alkalmas helyzetben 
lévő személy által történő kitervelése, előkészítése, kezdeményezése vagy végrehajtása, 
amely az ENSZ Alapokmányának súlyos megsértését jelenti”; mivel az „agresszió” azt 

3 Az ENSZ Közgyűlésének „Az Ukrajna elleni agresszió” című, 2022. március 2-i, „Az Ukrajna elleni agresszió 
humanitárius következményei” című, 2022. március 24-i és „Az Ukrajna elleni agresszió orvoslásának és 
jóvátételének támogatása” című, 2022. november 15-i határozatai.
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jelenti, hogy egy állam fegyveres erőt alkalmaz egy másik állam szuverenitása, területi 
integritása vagy politikai függetlensége ellen, vagy bármely más, az ENSZ 
Alapokmányával összeegyeztethetetlen módon; mivel a Nemzetközi Büntetőbíróság 
Római Statútuma szerint az agresszió bűntette különbözik a háborús 
bűncselekményektől vagy az emberiesség elleni bűncselekményektől; mivel az 
agresszió bűntette általában vezetők által elkövetett bűncselekmény, mivel azt csak 
olyanok követhetik el, akik hatáskörrel rendelkeznek az állam agressziós politikájának 
alakítására; mivel a nürnbergi Nemzetközi Katonai Törvényszék, amely az agresszió 
bűncselekményére összpontosított, 1946-ban kimondta, hogy az agresszió „a legfőbb 
nemzetközi bűncselekmény”;

N. mivel az agresszív háború súlyos nemzetközi bűncselekmény, különösen a 
tömegpusztító fegyverek valamennyi típusának lehetséges használatával 
összefüggésben, ami katasztrofális következményekkel jár a világbékére és az emberek 
életére nézve, valamint súlyos, hosszú távú károkat okoz a természeti környezetben és 
az éghajlatban;

O. mivel a Barcelona Traction ügyben a Nemzetközi Bíróság jelezte, hogy az agresszió 
törvényen kívül helyezéséből eredő kötelezettségek a nemzetközi közösség egészével, 
nem pedig az egyes államokkal szemben fennálló kötelezettségek;

P. mivel a Nemzetközi Büntetőbíróság Ukrajna két ad hoc nyilatkozatát követően 
joghatósággal rendelkezik az Ukrajna területén 2013 novembere óta elkövetett háborús 
bűncselekmények, emberiesség elleni bűncselekmények és népirtás bűntette 
tekintetében, de ebben a helyzetben a Római Statútum 8a. cikke és a kampalai 
módosítások értelmében nem rendelkezik joghatósággal az agresszió bűncselekménye 
tekintetében, mivel sem Ukrajna, sem az Oroszországi Föderáció nem ratifikálta a 
Római Statútumot és annak az agresszió bűntettével kapcsolatos módosításait; mivel a 
Nemzetközi Büntetőbíróság ügyésze 2022. március 2. óta vizsgálatot folytat az 
Ukrajnában kialakult helyzettel kapcsolatban; mivel az agresszió bűntettével foglalkozó 
különleges törvényszék felállítása nem érinti a Nemzetközi Büntetőbíróság más 
bűncselekményekkel kapcsolatos joghatóságát, hanem inkább kiegészíti azt;

Q. mivel az Európai Parlament, valamint Csehország, Észtország, Franciaország, 
Lettország, Litvánia, Hollandia és Lengyelország parlamentjei állásfoglalásokat 
fogadtak el a különleges ad hoc nemzetközi törvényszék létrehozásának támogatásáról;

R. mivel 2022. november 30-án a Bizottság alternatív lehetőségeket terjesztett elő az 
Ukrajna elleni agresszió bűntettével kapcsolatos elszámoltathatósági mechanizmus 
létrehozásának módjára vonatkozóan, nevezetesen egy többoldalú szerződésen alapuló 
különleges, független nemzetközi törvényszék vagy egy nemzeti igazságszolgáltatási 
rendszerbe integrált, nemzetközi bírákkal rendelkező, különös hatáskörű törvényszék 
révén, amelyek mindegyikéhez az ENSZ erőteljes támogatására lenne szükség;

