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Euroopa Parlamendi resolutsioon Ukraina-vastaste agressioonikuritegude erikohtu 
loomise kohta 
(b9-(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone, eelkõige 19. mai 2022. aasta resolutsiooni 
võitluse kohta Ukraina sõjakuritegude toimepanijate vastutusele võtmise eest1, 15. 
septembri 2022. aasta resolutsiooni inimõiguste rikkumiste kohta seoses Ukraina 
tsiviilisikute sunniviisilise väljasaatmisega Venemaale ja Ukraina laste sunniviisilise 
lapsendamisega Venemaal2, 6. oktoobri 2022. aasta resolutsiooni Ukraina-vastase 
agressioonisõja eskaleerimise kohta Venemaa poolt3 ja 23. novembri 2022. aasta 
resolutsiooni Venemaa Föderatsiooni tunnistamise kohta terrorismi toetavaks riigiks4, 
milles Euroopa Parlament toetas Ukraina-vastaste agressioonikuritegude ajutise 
rahvusvahelise erikohtu loomist,

– võttes arvesse 13. jaanuari 1942. aasta Londoni deklaratsiooni,

– võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja,

– võttes arvesse Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuuti, eriti selle artiklit 8a 
agressioonikuritegude kohta,

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee resolutsioone 2433 (2022), 
2436 (2022), 2463 (2022) ja 2473 (2022),

– võttes arvesse resolutsiooni Venemaa Föderatsiooni agressioonisõja kohta Ukraina ja 
selle rahva vastu ning ohu kohta julgeolekule kogu OSCE piirkonnas, mis võeti vastu 
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni parlamentaarse assamblee 29. iga-
aastasel istungjärgul 2.–6. juulil 2022,

– võttes arvesse Eesti, Läti ja Leedu välisministrite 16. oktoobri 2022. aasta ühisavaldust, 
milles nõutakse Ukraina-vastaste agressioonikuritegude erikohtu loomist,

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni 30. novembri 2022. 
aasta avaldust vajaduse kohta luua erikohus, et uurida Venemaa agressioonikuritegusid 
Ukraina vastu ja esitada nende eest süüdistused,

– võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõikeid 2 ja 4,

A. arvestades, et 2014. aastast ja eriti sellest ajast saadik, kui Venemaa alustas 
24. veebruaril 2022 Ukraina vastu õigusvastast, provotseerimata ja õigustamatut 

1 ELTC 479, 16.12.2022, lk 68.
2 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2022)0320.
3 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2022)0353.
4 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2022)0405.
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agressioonisõda, on Venemaa väed valimatult rünnanud elamupiirkondi ja tsiviiltaristut, 
tapnud tuhandeid Ukraina tsiviilelanikke ning pannud kogu riigis toime terroriakte, 
mille eesmärk on hävitada tsiviilobjekte, näiteks elamupiirkondi, koole, haiglaid, 
raudteejaamu, teatrihooneid, vee- ja elektrivõrke; arvestades, et need jõhkrad ja 
ebainimlikud teod põhjustavad surma, kannatusi ja hävingut ning sunnivad inimesi 
ümber asuma;

B. arvestades, et Venemaa relvajõud ja nende käsilased on Ukrainas tapnud tuhandeid 
tsiviilisikuid, sealhulgas sadu lapsi, ning neid, keda nad on piinanud, ahistanud, 
seksuaalselt rünnanud, röövinud, sunniviisiliselt ümber asustanud, ja kadunud inimesi 
on veel palju rohkem; arvestades, et inimõiguslaste rühmad ja rahvusvahelised 
vaatlusmissioonid on põhjalikult dokumenteerinud arvukaid julmusi, mille Venemaa 
relvajõud ja nende käsilased on Ukraina tsiviilelanike vastu toime pannud, näiteks 
tsiviilisikute kiirhukkamine, piinamine, vägistamine ja massiline kinnipidamine nn 
filtreerimiskeskustes, Ukraina laste sunniviisiline lapsendamine ning sunniviisiline 
väljasaatmine;

C. arvestades, et Venemaa Föderatsioon toetab riiklikult terrorismi ja on riik, mis kasutab 
terrorismivahendeid;

D. arvestades, et Venemaa Föderatsiooni agressioon Ukraina vastu on ÜRO põhikirja, 
eelkõige selle artikli 2 lõike 4 põhimõtete ja normide ning rahvusvahelise 
humanitaarõiguse pidev rikkumine; arvestades, et Venemaa Föderatsioon on Ukrainas 
toime pannud juba tuhandeid sõjakuritegusid ja inimsusevastaseid kuritegusid;

