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Wezwanie do powstrzymania ludobójstwa ludu 

ukraińskiego przez reżim Putina 
 

Szanowni Państwo, Notariaty członkowskie MUNŁ,  

 
Izba Notarialna Ukrainy wzywa Państwa do dołożenia wszelkich starań, aby przekazać 

rządom waszych państw pilną potrzebę podjęcia skutecznych środków w celu powstrzymania 

ludobójstwa narodu ukraińskiego przez nazistowski reżim Putina. 

 

Dokonując agresywnej inwazji wojskowej na terytorium Ukrainy, Federacja Rosyjska 
nieustannie łamie normy międzynarodowego prawa humanitarnego gwarantujące ochronę 

ludności cywilnej w czasie wojny. 

 

Rosyjskie wojsko przeprowadza ostrzały rakietowe i artyleryjskie na dzielnice 

mieszkaniowe, szpitale, szkoły, przedszkola, sierocińce, kościoły, pojazdy ewakuacyjne i 

korytarze humanitarne. 

 

W ten sposób Federacja Rosyjska popełnia systematyczne i na dużą skalę zbrodnie 

przeciwko ludzkości w rozumieniu Statutu Międzynarodowego Trybunału Wojskowego oraz 
Statutu Rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego. 

 

Jednym z przykładów miast, w których armia rosyjska brutalnie niszczy ludność cywilną, jest 
miasto Mariupol w obwodzie donieckim. W oblężonym, cierpiącym od dawna Mariupolu,  

zginęło ponad 2500 obywateli – są to tylko oficjalne dane, gdyż faktycznej liczby nie można 

ustalić z powodu aktywnych działań wojennych. Armia rosyjska dokonała nalotu na sierociniec 
i szpital położniczy w Mariupolu. Wojska rosyjskie brały jako zakładników lekarzy i pacjentów z 

Mariupola. Ludzie drżą ze strachu w zimnych piwnicach bez wody, jedzenia, lekarstw, 

ogrzewania. Zdarzają się przypadki śmierci dzieci z powodu odwodnienia i hipotermii. Zmarli 
mieszkańcy chowani są w masowych grobach. 

 

Kolejne miasto, Charków, od kilku dni jest bombardowane, będąc na skraju katastrofy 
ekologicznej. Ponadto armia rosyjska niszczy budynki historyczne w centrum miasta, 

systematycznie uderzając w tereny zamieszkałe, gdzie ponad 600 budynków cywilnych zostało 
już doszczętnie zniszczonych! To bezprecedensowe okrucieństwo i cynizm. 

 

W sumie w wyniku zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej zginęło już 90 dzieci, a ponad 100 

zostało rannych. A to tylko oficjalne liczby, ofiar jest znacznie więcej. Naród ukraiński umiera. 

 

Takie okrucieństwa wobec ludności cywilnej są dokonywane z premedytacją, a zatem w 



rzeczywistości stanowią ludobójstwo narodu ukraińskiego (zgodnie z Konwencją o zapobieganiu 
i karaniu zbrodni ludobójstwa). 

 

Stanowczość społeczności światowej musi pokazać, że odpowiedzialność karna za zbrodnie 
przeciwko Ukrainie będzie nieunikniona. 

 

Federacja Rosyjska musi zaprzestać działań wojennych na terytorium Ukrainy! Przywódcy 
Federacji Rosyjskiej muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za ludobójstwo! 

 

Ukraina złożyła już oficjalnie skargę do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ONZ 
w Hadze. Międzynarodowe poparcie dla Ukrainy uratuje ludność Ukrainy i Europy przed 

brutalnym nazistowskim reżimem Putina! 

 

Konieczne jest zamknięcie nieba nad Ukrainą, stworzenie strefy bezzałogowej dla lotów 

rosyjskiego lotnictwa oraz uniemożliwienie ataków rakietowych i bombowych na ludność 

cywilną i infrastrukturę na jej terytorium. Konieczne są również zaostrzenia sankcji ze strony 
poszczególnych państw wobec Federacji Rosyjskiej – uznania Federacji Rosyjskiej za państwo 

terrorystyczne, całkowitego odłączenia banków od SWIFT-u, zakazu korzystania przez flotę 

rosyjską z portów światowych oraz nałożenia całkowitego embarga handlowego. 

 

Na Ukrainie rozstrzyga się teraz przyszłość Europy. Zadbajmy o naszą wspólną przyszłość! 

 

Pomóżcie Ukrainie! Przekażcie władzom, rządom waszych stanów prośbę o powstrzymanie 

Putina! Razem możemy powstrzymać terror i anarchię. 

 

Z najgłębszym szacunkiem i w nadziei na zrozumienie 

 

     Z poważaniem,  

 

Prezes 

Volodymyr MARCHENKO 


