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B9-0064/2023

Europaparlamentets resolution om inrättandet av en tribunal för aggressionsbrottet 
mot Ukraina 
(b9-(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av sina tidigare resolutioner, särskilt resolutionerna av den 19 maj 2022 
om kampen mot strafflöshet för krigsförbrytelser i Ukraina1, av den 15 september 2022 
om människorättskränkningar i samband med tvångsdeporteringen av ukrainska civila 
till Ryssland och tvångsadoptionen av ukrainska barn i Ryssland2, av den 
6 oktober 2022 om Rysslands upptrappning av sitt anfallskrig mot Ukraina3 och av 
den 23 november 2022 om kategorisering av Ryska federationen som statlig sponsor av 
terrorism4, i vilka parlamentet stödde inrättandet av en internationell särskild tribunal 
för aggressionsbrottet mot Ukraina,

– med beaktande av Londondeklarationen av den 13 januari 1942,

– med beaktande av FN-stadgan,

– med beaktande av Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen, särskilt 
artikel 8a om aggressionsbrott,

– med beaktande av Europarådets parlamentariska församlings resolutioner 2433 (2022), 
2436 (2022), 2463 (2022) och 2473 (2022),

– med beaktande av resolutionen om Ryska federationens anfallskrig mot Ukraina och 
dess folk och dess hot mot säkerheten i hela OSSE-regionen, som antogs vid det 29:e 
årliga sammanträdet i den parlamentariska församlingen för Organisationen för säkerhet 
och samarbete i Europa den 2–6 juli 2022,

– med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 16 oktober 2022 från 
utrikesministrarna i Estland, Lettland och Litauen med en uppmaning om att inrätta en 
särskild domstol för aggressionsbrottet mot Ukraina,

– med beaktande av uttalandet av den 30 november 2022 från kommissionens ordförande 
Ursula von der Leyen om behovet att inrätta en särskild domstol för att utreda och 
lagföra Rysslands aggressionsbrott mot Ukraina,

– med beaktande av artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Sedan 2014 och i synnerhet efter den 24 februari 2022, då Ryssland inledde ett olagligt, 
oprovocerat och oberättigat anfallskrig mot Ukraina, har dess styrkor utfört 

1 EUT C 479, 16.12.2022, s. 68.
2 Antagna texter, P9_TA(2022)0320.
3 Antagna texter, P9_TA(2022)0353.
4 Antagna texter, P9_TA(2022)0405.
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urskillningslösa attacker mot bostadsområden och civil infrastruktur, dödat tusentals 
ukrainska civila och utfört terrordåd i hela landet mot olika delar av civil infrastruktur, 
såsom bostadsområden, skolor, sjukhus, järnvägsstationer, teatrar och vatten- och elnät. 
Dessa brutala och omänskliga handlingar orsakar död, lidande, förstörelse och 
tvångsförflyttningar.

B. Tusentals civila har mördats i Ukraina, däribland hundratals barn, och många fler har 
torterats, trakasserats, utsatts för sexuella övergrepp, förts bort eller tvångsförflyttats av 
de ryska väpnade styrkorna och deras ombud, eller har försvunnit på grund av dem. 
Människorättsgrupper och internationella observatörsuppdrag har utförligt 
dokumenterat de många illdåd som begåtts av de ryska väpnade styrkorna och deras 
ombud mot ukrainska civila, såsom summariska avrättningar, tortyr, våldtäkt och 
storskaliga frihetsberövanden i så kallade filtreringscentrum, liksom tvångsadoptioner 
av ukrainska barn och tvångsdeporteringar.

C. Ryska federationen är en statlig sponsor av terrorism och en stat som tillämpar 
terroristmetoder.

D. Ryska federationens aggression mot Ukraina är en ihållande kränkning av principerna 
och normerna i FN-stadgan, särskilt artikel 2.4, och internationell humanitär rätt. 
Ryssland har hittills begått tusentals krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten 
i Ukraina.

