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Euroopan parlamentin päätöslauselma Ukrainaan kohdistuvaa hyökkäysrikosta 
käsittelevän tuomioistuimen perustamisesta 
2022/3017(RSP)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa ja erityisesti Ukrainassa tehtyjen 
sotarikosten rankaisemattomuuden torjumisesta 19. toukokuuta 2022 antamansa 
päätöslauselman1, ihmisoikeusloukkauksista, jotka liittyvät ukrainalaisten siviilien 
pakkosiirtoihin ja ukrainalaisten lasten pakkoadoptioihin Venäjälle, 15. syyskuuta 2022 
antamansa päätöslauselman2, Venäjän Ukrainaa vastaan aloittaman hyökkäyssodan 
kiihtymisestä 6. lokakuuta 2022 antamansa päätöslauselman3 ja Venäjän federaation 
nimeämisestä terrorismia tukevaksi valtioksi 23. marraskuuta 2022 antamansa 
päätöslauselman4, jossa parlamentti tuki tilapäisen kansainvälisen erityistuomioistuimen 
perustamista Ukrainaan kohdistuvan hyökkäysrikoksen käsittelyä varten,

– ottaa huomioon 13. tammikuuta 1942 annetun Lontoon julistuksen,

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan,

– ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön ja 
erityisesti sen hyökkäysrikosta koskevan 8 a artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen päätöslauselmat 
2433 (2022), 2436 (2022), 2463 (2022) ja 2473 (2022),

– ottaa huomioon päätöslauselman ”The Russian Federation’s war of aggression against 
Ukraine and its people, and its threat to security across the OSCE region”, joka 
hyväksyttiin Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen 
yleiskokouksen 29. vuosi-istunnossa 2.–6. heinäkuuta 2022,

– ottaa huomioon Viron, Latvian ja Liettuan ulkoministerien 16. lokakuuta 2022 antaman 
yhteisen julkilausuman, jossa vaadittiin perustamaan Ukrainaan kohdistuvaa 
hyökkäysrikosta käsittelevä erityistuomioistuin,

– ottaa huomioon komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin 30. marraskuuta 
2022 antaman julkilausuman tarpeesta perustaa erityistuomioistuin tutkimaan Venäjän 
Ukrainaan kohdistama hyökkäysrikos ja nostamaan syytteitä siitä,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan,

1 EUVL C 479, 16.12.2022, s. 68.
2 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2022)0320.
3 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2022)0353.
4 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2022)0405.
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A. ottaa huomioon, että vuodesta 2014 alkaen ja erityisesti Venäjän käynnistettyä 
24. helmikuuta 2022 laittoman, provosoimattoman ja perusteettoman hyökkäyssodan 
Ukrainaa vastaan sen joukot ovat kohdistaneet summittaisia hyökkäyksiä asuinalueille 
ja siviili-infrastruktuureihin, tappaneet tuhansia ukrainalaisia siviilejä ja tehneet 
kaikkialla maassa terroritekoja, joita on kohdistettu erilaisiin siviili-infrastruktuureihin, 
kuten asuinalueisiin, kouluihin, sairaaloihin, rautatieasemiin, teattereihin ja vesijohto- ja 
sähköverkkoihin; ottaa huomioon, että nämä raa’at ja epäinhimilliset teot vaativat 
ihmishenkiä, aiheuttavat kärsimystä ja tuhoa ja pakottavat väestön pakenemaan 
asuinseuduiltaan;

B. ottaa huomioon, että Venäjän asevoimat ja niiden sijaisjoukot ovat murhanneet 
Ukrainassa tuhansia siviilejä, muun muassa satoja lapsia, ja että monia muita on 
joutunut niiden harjoittaman kidutuksen, ahdistelun, seksuaaliväkivallan, sieppausten, 
pakkosiirtojen ja tahdonvastaisten katoamisten uhriksi; ottaa huomioon, että 
ihmisoikeusryhmät ja kansainväliset tarkkailijavaltuuskunnat ovat dokumentoineet 
perusteellisesti Venäjän asevoimien ja niiden sijaisjoukkojen ukrainalaisiin siviileihin 
kohdistamia lukuisia hirmutekoja, kuten pikateloituksia, kidutusta, raiskauksia ja 
siviilien joukkopidätyksiä ja sulkemista niin kutsutuille suodatusleireille sekä 
ukrainalaisten lasten pakkoadoptioita ja pakkosiirtoja;

C. ottaa huomioon, että Venäjän federaatio on terrorismia tukeva valtio ja valtio, joka 
käyttää terrorismin keinoja;

D. ottaa huomioon, että Venäjän federaation hyökkäys Ukrainaa vastaan loukkaa jatkuvasti 
Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan periaatteita ja normeja ja erityisesti sen 
2 artiklan 4 kohtaa sekä kansainvälistä humanitaarista oikeutta; ottaa huomioon, että 
Venäjän federaatio on tähän mennessä tehnyt Ukrainassa tuhansia sotarikoksia ja 
rikoksia ihmisyyttä vastaan;

