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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 i sprawozdania w sprawie Ukrainy i Rosji,

– uwzględniając Kartę Narodów Zjednoczonych,

– uwzględniając Konwencję ONZ w sprawie zapobiegania zbrodniom ludobójstwa i 
karania ich,

– uwzględniając Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK),

– uwzględniając akt końcowy z Helsinek z 1 sierpnia 1975 r. i późniejsze dokumenty,

– uwzględniając Paryską kartę dla nowej Europy,

– uwzględniając zasady norymberskie opracowane przez Komisję Prawa 
Międzynarodowego ONZ, które określają, co stanowi zbrodnię wojenną,

– uwzględniając memorandum budapeszteńskie,

– uwzględniając rezolucje Zgromadzenia Ogólnego ONZ przyjęte 2 marca 2022 r. i 14 
listopada 2022 r.,

– uwzględniając nakaz wydany 16 marca 2022 r. przez Międzynarodowy Trybunał 
Sprawiedliwości w sprawie zarzutów ludobójstwa na podstawie Konwencji w sprawie 
zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa,

– uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że wojna napastnicza prowadzona przez Federację Rosyjską 
przeciwko Ukrainie stanowi rażące pogwałcenie Karty Narodów Zjednoczonych i 
wszystkich podstawowych zasad prawa międzynarodowego, w tym zasad określonych 
w akcie końcowym z Helsinek, Paryskiej karcie dla nowej Europy i memorandum 
budapeszteńskim;

B. mając na uwadze, że 16 marca 2022 r. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w 
Hadze nakazał Rosji wstrzymanie inwazji na Ukrainę, stwierdziwszy, że nie widzi 
żadnych dowodów na poparcie uzasadnienia wojny przez Kreml;

C. mając na uwadze, że nieuzasadniona i niczym niesprowokowana agresja Rosji na 
Ukrainę trwająca od 2014 r., w tym inwazja na pełną skalę rozpoczęta 24 lutego 2022 r., 
została zdecydowanie potępiona zarówno w ONZ, jak i poza nią, jako akt agresji 
naruszający art. 2 ust. 4 Karty Narodów Zjednoczonych; mając na uwadze, że 2 marca 
2022 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję zatytułowaną „Napaść na 
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Ukrainę”, w której wyraziło „głębokie ubolewanie z powodu napaści Federacji 
Rosyjskiej na Ukrainę stanowiącej naruszenie art. 2 ust. 4 Karty”, 141 głosami za, przy 
tylko 5 głosach przeciw i 35 głosach wstrzymujących się;

D. mając na uwadze, że agresja Rosji została również wyraźnie potępiona przez 
przedstawicieli różnych państw i organizacji międzynarodowych, takich jak Rada 
Europy, UE, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, NATO, Unia 
Afrykańska, Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej, Forum Wysp 
Pacyfiku, Organizacja Państw Amerykańskich, Wspólnota Karaibska, Rada Nordycka i 
inne;

E. mając na uwadze, że w rezolucji z 14 listopada 2022 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ 
stwierdziło, że „Federacja Rosyjska musi zostać pociągnięta do odpowiedzialności za 
wszelkie naruszenia prawa międzynarodowego w Ukrainie lub przeciwko Ukrainie, w 
tym za napaść stanowiącą pogwałcenie Karty Narodów Zjednoczonych, a także za 
wszelkie naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego i międzynarodowego 
prawa dotyczącego praw człowieka” oraz że „musi ona ponieść konsekwencje prawne 
wszystkich swoich działań niezgodnych z prawem międzynarodowym, w tym 
zadośćuczynić za szkody, m.in. wszelkie szkody spowodowane takimi czynami”;

F. mając na uwadze, że zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione 
podczas wojny prowadzonej przez Rosję przeciwko Ukrainie są przedmiotem 
dochodzeń prowadzonych przez Ukrainę i szereg innych państw, a także MTK, przy 
czym Ukraina wyraziła zgodę na jurysdykcję MTK w odniesieniu do wszystkich 
zbrodni popełnionych podczas konfliktu zbrojnego od 2014 r., a 43 państwa-strony 
statutu rzymskiego skierowały sprawę do MTK;