E. FN:s generalförsamling har i sina resolutioner5 erkänt att ”Ryska federationens 
aggression mot Ukraina” står ”i strid med artikel 2.4 i FN-stadgan” och att ”Ryska 
federationen måste ställas till svars för alla kränkningar av internationell rätt i eller mot 
Ukraina, inbegripet dess aggression i strid med FN-stadgan”.

F. Internationella brottmålsdomstolen och Internationella domstolen har inlett utredningar 
av de brott som begåtts av Ryska federationen och som omfattas av deras respektive 
mandat, däribland brottet folkmord, krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten.

G. Enligt FN:s generalförsamlings resolution nr 3314 (1974)6 och artikel 8a i Romstadgan 
(1998) för Internationella brottmålsdomstolen föreligger ett ”aggressionsbrott” när en 
person som i kraft av sin ställning kan utöva faktisk kontroll eller styra över en stats 
politiska eller militära åtgärder planerar, förbereder, inleder eller utför en 
aggressionshandling som genom sin karaktär, svårhetsgrad och omfattning utgör en 
uppenbar överträdelse av FN-stadgan. Med ”aggressionshandling” avses en stats 
användning av väpnat våld mot en annan stats suveränitet, territoriella integritet eller 
politiska oberoende, eller på något annat sätt som är oförenligt med FN-stadgan. Enligt 

5 FN:s generalförsamlings resolutioner ES-11/1 av den 2 mars 2022 om aggressionen mot Ukraina och ES-11/2 
av den 24 mars 2022 om de humanitära konsekvenserna av aggressionen mot Ukraina; FN:s generalförsamlings 
resolution av den 15 november 2022 (A/RES/ES-11/5) om främjande av prövning och gottgörelse för 
aggressionen mot Ukraina.
6 I FN:s generalförsamlings resolution 3314 (XXIX) av den 14 december 1974 definieras aggression som 
”en stats användning av väpnat våld mot en annan stats suveränitet, territoriella integritet eller politiska 
oberoende, eller på något annat sätt som är oförenligt med FN-stadgan”, och det anges att ett ”anfallskrig är ett 
brott mot den internationella freden” och att ”aggression leder till internationellt ansvar”. 
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Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen skiljer sig aggressionsbrott från 
krigsförbrytelser eller brott mot mänskligheten.

H. En utredning av ett aggressionsbrott av Internationella brottmålsdomstolen skulle vara 
möjlig bara om Ryska federationen gick med på att underteckna och ratificera 
Romstadgan och Kampalaändringarna, vilket landet hittills inte har gjort, eller om FN:s 
säkerhetsråd gav domstolen i uppdrag att genomföra en sådan utredning. Därmed har 
Internationella brottmålsdomstolen under de rådande omständigheterna ingen 
jurisdiktion över aggressionsbrottet mot Ukraina.

I. Det anfallskrig som Ryssland för mot Ukraina är den mest upprörande brottsliga 
handlingen som begåtts av det politiska ledarskapet i ett land i Europa sedan andra 
världskriget och kräver därför lämpliga rättsliga åtgärder.

J. Parlamenten i Litauen, Ukraina, Estland, Nederländerna, Tjeckien, Frankrike och 
Lettland har antagit resolutioner som stöder inrättandet av en särskild internationell 
domstol.

K. Kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, meddelade nyligen att 
kommissionen, samtidigt som den fortsatte att stödja Internationella 
brottmålsdomstolen, skulle föreslå att en specialdomstol skulle inrättas med stöd av FN 
för att utreda och lagföra Rysslands aggressionsbrott.

1. Europaparlamentet understryker att det är nödvändigt och brådskande att 
EU-institutionerna och medlemsstaterna tar ledningen för att inrätta en särskild domstol 
för att lagföra det aggressionsbrott mot Ukraina som begåtts av det politiska och 
militära ledarskapet i Ryska federationen och dess allierade. Parlamentet anser att en 
sådan domstol bör inrättas utan dröjsmål på grundval av ett internationellt avtal mellan 
likasinnade länder, med stöd av FN:s generalförsamling. Parlamentet anser att 
inrättandet av en sådan domstol skulle täppa till den stora luckan i det nuvarande 
institutionella internationella straffrättsliga systemet och bör baseras på de normer och 
principer som gäller för Internationella brottmålsdomstolen i enlighet med Romstadgan.

