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B9-0064/2023

Europa-Parlamentets beslutning om oprettelse af en domstol for 
aggressionsforbrydelser mod Ukraine 
(2022/3017(RSP))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sine tidligere beslutninger, navnlig beslutning af 19. maj 2022 om 
kampen mod straffrihed for krigsforbrydelser i Ukraine1, af 15. september 2022 
menneskerettighedskrænkelser i forbindelse med tvangsdeportationen af ukrainske 
civile til og tvangsadoptionen af ukrainske børn i Rusland2, af 6. oktober 2022 om 
Ruslands eskalering af sin angrebskrig mod Ukraine3 og af 23. november 2022 om 
anerkendelse af Den Russiske Føderation som statssponsor for terrorisme4, hvori 
Parlamentet tilsluttede sig oprettelsen af en særlig international ad hoc-domstol for 
aggressionsforbrydelser mod Ukraine,

– der henviser til Londonerklæringen af 13. januar 1942,

– der henviser til De Forenede Nationers pagt,

– der henviser til Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol, særlig artikel 8 bis 
om angrebskrig,

– der henviser til Europarådets Parlamentariske Forsamlings resolutioner 2433 (2022), 
2436 (2022), 2463 (2022) og 2473 (2022),

– der henviser til resolutionen "Den Russiske Føderations angrebskrig mod Ukraine og 
dets befolkning og dens trussel mod sikkerheden i hele OSCE-regionen", der blev 
vedtaget på den 29. årlige samling i Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i 
Europa den 2.-6. juli 2022,

– der henviser til den fælles erklæring af 16. oktober 2022 fra udenrigsministrene fra 
Estland, Letland og Litauen, hvori de opfordrer til oprettelse af en særlig international 
domstol for aggressionsforbrydelser mod Ukraine,

– der henviser til erklæringen af 30. november 2022 fra Europa-Kommissionens 
formanden Ursula von der Leyen om behovet for at oprette en særlig domstol til at 
efterforske og retsforfølge Ruslands aggressionsforbrydelse mod Ukraine,

– der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4,

A. der henviser til, at siden 2014 og især efter den 24. februar 2022, da Rusland indledte 
sin ulovlige, uprovokerede og uberettigede angrebskrig mod Ukraine, har russiske 

1 EUT C 479 af 16.12.2022, s. 68.
2 Vedtagne tekster, P9_TA(2022)0320.
3 Vedtagne tekster: P9_TA(2022)0353.
4 Vedtagne tekster, P9_TA(2022)0405.
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styrker gennemført vilkårlige angreb på beboelsesområder og civil infrastruktur, dræbt 
tusindvis af ukrainske civile og udført terrorhandlinger i hele landet rettet mod 
forskellige elementer af civil infrastruktur såsom beboelsesområder, skoler, hospitaler, 
jernbanestationer, teatre og vand- og elnet; der henviser til, at disse brutale og 
umenneskelige handlinger forårsager død, lidelse, ødelæggelse og fordrivelse;

B. der henviser til, at mange tusinder af civile er blevet myrdet i Ukraine, herunder 
hundredvis af børn, og at mange flere er blevet tortureret, chikaneret, udsat for seksuel 
vold, bortført eller tvangsfordrevet af de russiske væbnede styrker og deres 
håndlangere; der henviser til, at menneskerettighedsgrupper og internationale 
observatørmissioner grundigt har dokumenteret de talrige grusomheder begået af 
russiske væbnede styrker og deres stedfortrædere mod ukrainske civile, såsom 
summariske henrettelser, tortur, voldtægt og massetilbageholdelser af civile i såkaldte 
filtreringscentre, tvangsadoptioner af ukrainske børn samt deportationer;

C. der henviser til, at Den Russiske Føderation yder støtte til terror og er en stat, der selv 
gør brug af terrormidler;

D. der henviser til, at Den Russiske Føderations aggression mod Ukraine er en vedvarende 
krænkelse af principperne og normerne i De Forenede Nationers pagt, navnlig artikel 2, 
stk. 4, og den humanitære folkeret; der henviser til, at Den Russiske Føderation allerede 
har begået tusindvis af krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden i 
Ukraine;

