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B9-0064/2023

Uznesenie Európskeho parlamentu o zriadení tribunálu pre zločin agresie proti 
Ukrajine 
(b9-(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, najmä na uznesenie z 19. mája 2022 o 
boji proti beztrestnosti za vojnové zločiny na Ukrajine1, z 15. septembra 2022 o 
porušovaní ľudských práv v súvislosti s nútenou deportáciou ukrajinských civilistov a 
núteným osvojením ukrajinských detí v Rusku2, zo 6. októbra 2022 o vystupňovaní 
ruskej útočnej vojny proti Ukrajine3 a z 23. novembra 2022 o uznaní Ruskej federácie 
ako štátu podporujúceho terorizmus4, v ktorých Parlament podporil zriadenie ad hoc 
medzinárodného osobitného tribunálu pre trestný čin agresie proti Ukrajine,

– so zreteľom na Londýnsku deklaráciu z 13. januára 1942,

– so zreteľom na Chartu Organizácie Spojených národov,

– so zreteľom na Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu, najmä na jeho článok 8a 
o trestnom čine agresie,

– so zreteľom na uznesenia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy č. 2433 (2022), 
2436 (2022), 2463 (2022) a 2473 (2022),

– so zreteľom na uznesenie o útočnej vojne Ruskej federácie proti Ukrajine a jej ľudu a 
jej hrozbe pre bezpečnosť v regióne OBSE prijaté na 29. výročnom zasadnutí 
Parlamentného zhromaždenia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe od 2. 
do 6. júla 2022,

– so zreteľom na spoločné vyhlásenie ministrov zahraničných vecí Estónska, Lotyšska a 
Litvy zo 16. októbra 2022, v ktorom vyzývajú na zriadenie osobitného tribunálu pre 
trestný čin agresie proti Ukrajine,

– so zreteľom na vyhlásenie predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej z 
30. novembra 2022 o potrebe zriadiť osobitný tribunál na vyšetrovanie a stíhanie 
ruského trestného činu agresie proti Ukrajine,

– so zreteľom na článok 132 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže od roku 2014, a najmä po 24. februári 2022, keď Rusko začalo nezákonnú, 
nevyprovokovanú a neodôvodnenú útočnú vojnu proti Ukrajine, jeho ozbrojené sily 
uskutočnili nerozlišujúce útoky na obytné oblasti a civilnú infraštruktúru, zabili tisíce 

1 Ú. v. EÚ C 479, 16.12.2022, s. 68.
2 Prijaté texty, P9_TA(2022)0320.
3 Prijaté texty, P9_TA(2022)0353.
4 Prijaté texty, P9_TA(2022)0405.
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ukrajinských civilistov a v celej krajine vykonali teroristické činy zamerané na rôzne 
prvky civilnej infraštruktúry, ako sú obytné oblasti, školy, nemocnice, železničné 
stanice, divadlá a vodovodné a elektrické siete; keďže tieto brutálne a neľudské činy 
spôsobujú smrť, utrpenie, ničenie a vysídľovanie;

B. keďže ruské ozbrojené sily a ich zástupné subjekty na Ukrajine zavraždili tisíce 
civilistov vrátane stoviek detí a mnoho ďalších bolo mučených, obťažovaných, sexuálne 
napadnutých, unesených či násilne vysídlených alebo zmizlo; keďže skupiny pre ľudské 
práva a medzinárodné pozorovateľské misie dôkladne dokumentujú početné zverstvá 
spáchané ruskými ozbrojenými silami a ich zástupnými subjektmi voči ukrajinským 
civilistom, ako sú popravy bez riadneho konania, mučenie, znásilňovanie a masové 
zadržiavanie civilných osôb v tzv. filtračných centrách, ako aj nútené adopcie 
ukrajinských detí a nútené deportácie;

C. keďže Ruská federácia je štát, ktorý podporuje terorizmus a ktorý využíva prostriedky 
terorizmu;

D. keďže agresia Ruskej federácie proti Ukrajine je pretrvávajúcim porušovaním zásad a 
noriem Charty Organizácie Spojených národov, najmä jej článku 2 ods. 4, a 
medzinárodného humanitárneho práva; keďže Ruská federácia doteraz spáchala na 
Ukrajine tisíce vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti;

