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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie utworzenia trybunału do spraw 
zbrodni agresji przeciwko Ukrainie 
(2022/3017(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając swoje poprzednie rezolucje, w szczególności rezolucję z dnia 19 maja 
2022 r. w sprawie zwalczania bezkarności za zbrodnie wojenne w Ukrainie1, rezolucję z 
dnia 15 września 2022 r. w sprawie łamania praw człowieka w związku z przymusową 
wywózką cywilów ukraińskich i przymusową adopcją dzieci ukraińskich w Rosji2, 
rezolucję z dnia 6 października 2022 r. w sprawie eskalowania przez Rosję wojny 
napastniczej przeciwko Ukrainie3 oraz rezolucję z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie 
uznania Federacji Rosyjskiej za państwo sponsorujące terroryzm4, w których Parlament 
poparł ustanowienie międzynarodowego trybunału specjalnego ad hoc do spraw zbrodni 
agresji przeciwko Ukrainie,

– uwzględniając deklarację londyńską z 13 stycznia 1942 r.,

– uwzględniając Kartę Narodów Zjednoczonych,

– uwzględniając Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego, w 
szczególności jego art. 8a dotyczący zbrodni agresji,

– uwzględniając rezolucje Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nr 2433 (2022), 
2436 (2022), 2463 (2022) i 2473 (2022),

– uwzględniając rezolucję w sprawie wojny napastniczej Federacji Rosyjskiej przeciwko 
Ukrainie i jej obywatelom oraz zagrożenia, jakie stwarza dla bezpieczeństwa w regionie 
OBWE, przyjętą na 29. dorocznej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji 
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, która odbyła się w dniach 2–6 lipca 2022 r.,

– uwzględniając wspólne oświadczenie ministrów spraw zagranicznych Estonii, Łotwy i 
Litwy z 16 października 2022 r., w którym wezwali oni do utworzenia trybunału 
specjalnego do spraw zbrodni agresji przeciwko Ukrainie,

– uwzględniając oświadczenie przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der 
Leyen z 30 listopada 2022 r., dotyczące potrzeby ustanowienie trybunału specjalnego 
do zbadania zbrodni agresji przeciwko Ukrainie i ścigania jej sprawców;

– uwzględniając art. 132 ust. 2 i 4 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że od 2014 r., a zwłaszcza od 24 lutego 2022 r., kiedy Rosja 

1 Dz.U. C 479 z 16.12.2022, s. 68.
2 Teksty przyjęte, P9_TA(2022)0320.
3 Teksty przyjęte, P9_TA(2022)0353.
4 Teksty przyjęte, P9_TA(2022)0405.
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rozpoczęła bezprawną, niesprowokowaną i nieuzasadnioną wojnę napastniczą 
przeciwko Ukrainie, jej siły prowadzą masowe ataki na obszary zamieszkałe i 
infrastrukturę cywilną, zabiły tysiące ukraińskich cywilów i w całym kraju dopuściły 
się aktów terroru wymierzonych w różne infrastruktury cywilne, takie jak dzielnice 
mieszkaniowe, szkoły, szpitale, dworce kolejowe, teatry oraz sieci wodociągowe i 
elektroenergetyczne; mając na uwadze, że te brutalne i nieludzkie czyny niosą ze sobą 
ofiary śmiertelne, są źródłem cierpienia oraz powodują zniszczenia i wysiedlenia;

B. mając na uwadze, że w Ukrainie zamordowano tysiące cywilów, w tym setki dzieci, a 
wiele innych osób doznało tortur, nękania, napaści na tle seksualnym, zostało 
porwanych lub przymusowo przesiedlonych albo zaginęło w wyniku działań rosyjskich 
sił zbrojnych i ich popleczników; mając na uwadze, że grupy obrońców praw człowieka 
i międzynarodowe misje obserwacyjne szczegółowo dokumentują liczne okrucieństwa 
popełniane przez rosyjskie siły zbrojne i ich popleczników na ukraińskich cywilach, 
takie jak doraźne egzekucje, tortury, gwałty i masowe przetrzymywanie cywilów w tzw. 
ośrodkach filtracyjnych, a także przymusowe adopcje dzieci ukraińskich i przymusowe 
deportacje;

C. mając na uwadze, że Rosja jest państwem sponsorującym terroryzm i stosującym środki 
terroru;

D. mając na uwadze, że agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę stanowi stałe pogwałcenie 
zasad i norm Karty Narodów Zjednoczonych, w szczególności jej art. 2 ust. 4, oraz 
międzynarodowego prawa humanitarnego; mając na uwadze, że Federacja Rosyjska 
popełniła dotychczas w Ukrainie tysiące zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko 
ludzkości;

E. mając na uwadze, że Zgromadzenie Ogólne ONZ uznało w swoich rezolucjach5 napaść 
Federacji Rosyjskiej na Ukrainę za naruszenie art. 2 ust. 4 Karty Narodów 
Zjednoczonych oraz stwierdziło, że trzeba pociągnąć Federację Rosyjską do 
odpowiedzialności za wszelkie naruszenia prawa międzynarodowego w Ukrainie lub 
przeciwko Ukrainie, w tym za rosyjską agresję na ten kraj stanowiącą naruszenie Karty 
Narodów Zjednoczonych;