E. arvestades, et ÜRO Peaassamblee on oma resolutsioonides5 märkinud, et Venemaa 
Föderatsiooni Ukraina-vastane agressioon on ÜRO põhikirja artikli 2 lõikega 4 
vastuolus ja et Venemaa Föderatsiooni tuleb võtta vastutusele kõigi Ukrainas või 
Ukraina vastu toime pandud rahvusvahelise õiguse rikkumiste eest, sealhulgas 
agressiooni eest, mis on ÜRO põhikirjaga vastuolus;

F. arvestades, et Rahvusvaheline Kriminaalkohus ja Rahvusvaheline Kohus on algatanud 
uurimise Venemaa Föderatsiooni kuritegude asjus, mis kuuluvad nende kohtute 
mandaadi alla, sealhulgas genotsiidi, sõjakuritegude ja inimsusevastaste kuritegude 
asjus;

G. arvestades, et ÜRO Peaassamblee resolutsiooni nr 33146 (1974) ja Rahvusvahelise 
Kriminaalkohtu Rooma statuudi (1998) artikli 8a tähenduses on agressioonikuritegu 
määratletud järgmiselt: sellise agressiooniakti, mis oma olemuselt, tõsiduselt ja ulatuselt 
on selges vastuolus ÜRO põhikirjaga, kavandamine, ettevalmistamine, algatamine või 
läbiviimine isiku poolt, kellel on riigi poliitilise või sõjalise tegevuse üle kontroll või 

5 ÜRO Peaassamblee 2. märtsi 2022. aasta resolutsioon ES-11/1 Ukraina vastu suunatud agressiooni kohta ja 24. 
märtsi 2022. aasta resolutsioon ES-11/2 Ukraina-vastase agressiooni humanitaartagajärgede kohta; ÜRO 
Peaassamblee 15. novembri 2022. aasta resolutsioon (A/RES/ES-11/5) Ukraina vastu suunatud agressiooni 
heastamise ja hüvitamise jätkamise kohta.
6 ÜRO Peaassamblee 14. detsembri 1974. aasta resolutsioonis 3314 (XXIX) määratletakse agressiooni kui 
„relvajõu kasutamist riigi poolt teise riigi suveräänsuse, territoriaalse terviklikkuse või poliitilise sõltumatuse 
vastu või muul viisil, mis on Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirjaga vastuolus“, ning märgitakse, et 
agressioonisõda on kuritegu rahvusvahelise rahu vastu ning et „agressioon toob kaasa rahvusvahelise vastutuse“. 
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kes saab seda suunata; arvestades, et agressioon tähendab seda, et riik kasutab 
relvajõudu teise riigi suveräänsuse, territoriaalse terviklikkuse või poliitilise sõltumatuse 
kahjustamiseks või muul viisil, mis on ÜRO põhikirjaga vastuolus; arvestades, et 
Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi kohaselt erineb agressioonikuritegu 
sõjakuritegudest või inimsusevastastest kuritegudest;

H. arvestades, et agressioonikuriteo uurimine Rahvusvahelises Kriminaalkohtus oleks 
võimalik ainult juhul, kui Venemaa Föderatsioon nõustub allkirjastama ja ratifitseerima 
Rooma statuudi ja Kampala muudatused, mida ta ei ole seni teinud, või kui ÜRO 
Julgeolekunõukogu annaks volituse sellist uurimist läbi viia; arvestades, et seetõttu ei 
ole Rahvusvahelisel Kriminaalkohtul praeguses olukorras pädevust Ukraina vastu 
suunatud agressioonikuriteo uurimiseks;

I. arvestades, et Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu on kõige jõhkram kuritegu, mille 
Euroopa riigi poliitiline juhtkond pärast Teist maailmasõda toime on pannud, ja see 
nõuab asjakohast õiguslikku reageerimist;

J. arvestades, et Leedu Vabariigi, Ukraina, Eesti, Madalmaade, Tšehhi Vabariigi, 
Prantsusmaa ja Läti parlament on vastu võtnud resolutsioonid, mis toetavad ajutise 
rahvusvahelise erikohtu loomist;

K. arvestades, et Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen teatas hiljuti, et kuigi 
komisjon toetab jätkuvalt Rahvusvahelist Kriminaalkohut, teeb ta ettepaneku luua ÜRO 
toetusel erikohus Venemaa agressioonikuritegude uurimiseks ja nende eest vastutusele 
võtmiseks;

