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B9-0064/2023

Resolutie van het Europees Parlement over de oprichting van een tribunaal voor het 
misdrijf van agressie tegen Oekraïne 
(2022/3017(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn eerdere resoluties, met name die van 19 mei 2022 over de strijd tegen 
straffeloosheid met betrekking tot oorlogsmisdaden in Oekraïne1, die van 15 september 
2022 over de mensenrechtenschendingen in de context van gedwongen uitzetting van 
Oekraïense burgers naar en gedwongen adoptie van Oekraïense kinderen in Rusland2, 
die van 6 oktober 2022 over de escalatie door Rusland van zijn aanvalsoorlog tegen 
Oekraïne3 en die van 23 november 2022 over de aanmerking van de Russische Federatie 
als staatssponsor van terrorisme4, waarin het Parlement zijn steun uitspreekt voor de 
oprichting van het speciaal internationaal ad-hoctribunaal voor de misdaad van agressie 
tegen Oekraïne,

– gezien de Verklaring van Londen van 13 januari 1942,

– gezien het Handvest van de Verenigde Naties,

– gezien het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof, en met name 
artikel 8 bis over het misdrijf agressie,

– gezien resoluties 2433 (2022), 2436 (2022), 2463 (2022) en 2473 (2022) van de 
Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa,

– gezien de resolutie getiteld “The Russian Federation’s war of aggression against 
Ukraine and its people, and its threat to security across the OSCE region” 
(De agressieoorlog van de Russische Federatie tegen Oekraïne en zijn bevolking, en de 
daarmee gepaard gaande bedreiging voor de veiligheid in het OVSE-gebied), die is 
aangenomen tijdens de 29e jaarlijkse vergadering van de Parlementaire Vergadering 
van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa van 2 tot en met 
6 juli 2022,

– gezien de gezamenlijke verklaring van de ministers van Buitenlandse Zaken van 
Estland, Letland en Litouwen van 16 oktober 2022, waarin wordt opgeroepen tot de 
oprichting van een speciaal tribunaal voor het misdrijf van agressie tegen Oekraïne,

– gezien de verklaring van de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der 
Leyen, van 30 november 2022 over de noodzaak om een speciaal tribunaal op te richten 
om het door Rusland gepleegde misdrijf van agressie tegen Oekraïne te onderzoeken en 

1 PB C 479 van 16.12.2022, blz. 68.
2 Aangenomen teksten, P9_TA(2022)0320.
3 Aangenomen teksten, P9_TA(2022)0353.
4 Aangenomen teksten, P9_TA(2022)0405.
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te vervolgen,

– gezien artikel 132, leden 2 en 4, van zijn Reglement,

A. overwegende dat het Russische leger sinds 2014, en in het bijzonder vanaf 
24 februari 2022, toen Rusland is gestart met de illegale, niet-uitgelokte en 
ongerechtvaardigde aanvalsoorlog tegen Oekraïne, lukraak aanvallen heeft uitgevoerd 
op woongebieden en civiele infrastructuur, duizenden Oekraïense burgers heeft gedood 
en overal in het land terreurdaden heeft gepleegd met allerlei civiele infrastructuur als 
doelwit, zoals woonwijken, scholen, ziekenhuizen, treinstations, theaters en water- en 
elektriciteitsnetwerken; overwegende dat deze wrede en onmenselijke daden dodelijke 
slachtoffers, leed, verwoesting en ontheemding tot gevolg hebben;

B. overwegende dat duizenden burgers in Oekraïne zijn vermoord, waaronder honderden 
kinderen, en dat nog veel meer burgers gefolterd, geïntimideerd, seksueel misbruikt, 
ontvoerd of gedwongen ontheemd of verdwenen zijn door toedoen van de Russische 
strijdkrachten en gelieerde groeperingen; overwegende dat de talloze wreedheden van 
de Russische strijdkrachten en gelieerde groeperingen tegen Oekraïense burgers 
uitvoerig door mensenrechtenorganisaties en internationale waarnemingsmissies zijn 
gedocumenteerd – waaronder standrechtelijke executies, foltering, verkrachting en 
massadetentie van burgers in zogenaamde filtratiecentra, alsook gedwongen adopties 
van Oekraïense kinderen en gedwongen deportaties;

C. overwegende dat de Russische Federatie een staatssponsor is van terrorisme, en een 
staat die terroristische middelen gebruikt;

D. overwegende dat de agressie van de Russische Federatie tegen Oekraïne een 
aanhoudende schending is van de beginselen en normen van het Handvest van de 
Verenigde Naties, en met name van artikel 2, lid 4, en van het internationaal humanitair 
recht; overwegende dat de Russische Federatie in Oekraïne tot dusver duizenden 
oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid heeft begaan;