G. mając na uwadze, że MTK przede wszystkim prowadzi dochodzenia w sprawie zbrodni 
ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych, lecz posiada tylko 
ograniczone kompetencje w odniesieniu do zbrodni agresji przeciwko Ukrainie, 
ponieważ ani Ukraina, ani Rosja nie są stroną statutu rzymskiego ani poprawek z 
Kampali dotyczących zbrodni agresji; mając na uwadze, że aby MTK mógł 
przeprowadzić dochodzenie w sprawie zbrodni agresji nieobejmującej państw-stron 
statutu rzymskiego i poprawek z Kampali, akt agresji musi zostać stwierdzony w 
rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, a Rada Bezpieczeństwa musi skierować sprawę 
do MTK; mając na uwadze, że te dwa konieczne warunki nie mogą zostać spełnione w 
obecnych okolicznościach;

H. mając na uwadze, że tę lukę w jurysdykcji można wypełnić, powołując specjalny 
międzynarodowy trybunał, który byłby upoważniony do prowadzenia dochodzeń i 
ścigania zbrodni agresji popełnionych wobec Ukrainy przez przywódców politycznych i 
dowódców wojskowych Federacji Rosyjskiej i jej sojuszników;

I. mając na uwadze, że taki trybunał mógłby zostać ustanowiony na podstawie 
wielostronnego traktatu między państwami lub porozumienia z organizacją 
międzynarodową, w szczególności ONZ;

J. mając na uwadze, że Rosja w znacznym stopniu nadużyła swojego statusu stałego 
członka Rady Bezpieczeństwa i zablokowała wszelkie próby ONZ pociągnięcia jej do 
odpowiedzialności za wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie;
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K. mając na uwadze, że na mocy rezolucji z 3 listopada 1950 r. zatytułowanej 
„Zjednoczeni w pokoju” Zgromadzenie Ogólne ONZ jest uprawnione do działania w 
przypadkach, w których Rada Bezpieczeństwa, z powodu braku jednomyślności stałych 
członków, nie spełnia swojej głównej roli, jaką jest utrzymanie międzynarodowego 
pokoju i bezpieczeństwa;

L. mając na uwadze, że prowadzona przez Rosję wojna napastnicza przeciwko Ukrainie 
jest największym konfliktem zbrojnym w Europie od 1945 r., a reakcja prawna na ten 
konflikt musi być właściwa i podobna do działań, jakie podjęła społeczność 
międzynarodowa, aby postawić zbrodniarzy przed sądem po drugiej wojnie światowej; 
mając na uwadze, że agresja Rosji jest bezprecedensowa zarówno pod względem wagi 
popełnionych naruszeń, w tym agresji, okupacji, aneksji, ludobójstwa, zbrodni 
wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, jak i liczby ofiar;

M. mając na uwadze, że zbrodnie wojenne popełnione przez Federację Rosyjską 
odpowiadają definicji ludobójstwa zawartej w art. II Konwencji w sprawie zapobiegania 
i karania zbrodni ludobójstwa;

N. mając na uwadze, że rosyjscy przywódcy polityczni i wojskowi odpowiedzialni za 
obecne zbrodnie wojenne nigdy nie zostali ukarani za podobne akty okrucieństwa 
popełnione wcześniej w Czeczenii lub Syrii;

O. mając na uwadze, że bezkarność po inwazji na Gruzję w 2008 r. jest jednym 
z czynników, które umożliwiły rosyjską napaść wojskową na Ukrainę;

1. z całą stanowczością potępia wojnę napastniczą Federacji Rosyjskiej przeciw Ukrainie, 
a także udział w niej Białorusi, i po raz kolejny domaga się, aby Rosja natychmiast 
zakończyła wszystkie działania wojskowe w Ukrainie i bezwarunkowo wycofała 
wszystkie siły zbrojne i sprzęt wojskowy z całego terytorium Ukrainy uznanego przez 
społeczność międzynarodową;

2. wzywa Radę i Komisję do udzielenia pełnego wsparcia inicjatywom mającym na celu 
pociągnięcie do odpowiedzialności Federacji Rosyjskiej na mocy prawa 
międzynarodowego, międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka i 
międzynarodowego prawa karnego, w szczególności dochodzeń wszczętych przez 
prokuratora MTK i przez państwa członkowskie UE;

