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B9-0063/2023

Usnesení Evropského parlamentu o zřízení tribunálu pro zločin agrese vůči Ukrajině
(2022/3017(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na svá předchozí usnesení o Rusku a Ukrajině, zejména na své usnesení ze 
dne 19. května 2022 o boji proti beztrestnosti pachatelů válečných zločinů na Ukrajině1,

– s ohledem na Chartu OSN, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, 
Úmluvu Rady Evropy o ochraně lidských práv a základních svobod a Římský statut a 
na jeho změny přijaté v Kampale týkající se zločinu agrese,

– s ohledem na tiskovou zprávu Komise ze dne 30. listopadu 2022, v níž jsou uvedeny 
možnosti, jak zajistit, aby Rusko platilo za své zločiny,

– s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 15. prosince 2022,

– s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN ze dne 2. listopadu 2022 nazvanou 
„Zpráva Mezinárodního trestního soudu“ a na jeho rezoluci ze dne 14. listopadu 2022 
nazvanou „Podpora nápravy a odškodnění za agresi vůči Ukrajině“,

– s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN ze dne 3. listopadu 1950 nazvanou 
„Jednota pro mír“,

– s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že v souladu s Chartou OSN a zásadami mezinárodního práva 
požívají všechny státy stejné svrchovanosti a musí se ve svých mezinárodních vztazích 
zdržet hrozby nebo použití síly proti územní celistvosti nebo politické nezávislosti 
jakéhokoli státu;

B. vzhledem k tomu, že Ruská federace vede od 24. února 2022 proti Ukrajině 
nezákonnou, nevyprovokovanou a neoprávněnou útočnou válku, a vzhledem k tomu, že 
dne 16. března 2022 nařídil Mezinárodní soudní dvůr Ruské federaci, aby „své vojenské 
operace, které zahájila... na území Ukrajiny, okamžitě pozastavila“; vzhledem k tomu, 
že osoby odpovědné za spáchání zločinu agrese proti Ukrajině nesmí zůstat 
nepotrestány;

C. vzhledem k tomu, že Mezinárodní soudní dvůr ve věci Barcelona Traction uvedl, že 
závazky vyplývající ze zákazu aktů agrese jsou závazky vůči mezinárodnímu 
společenství jako celku, a nikoli vůči jednotlivým státům;

D. vzhledem k tomu, že dne 30. listopadu 2022 předložila Komise možnosti, jak zajistit, 
aby Rusko platilo za své zločiny, v nichž konstatovala, že Rusko neakceptuje soudní 
pravomoc Mezinárodního trestního soudu (ICC) a že zločin agrese, který je zločinem 
páchaným nejvyšším politickým a vojenským vedením, proto nemůže být 

1 Úř. věst. C 479, 16.12.2022, s. 68.
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Mezinárodním trestním soudem stíhán; vzhledem k tomu, že Komise navrhla 
alternativní možnosti, jak zajistit výkon spravedlnosti, konkrétně prostřednictvím 
zvláštního nezávislého mezinárodního tribunálu založeného na mnohostranné smlouvě 
nebo specializovaného soudu s mezinárodními soudci, který by byl začleněn do 
vnitrostátního soudního systému, přičemž obě tyto možnosti by vyžadovaly silnou 
podporu OSN;

E. vzhledem k tomu, že dne 15. prosince 2022 Evropská rada uvítala a podpořila další úsilí 
o zajištění odpovědnosti za zločin agrese a vyzvala Komisi, vysokého představitele 
Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Radu, aby v této práci pokročili, 
v souladu s právem EU a mezinárodním právem, přičemž zdůraznila, že stíhání zločinu 
agrese je předmětem zájmu mezinárodního společenství jako celku;

F. vzhledem k tomu, že jakýkoli zvláštní tribunál by se zabýval výhradně zločinem agrese 
vůči Ukrajině, a nikoli válečnými zločiny a zločiny proti lidskosti páchanými Ruskem 
na Ukrajině; vzhledem k tomu, že tento tribunál by doplňoval Mezinárodní trestní soud 
a nenahrazoval by jej; vzhledem k tomu, že pro zřizování mezinárodních trestních 
tribunálů ad hoc existuje mnoho precedentů; vzhledem k tomu, že Charta 
Mezinárodního vojenského tribunálu (Norimberská charta) z roku 1945 zahrnovala 
plánování, přípravu, zahájení nebo vedení útočné války jako příklady zločinů proti 
míru;

G. vzhledem k tomu, že útočná válka je mimořádně nebezpečným mezinárodním zločinem, 
zejména v souvislosti s možným použitím všech druhů zbraní hromadného ničení, které 
vede ke katastrofickým důsledkům pro světový mír a živobytí lidí a k závažným, 
dlouhodobým škodám na přírodním prostředí a klimatu;

1. odsuzuje co nejdůrazněji útočnou válku Ruské federace proti Ukrajině i zapojení 
Běloruska do této války a požaduje, aby Rusko okamžitě ukončilo na Ukrajině veškeré 
vojenské aktivity a bezpodmínečně stáhlo všechny síly a vojenské vybavení z celého 
mezinárodně uznávaného území Ukrajiny;