F. mając na uwadze, że Międzynarodowy Trybunał Karny i Międzynarodowy Trybunał 
Sprawiedliwości wszczęły dochodzenia w sprawie zbrodni popełnionych przez 
Federację Rosyjską, które są objęte ich odpowiednimi mandatami, w tym zbrodni 
ludobójstwa, zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości;

G. mając na uwadze, że zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 33146 z 

5 Rezolucje Zgromadzenia Ogólnego ONZ ES–11/1 z 2 marca 2022 r. pt. „Aggression against Ukraine” [Agresja 
na Ukrainę] i ES–11/2 z 24 marca 2022 r. pt. „Humanitarian consequences of the aggression against Ukraine” 
[Humanitarne skutki napaści na Ukrainę]; Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 15 listopada 2022 r. 
(A/RES/ES-11/5) pt. „Furtherance of remedy and reparation for aggression against Ukraine” [Naprawienie szkód 
i zadośćuczynienie za agresję przeciwko Ukrainie];
6 W rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 3314 (XXIX) z 14 grudnia 1974 r. zdefiniowano agresję jako 
użycie przez państwo sił zbrojnych przeciwko suwerenności, terytorialnej integralności lub politycznej 
niepodległości innego państwa lub akt w jakikolwiek inny sposób niezgodny z Kartą Narodów Zjednoczonych; 
stwierdzono w niej również, że wojna napastnicza jest zbrodnią przeciwko pokojowi międzynarodowemu” oraz 
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1974 r., a także z art. 8a Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego z 
1998 r. zbrodnia agresji oznacza „planowanie, przygotowanie, inicjowanie lub 
wykonanie, przez osobę zajmującą pozycję pozwalającą na sprawowanie efektywnej 
kontroli nad politycznymi lub militarnymi działaniami państwa lub też nimi kierowanie, 
aktu agresji, który ze względu na swój charakter, wagę lub skalę w sposób oczywisty 
narusza Kartę Narodów Zjednoczonych”; mając na uwadze, że akt agresji oznacza 
użycie przez państwo siły zbrojnej przeciwko suwerenności, integralności terytorialnej 
lub niezależności politycznej innego państwa lub akt, który w jakikolwiek inny sposób 
narusza Kartę Narodów Zjednoczonych; mając na uwadze, że zgodnie z Rzymskim 
Statutem Międzynarodowego Trybunału Karnego zbrodnia agresji różni się od zbrodni 
wojennych lub zbrodni przeciwko ludzkości;

H. mając na uwadze, że przeprowadzenie przez Międzynarodowy Trybunał Karny 
dochodzenia w sprawie zbrodni agresji byłoby możliwe jedynie, gdyby Federacja 
Rosyjska zgodziła się na podpisanie i ratyfikację statutu rzymskiego i poprawek z 
Kampali, czego dotychczas nie uczyniła, lub gdyby Rada Bezpieczeństwa ONZ 
upoważniła MTK do przeprowadzenia takiego dochodzenia; mając w związku z tym na 
uwadze, że Międzynarodowy Trybunał Karny w obecnych okolicznościach nie ma 
jurysdykcji w odniesieniu do zbrodni agresji przeciwko Ukrainie;

I. mając na uwadze, że wojna napastnicza, którą Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie, jest 
najbardziej haniebnym aktem przestępczym, do którego dopuściło się przywództwo 
polityczne kraju w Europie od czasu drugiej wojny światowej, a zatem jako taka 
wymaga odpowiedniej reakcji prawnej;

J. mając na uwadze, że parlamenty Republiki Litewskiej, Ukrainy, Estonii, Niderlandów, 
Republiki Czeskiej, Francji i Łotwy przyjęły rezolucje popierające ustanowienie 
międzynarodowego trybunału specjalnego ad hoc;

K. mając na uwadze, że przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen 
ogłosiła niedawno, że Komisja – wspierając nadal Międzynarodowy Trybunał Karny – 
proponuje, by utworzyć wyspecjalizowany trybunał wspierany przez Organizację 
Narodów Zjednoczonych w celu zbadania i ścigania rosyjskiej zbrodni agresji;

1. podkreśla potrzebę i pilną konieczność przyjęcia przez instytucje UE i państwa 
członkowskie wiodącej roli w tworzeniu trybunału specjalnego ad hoc w celu ścigania 
zbrodni agresji przeciwko Ukrainie popełnionej przez politycznych i wojskowych 
przywódców Federacji Rosyjskiej i jej sojuszników; uważa, że trzeba niezwłocznie 
utworzyć taki trybunał na podstawie międzynarodowego porozumienia między krajami 
o podobnych poglądach, przy wsparciu Zgromadzenia Ogólnego Narodów 
Zjednoczonych; uważa, że ustanowienie takiego trybunału wypełniłoby znaczną lukę 
istniejącą w obecnym systemie międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości w 
sprawach karnych i powinno opierać się na normach i zasadach, które mają 
zastosowanie do Międzynarodowego Trybunału Karnego zgodnie ze statutem 
rzymskim;

