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Helmikuun 24. päivä 2022 käynnistynyt Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on pysäyttänyt 
myös monet oikeustieteilijät pohtimaan sodan oikeussääntöjä: mitkä ovat tosiasiassa oikeu-
delliset keinot puuttua tilanteeseen, mitkä ovat velvoittavat ja tilanteessa sovellettavat säännöt, 
mitkä ovat toimivaltaisia foorumeja asioiden käsittelemiseksi ja missä kulkee eri instanssien 
toimivaltarajat? 

Ukrainan sodan tutkiminen oikeudellisesti vaatii oikeustieteilijöiden kontribuutiota, sillä 
edellä esitetyt kysymykset ovat monimutkaisia. Se, että joku ei noudata yhteisesti velvoittavia 
säännöksiä, on tavanomaista myös kansallisessa siviili- ja rikosoikeudessa, mutta Ukrainan ti-
lanteen kehittyminen, syttyminen sodaksi ja sota-aikaiset tapahtumat ovat pysyvästi muokan-
neet käsitystämme ja ymmärrystämme kansainvälisestä oikeudesta ja sen sitovuudesta. 

Sodan välittömänä seurauksena syntynyt humanitaarinen kriisi koskettaa meitä kaikkia. Suu-
rin pakolaiskriisi sitten 2. maailmansodan koettelee lukuisten läntisten oikeusjärjestelmien ra-
joja. Miten sotaa pakenevien ihmisten oikeusasema turvataan kansainvälisen suojelun keinoin?

Taloudelliset seuraamukset Venäjää vastaan ovat olleet yksi nopeimmista ja vaikuttavimmis-
ta tavoista reagoida tilanteeseen tekemättä sotilaallista interventiota ja pyrkien siten välttämään 
3. maailmansodan syttyminen. Tehokkaiksi talousrajoitteiksi luotuja pakotteita on kiristetty ja 
ryhdytty laajamittaisesti soveltamaan. Myös energiakysymyksillä on pyritty ratkaisemaan krii-
siä, mutta riippuvuus venäläisestä kaasusta ja muusta energiasta on eriyttänyt mielipiteitä ja 
siten vaikeuttanut merkittävimpiä toimenpiteitä. 

Kokonaan oma lukunsa on kansalliset poikkeustilasäännöt ja niiden soveltaminen käytän-
nössä siirryttäessä pandemia-aikaisesta valmiuslaista vielä rajoitetumpaan puolustustilaan. Mi-
ten suomalainen oikeusjärjestelmä toimisi Ukrainan tilannetta vastaavassa kriisissä? 

Nyt käsillä oleva, ja historiansa ensimmäinen, Defensor Legisin erikoisnumero avaa oikeus- 
tieteilijöiden laatimilla kirjoituksilla edellä esitettyjä teemoja ja kysymyksiä. Kaikki tämän 
erikoisnumeron artikkelit on saatettu yleisesti saataville ja ne tullaan myös poikkeuksellisesti 
kääntämään englanniksi. Näin tieto tavoittaa paitsi kansainvälisen oikeustieteilijöiden yhteisön, 
mutta erityisesti Ukrainan puolesta toimivat juristikollegat. Artikkelit on kirjoitettu käyttämällä 
perusteltuja, tieteellisiä argumentteja. Tulkittaessa käsillä olevan kriisin oikeudellisia sääntöjä, 
joiden varaan oikeusjärjestelmät ja oikeusvaltiot on rakennettu, tämä on tärkeä lähtökohta. 
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Kiitos professori, tutkimusjohtaja Kimmo Nuotio, asianajaja, dosentti Markku Fredman, asian- 
ajaja Ville Punto, tutkijatohtori Ukri Soirila, yliopistotutkija Moritz Wüstenberg ja pakote-
asiantuntija Aleksi Pursiainen kontribuutioistanne sekä päätoimittaja Toni Malminen nopeas-
ta toiminnasta edellä mainittujen kirjoittajien artikkelien kokoamiseksi ja tämän julkaisun 
toteuttamiseksi.

Slava Ukraini – we stand together – uljas Ukraina, nyt älä horju!
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