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Europa-Parlamentets beslutning om oprettelsen af en domstol for 
aggressionsforbrydelsen mod Ukraine
(2022/3017(RSP))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sine tidligere beslutninger og betænkninger om Ukraine og Rusland, 
navnlig sin beslutning af 19. maj 2022 om kampen mod straffrihed for krigsforbrydelser 
i Ukraine1 og sin beslutning af 23. november 2022 om anerkendelse af Den Russiske 
Føderation som statssponsor for terrorisme2,

– der henviser til Londonerklæringen af 13. januar 1942,

– der henviser til De Forenede Nationers pagt, 

– der henviser til FN's Generalforsamlings resolution 3314 (XXIX) af 14. december 1974 
om definitionen af aggression og resolution 377 (om "Sammenhold for fred") af 3. 
november 1950,

– der henviser til Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol (ICC), særlig 
artikel 8 bis og Kampala-tillæggene om aggressionsforbrydelsen, og til aftalen fra 2006 
mellem Den International Straffedomstol og EU om samarbejde og bistand,

– der henviser til Europarådets Parlamentariske Forsamlings resolutioner 2433 (2022), 
2436 (2022), 2463 (2022) og 2473 (2022),

– der henviser til Den Internationale Domstols kendelse af 16. marts 2022 om påstande 
om folkedrab i henhold til konventionen om forebyggelse af og straf for folkedrab,

– der henviser til resolutionen "Den Russiske Føderations angrebskrig mod Ukraine og 
dets befolkning og dens trussel mod sikkerheden i hele OSCE-regionen" vedtaget på 
den 29. årlige samling i Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) 
den 2.-6. juli 2022,

– der henviser til den fælles erklæring af 16. oktober 2022 fra udenrigsministrene for 
Estland, Letland og Litauen, hvori de opfordrer til oprettelse af en særlig international 
domstol for aggressionsforbrydelsen mod Ukraine,

– der henviser til FN's Generalforsamlings resolution af 2. marts 2022 om "aggressionen 
mod Ukraine",

– der henviser til FN's Generalforsamlings resolutioner af 2. november 2022 om "Den 
International Straffedomstols beretning" og af 14. november 2022 om "Yderligere 
afhjælpning og erstatning for aggression mod Ukraine",

1 EUT C 479 af 16.12.2022, s. 68-74
2 Vedtagne tekster, P9_TA(2022)0405.
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– der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 20. og 21. oktober 2022 og af 15. 
december 2022,

– der henviser til erklæringen af 30. november 2022 fra Europa-Kommissionens formand 
Ursula von der Leyen om russisk ansvarsplacering og brugen af russiske indefrosne 
aktiver, hvori hun henviser til, at der må oprettes en særlig domstol til at efterforske og 
retsforfølge Ruslands aggressionsforbrydelse mod Ukraine, der skal have tilslutning fra 
FN, og til efterfølgende erklæringer på højt plan fra Tyskland, Polen og andre lande,

– der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4,

A. der henviser til, at alle stater ifølge FN-pagten og folkerettens principper har samme 
suverænitet og i deres mellemfolkelige forhold skal afholde sig fra trussel om 
magtanvendelse eller brug af magt, det være sig mod nogen stats territoriale integritet 
eller politiske uafhængighed;

B. der henviser til, at Rusland siden februar 2014 har ført en ulovlig, uprovokeret og 
uberettiget angrebskrig mod Ukraine, som den genoptog den 24. februar 2022 med en 
massiv invasion af Ukraine;

C. der henviser til, at Den Russiske Føderations angrebskrig mod Ukraine udgør en 
åbenlys og grov krænkelse af FN-pagten og alle grundlæggende folkeretlige principper 
og indtil flere internationale aftaler, herunder Helsingforsslutakten, Parischartret og 
Budapestmemorandummet;

D. der henviser til, at Ruslands styrker i denne periode har udført vilkårlige angreb på 
beboelsesområder og civil infrastruktur, har dræbt tusindvis af ukrainske civile og har 
begået terrorhandlinger i hele landet rettet mod civil infrastruktur;