S. mivel 2022. december 15-i következtetéseiben az Európai Tanács további 
erőfeszítéseket sürgetett a háborús bűncselekmények és az agresszió bűntette miatti 
teljes körű elszámoltathatóság biztosítása érdekében, és felkérte a Bizottságot, a 
Bizottság alelnökét/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét 
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(alelnök/főképviselő) és a Tanácsot, hogy az uniós és a nemzetközi joggal összhangban 
folytassák az ezzel kapcsolatos munkát, hangsúlyozva, hogy az agresszió bűntettének 
büntetőeljárás alá vonása a nemzetközi közösség egészét érintő kérdés;

T. mivel az ENSZ Biztonsági Tanácsa tehetetlen az ukrajnai helyzettel kapcsolatban, 
hiszen Oroszország megvétózhatja az érdemi fellépést; mivel az ENSZ Közgyűlésének 
377. sz. határozata precedensértékű, mivel alternatív cselekvési lehetőséget biztosít az 
ENSZ számára abban az esetben, ha az ENSZ Biztonsági Tanácsának legalább egy 
állandó tagja arra használja vétóját, hogy akadályozza a Biztonsági Tanácsot az ENSZ 
Alapokmányában meghatározott feladatai ellátásában;

1. megismétli, hogy a lehető leghatározottabban elítéli az Ukrajna elleni orosz agressziót, 
szilárdan támogatja Ukrajna nemzetközileg elismert határain belüli függetlenségét, 
szuverenitását és területi integritását, valamint ismételten felszólítja Oroszországot, 
hogy haladéktalanul hagyjon fel minden katonai tevékenyéggel Ukrajnában és feltétel 
nélkül vonjon ki minden katonát és katonai eszközt Ukrajna teljes nemzetközileg 
elismert területéről;

2. hangsúlyozza, hogy az Ukrajna elleni orosz agresszió bűntette egyértelműen és 
vitathatatlanul sérti az ENSZ Alapokmányát, amit a nemzetközi közösség – a globális 
biztonság és a szabályokon alapuló nemzetközi rend érdekében – nem hagyhat válasz 
nélkül; megismétli a Bizottsághoz, az alelnökhöz/főképviselőhöz és a tagállamokhoz 
intézett felhívását, hogy támogassák az Oroszország és szövetségesei, valamint a 
megbízottjai által az Ukrajna elleni agresszív háború során elkövetett valamennyi 
bűncselekménnyel kapcsolatos teljes elszámoltathatóságot;

3. hangsúlyozza, hogy az EU-nak és tagállamainak – szoros együttműködésben 
Ukrajnával és a nemzetközi közösséggel, lehetőleg az ENSZ-en keresztül – sürgősen 
szorgalmazniuk kell egy különleges nemzetközi törvényszék létrehozását az 
Oroszországi Föderáció és szövetségesei politikai és katonai vezetése által elkövetett, 
Ukrajna elleni agresszió bűntettének büntetőeljárás alá vonása, valamint az e kérdéssel 
kapcsolatos, jogilag megalapozott és közös megoldás megtalálása érdekében; 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;

4. felhívja az uniós intézményeket és a tagállamokat, hogy szorosan működjenek együtt 
Ukrajnával annak érdekében, hogy az ENSZ Közgyűlésében és más nemzetközi 
fórumokon, többek között az Európa Tanácsban, az EBESZ-ben és a G7-csoportban 
politikai támogatást kérjenek és építsenek ki az Ukrajna elleni agresszió bűntettével 
foglalkozó különleges törvényszék létrehozása 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; ismételten kijelenti, hogy teljes mértékben 
támogatja az NBB ügyésze által az ukrajnai helyzettel kapcsolatban folytatott, 
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folyamatban lévő vizsgálatot; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy Ukrajna ratifikálja 
az NBB Római Statútumát és annak módosításait, és hivatalosan váljon a Nemzetközi 
Büntetőbíróság hivatalos tagjává;