E. keďže Valné zhromaždenie OSN vo svojich rezolúciách5 uznalo, že „agresia Ruskej 
federácie proti Ukrajine“ je „v rozpore s článkom 2 ods. 4 Charty OSN“ a „že voči 
Ruskej federácii sa musí vyvodiť zodpovednosť za každé porušenie medzinárodného 
práva na Ukrajine alebo proti nej vrátane agresie proti nej v rozpore s Chartou 
Organizácie Spojených národov“;

F. keďže Medzinárodný trestný súd a Medzinárodný súdny dvor začali vyšetrovanie 
zločinov spáchaných Ruskou federáciou, na ktoré sa vzťahujú ich príslušné mandáty 
vrátane zločinu genocídy, vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti;

G. keďže v rezolúcii Valného zhromaždenia OSN č. 33146 (1974), ako aj v článku 8a 
Rímskeho štatútu (1998) Medzinárodného trestného súdu sa za „trestný čin agresie“ 
považuje plánovanie, príprava, začatie alebo uskutočnenie aktu agresie, ktorý svojou 
povahou, závažnosťou a rozsahom predstavuje zjavné porušenie Charty Organizácie 
Spojených národov, osobou, ktorá zo svojej pozície vykonáva kontrolu nad politickou 
alebo vojenskou akciou štátu alebo ju riadi; keďže „akt agresie“ je použitie ozbrojených 
síl štátom proti zvrchovanosti, územnej celistvosti alebo politickej nezávislosti iného 
štátu alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý nie je v súlade s Chartou Organizácie 
Spojených národov; keďže podľa Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu sa 

5 Rezolúcie VZ OSN č. ES-11/1 z 2. marca 2022 s názvom „Agresia proti Ukrajine“ a č. ES-11/2 z 24. marca 
2022 s názvom „Humanitárne dôsledky agresie proti Ukrajine“; Rezolúcia VZ OSN z 15. novembra 2022 
(A/RES/ES-11/5) s názvom „Ďalšie odškodnenie a reparácie za agresiu proti Ukrajine“.
6 rezolúcia Valného zhromaždenia OSN č. 3314 (XXIX) zo 14. decembra 1974 vymedzuje agresiu ako „použitie 
ozbrojených síl štátom proti zvrchovanosti, územnej celistvosti alebo politickej nezávislosti iného štátu alebo 
akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý nie je v súlade s Chartou Organizácie Spojených národov“ a uvádza sa v nej, 
že „vojenská agresia je zločinom proti medzinárodnému mieru“ a že „vedie k vyvodeniu medzinárodnej 
zodpovednosti“. 
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trestný čin agresie líši od vojnových zločinov alebo zločinov proti ľudskosti;

H. keďže vyšetrovanie trestného činu agresie Medzinárodným trestným súdom by bolo 
možné len vtedy, ak by Ruská federácia súhlasila s podpísaním a ratifikáciou Rímskeho 
štatútu a zmien z Kampaly, čo doteraz neurobila, alebo ak by ho Bezpečnostná rada 
Organizácie Spojených národov poverila vykonaním takéhoto vyšetrovania; keďže 
Medzinárodný trestný súd preto nemá za súčasných okolností právomoc v súvislosti s 
trestným činom agresie voči Ukrajine;

I. keďže útočná vojna, ktorú Rusko vedie proti Ukrajine, je najzávažnejším trestným 
činom zo strany politického vedenia krajiny v Európe od druhej svetovej vojny, a preto 
si vyžaduje primeranú právnu reakciu;

J. keďže parlamenty Litovskej republiky, Ukrajiny, Estónska, Holandska, Českej 
republiky, Francúzska a Lotyšska prijali uznesenia, ktoré podporujú zriadenie ad hoc 
osobitného medzinárodného tribunálu;

K. keďže predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová nedávno oznámila, že 
hoci Komisia naďalej podporuje Medzinárodný trestný súd, navrhla zriadiť 
špecializovaný súd s podporou Organizácie Spojených národov, ktorý by vyšetroval a 
stíhal ruský trestný čin agresie;

1. zdôrazňuje, že je potrebné a naliehavé, aby inštitúcie EÚ a členské štáty prevzali vedúcu 
úlohu pri zriaďovaní ad hoc osobitného tribunálu na stíhanie trestného činu agresie proti 
Ukrajine, ktorého sa dopustilo politické a vojenské vedenie Ruskej federácie a jej 
spojencov; domnieva sa, že takýto tribunál by sa mal bezodkladne zriadiť na základe 
medzinárodnej dohody medzi podobne zmýšľajúcimi krajinami s podporou Valného 
zhromaždenia OSN; domnieva sa, že zriadenie takéhoto tribunálu by vyplnilo veľkú 
medzeru v súčasnom inštitucionálnom medzinárodnom systéme trestnej justície a že by 
mal byť založený podľa noriem a zásad, ktoré sa vzťahujú na Medzinárodný trestný 
súd, ako sa stanovuje v Rímskom štatúte;