E. der henviser til, at tusindvis af civile, herunder børn, allerede er blevet myrdet og mange 
flere er blevet torteret, chikaneret, udsat for seksuelle overgreb, bortført eller 
tvangsfordrevet; der henviser til, at denne umenneskelige adfærd fra de russiske styrkers 
og deres håndlangeres side udgør en fuldstændig tilsidesættelse af den humanitære 
folkeret;

F. der henviser til, at de rapporterede grusomheder begået af de russiske væbnede styrker i 
Butja, Irpin og andre ukrainske byer under den russiske besættelse er vidnesbyrd om 
brutaliteten af den angrebskrig, som Den Russiske Føderation fører mod Ukraine, og 
understreger betydningen af en koordineret international indsats for at stille 
gerningsmændene bag krigsforbrydelserne og alle krænkelserne af den humanitære 
folkeret til ansvar;

G. der henviser til, at Rusland den 30. september 2022 ensidigt erklærede sin annektering 
af de delvist russiskbesatte ukrainske regioner Donetsk, Kherson, Luhansk og 
Zaporizjzjia;

H. der henviser til, at Den Russiske Føderation er blevet betegnet af Europa-Parlamentet og 
af mange nationale parlamenter og forsamlinger som en stat, der støtter terrorisme og 
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selv anvender terrormidler;

I. der henviser til, at Ruslands angrebskrig mod Ukraine er den mest skændige 
aggressionshandling, der er begået af noget lands politiske ledelse i Europa siden 1945 
og derfor kræver en international juridisk reaktion, der står mål med handlingens 
karakter; der henviser til, at FN's Generalforsamling i sine resolutioner3 har fastslået, at 
"Den Russiske Føderations aggression mod Ukraine er i strid med artikel 2, stk. 4, i FN-
pagten", og at "Den Russiske Føderation skal drages til ansvar for alle krænkelser af 
folkeretten i eller mod Ukraine, herunder dens aggression i strid med FN-pagten"; der 
henviser til, at de ansvarlige for aggressionsforbrydelsen mod Ukraine ikke må forblive 
ustraffet;

J. der henviser til, at Ruslands aggression også udtrykkeligt er blevet fordømt af 
repræsentanter for en række stater og internationale organisationer, herunder 
Europarådet, OSCE, EU, NATO, Den Afrikanske Union, Det Økonomiske Fællesskab 
af Vestafrikanske Stater, Stillehavsøernes Forum, Organisationen af Amerikanske 
Stater, Det Caribiske Fællesskab, Nordisk Råd m.fl.;

K. der henviser til, at Den Internationale Domstol den 16. marts 2022 pålagde Den 
Russiske Føderation straks at indstille sine militære operationer på Ukraines territorium;

L. der henviser til, at anklagemyndigheden ved Den Internationale Straffedomstol siden 
den 2. marts 2022 har efterforsket situationen i Ukraine vedrørende tidligere og aktuelle 
påstande om forbrydelser begået af Den Russiske Føderation siden den 21. november 
2013, bl.a. folkedrab, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden; der 
henviser til, at Ukraine, om end landet ikke er statspart til Den Internationale 
Straffedomstol, har givet sit samtykke til denne undersøgelse;

M. der henviser til, at FN's Generalforsamlings resolution 3314 (XXIX) af 14. december 
1974 definerer aggression som "en stats brug af væbnet magt mod en anden stats 
suverænitet, territoriale integritet eller politiske uafhængighed eller på en anden måde, 
der er uforenelig med De Forenede Nationers pagt", og fastslår, at en "angrebskrig er en 
forbrydelse mod den internationale fred", og at "angrebskrig medfører internationalt 
ansvar"; der henviser til, at artikel 8 bis i Romstatutten definerer 
"aggressionsforbrydelsen" som "planlægning, forberedelse, indledning eller 
fuldbyrdelse, foretaget af en person der ved sin position udøver reel kontrol over eller 
styrer en stats politiske eller militære fremfærd, af en aggressionshandling, der ved sin 
karakter, grovhed og omfang udgør en åbenbar overtrædelse af De Forenede Nationers 
pagt"; der henviser til, at der ved en "aggressionshandling" forstås, at en stat anvender 
væbnet magt mod en anden stats suverænitet, territoriale integritet eller politiske 
uafhængighed eller på enhver anden måde, der er uforenelig med FN-pagten; der 
henviser til, at aggressionsforbrydelsen i henhold til Romstatutten for Den 
Internationale Straffedomstol adskiller sig fra krigsforbrydelser og forbrydelser mod 
menneskeheden; der henviser til, at aggressionsforbrydelsen generelt er en forbrydelse 