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

7. hangsúlyozza, hogy bár a különleges törvényszék pontos összetételét és működési 
módszereit még meg kell határozni, e módszereknek az átláthatóságra és a 
pártatlanságra vonatkozó legszigorúbb kritériumoknak kell megfelelniük; úgy véli 
továbbá, hogy a különleges nemzetközi törvényszéknek joghatósággal kell rendelkeznie 
nemcsak Vlagyimir Putyin és az Oroszországi Föderáció politikai és katonai 
vezetésének vizsgálatára, hanem Aljakszandr Lukasenka és az agressziót támogató 
Belarusz politikai és katonai vezetésének vizsgálatára is, mivel az Oroszországi 
Föderáció többek között Belarusz területéről és logisztikai támogatásával folytat 
agressziót Ukrajna ellen, ami a Római Statútum értelmében agresszió bűntettének 
minősül;

8. hangsúlyozza, hogy az EU-nak haladéktalanul meg kell kezdenie a különleges 
törvényszékkel kapcsolatos előkészítő munkát, és a különleges törvényszékre vonatkozó 
szabályok Ukrajnával együttműködésben történő létrehozására kell összpontosítania, 
továbbá támogatnia kell az ukrán és nemzetközi hatóságokat a jövőbeli különleges 
törvényszéken felhasználandó bizonyítékok megőrzésében;

9. felhívja az uniós intézményeket, különösen a Bizottságot és az Európai Külügyi 
Szolgálatot, hogy addig is nyújtsanak támogatást egy ideiglenes ügyészség 
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;

10. elítéli azt az orosz gyakorlatot, hogy megakadályoznak minden olyan ENSZ-szintű 
fellépést, amelynek célja Oroszország felelősségre vonása az Ukrajna elleni agresszív 
háborúért;

11. hangsúlyozza az Ukrajna elleni agresszió bűntettével foglalkozó különleges törvényszék 
fontos szerepét abban, hogy igazságot lehessen szolgáltatni az ukrán népnek, vissza 
lehessen tartani más nemzetközi szereplőket attól, hogy Oroszország jogellenes 
agresszióját utánozzák, valamint meg lehessen könnyíteni a jóvátétel iránti 
követeléseket és a jövőbeli megbékélést;

12. felkéri az EU-t és a tagállamokat, valamint partnereiket és szövetségeseiket, hogy 
folytassanak megbeszéléseket arról a jogi lehetőségről, hogy az orosz állam szuverén 
eszközeit a nemzetközi jog Oroszország általi ukrajnai megsértése miatti jóvátételként 
használják fel, többek között azáltal, hogy e jogsértések súlyos jellege miatt 
megtagadják az ilyen eszközök szuverén mentességének védelmét vagy korlátozzák az 
ilyen védelmet;

13. határozottan úgy véli, hogy az agresszió bűntettével foglalkozó különleges törvényszék 
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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 Ukrajna elleni agresszió bűntettéért; hangsúlyozza, hogy e törvényszék 
létrehozása egyértelmű jelzés lenne Oroszország és a vele szövetséges államok politikai 
és üzleti elitje számára is, hogy a Putyin vezetése alatt álló Oroszországi Föderáció már 
nem térhet vissza a „szokásos üzletmenethez” a nyugattal;

14. támogatja az ENSZ Közgyűlésének ajánlását, amely az első lépés az ENSZ tagállamai 
által Ukrajnával együttműködve a jövőbeli kártérítések céljából létrehozandó 
nemzetközi kárnyilvántartás felé, amely az összes érintett természetes és jogi személyt 
ért kár, veszteség vagy sérülés, valamint a természeti környezetet és az éghajlatot, 
valamint Ukrajna államát ért, az Oroszországi Föderáció és szövetségesei által 
Ukrajnában vagy Ukrajna ellen elkövetett nemzetközi jogellenes cselekmények által 
okozott hosszú távú, széles körű és súlyos károk, valamint a bizonyítékok gyűjtésének 
előmozdítása és koordinálása érdekében a bizonyítékok és kérelmek nyilvántartására 
szolgálna;

15. felhívja az EU-t, hogy fogadjon el közös álláspontot az agresszió bűntettéről és az NBB 
Római Statútumának az agresszió bűntettét érintő kampalai módosításairól; felszólítja 
Bulgáriát, Dániát, Franciaországot, Görögországot, Magyarországot és Romániát, hogy 
fogadják el és ratifikálják a kampalai módosításokat;

16. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének/az Unió 
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, a belarusz hatóságoknak, az Oroszországi Föderáció elnökének, 
kormányának és parlamentjének, valamint Ukrajna elnökének, kormányának és 
parlamentjének.