E. ottaa huomioon, että YK:n yleiskokous on päätöslauselmissaan5 todennut, että ”Venäjän 
federaation hyökkäys Ukrainaa vastaan” on ”YK:n peruskirjan 2 artiklan 4 kohdan 
vastainen” ja että ”Venäjän federaatio on saatettava vastuuseen kansainvälisen oikeuden 
loukkauksista Ukrainassa tai Ukrainaa vastaan, mukaan lukien sen Yhdistyneiden 
kansakuntien peruskirjan vastainen hyökkäys”;

F. huomauttaa, että Kansainvälinen rikostuomioistuin ja Kansainvälinen tuomioistuin ovat 
käynnistäneet tutkintoja toimivaltaansa kuuluvista Venäjän federaation tekemistä 
rikoksista, mukaan lukien joukkotuhontana pidettävä rikos, sotarikokset ja rikokset 
ihmisyyttä vastaan;

G. toteaa, että YK:n yleiskokouksen päätöslauselmassa 33146 (1974) ja Kansainvälisen 
rikostuomioistuimen Rooman perussäännön (1998) 8 a artiklassa ”hyökkäysrikoksella” 

5 YK:n yleiskokouksen 2. maaliskuuta 2022 antama päätöslauselma ES-11/1 ”Aggression against Ukraine” ja 
24. maaliskuuta 2022 annettu päätöslauselma ES-11/2 ”Humanitarian consequences of the aggression against 
Ukraine”; YK:n yleiskokouksen 15. marraskuuta 2022 annettu päätöslauselma (A/RES/ES-11/5) ”Furtherance of 
remedy and reparation for aggression against Ukraine”.
6 YK:n yleiskokouksen 14. joulukuuta 1974 antamassa päätöslauselmassa 3314 (XXIX) määritellään hyökkäys 
”teoksi, jossa valtio käyttää aseellista voimaa toisen valtion suvereniteettia, alueellista koskemattomuutta tai 
poliittista riippumattomuutta vastaan tai muulla tavoin Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan vastaisesti” ja 
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tarkoitetaan hyökkäysteon suunnittelua, valmistelua, aloittamista tai toteuttamista, kun 
hyökkäysteko on luonteeltaan, vakavuudeltaan ja mittasuhteiltaan ilmeisellä tavalla 
Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan vastainen ja siihen syyllistyy henkilö, joka voi 
tosiasiallisesti määrätä valtion poliittisista tai sotilaallisista toimista tai johtaa niitä; ottaa 
huomioon, että ”hyökkäysteolla” tarkoitetaan tekoa, jossa valtio käyttää aseellista 
voimaa toisen valtion suvereniteettia, alueellista koskemattomuutta tai poliittista 
riippumattomuutta vastaan tai muulla tavoin Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan 
vastaisesti; toteaa, että Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön 
mukaan hyökkäysrikos poikkeaa sotarikoksista tai rikoksista ihmisyyttä vastaan;

H. ottaa huomioon, että hyökkäysrikoksen tutkinta Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa 
olisi mahdollinen vain, jos Venäjän federaatio suostuisi allekirjoittamaan ja ratifioimaan 
Rooman perussäännön ja Kampalan muutokset, mitä se ei toistaiseksi ole tehnyt, tai jos 
Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto valtuuttaisi Kansainvälisen 
rikostuomioistuimen toteuttamaan tällaisen tutkinnan; toteaakin, että Kansainvälisellä 
rikostuomioistuimella ei nykyisissä olosuhteissa ole toimivaltaa Ukrainaan kohdistuvan 
hyökkäysrikoksen suhteen;

I. ottaa huomioon, että hyökkäyssota, jota Venäjä parhaillaan käy Ukrainaa vastaan, on 
räikein rikos, jonka minkään maan poliittinen johto on Euroopassa sitten toisen 
maailmansodan tehnyt, ja se edellyttää siten asianmukaista oikeudellista vastausta;

J. ottaa huomioon, että Liettuan, Ukrainan, Viron, Alankomaiden, Tšekin, Ranskan ja 
Latvian parlamentit ovat hyväksyneet päätöslauselmia, joissa tuetaan tilapäisen 
kansainvälisen erityistuomioistuimen perustamista;

K. ottaa huomioon, että komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ilmoitti äskettäin, 
että komissio tukee edelleen Kansainvälistä rikostuomioistuinta mutta esittää samalla 
Yhdistyneiden kansakuntien tukeman erikoistuneen tuomioistuimen perustamista 
tutkimaan Venäjän hyökkäysrikos ja nostamaan syytteitä siitä;

1. korostaa, että EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden on kiireesti tehtävä aloite, jotta 
voidaan perustaa tilapäinen erityistuomioistuin nostamaan syytteitä Venäjän federaation 
poliittisen ja sotilasjohdon ja sen liittolaisten Ukrainaa vastaan tekemästä 
hyökkäysrikoksesta; katsoo, että tällainen tuomioistuin olisi perustettava viipymättä 
samanmielisten maiden välisen kansainvälisen sopimuksen pohjalta Yhdistyneiden 
kansakuntien yleiskokouksen tuella; katsoo, että tällaisen tuomioistuimen perustaminen 
paikkaisi tämänhetkisessä institutionaalisessa rikosoikeusjärjestyksessä olevan valtavan 
aukon ja että sen olisi perustuttava Rooman perussäännössä vahvistettuihin, 
Kansainväliseen rikostuomioistuimeen sovellettaviin normeihin ja periaatteisiin;