2. dôrazne nabáda EÚ a jej členské štáty, aby spolu so svojimi partnermi vrátane 
regionálnych organizácií, ako je Rada Európy, vytvorili „koalíciu ochotných“ s cieľom 
prevziať vedúcu úlohu pri zabezpečovaní medzinárodnej spravodlivosti a aby 
zintenzívnili boj proti beztrestnosti Ruska za jeho agresiu tým, že túto otázku 
uprednostnia vo svojom medzinárodnom úsilí a iniciujú zriadenie osobitného tribunálu 
pre trestný čin agresie proti Ukrajine; víta v tejto súvislosti vyhlásenie predsedníčky 
Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej o návrhu na zriadenie osobitného 
tribunálu na vyšetrovanie a stíhanie ruského trestného činu agresie proti Ukrajine,

3. domnieva sa, že osobitný tribunál by mal mať právomoc vyšetrovať a stíhať vyššie 
politické a vojenské vedenie Ruskej federácie; navrhuje, aby osobitný tribunál 
vyšetroval a stíhal trestné činy agresie proti Ukrajine spáchané na území Ukrajiny od 
februára 2014 a v súlade s vymedzením trestného činu agresie, ako sa stanovuje v 
článku 8a Rímskeho štatútu;

4. vyzýva na aktívne využívanie verejnej diplomacie a strategickej komunikácie EÚ na 
podporu zriadenia osobitného tribunálu;
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5. domnieva sa, že zriadenie osobitného tribunálu by doplnilo vyšetrovacie úsilie 
Medzinárodného trestného súdu a jeho prokurátora, keďže by sa zameral na údajnú 
genocídu, vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti spáchané na Ukrajine;

6. konštatuje, že osobitný tribunál by mal úzko spolupracovať s Medzinárodným trestným 
súdom, a preto by mal mať sídlo v Haagu;

7. zdôrazňuje, že prípravné práce EÚ na osobitnom tribunáli by sa mali začať bezodkladne 
a mali by sa zamerať na vytvorenie mechanizmov pre osobitný tribunál v spolupráci s 
Ukrajinou a príslušnými medzinárodnými zainteresovanými stranami, pričom by sa 
mali zohľadniť skúsenosti získané v prípade špecializovaných komôr pre Kosovo;

8. vyzýva inštitúcie EÚ, najmä Komisiu a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby 
medzitým podporili zriadenie dočasnej prokuratúry v Haagu (IPO), a konštatuje, že 
zriadenie tejto prokuratúry by bolo veľmi dôležitým praktickým krokom vpred pri 
vyšetrovaní a stíhaní vedenom budúcim osobitným tribunálom pre trestný čin agresie 
proti Ukrajine;

9. žiada, aby osobitný tribunál tiež vyšetroval a stíhal nelegitímneho vodcu Bieloruska 
Alexandra Lukašenka za to, že umožnil využívanie územia svojej krajiny na páchanie 
činov agresie voči tretej krajine, čo je trestný čin agresie podľa článku 8a ods. 2 písm. f) 
Rímskeho štatútu;

10. je pevne presvedčený, že zriadenie tohto osobitného tribunálu pre trestný čin agresie by 
vyslalo jasný signál ruskej spoločnosti aj medzinárodnému spoločenstvu, že Putin a 
ruské politické a vojenské vedenie môžu byť odsúdení za zločiny spáchané na Ukrajine; 
zdôrazňuje, že zriadenie tohto tribunálu by bolo aj jasným signálom politickej a 
podnikateľskej elite v Rusku, že pre Ruskú federáciu pod vedením Putina už nie je 
možné vrátiť sa k bežným vzťahom so západom;

11. poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila toto uznesenie podpredsedovi 
Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, 
Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi 
Organizácie Spojených národov, Rade Európy, Organizácii pre bezpečnosť a 
spoluprácu v Európe, Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva, Úradu 
vysokého komisára OSN pre utečencov, Medzinárodnému výboru Červeného kríža, 
Medzinárodnému trestnému súdu, krajinám G7, prezidentovi, vláde a parlamentu 
Ruskej federácie a prezidentovi, vláde a parlamentu Ukrajiny.


