BALTIJOS IR JUODOSIOS JŪRŲ REGIONŲ VALSTYBIŲ KONSTITUCINĖS
JUSTICIJOS ASOCIACIJA (BBCJ)
PAREIŠKIMAS
DĖL AGRESIJOS IR ŽMOGAUS TEISIŲ PAŽEIDIMŲ OKUPUOTOSE BBCJ ŠALIŲ
TERITORIJOSE PASMERKIMO IR PERSEKIOJIMO DĖL JŲ
Baltijos ir Juodosios jūrų regionų valstybių konstitucinės justicijos asociacija,
SUSIPAŽINUSI su informacija, kad


2018 m. kovo 21 d. Gruzijos Parlamentas priėmė Rezoliuciją dėl šiurkštaus žmogaus teisių
pažeidimo Rusijos Federacijos okupuotuose Gruzijai priklausančiuose Abchazijos ir Pietų
Osetijos (Cchinvalio) regionuose ir dėl „Otkhozoria’os ir Tatunashvili’o sąrašo“, kurioje jis
pasmerkė Rusijos Federacijos įvykdytą Gruzijos Abchazijos ir Cchinvalio (Pietų Osetijos)
regionų okupaciją, taip pat šiukščius Gruzijos piliečių žmogaus teisių okupuotuose
regionuose pažeidimus;



2018 m. kovo 6 d. Ukrainos prokuratūra pradėjo Rusijos Federacijos konstitucinio teismo
teisėjų baudžiamąjį persekiojimą už dalyvavimą vykdant agresiją prieš Ukrainą;



2017 m. liepos 21 d. Moldovos Respublikos Parlamentas priėmė Deklaraciją dėl Rusijos
kariuomenės išvedimo iš šalies teritorijos, kurioje inter alia pareiškė, kad nuolatinis Rusijos
Federacijos kariuomenės buvimas pažeidžia Moldovos Respublikos Konstituciją, ypač
konstitucines nuostatas dėl Moldovos Respublikos nepriklausomybės, suvereniteto,
teritorinio vientisumo ir nuolatinio neutralumo, taip pat pažeidžia tarptautinę teisę. Ši
deklaracija priimta vadovaujantis Moldovos Respublikos Konstitucinio Teismo 2017 m.
gegužės 2 d. nutarimu Nr. 14;

VADOVAUDAMASI Baltijos ir Juodosios jūrų regionų valstybių konstitucinės justicijos asociacijos
(toliau – Asociacija) steigimo deklaracijoje įtvirtintais principais, inter alia pagarba valstybių
nepriklausomybei, suverenitetui, teritoriniam vientisumui ir teisės viršenybei;
PABRĖŽDAMA konstitucinių teismų išskirtinį vaidmenį užtikrinant teisės viršenybę, kuri yra
neatskiriama nuo pagarbos tarptautinei teisei ir kitoms Europos demokratinėms vertybėms;
ATSIŽVELGDAMA į tai, kad Rusijos Federacijos įvykdyta Krymo aneksija ir Gruzijos, Moldovos ir
Ukrainos teritorijų okupacija yra sunkus tarptautinės teisės pažeidimas ir agresijos aktas, kurį ne

kartą pasmerkė Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėja, Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja
ir kitos tarptautinės institucijos;
PATVIRTINDAMA Asociacijai priklausančių konstitucinių teismų įgaliotųjų atstovų pasirašytą
Bendrą pareiškimą dėl pagarbos teritoriniam valstybių vientisumui ir tarptautinei teisei
įgyvendinant konstitucinį teisingumą (Batumio rezoliuciją), kuriuo smerkiama Rusijos Federacijos
konstitucinio teismo 2014 m. kovo 19 d. išvada, sudariusi prielaidas formaliai aneksuoti Ukrainai
priklausantį Krymą;
PAŽYMĖDAMA, kad negali būti didesnio konstitucinės justicijos kompromitavimo nei teisėjų
priimamas žinomai nusikalstamas sprendimas, kurio pasekmė yra tarptautinės tvarkos griovimas ir
tūkstančių žmonių žūtis;
PAKARTODAMA Asociacijos II kongrese priimtoje rezoliucijoje išreikštą poziciją smerkti
naudojimąsi konstitucine justicija siekiant šalių viduje įteisinti sunkius tarptautinės teisės
pažeidimus;
PABRĖŽDAMA, kad atsakomybės už agresiją neišvengiamumas yra esminė tarptautinės taikos ir
saugumo bei tarptautinių nusikaltimų prevencijos prielaida;
SVEIKINA IR TVIRTAI REMIA Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos valdžios institucijų veiksmus
smerkiant Rusijos Federaciją už agresiją ir pasikėsinimą į Gruzijos, Moldovos Respublikos ir
Ukrainos suverenitetą bei žmogaus teisių okupuotose teritorijose pažeidimus, taip pat traukiant
atsakomybėn asmenis, kurie atsakingi už šiuos nusikaltimus;
RAGINA kitas konstitucinės justicijos institucijas nelikti abejingoms agresijai ir kitiems
tarptautiniams nusikaltimams.
2018 m. balandžio 4 d., Tbilisis
Zaza Tavadze
Baltijos ir Juodosios jūrų regionų valstybių konstitucinės justicijos asociacijos pirmininkas,
Gruzijos Konstitucinio Teismo pirmininkas