2. kannustaa vahvasti EU:ta ja sen jäsenvaltioita sekä niiden kumppaneita, mukaan lukien 
Euroopan neuvosto ja muut alueelliset järjestöt, muodostamaan ”halukkaiden 
liittouman”, jotta voidaan tehdä aloite kansainvälisen oikeuden toteutumiseksi ja 
tehostaa taistelua niin, ettei Venäjä jäisi rankaisematta hyökkäyksestään, nostamalla 
tämä kysymys kansainvälisten pyrkimysten keskiöön ja panemalla alulle Ukrainaan 

todetaan, että ”hyökkäyssota on rikos kansainvälistä rauhaa vastaan” ja että ”hyökkäys synnyttää kansainvälisen 
vastuun”. 
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kohdistuvaa hyökkäysrikosta käsittelevän erityistuomioistuimen perustaminen; on tässä 
mielessä ilahtunut komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin julkilausumasta, 
jossa ehdotettiin erityistuomioistuimen perustamista Ukrainaan kohdistuvan 
hyökkäysrikoksen käsittelyä varten;

3. katsoo, että erityistuomioistuimella olisi oltava toimivalta tutkia ja asettaa syytteeseen 
Venäjän federaation ylintä poliittista ja sotilasjohtoa; ehdottaa, että 
erityistuomioistuimen olisi toteutettava tutkinta- ja syytetoimia, jotka koskevat Ukrainaa 
vastaan Ukrainan alueella helmikuusta 2014 alkaen tehtyjä ja Rooman perussäännön 
8 a artiklassa määrätyn hyökkäysrikoksen määritelmän mukaisia hyökkäysrikoksia;

4. kehottaa hyödyntämään aktiivisesti EU:n julkisuusdiplomatiaa ja strategista viestintää 
erityistuomioistuimen perustamisen tukemiseksi;

5. katsoo, että erityistuomioistuimen perustaminen täydentäisi Kansainvälisen 
rikostuomioistuimen ja sen syyttäjän tutkintatoimia, sillä se keskittyisi Ukrainassa 
tehtyihin väitettyihin joukkotuhontaan, sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan;

6. huomauttaa, että erityistuomioistuimen olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä Kansainvälisen 
rikostuomioistuimen kanssa ja että sillä olisi siten oltava kotipaikka Haagissa;

7. korostaa, että erityistuomioistuinta koskevan EU:n valmistelutyön olisi käynnistyttävä 
viipymättä ja siinä olisi keskityttävä vahvistamaan järjestelyt erityistuomioistuinta 
varten yhteistyössä Ukrainan ja asianomaisten kansainvälisten sidosryhmien kanssa, 
ottaen huomioon Kosovon tuomioistuimen erityisjaostoista saadut kokemukset;

8. kehottaa EU:n toimielimiä, erityisesti komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa, 
antamaan sillä välin tukea väliaikaisen syyttäjänviraston perustamiselle Haagiin ja 
huomauttaa, että väliaikaisen syyttäjänviraston perustaminen olisi hyvin tärkeä 
käytännön edistysaskel tulevan Ukrainaan kohdistuvaa hyökkäysrikosta käsittelevän 
erityistuomioistuimen tutkinta- ja syytetoimien kannalta;

9. vaatii erityistuomioistuinta myös tutkimaan Valko-Venäjän laitonta johtajaa Aljaksandr 
Lukašenkaa ja asettamaan hänet syytteeseen siksi, että hän on sallinut Venäjän käyttää 
valtionsa aluetta kolmanteen valtioon kohdistuviin hyökkäystekoihin, mikä on 
hyökkäysrikos Rooman perussäännön 8 a artiklan 2 kohdan f alakohdan nojalla;

10. on vahvasti sitä mieltä, että tämän hyökkäysrikosta käsittelevän erityistuomioistuimen 
perustaminen antaisi sekä Venäjän yhteiskunnalle että kansainväliselle yhteisölle hyvin 
selkeän signaalin siitä, että Putin ja Venäjän poliittinen ja sotilasjohto voidaan tuomita 
Ukrainassa tehdyistä rikoksista; korostaa, että tämän tuomioistuimen perustaminen olisi 
myös Venäjän poliittiselle ja yritysmaailman eliitille selkeä signaali siitä, ettei Venäjän 
federaation ole Putinin johdolla enää mahdollista palata lännen kanssa entiseen ikään 
kuin mitään ei olisi tapahtunut;

11. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission 
varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle 
edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, 
Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, Euroopan neuvostolle, Euroopan 
turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle, Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusvaltuutetun 
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toimistolle, Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun toimistolle, 
Punaisen Ristin kansainväliselle komitealle, Kansainväliselle rikostuomioistuimelle, 
G7-maille, Venäjän federaation presidentille, hallitukselle ja parlamentille sekä 
Ukrainan presidentille, hallitukselle ja parlamentille.