E. overwegende dat de Algemene Vergadering van de VN in haar resoluties5 heeft erkend 
dat de agressie van de Russische Federatie tegen Oekraïne een schending is van 
artikel 2, lid 4, van het VN-Handvest en dat de Russische Federatie ter verantwoording 
moet worden geroepen voor alle schendingen van het internationaal recht in of tegen 
Oekraïne, met inbegrip van haar met het Handvest van de Verenigde Naties strijdige 
agressie;

F. overwegende dat het Internationaal Strafhof en het Internationaal Gerechtshof een 
onderzoek hebben ingesteld naar de misdrijven van de Russische Federatie welke onder 
hun respectieve mandaten vallen, waaronder genocide, oorlogsmisdrijven en misdrijven 
tegen de menselijkheid;

5 Resolutie ES-11/1 van de AVVN van 2 maart 2022 getiteld “Aggression against Ukraine” (Agressie tegen 
Oekraïne) en resolutie ES-11/2 van de AVVN van 24 maart 2022, getiteld “Humanitarian consequences of the 
aggression against Ukraine” (Humanitaire gevolgen van de agressie tegen Oekraïne); resolutie A/RES/ES-11/5 
van de AVVN van 15 november 2022, getiteld “Furtherance of remedy and reparation for aggression against 
Ukraine” (Ontwikkeling van rechtsmiddelen en herstel voor de agressie tegen Oekraïne).



PE741.384v01-00 4/6 RE\1270540NL.docx

NL

G. overwegende dat in resolutie nr. 33146 (1974) van de Algemene Vergadering van de 
VN en in artikel 8 bis van het Statuut van Rome (1998) van het Internationaal Strafhof 
onder het misdrijf agressie wordt verstaan: het plannen, voorbereiden, in gang zetten of 
uitvoeren, door een persoon die in de positie verkeert daadwerkelijk controle uit te 
oefenen over of leiding te geven aan het politieke of militaire optreden van een staat, 
van een daad van agressie die door zijn aard, ernst en schaal een onmiskenbare 
schending vormt van het Handvest van de Verenigde Naties; overwegende dat onder 
een daad van agressie wordt verstaan: het gebruik van wapengeweld door een staat 
tegen de soevereiniteit, territoriale integriteit of politieke onafhankelijkheid van een 
andere staat, of op enige andere wijze die onverenigbaar is met het Handvest van de 
Verenigde Naties; overwegende dat het misdrijf agressie volgens het Statuut van Rome 
van het Internationaal Strafhof verschilt van oorlogsmisdrijven of misdrijven tegen de 
menselijkheid;

H. overwegende dat het Internationaal Strafhof enkel een onderzoek naar het misdrijf 
agressie zou kunnen openen als de Russische Federatie ermee zou instemmen het 
Statuut van Rome en de in Kampala overeengekomen wijzigingen te ondertekenen en te 
ratificeren, wat zij tot dusver niet heeft gedaan, of als de Veiligheidsraad van de 
Verenigde Naties het de opdracht zou geven een dergelijk onderzoek te verrichten; 
overwegende dat het Internationaal Strafhof in de huidige omstandigheden derhalve niet 
bevoegd is ter zake van het misdrijf van agressie tegen Oekraïne;

I. overwegende dat de aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne het ergste strafbare feit 
is dat de politieke leiders van een land in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog hebben 
gepleegd en derhalve een passende juridische reactie vereist;

J. overwegende dat de parlementen van de Republiek Litouwen, Oekraïne, Estland, 
Nederland, Tsjechië, Frankrijk en Letland resoluties hebben aangenomen waarin steun 
wordt uitgesproken voor de oprichting van een speciaal internationaal ad-hoctribunaal;

K. overwegende dat de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, 
onlangs heeft aangekondigd dat de Commissie, hoewel zij het Internationaal Strafhof 
blijft steunen, voorstelt een door de VN ondersteunde gespecialiseerde rechtbank op te 
richten om het door Rusland gepleegde misdrijf van agressie te onderzoeken en te 
vervolgen;

1. onderstreept dat de EU-instellingen en de lidstaten dringend het voortouw moeten 
nemen bij de oprichting van een speciaal ad-hoctribunaal om het door de politieke en 
militaire leiders van de Russische Federatie en haar bondgenoten gepleegde misdrijf van 
agressie tegen Oekraïne te vervolgen; is van mening dat onverwijld een dergelijk 
tribunaal moet worden opgericht op basis van een internationale overeenkomst tussen 
gelijkgestemde landen, met de steun van de Algemene Vergadering van de Verenigde 
Naties; is van mening dat de oprichting van een dergelijk tribunaal de grote lacune in de 

6 In resolutie 3314 (XXIX) van de Algemene Vergadering van de VN van 14 december 1974 wordt agressie 
gedefinieerd als het gebruik van wapengeweld door een staat tegen de soevereiniteit, territoriale integriteit of 
politieke onafhankelijkheid van een andere staat, of op enige andere wijze die onverenigbaar is met het Handvest 
van de Verenigde Naties, en daarin is bepaald dat een aanvalsoorlog een misdaad tegen de internationale vrede is 
en dat agressie leidt tot internationale aansprakelijkheid. 
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huidige institutionele structuur van internationale strafrechtbanken zou opvullen en 
gebaseerd moet zijn op de normen en beginselen die van toepassing zijn op het 
Internationaal Strafhof, zoals vastgelegd in het Statuut van Rome;