2. zdecydowanie zachęca UE i jej państwa członkowskie, by we współpracy z partnerami, 

że akt agresji podlega odpowiedzialności międzynarodowej; 
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w tym organizacjami regionalnymi takimi jak Rada Europy, utworzyły „koalicję 
chętnych”, która objęłaby przewodnictwo w działaniach mających na celu 
doprowadzenie do wymierzenia sprawiedliwości na szczeblu międzynarodowym oraz 
do wzmożenia walki z bezkarnością Rosji za zbrodnię agresji; koalicja dążyłaby to tego, 
traktując tę kwestię priorytetowo w swoich podejmowanych na arenie międzynarodowej 
działaniach i popierając powołanie trybunału specjalnego ds. zbrodni agresji przeciwko 
Ukrainie; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje oświadczenie przewodniczącej 
Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, w którym zaproponowała ona ustanowienie 
trybunału specjalnego ds. zbrodni agresji przeciwko Ukrainie;

3. uważa, że trybunał specjalny powinien być właściwy do prowadzenia dochodzeń i 
ścigania w sprawach dotyczących wysokich rangą przywódców politycznych i 
wojskowych Federacji Rosyjskiej; proponuje, aby trybunał specjalny zbadał zbrodnie 
agresji przeciwko Ukrainie popełnione na terytorium Ukrainy od lutego 2014 r. i ścigał 
ich sprawców, zgodnie z definicją zbrodni agresji zawartą w art. 8a statutu rzymskiego;

4. wzywa do aktywnego wykorzystywania dyplomacji publicznej UE i komunikacji 
strategicznej w celu wsparcia utworzenia trybunału specjalnego;

5. uważa, że ustanowienie trybunału specjalnego byłoby uzupełnieniem działań 
dochodzeniowych Międzynarodowego Trybunału Karnego i jego prokuratora, ponieważ 
trybunał specjalny skupiłby się na domniemanym ludobójstwie, zbrodniach wojennych i 
zbrodniach przeciwko ludzkości popełnionych w Ukrainie;

6. zauważa, że trybunał specjalny powinien ściśle współpracować z Międzynarodowym 
Trybunałem Karnym, a w związku z tym też powinien mieć siedzibę w Hadze;

7. podkreśla, że prace przygotowawcze UE poświęcone trybunałowi specjalnemu powinny 
rozpocząć się niezwłocznie i koncentrować się na ustanowieniu trybunału specjalnego 
we współpracy z Ukrainą i odpowiednimi zainteresowanymi podmiotami 
międzynarodowymi, z uwzględnieniem doświadczeń zdobytych przez 
Wyspecjalizowane Izby Sądowe ds. Kosowa;

8. wzywa instytucje UE, w szczególności Komisję i Europejską Służbę Działań 
Zewnętrznych, do udzielenia w międzyczasie wsparcia na rzecz ustanowienia 
tymczasowej prokuratury (IPO) w Hadze i zauważa, że ustanowienie tej prokuratury 
byłoby bardzo ważnym praktycznym krokiem naprzód w działaniach dochodzeniowych 
mających na celu ściganie sprawców przez przyszły trybunał specjalny ds. zbrodni 
agresji przeciwko Ukrainie;

9. domaga się, by trybunał specjalny przeprowadził również dochodzenie w sprawie 
nielegalnego przywódcy Białorusi Aleksandra Łukaszenki i ścigał go za zezwolenie na 
wykorzystanie terytorium Białorusi do popełniania aktów agresji wobec państwa 
trzeciego, co stanowi zbrodnię agresji na mocy art. 8a ust. 2 lit. f) statutu rzymskiego;

10. jest głęboko przekonany, że ustanowienie tego trybunału specjalnego ds. zbrodni agresji 
stanowiłoby bardzo jasny sygnał zarówno dla społeczeństwa rosyjskiego, jak i 
społeczności międzynarodowej, że Putin oraz rosyjscy przywódcy polityczni i 
wojskowi mogą zostać skazani za zbrodnie popełnione w Ukrainie; podkreśla, że 
ustanowienie tego trybunału byłoby również wyraźnym sygnałem dla elity politycznej i 
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biznesowej w Rosji, że pod przywództwem Putina Federacja Rosyjska nie jest już w 
stanie powrócić do normalnych stosunków z Zachodem;

11. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania niniejszej rezolucji 
wiceprzewodniczącemu Komisji / wysokiemu przedstawicielowi Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, rządom i parlamentom 
państw członkowskich, sekretarzowi generalnemu Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, Radzie Europy, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, 
Biuru Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka, Biuru 
Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, Międzynarodowemu 
Komitetowi Czerwonego Krzyża, Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu, krajom 
grupy G7, a także prezydentowi, rządowi i parlamentowi Federacji Rosyjskiej oraz 
prezydentowi, rządowi, parlamentowi Ukrainy.


