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genocīda noziegumu nesodāmību, noziegumus pret cilvēci un kara noziegumus 
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Starptautiskā Krimināltiesa 2022. gada 1. jūlijā atzīmēs savu 20. gadadienu. Pirms divdesmit 

gadiem Romas statūtos tika atkārtoti apstiprināts, ka katras valsts pienākums ir īstenot savu 

krimināltiesisko jurisdikciju pār tiem, kuri ir atbildīgi par galvenajiem starptautiskajiem 

noziegumiem — genocīdu, noziegumiem pret cilvēci un kara noziegumiem. Eiropas sakaru punktu 

tīkls attiecībā uz personām, kuras atbildīgas par genocīdu, noziegumiem pret cilvēci un kara 

noziegumiem (Genocīda apkarošanas tīkls), ko uztur Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu 

sadarbībai krimināllietās (Eurojust), tika izveidots tieši tādēļ, lai palīdzētu dalībvalstīm izpildīt šo 

pienākumu, tādējādi atbalstot papildināmības principu. 

Pēdējos gados vairāki konflikti un masveida cilvēktiesību pārkāpumi, tostarp Baltkrievijā, 

Irākā, Lībijā un Sīrijā, ir piesaistījuši cilvēku un starptautiskās sabiedrības uzmanību daļēji konfliktu 

izraisītās vardarbības dēļ un daļēji tāpēc, ka tie ir ģeogrāfiski tuvi ES un tieši ietekmē bēgļu plūsmas. 

Rezultātā cietušie, pilsoniskā sabiedrība un cilvēki ir uzmanīgi vērojuši dalībvalstu pūliņus cīņā pret 

nesodāmību. 

Šā ziņojuma publicēšanas laikā ES un tās dalībvalstis saskaras ar krīzi, kāda nav pieredzēta kopš 

Romas Statūtu stāšanās spēkā. Krievijas iebrukums Ukrainā un iespējamie galvenie starptautiskie 

noziegumi, kas izdarīti šajā kontekstā, ir rosinājuši daudzas vienlaicīgas iniciatīvas, kuru uzdevums 

ir veicināt atbildību, tostarp ir sākta izmeklēšana 11 dalībvalstīs. Situācija neapšaubāmi parādīs ES 

un tās dalībvalstu gatavību apkarot galvenos starptautiskos noziegumus, kas pastrādāti plašā mērogā. 

ES būs jāuzņemas arī vadošā loma daudzu ieinteresēto personu darbību koordinēšanā. 

Par laimi ES atbildības pozīcija nav tāda pati kā pirms 20 gadiem. Valstu iestāžu un to partneru 

— Genocīda apkarošanas tīkla, Eurojust, Eiropas Savienības Aģentūras tiesībaizsardzības sadarbībai 

(Europol), starptautisko organizāciju un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju — nemitīgo centienu 

rezultātā ir panākts ievērojams progress, un tas ir jāatzīst. 

Specializētās izmeklēšanas un kriminālvajāšanas vienības, kas izveidotas dažās dalībvalstīs, ir arvien 

sekmīgāk uzsākušas lietas un nodrošinājušas notiesājošus spriedumus par galvenajiem 

starptautiskajiem noziegumiem, dažos gadījumos kumulatīvi ar savstarpēji saistītiem noziegumiem 

un nodarījumiem, piemēram, terorismu. Valstu iestādes ir arī pilnveidojušas savas zināšanas un 

izmantojušas jaunus izmeklēšanas un tiesu iestāžu sadarbības instrumentus, piemēram, uzsākot 

strukturālas izmeklēšanas par plaša mēroga noziegumiem un veidojot kopīgas izmeklēšanas grupas. 
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Turklāt sadarbība ar starptautiskajām tiesām un jauni izmeklēšanas mehānismi ir ievērojami 

pastiprināti (Starptautiskā Krimināltiesa; Apvienoto Nāciju Organizācijas Starptautiskais, objektīvais 