1. rõhutab, et ELi institutsioonid ja liikmesriigid peavad kiiresti võtma juhtrolli spetsiaalse 
ajutise kohtu loomisel, et Venemaa Föderatsiooni poliitilise ja sõjalise juhtkonna ning 
liitlaste poolt Ukraina vastu toime pandud agressioonikuritegusid uurida ja nende 
toimepanijad vastutusele võtta; on seisukohal, et selline kohus tuleks luua viivitamata, 
tuginedes sarnaselt meelestatud riikide vahelisele rahvusvahelisele lepingule, mida 
toetab ÜRO Peaassamblee; on veendunud, et sellise kohtu loomine täidaks suure lünga 
rahvusvahelise kriminaalõiguse praeguses institutsioonilises ülesehituses ning see peaks 
põhinema Rahvusvahelise Kriminaalkohtu suhtes kohaldatavatel standarditel ja 
põhimõtetel, nagu on sätestatud Rooma statuudis;

2. soovitab tungivalt, et EL ja selle liikmesriigid moodustaksid koos oma partneritega, sh 
piirkondlike organisatsioonidega (nt Euroopa Nõukogu), nii-öelda valmiduse 
koalitsiooni, et võtta juhtroll rahvusvahelise õigusemõistmise tagamisel ja võidelda selle 
eest, et Venemaa agressioon ei jääks karistamata, seades selle küsimuse oma 
rahvusvahelises tegevuses esikohale ja algatades Ukraina-vastaste 
agressioonikuritegude erikohtu loomise; väljendab sellega seoses heameelt Euroopa 
Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni avalduse üle, milles tehakse ettepanek luua 
Ukraina-vastaste agressioonikuritegude erikohus;

3. on seisukohal, et erikohus peaks olema pädev uurima Venemaa Föderatsiooni kõrgemat 
poliitilist ja sõjalist juhtkonda ning esitama neile süüdistusi; teeb ettepaneku, et erikohus 
uuriks Ukraina territooriumil alates 2014. aasta veebruarist toime pandud Ukraina-
vastaseid agressioonikuritegusid ja võtaks nende eest vastutusele kooskõlas 
agressioonikuriteo määratlusega, nagu on sätestatud Rooma statuudi artiklis 8a;
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4. nõuab, et erikohtu loomise toetamiseks kasutataks aktiivselt ELi avalikku diplomaatiat 
ja strateegilist kommunikatsiooni;

5. on seisukohal, et erikohtu loomine täiendaks Rahvusvahelise Kriminaalkohtu ja selle 
prokuröri uurimistegevust, kuna see keskenduks Ukrainas toime pandud väidetavatele 
genotsiidile, sõjakuritegudele ja inimsusevastastele kuritegudele;

6. märgib, et erikohus peaks tegema tihedat koostööd Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga ja 
selle asukoht peaks seetõttu olema Haagis;

7. rõhutab, et ELi ettevalmistused erikohtu loomiseks peaksid algama kohe ja keskenduma 
erikohtu korra kehtestamisele koostöös Ukraina ja asjaomaste rahvusvaheliste 
sidusrühmadega, võttes arvesse Kosovo erikodade kogemusi;

8. nõuab, et ELi institutsioonid, eelkõige komisjon ja Euroopa välisteenistus toetaksid seni 
ajutise prokuratuuri loomist Haagis, ning märgib, et selline rahvusvaheline ajutine 
prokuratuur oleks väga oluline praktiline samm Ukraina-vastaste agressioonikuritegude 
uurimisel ja nende eest vastutusele võtmisel tulevases erikohtus;

9. nõuab, et erikohus viiks läbi uurimise ja kohtumõistmise ka Valgevene ebaseadusliku 
juhi Aljaksandr Lukašenka üle selle eest, et ta lubas kasutada oma riigi territooriumi 
agressiooniaktide toimepanemiseks kolmanda riigi vastu, mis on Rooma statuudi artikli 
8a lõike 2 punkti f kohaselt agressioonikuritegu;

10. on kindlalt veendunud, et agressioonikuritegude erikohtu loomine saadaks nii Venemaa 
ühiskonnale kui ka rahvusvahelisele üldsusele väga selge signaali, et Putini ning 
Venemaa poliitilist ja sõjalist juhtkonda saab Ukrainas toime pandud kuritegude eest 
süüdi mõista; rõhutab, et selle kohtu loomine oleks selge sõnum ka Venemaa 
poliitilisele ja ärieliidile, et Putini juhtimisel ei ole Venemaa Föderatsioonil enam 
võimalik pöörduda tagasi tavapäraste suhete juurde läänega;

11. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile 
ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile, 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, Euroopa Nõukogule, 
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonile, ÜRO inimõiguste ülemvoliniku 
büroole, ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ametile, Rahvusvahelisele Punase Risti 
Komiteele, Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule, G7 riikidele, Venemaa Föderatsiooni 
presidendile, valitsusele ja parlamendile ning Ukraina presidendile, valitsusele ja 
parlamendile.