3 FN's Generalforsamlings resolutioner af 2. marts 2022 om "Aggression mod Ukraine", af 24. marts 2022 om 
"De humanitære konsekvenser af aggressionen mod Ukraine" og af 15. november 2022 om "Yderligere 
afhjælpning og erstatning for aggression mod Ukraine",
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forbundet med lederskab, og som sådan kun kan begås af dem, der har magt til at 
udforme en stats aggressionspolitik; der henviser til, at Den Internationale 
Militærdomstol i Nürnberg, som rettede sit fokus mod aggressionsforbrydelsen, i 1946 
fastslog, at aggression var "den ultimative internationale forbrydelse";

N. der henviser til, at en angrebskrig er en yderst alvorlig international forbrydelse, navnlig 
i forbindelse med risikoen for anvendelse af forskellige former for 
masseødelæggelsesvåben, der vil kunne få katastrofale konsekvenser for verdensfreden 
og menneskers livsgrundlag samt alvorlige, langsigtede skader på natur og klima;

O. der henviser til, at Den Internationale Domstol i sagen om Barcelona Traktion anførte, 
at de forpligtelser, der følger af forbuddet mod angrebshandlinger, påhviler det 
internationale samfund som helhed, og altså ikke blot individuelle stater;

P. der henviser til, at Den Internationale Straffedomstol efter to ad hoc-erklæringer fra 
Ukraine har jurisdiktion over krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og 
folkedrab, som er begået på Ukraines område siden november 2013, men i den 
foreliggende situation ikke har jurisdiktion over aggressionsforbrydelsen som defineret i 
Romstatuttens artikel 8 bis og Kampala-tillæggene hertil, eftersom hverken Ukraine 
eller Den Russiske Føderation har ratificeret Romstatutten og tillæggene vedrørende 
aggressionsforbrydelser; der henviser til, at anklagemyndigheden ved Den 
Internationale Straffedomstol har været i færd med at efterforske situationen i Ukraine 
siden den 2. marts 2022; der henviser til, at oprettelsen af en særlig domstol for 
aggressionsforbrydelser ikke vil påvirke Den Internationale Straffedomstols jurisdiktion 
over andre forbrydelser, men i stedet vil supplere den;

Q. der henviser til, at Europa-Parlamentet og parlamenterne i Tjekkiet, Estland, Frankrig, 
Letland, Litauen, Nederlandene og Polen har vedtaget beslutninger, hvormed de 
tilslutter sig oprettelsen af en særlig international ad hoc-domstol;

R. der henviser til, at Kommissionen den 30. november 2022 fremlagde alternative 
muligheder for, hvordan gerningsmændene stilles til ansvar, nemlig gennem en særlig 
uafhængig international domstol baseret på en multilateral traktat eller en specialiseret 
domstol, der etableres inden for et nationalt retssystems rammer med internationale 
dommere, og at begge fremgangsmåder fordrer solid opbakning fra FN;

S. der henviser til, at Det Europæiske Råd i dets konklusioner af 15. december 2022 
tilskyndede til yderligere bestræbelser på at sikre fuldt ud, at gerningsmænd stilles til 
ansvar for krigsforbrydelser og aggressionsforbrydelser og opfordrede Kommissionen, 
næstformanden for Kommissionen/den højtstående repræsentant og Rådet til at gøre 
fremskridt med dette arbejde i overensstemmelse med EU-retten og folkeretten og 
understregede, at retsforfølgelsen af aggressionsforbrydelser er af betydning for det 
internationale samfund som helhed;