E. der henviser til, at FN's Generalforsamling i sine resolutioner5 har fastslået, at Den 
Russiske Føderations aggression mod Ukraine er i strid med artikel 2, stk. 4, i FN-
pagten, og at Den Russiske Føderation skal drages til ansvar for alle krænkelser af 
folkeretten i eller mod Ukraine, herunder dens aggression i strid med FN-pagten;

F. der henviser til, at Den Internationale Straffedomstol og Den Internationale Domstol har 
indledt undersøgelser af forbrydelser begået af Den Russiske Føderation, som er 
omfattet af deres respektive mandater, herunder folkedrab, krigsforbrydelser og 
forbrydelser mod menneskeheden;

G. der henviser til, at FN's Generalforsamlings resolution nr. 33146 (1974) samt artikel 8 i 
Romstatutten (1998) fra Den Internationale Straffedomstol beskriver 
"aggressionsforbrydelsen" som bestående i planlægning, forberedelse, indledning eller 
fuldbyrdelse foretaget af en person, der ved sin position udøver reel kontrol over eller 
styrer en stats politiske eller militære fremfærd, af en aggressionshandling, der ved sin 
karakter, grovhed og omfang udgør en åbenbar overtrædelse af De Forenede Nationers 
pagt; der henviser til, at en "aggressionshandling" betyder, at en stat anvender væbnet 

5 FN's Generalforsamlings resolution ES-11/1 af 2. marts 2022 om "Aggression mod Ukraine" og resolution ES-
11/2 af 24. marts 2022 om "Humanitære konsekvenser af aggressionen mod Ukraine"; FN's Generalforsamlings 
resolution af 15. november 2022 (A/RES/ES-11/5) om "Yderligere afhjælpning og erstatning for aggression mod 
Ukraine".
6 FN's Generalforsamlings resolution 3314 (XXIX) af 14. december 1974 definerer aggression som "en stats brug 
af væbnet magt mod en anden stats suverænitet, territoriale integritet eller politiske uafhængighed eller på en 
anden måde, der er uforenelig med De Forenede Nationers pagt", og fastslår, at en "angrebskrig er en forbrydelse 
mod den internationale fred", og at "angrebskrig medfører internationalt ansvar". 
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magt mod en anden stats suverænitet, territoriale integritet eller politiske uafhængighed 
eller på enhver anden måde, der er uforenelig med De Forenede Nationers pagt; der 
henviser til, at aggressionsforbrydelser i henhold til Romstatutten for Den Internationale 
Straffedomstol adskiller sig fra krigsforbrydelser eller forbrydelser mod 
menneskeheden;

H. der henviser til, at Den Internationale Straffedomstol kun vil kunne efterforske en 
aggressionsforbrydelse, hvis Den Russiske Føderation indvilliger i at undertegne og 
ratificere Romstatutten og Kampala-ændringerne, hvilket den endnu ikke har gjort, eller 
hvis FN's Sikkerhedsråd gav den mandat til at foretage en sådan undersøgelse; der 
henviser til, at Den Internationale Straffedomstol derfor under de nuværende 
omstændigheder ikke har nogen jurisdiktion til at behandle aggressionsforbrydelser mod 
Ukraine;

I. der henviser til, at angrebskrigen, som Rusland fører mod Ukraine, er den mest 
formastelige kriminelle handling, der er begået af et lands politiske ledelse i Europa 
siden Anden Verdenskrig, og derfor kræver en juridisk reaktion, der står mål med 
handlingens karakter;

J. der henviser til, at parlamenterne i Litauen, Ukraine, Estland, Nederlandene, Tjekkiet, 
Frankrig og Letland alle har vedtaget resolutioner om tilslutning til oprettelsen af en 
særlig international ad hoc-domstol;

K. der henviser til, at formanden for Europa-Kommissionen, Ursula von der Leyen, for 
nylig meddelte, at Kommissionen, idet den fortsat bakker op om Den Internationale 
Straffedomstol, foreslår at oprette en særlig domstol med støtte fra FN til at efterforske 
og retsforfølge Ruslands aggressionsforbrydelser;