un neatkarīgais mehānisms; un  ANO izmeklēšanas grupa ar mērķi veicināt saukšanu pie atbildības 

par Da'esh/Irākas un Levantes Islāma valsts pastrādātajiem noziegumiem),  ir arī redzama būtiska 

virzība pēc konfliktiem Irākā un Sīrijā. Valstis ir spējušas ātri reaģēt uz situācijas attīstību un vākt 

pierādījumus no dažādiem avotiem (piemēram, kaujas lauka informācija un atklātā pirmkoda 

informācija). Šajā sakarā sadarbība ar Eurojust, Europol un Genocīda apkarošanas tīklu ir palīdzējusi 

turpināt šīs sarežģītās izmeklēšanas. Kopumā praktiķi un ES lēmumu pieņēmēji labāk apzinās 

galvenos starptautiskos noziegumus, un šķiet, ka šis jautājums tuvākajā nākotnē joprojām būs 

politiskajā darba kārtībā. 

Lai gan panākumi ir ievērojami, valstu iestādēm joprojām ir īpaši sarežģīti izmeklēt un saukt 

vainīgos pie atbildības par galvenajiem starptautiskajiem noziegumiem. Dažās dalībvalstīs tiesību 

aktu nepilnības kavē pilnīgu saukšanu pie atbildības par noziegumiem, eksteritoriālās (universālās) 

jurisdikcijas īstenošanu vai starptautisko tiesu iestāžu sadarbību vai savstarpēju tiesisko palīdzību. 

Valstu specializēto vienību izveide vai īpašu darbinieku iecelšana joprojām ir ierobežota. Pat tad, ja 

ir izveidotas specializētas vienības, trūkst finanšu, tehnisko un cilvēkresursu, lai efektīvi risinātu 

aizvien pieaugošo un sarežģīto lietu apjomu. Par prioritāti nevar noteikt tikai dažus svarīgus 

pasākumus, piemēram, palīdzību skartajiem cilvēkiem. Valstu iestādes var saskarties arī ar 

problēmām, kad tās veicina sadarbību ar daudziem pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Eurojust un 

Europol pilnvaru ierobežojumi ietekmē arī viņu sadarbību ar svarīgām ieinteresētajām personām, 

tostarp starptautiskām organizācijām un pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Visbeidzot, cietušo 

un liecinieku aizsardzība joprojām rada nopietnas bažas prokuratūras dienestiem. 

 

Izmantojot Genocīda apkarošanas tīkla sekretariāta apkopotos novērojumus no Genocīda 

apkarošanas tīkla dalībvalstīm un novērotājām valstīm, šis ziņojums paredz stāvokļa izvērtēšanu. 

Atskatoties uz ieteikumiem, kas uzskaitīti Genocīda apkarošanas tīkla 2014. gada stratēģijā, lai 

apkarotu nesodāmību par genocīda noziegumiem, noziegumiem pret cilvēci un kara noziegumiem 

ES un tās dalībvalstīs, ziņojumā ir uzsvērti ES tiesu iestāžu sasniegumi un trūkumi, reaģējot uz 

galvenajiem starptautiskajiem noziegumiem. Ziņojums liecina, ka, lai gan spēja izmeklēt šīs lietas un 

saukt vainīgos pie atbildības ir ievērojami palielinājusies iestāžu un valstu līmenī, dažādu dalībvalstu 

spējas joprojām ir nevienmērīgas un ir vajadzīga to stiprināšana. 

Pamatojoties uz ziņojumu, Genocīda apkarošanas tīkls sāks iekšēju apspriešanos un izveidos 

darba grupu, kuras uzdevums būs formulēt atjauninātu ieteikumu kopumu. Mērķis ir izstrādāt jaunu 

stratēģiju, lai atbalstītu ES un dalībvalstu atjaunoto apņemšanos apkarot nesodāmību par genocīda 

noziegumiem, noziegumiem pret cilvēci un kara noziegumiem. 
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