3. ponawia swój apel do państw członkowskich i społeczności międzynarodowej, z 
uwzględnieniem ograniczeń istniejących międzynarodowych ram prawnych 
regulujących tworzenie trybunałów i orzekających o zbrodni agresji, o pilne 
ustanowienie specjalnego międzynarodowego trybunału karnego ad hoc, w ścisłej 
współpracy z Ukrainą, w celu prowadzenia dochodzeń i ścigania zbrodni agresji wobec 
Ukrainy oraz postawienia sprawców przed sądem; wzywa UE i państwa członkowskie 
do zapewnienia trybunałowi wsparcia finansowego, prawnego i wszelkiego innego 
niezbędnego wsparcia po jego powołaniu;

4. podkreśla, że zbrodnia agresji nie może pozostać bezkarna oraz że podżegacze i 
sprawcy wojny napastniczej przeciwko Ukrainie – prezydent Federacji Rosyjskiej 
Władimir Putin, prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka, minister spraw 
zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiej Ławrow i minister obrony Federacji 
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Rosyjskiej Siergiej Szojgu – a także osoby biorące udział w planowaniu, 
przygotowaniach, rozpoczęciu i prowadzeniu wojny przeciwko Ukrainie, powinni 
zostać postawieni przed międzynarodowym wymiarem sprawiedliwości i nie powinni 
korzystać z immunitetu osobistego;

5. potępia rosyjską praktykę blokowania wszelkich działań na szczeblu ONZ mających na 
celu pociągnięcie Federacji Rosyjskiej do odpowiedzialności za wojnę napastniczą 
przeciwko Ukrainie; wzywa wszystkie państwa członkowskie ONZ do podjęcia działań, 
aby – biorąc pod uwagę, że Federacja Rosyjska, rozpoczynając wojnę napastniczą 
przeciwko Ukrainie poważnie naruszyła podwaliny Karty Narodów Zjednoczonych – 
odebrać Rosji prawo weta w Radzie Bezpieczeństwa i usunąć ją z ONZ, podobnie jak w 
1939 r. wydalono ZSRR z Ligi Narodów po jego agresji na Polskę i Finlandię;

6. wyraża głębokie przekonanie, że społeczność międzynarodowa powinna jak najszybciej 
podjąć niezbędne kroki w celu niezwłocznego ustanowienia takiego specjalnego 
międzynarodowego trybunału ad hoc i dopilnowania, aby osoby odpowiedzialne za 
popełnienie zbrodni agresji wobec Ukrainy, które planowały i wydały odpowiednie 
rozkazy rozpoczęcia tego nielegalnego użycia siły prowadzącego do popełnienia 
zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości i ludobójstwa, nie pozostały bezkarne;

7. wzywa Zgromadzenie Ogólne ONZ do wykorzystania uprawnień przyznanych mu na 
mocy rezolucji pt. „Zjednoczeni w pokoju” w celu wsparcia utworzenia takiego 
międzynarodowego trybunału ad hoc; podkreśla, że zdecydowane działania ONZ w 
obliczu takiej bezprecedensowej w naszych czasach rażącej agresji wzmocniłyby rolę 
ONZ i wyraźnie odstraszałyby od podobnych agresywnych działań ze strony innych 
przywódców w przyszłości;

8. ponownie wzywa UE i jej państwa członkowskie, a także ich partnerów o podobnych 
poglądach, aby bezzwłocznie ustanowili również instrument prawny umożliwiający 
konfiskatę zamrożonych rosyjskich aktywów i funduszy, tak aby można je było 
przeznaczyć na odbudowę Ukrainy; wzywa również do zaplanowania mechanizmu 
wypłacania przez Federację Rosyjską długoterminowych reparacji Ukrainie;

9. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, 
prezydentowi, rządowi i parlamentowi Ukrainy, prokuratorowi Międzynarodowego 
Trybunału Karnego, rządowi i parlamentowi Federacji Rosyjskiej, sekretarzowi 
generalnemu ONZ, sekretarzowi generalnemu Organizacji Bezpieczeństwa i 
Współpracy w Europie oraz sekretarzowi generalnemu Rady Europy.