1. understreger nødvendigheden af, at EU-institutionerne og medlemsstaterne snarest 
muligt stiller sig i spidsen for oprettelsen af en særlig ad hoc-domstol, der skal 
retsforfølge aggressionen mod Ukraine begået af Den Russiske Føderations politiske og 
militære ledelse og deres forbundsfæller; mener, at en sådan domstol bør oprettes 
snarest muligt på grundlag af en international aftale mellem ligesindede lande og med 
støtte fra FN's Generalforsamling; mener, at oprettelsen af en sådan domstol vil udbedre 
en væsentlig mangel ved den nuværende indretning af den institutionelle internationale 
strafferetspleje og bør baseres på de standarder og principper, der gælder for Den 
Internationale Straffedomstol som fastsat i Romstatutten;

2. opfordrer indstændigt EU og dets medlemsstater til sammen med deres partnere, 
herunder regionale organisationer som Europarådet, at danne en "koalition af de villige" 
til at tage teten i at fremme international justits og intensivere bestræbelserne på at 
modvirke, at Ruslands aggression går ustraffet hen, ved at prioritere dette spørgsmål i 
deres internationale indsats og ved at tage initiativ til oprettelse af en særlig domstol for 
aggressionshandlinger mod Ukraine; glæder sig i den forbindelse over erklæringen fra 
kommissionsformand Ursula von der Leyen med forslag om, at der oprettes en særlig 
domstol for aggressionsforbrydelser mod Ukraine;

3. mener, at den særlige domstol bør have kompetence til at efterforske og retsforfølge 
Den Russiske Føderations øverste politiske og militære ledelse; foreslår, at den særlige 
domstol bør efterforske og retsforfølge de aggressionsforbrydelser mod Ukraine, der er 
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begået på landets territorium siden februar 2014 i overensstemmelse med definitionen af 
aggressionsforbrydelsen som fastsat i Romstatuttens artikel 8 bis;

4. opfordrer til aktiv anvendelse af EU's offentlige diplomati og strategisk kommunikation 
til støtte for oprettelsen af den særlige domstol;

5. mener, at oprettelsen af den særlige domstol vil supplere Den Internationale 
Straffedomstols og dens anklagers efterforskningsindsats, da den vil fokusere på 
påståede folkedrab, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden begået i 
Ukraine;

6. bemærker, at den særlige domstol bør arbejde tæt sammen med Den Internationale 
Straffedomstol og derfor bør have sæde i Haag;

7. understreger, at EU's forberedende arbejde med den særlige domstol straks bør begynde 
og fokusere på at etablere ordningerne for den særlige domstol i samarbejde med 
Ukraine og relevante internationale interessenter under hensyntagen til erfaringerne med 
Kosovos Specialistkammer;

8. opfordrer EU-institutionerne, navnlig Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten, til i 
mellemtiden at yde støtte til oprettelsen af en midlertidig anklagemyndighed i Haag og 
bemærker, at oprettelsen af en sådan myndighed vil være et yderst vigtigt praktisk skridt 
fremad for den fremtidige særlige domstols efterforskning og retsforfølgelse af 
aggressionsforbrydelser mod Ukraine;

9. kræver, at den særlige domstol også efterforsker og retsforfølger den illegitime leder af 
Belarus, Aljaksandr Lukasjenka, for at have stillet landets territorium til rådighed for 
aggressionshandlinger mod et tredjeland, som udgør en aggressionsforbrydelse i 
henhold til Romstatuttens artikel 8 bis, stk. 2, litra f);

10. er af den faste overbevisning, at oprettelsen af denne særlige domstol for 
aggressionsforbrydelser vil sende et meget klart signal til både det russiske samfund og 
det internationale samfund om, at Putin og Ruslands politiske og militære ledelse kan 
dømmes for de forbrydelser, der er begået i Ukraine; understreger, at oprettelsen af 
denne domstol også vil være et klart signal til den politiske og forretningseliten i 
Rusland om, at det ikke længere er muligt for Den Russiske Føderation under Putins 
ledelse at genetablere normale forbindelser med vesten;

11. pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i 
Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, 
De Forenede Nationers generalsekretær, Europarådet, Organisationen for Sikkerhed og 
Samarbejde i Europa, FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder, FN's 
Højkommissariat for Flygtninge, Den Internationale Røde Kors Komité, Den 
Internationale Straffedomstol, G7-landene, Den Russiske Føderations præsident, 
regering og parlament og Ukraines præsident, regering og parlament.