2. vyjadřuje bezvýhradnou solidaritu s ukrajinským obyvatelstvem, plně podporuje 
nezávislost, svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny v rámci jejích mezinárodně 
uznávaných hranic a zdůrazňuje, že tato válka představuje závažné porušení 
mezinárodního práva;

3. vyzývá ke zřízení zvláštního tribunálu, který by vyšetřil a stíhal zločin agrese, kterého 
se dopustilo politické a vojenské vedení Ruské federace proti Ukrajině, a naléhavě 
vyzývá členské státy, aby zřízení tohoto tribunálu podpořily; domnívá se, že EU musí 
v tomto boji proti beztrestnosti a za mír prokázat vedoucí úlohu;

4. zdůrazňuje, že zvláštní tribunál pro zločin agrese vůči Ukrajině by měl důležitou úlohu 
v rámci úsilí o zajištění spravedlnosti pro ukrajinský lid a usnadnění nároku na 
odškodnění a procesu jakéhokoli budoucího usmíření, jakož i při odrazování dalších 
mezinárodních aktérů od toho, aby nezákonnou agresi Ruska napodobili;

5. vyzývá Komisi a Radu, aby spolupracovaly s podobně smýšlejícími partnery, zejména 
v rámci OSN, na nalezení právně přijatelného společného postupu s cílem zřídit tento 
zvláštní tribunál a vyřešit všechny nevyřešené otázky, zejména pokud jde o legitimitu 
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tohoto tribunálu, imunitu státních úředníků a řízení v nepřítomnosti;

6. naléhavě vyzývá členské státy a Evropskou službu pro vnější činnost, aby využily všech 
dostupných prostředků k posílení spolupráce s Valným shromážděním OSN a budování 
koalic v rámci tohoto shromáždění s cílem usilovat o většinu, která by mohla podpořit 
případnou iniciativu OSN na zřízení zvláštního tribunálu; zdůrazňuje význam dalších 
mezinárodních fór v tomto úsilí, včetně Rady Evropy, Organizace pro bezpečnost a 
spolupráci v Evropě a skupiny G7;

7. podporuje doporučení Valného shromáždění OSN jako první krok k tomu, aby členské 
státy OSN ve spolupráci s Ukrajinou vytvořily mezinárodní rejstřík škod, který by 
v listinné podobě sloužil jako evidence důkazů a informací o nárocích týkajících se 
škod, ztrát nebo zranění, které utrpěly všechny dotčené fyzické a právnické osoby, a 
dlouhodobých, rozsáhlých a závažných škod na přírodním prostředí a klimatu, jakož i 
na ukrajinském státě, které byly způsobeny mezinárodně protiprávním jednáním Ruské 
federace na Ukrajině nebo proti Ukrajině, a který by podporoval a koordinoval 
shromažďování důkazů;

8. vyzývá Komisi a členské státy, aby ve spolupráci s Ukrajinou poskytly veškerou 
nezbytnou finanční a praktickou podporu jakémukoli budoucímu tribunálu 
zabývajícímu se zločinem agrese vůči Ukrajině a výše uvedenému mezinárodnímu 
rejstříku škod, včetně zajištění bezprostřední přípravné právní a technické práce na 
jejich zřízení;

9. vyzývá Komisi, Radu a členské státy, jakož i jejich partnery a spojence, aby se zapojili 
do diskuse o právní možnosti využití aktiv ve vlastnictví ruského státu jako odškodnění 
za porušování mezinárodního práva Ruskem na Ukrajině, včetně toho, že by těmto 
aktivům byla případně odepřena ochrana svrchované imunity nebo by tato ochrana byla 
omezena z důvodu hrubé povahy těchto porušení;

10. opakuje svou plnou podporu práci Mezinárodního trestního soudu v tom, jak pomáhá 
ukončit beztrestnost pachatelů nejzávažnějších mezinárodních zločinů;

11. vyzývá EU, aby přijala společný postoj ke zločinu agrese a v této souvislosti ke 
změnám Římského statutu Mezinárodního trestního soudu přijatým v Kampale; vyzývá 
Bulharsko, Dánsko, Francii, Řecko, Maďarsko a Rumunsko, aby kampalské změny 
přijaly a ratifikovaly;

12. trvá na tom, že pachatelé válečných zločinů a zločinů proti lidskosti a případné 
genocidy nebo aktů s genocidními úmysly, jakož i odpovědní vládní činitelé a vojenští 
velitelé musí být pohnáni k odpovědnosti; vyjadřuje plnou podporu probíhajícímu 
vyšetřování ze strany Mezinárodního trestního soudu a vyzývá členské státy, aby za 
tímto účelem s Mezinárodním trestním soudem účinněji spolupracovaly; naléhavě 
vyzývá Ukrajinu, aby ratifikovala Římský statut a jeho změny a formálně se stala 
členem Mezinárodního trestního soudu;

13. pověřuje svou předsedkyni, aby toto usnesení předala Radě, Komisi, místopředsedovi 
Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečností politiku, 
Evropské službě pro vnější činnost, vládám a parlamentům členských států, Radě 
Evropy, Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, prezidentovi, vládě a 
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Nejvyšší radě Ukrajiny a prezidentovi, vládě a Parlamentu Ruské federace.