T. der henviser til, at FN's Sikkerhedsråd er lammet med hensyn til situationen i Ukraine, 
fordi Rusland kan nedlægge veto mod enhver væsentlig beslutning; der henviser til, at 
FN's Generalforsamlings resolution 377, "Sammenhold for fred", udgør en præcedens, 
idet den giver FN en alternativ mulighed for handling, når mindst ét permanent medlem 
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af FN's Sikkerhedsråd benytter sin vetoret til at hindre Sikkerhedsrådet i at udføre sine 
opgaver i henhold til FN-pagten;

1. gentager sin allerkraftigste fordømmelse af den russiske angrebskrig mod Ukraine og 
tilkendegiver sin urokkelige støtte til Ukraines uafhængighed, suverænitet og territoriale 
integritet inden for dets internationalt anerkendte grænser og genfremsætter sin appel til 
Rusland om øjeblikkeligt at indstille alle dets militære operationer i Ukraine og foretage 
en betingelsesløs tilbagetrækning af alle styrker og al materiel fra samtlige de områder, 
der er internationalt anerkendte som ukrainsk territorium;

2. understreger, at den russiske aggressionsforbrydelse mod Ukraine er en klar og 
uomtvistelig overtrædelse af FN-pagten, som af hensyn til verdenssikkerheden og den 
regelbaserede verdensorden ikke kan forblive ubesvaret af det internationale samfund; 
gentager sin opfordring til Kommissionen, den højtstående repræsentant og 
medlemsstaterne om at bakke fuldstændigt op om bestræbelser på at drage de ansvarlige 
til ansvar for alle forbrydelser begået af Rusland, dets forbundsfæller og håndlangere 
under deres angrebskrig mod Ukraine;

3. fremhæver det presserende behov for, at EU og dets medlemsstater i tæt samarbejde 
med Ukraine og det internationale samfund, og helst i FN-regi, skynder på for at få 
oprettet en særlig international domstol til retsforfølgelse for aggressionsforbrydelser 
mod Ukraine begået af Den Russiske Føderations og dens forbundsfællers politiske og 
militære lederskab og til at finde en juridisk holdbar, fælles vej frem i den henseende; 
mener, at oprettelsen af en sådan domstol vil udbedre en væsentlig mangel ved den 
nuværende indretning af den institutionelle internationale strafferetspleje og bør baseres 
på de standarder og principper, der gælder for Den Internationale Straffedomstol som 
fastsat i Romstatutten;

4. opfordrer EU-institutionerne og medlemsstaterne til at arbejde tæt sammen med 
Ukraine om at søge og opbygge politisk støtte i FN's Generalforsamling og andre 
internationale fora, herunder Europarådet, OSCE og G7, til oprettelsen af en særlig 
domstol for aggressionsforbrydelsen mod Ukraine;

5. mener, at oprettelsen af denne særlige domstol vil supplere Den Internationale 
Straffedomstols og dens anklagers efterforskningsindsats, da dennes ressort omfatter 
påståede folkedrab, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden begået i 
Ukraine; gentager sin fulde opbakning til Den Internationale Straffedomstols anklagers 
igangværende efterforskning af situationen i Ukraine; opfordrer indtrængende Ukraine 
til at ratificere Romstatutten og ændringerne hertil og formelt blive statspart til 
Straffedomstolen;

6. opfordrer til aktiv anvendelse af EU's offentlige diplomati og strategisk kommunikation 
til støtte for oprettelsen af den særlige domstol;

7. understreger, at selv om den særlige domstols nøjagtige sammensætning og 
arbejdsmetoder endnu ikke er fastlagt, skal den overholde de strengeste kriterier for 
gennemsigtighed og upartiskhed; finder endvidere, at den særlige internationale domstol 
skal have kompetence til at efterforske ikke blot Vladimir Putin og Den Russiske 
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Føderations politiske og militære ledelse, men også Aljaksandr Lukasjenka og den 
politiske og militære ledelse i Belarus, der som forbundsfælle stiller territorium og 
logistisk støtte til rådighed for Den Russiske Føderations angrebskrig mod Ukraine, et 
forhold der udgør en aggressionsforbrydelse i henhold til Romstatuttens artikel 8 bis, 
særlig punkt 2, litra f);

