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Tekijä Konservatiivinen ryhmä 

Käsittelijä Puheenjohtajisto 
 

Jäsenehdotus Magnitski-lakien pohjoismaisesta yhtenäistämisestä  

Ehdotus 

Konservatiivinen ryhmä ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

että se edistää yhteispohjoismaista kantaa liittyen EU:n Magnitski-lakien 

säätämiseen. 

 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 

että tehdään myös rinnakkaista työtä kansallisten Magnitski-lakien voimaan 

saattamiseksi kaikissa Pohjoismaissa siinä tapauksessa, että Magnitski-lain-

säädäntöä ei saada syntymään EU:ssa. 

Taustaa 

Vuonna 2007 Hermitage Capital Managementsin Venäjän rahasto joutui Venäjän his-

torian suurimmaksi sanotun veropetoksen kohteeksi. Petosta on alettu kutsua Mag-

nitski-tapaukseksi sitä tutkineen venäläisen tilintarkastajan Sergei Magnitskin mu-

kaan. Hänen tutkimuksensa osoittivat, että Venäjän sisäministeriön työtekijät ja Ve-

näjän veronviranomaiset olivat tiivisti osallisia tapahtumaan. Magnitski vangittiin, 

häntä kidutettiin eikä hän saanut hoitoa. Sergei Magnitski kuoli 37-vuotiaana Bu-

tyrka-vankilan sellissä Moskovassa vuonna 2009.  

 

Tästä on nyt kulunut kymmenen vuotta. Venäjä ei ole koskaan tapauksen jälkeen ha-

lunnut ottaa vastuuta Magnitskin kohtalosta, mikä kertoo selkeästi Venäjästä val-

tiona Putinin kaudella. 

 

Yhdysvallat otti ensimmäisenä maailmassa käyttöön nk. Magnitski-lain vuonna 2012. 

Tämän tyyppinen lainsäädäntö mahdollistaa sanktiot, kuten pankkitilien jäädyttämi-

sen ja maahantulokiellon kaikille vakaviin ihmisoikeusrikoksiin osallistuneille ja hei-

dän avustajilleen. Iso-Britannia, Viro, Latvia, Liettua ja Kanada ovat sittemmin säätä-

neet vastaavat lait. Euroopan parlamentti on monta kertaa vaatinut vastaavan lain 

säätämistä. 

 

EU voi jo nykyisellään ottaa käyttöön sanktioita puolustaakseen ihmisoikeuksia. Jä-

senvaltioiden yhteisillä sanktioilla on kuitenkin enemmän diplomaattista painoarvoa. 



 
 

2 / 2 

EU:n sanktioiden tulee nykylainsäädännön mukaan olla kuitenkin osa suurempaa ko-

konaisuutta ja niiden tulee kohdentua pääasiassa maantieteellisesti. Sanktioiden so-

veltaminen yksittäisiin henkilöihin yksittäisissä tapauksissa, kuten Magnitskin koh-

dalla, on osoittautunut vaikeaksi nykylainsäädännön nojalla. Siksi EU:ssa tarvitaan 

yhteistä Magnitski-lainsäädäntöä. Työ on aloitettu EU:ssa, mutta jos tulosta ei synny, 

Pohjoismaiden neuvoston on toimittava sen puolesta, että Pohjoismaat säätävät 

kansalliset Magnitski-lait. 

 

Sergei Magnitskin sellikuolemasta tulee kymmenen vuotta marraskuussa 2019. Sää-

tämällä Magnitski-lait kunnioitamme hänen muistoaan ja osoitamme maailmalle, 

ettemme hyväksy tämän tyyppisiä ihmisoikeusrikoksia. Pohjoismaiden neuvoston 

konservatiivinen ryhmä katsoo, että Pohjoismaiden ministerineuvoston tulee toimia 

sen puolesta, että EU:ssa laaditaan yhteinen Magnitski-laki. Samalla Pohjoismaiden 

neuvoston täytyy pyrkiä toimimaan sen puolesta, että Pohjoismaat säätävät kansalli-

set Magnitski-lait, jos EU:n prosessista ei synny tulosta. 
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