
Multilaterální akční model k reparacím

New Lines Institute svolá Reparační studijní skupinu složenou z odborníků na 
mezinárodní právo, mezinárodní finance a poválečnou rekonstrukci.

Navrhujeme multilaterální plán propadnutí ruských aktiv a jejich svěření do 
Kompenzačního fondu. Dále navrhujeme, aby Kompenzační komise realizovala proces 
nároků ve prospěch Ukrajiny a poškozených Ukrajinců. Komisní proces bude navržen tak, 
aby bylo dosaženo řádného vyřízení nároků pokrývajících finančně vyčíslitelné škody, 
které ruská agrese způsobila od února 2014.

Ruská centrální 
banka

státem kontrolované 
podniky

Gazprom Rosněfť 

příjemci zdrojů 
oligarchů

daňoví 
podvodníci 

podílníci na 
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státní úředníci, kteří nabyli
nepravděpodobných příjmů

Ruská aktiva
Při rozlišení mezi soukromým a veřejným majetkem

1) Identifikovat majetek, který ve skutečnosti pochází ze státních zdrojů 2) uvést v platnost 
opatření k zajištění řádné identifikace veškerých státních aktiv 3) zmrazit a zabavit státní majetek 
a převést jej do Kompenzačního fondu.

Rusko pravděpodobně nepřipustí, že Ukrajině ukřivdilo
Rada bezpečnosti OSN pravděpodobně nepřijme sankce

Proč vytvářet akční model k reparacím založený na základě smlouvy*? 

Akční model nezakládá žádný precedens pro budoucí narušení suverénní imunity. Zabavení a propadnutí majetku zacílené
proti ruským cílům je odůvodněno rozsahem a povahou ruské agrese, které jsou od doby přijetí Charty OSN bezprecedentní. Je
to prostředek nápravy in extremis vytvořený smlouvou k plnému odškodnění ve jménu Ukrajiny a ukrajinského lidu.

Klíčové státy 
přijmou 
multilaterální 
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Smlouva zřídí Kompenzační fond a 
Komisi, které budou připomínat strukturu 
a procesy po vzoru Kompenzační komise 

OSN po irácké invazi do Kuvajtu

Smlouva prohlásí
Rusko zodpovědné za 
agresivní válku proti 

Ukrajině

Smlouva potvrdí zákonnou povinnost 
Ruska poskytnout plnou náhradu za 
všechny škody způsobené Ruskem 
Ukrajině a Ukrajincům od února 2014

Státy, které jsou stranami smlouvy, přijmou 
příslušná domácí pravidla a postupy pro 
zabavení spravedlivě zacílitelných ruských aktiv 
v rámci jejich jurisdikce a svěří je Fondu

Komise vydá odškodnění za 
nároky, Fond rozdělí peníze 

úspěšným žadatelům
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Prominutí suverénní 
imunity za základě 

Smlouvy

*Pojem Smlouva je v tomto kontextu používán tak, aniž by vylučoval další formy mezinárodních dohod, které se lépe hodí pro vnitrostátní přístupové
postupy.