2. spoort de EU en haar lidstaten met klem aan om samen met hun partners, met inbegrip 
van regionale organisaties zoals de Raad van Europa, een coalitie van bereidwilligen te 
vormen om het voortouw te nemen bij de totstandbrenging van internationale 
gerechtigheid en om de strijd tegen de straffeloosheid van Rusland voor zijn agressie op 
te voeren door prioriteit te geven aan deze kwestie in het kader van de internationale 
inspanningen en door de aanzet te geven tot de oprichting van een speciaal tribunaal 
voor het misdrijf van agressie tegen Oekraïne; juicht in dit verband de verklaring toe 
van de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, waarin zij 
voorstelt om een speciaal tribunaal op te richten voor het misdrijf van agressie tegen 
Oekraïne;

3. is van mening dat het speciaal tribunaal bevoegd moet zijn om een onderzoek in te 
stellen naar de hooggeplaatste politieke en militaire leiders van de Russische Federatie 
en deze te vervolgen; stelt voor dat het speciaal tribunaal de misdrijven van agressie 
tegen Oekraïne moet onderzoeken en vervolgen die sinds februari 2014 op het 
grondgebied van Oekraïne zijn gepleegd, overeenkomstig de definitie van het misdrijf 
agressie zoals neergelegd in artikel 8 bis van het Statuut van Rome;

4. dringt aan op de actieve inzet van publieksdiplomatie van de EU en strategische 
communicatie ter ondersteuning van de oprichting van het speciaal tribunaal;

5. is van mening dat de oprichting van het speciaal tribunaal een aanvulling zou vormen 
op de onderzoeksinspanningen van het Internationaal Strafhof en zijn Aanklager, 
aangezien het onderzoek ervan gericht zou zijn op vermeende genocide, 
oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid in Oekraïne;

6. wijst erop dat het speciaal tribunaal nauw moet samenwerken met het Internationaal 
Strafhof en daarom een zetel in Den Haag moet hebben;

7. benadrukt dat de voorbereidende werkzaamheden van de EU met betrekking tot het 
speciaal tribunaal onverwijld van start moeten gaan en gericht moeten zijn op de 
vaststelling van de regelingen voor het speciaal tribunaal in samenwerking met 
Oekraïne en relevante internationale belanghebbenden, rekening houdend met de 
ervaring die is opgedaan met de Speciale Kamers Kosovo;

8. verzoekt de EU-instellingen, en met name de Commissie en de Europese Dienst voor 
extern optreden, in de tussentijd steun de oprichting te ondersteunen van een tijdelijk 
openbaar ministerie (IPO) in Den Haag, en wijst erop dat de oprichting daarvan een heel 
belangrijke praktische stap voorwaarts zou zijn in het onderzoek naar en de vervolging 
van het misdrijf van agressie tegen Oekraïne door het toekomstige speciaal tribunaal;

9. eist dat het speciaal tribunaal ook een onderzoek opent naar en vervolging instelt tegen 
de onwettige leider van Belarus, Aljaksandr Loekasjenka, omdat hij heeft toegestaan dat 
het grondgebied van zijn land zou worden gebruikt om daden van agressie tegen een 
derde land te plegen, wat overeenkomstig artikel 8 bis, lid 2, punt f), van het Statuut van 
Rome onder het misdrijf van agressie valt;
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10. is er sterk van overtuigd dat met de oprichting van dit speciaal tribunaal voor het 
misdrijf agressie een zeer duidelijk signaal aan de Russische samenleving en de 
internationale gemeenschap zou worden afgegeven dat Poetin en de Russische politieke 
en militaire leiders voor de misdrijven die in Oekraïne zijn gepleegd kunnen worden 
veroordeeld; onderstreept dat met de oprichting van dit tribunaal ook duidelijk het 
signaal zou worden gegeven aan de politieke en zakelijke elite in Rusland dat er voor de 
Russische Federatie onder leiding van Poetin niet langer een terugkeer mogelijk is naar 
“business as usual” met het Westen;

11. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de vicevoorzitter van de 
Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid, de Raad, de Commissie, de regeringen en parlementen van de 
lidstaten, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de Raad van Europa, de 
Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, het Bureau van de Hoge 
Commissaris van de Verenigde Naties voor de mensenrechten, het Bureau van de Hoge 
Commissaris van de Verenigde Naties voor de vluchtelingen, het Internationaal Comité 
van het Rode Kruis, het Internationaal Strafhof, de G7-landen, de president, de regering 
en het parlement van de Russische Federatie, alsmede de president, de regering en het 
parlement van Oekraïne.