8. understreger, at EU's forberedende arbejde vedrørende den særlige domstol bør begynde 
så snart som muligt og fokusere på at etablere ordningerne for den særlige domstol i 
samarbejde med Ukraine og på at bistå landet og internationale myndigheder med 
indsamlingen af beviser til brug ved processerne ved den fremtidige domstol;

9. opfordrer EU-institutionerne, navnlig Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten, til i 
mellemtiden at yde støtte til oprettelsen af en midlertidig anklagemyndighed og 
bemærker, at oprettelsen af en sådan myndighed vil være et yderst vigtigt praktisk skridt 
fremad for den fremtidige særlige domstols efterforskning og retsforfølgelse af 
aggressionsforbrydelser mod Ukraine;

10. fordømmer, at der fra russisk side blokeres for enhver handling på FN-plan, der har til 
hensigt at stille Rusland til ansvar for dets angrebskrig mod Ukraine;

11. understreger den vigtige rolle, som en særlig domstol for aggressionsforbrydelsen mod 
Ukraine vil udgøre for det ukrainske folks forhåbninger om at opnå justits, for at 
afskrække andre internationale aktører fra at eftergøre Ruslands eksempel med ulovlig 
aggression og for at fremme bestræbelserne på at opnå krigsskadeserstatning og 
fremtidig forsoning;

12. opfordrer EU og dets medlemsstater samt deres partnere og allierede til at indlede 
drøftelser om det juridiske spillerum for at anvende den russiske stats finansielle aktiver 
som krigsskadeserstatning for Ruslands krænkelser af folkeretten i Ukraine, herunder 
potentielt ved at fratage sådanne aktiver beskyttelse ved statslig immunitet eller 
indskrænke en sådan beskyttelse med henvisning til forbrydelsens grove karakter;

13. er af den faste overbevisning, at oprettelsen af en særlig domstol for 
aggressionsforbrydelsen vil sende et meget klart signal til både det russiske samfund og 
det internationale samfund om, at Putin og Ruslands politiske og militære ledelse kan 
dømmes for den aggressionsforbrydelse, de har begået i Ukraine; understreger, at 
oprettelsen af denne domstol også vil være et klart signal til den politiske elite og 
forretningseliten i Rusland om, at det ikke længere er muligt for Den Russiske 
Føderation under Putins ledelse at genetablere normale forbindelser med vesten;

14. støtter FN's Generalforsamlings henstilling som det første skridt i retning af oprettelsen 
ved FN's medlemsstater i samarbejde med Ukraine af et internationalt skadesregister, 
der skal tjene som dokumentation for fremtidige erstatningskrav for alle berørte fysiske 
og juridiske personers skader, tab eller kvæstelser og den langsigtede, udbredte og 
alvorlige skade på natur, miljø og klima såvel som på Ukraine som stat, som Den 
Russiske Føderation og dens forbundsfæller har forårsaget gennem sine overlagte, 
folkeretsstridige handlinger i eller mod Ukraine, samt fremme og koordinere 
indsamlingen af bevismateriale;
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15. opfordrer EU til at vedtage en fælles holdning om aggressionsforbrydelsen og om 
Kampala-tillæggene herom til Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol; 
opfordrer Bulgarien, Danmark, Frankrig, Grækenland, Ungarn og Rumænien til at 
acceptere og ratificere Kampala-tillæggene;

16. pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i 
Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, 
De Forenede Nationers generalsekretær, Europarådet, Organisationen for Sikkerhed og 
Samarbejde i Europa, FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder, FN's 
Højkommissariat for Flygtninge, Den Internationale Røde Kors Komité, Den 
Internationale Straffedomstol, G7-landene, Belarus' myndigheder, Den Russiske 
Føderations præsident, regering og parlament og Ukraines præsident, regering og 
parlament.