2. Europaparlamentet uppmanar starkt EU och dess medlemsstater att tillsammans med 
sina partner, inbegripet regionala organisationer som Europarådet, bilda en ”koalition av 
de villiga” för att ta ledningen för att skipa internationell rättvisa och intensifiera 
kampen mot straffriheten för Ryssland för landets aggression genom att prioritera denna 
fråga i sina internationella insatser och ta initiativ till inrättandet av en särskild domstol 
för aggressionsbrottet mot Ukraina. Parlamentet välkomnar i detta avseende uttalandet 
från kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, med förslag om inrättande av en 
särskild domstol för aggressionsbrottet mot Ukraina.

3. Europaparlamentet anser att den särskilda domstolen bör ha behörighet att utreda och 
lagföra Ryska federationens högsta politiska och militära ledarskap. Parlamentet 
föreslår att den särskilda tribunalen ska utreda och lagföra de aggressionsbrott mot 
Ukraina som begåtts på Ukrainas territorium sedan februari 2014 i linje med 
definitionen av aggressionsbrott i artikel 8a i Romstadgan.

4. Europaparlamentet efterlyser en aktiv användning av EU:s offentliga diplomati och 
strategiska kommunikation till stöd för inrättandet av den särskilda tribunalen.
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5. Europaparlamentet anser att inrättandet av den särskilda tribunalen skulle komplettera 
Internationella brottmålsdomstolens och dess åklagares utredningsarbete, eftersom 
denna domstol skulle fokusera på påstådda folkmord, krigsförbrytelser och brott mot 
mänskligheten som begåtts i Ukraina.

6. Europaparlamentet konstaterar att den särskilda tribunalen bör ha ett nära samarbete 
med Internationella brottmålsdomstolen och därför bör ha ett säte i Haag.

7. Europaparlamentet betonar att EU:s förberedande arbete med den särskilda tribunalen 
bör inledas utan dröjsmål och inriktas på att fastställa arrangemangen för den särskilda 
tribunalen i samarbete med Ukraina och relevanta internationella aktörer, med 
beaktande av erfarenheterna från de specialiserade avdelningarna för Kosovo.

8. Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna, i synnerhet kommissionen och 
Europeiska utrikestjänsten, att under tiden stödja inrättandet av en interimistisk 
åklagarmyndighet (IPO) i Haag och konstaterar att inrättandet av denna myndighet 
skulle vara ett mycket viktigt praktiskt steg framåt i den framtida särskilda tribunalens 
utredning och lagföring av aggressionsbrottet mot Ukraina.

9. Europaparlamentet begär att den särskilda tribunalen också ska utreda och lagföra 
Belarus illegitime ledare, Aljaksandr Lukasjenka, för att ha tillåtit att hans lands 
territorium använts för att begå aggressionshandlingar mot ett tredjeland, vilket utgör ett 
aggressionsbrott enligt artikel 8a.2 f i Romstadgan.

10. Europaparlamentet är fast övertygat om att inrättandet av denna särskilda tribunal för 
aggressionsbrott skulle sända en mycket tydlig signal till både det ryska samhället och 
det internationella samfundet om att Putin och det ryska politiska och militära 
ledarskapet kan dömas för de brott som begåtts i Ukraina. Parlamentet understryker att 
inrättandet av denna tribunal också skulle vara en tydlig signal till Rysslands politiska 
och ekonomiska elit om att det inte längre är en möjlighet för ett Ryssland under Putins 
ledning att återgå till ”business as usual” med väst.

11. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice 
ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, 
FN:s generalsekreterare, Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete 
i Europa, kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, FN:s 
flyktingkommissariat, Internationella rödakorskommittén, Internationella 
brottmålsdomstolen, G7-länderna, Ryska federationens president, regering och 
parlament samt Ukrainas president, regering och parlament.


