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Riigikogu avaldus 

Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse toetuseks 

seoses Kertši väinas toimunud agressiooniga 

Riigikogu mõistab hukka Venemaa Föderatsiooni rünnaku Ukraina laevadele Kertši väinas 

ning Ukraina meremeeste haavamise ja kinnipidamise. 

Riigikogu rõhutab, et Venemaa peab viivitamata vabastama Ukraina laevad koos meremeestega 

ning võimaldama neil takistamatult liikuda Ukraina sadamatesse. 

Riigikogu kutsub üles vaba laevaliikluse taastamisele Kertši väinas ja Aasovi merel. 

Riigikogu kutsub üles kõiki riike toetama Ukrainat tema territoriaalse terviklikkuse kaitsel ja 

järgima Riigikogu üleskutset mõista hukka Venemaa agressioon suveräänse Ukraina vastu ning 

mitte tunnustama Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist. 

Riigikogu toetab Euroopa Liidu ja NATO üleskutseid olukorra rahustamiseks ja pingete 

maandamiseks. 

Riigikogu on seisukohal, et kujunenud olukorras tuleb jätkata ja laiendada Venemaa vastu 

suunatud sanktsioone. 

Riigikogu on veendunud, et ainus lahendus püsiva rahu saavutamiseks on Venemaa poolt 

Ukraina vastu suunatud agressiooni lõpetamine. 
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Seletuskiri 

Riigikogu avalduse 

„Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse toetuseks 

seoses Kertši väinas toimunud agressiooniga“ 

eelnõu juurde 

Riigikogu avalduses mõistetakse hukka Venemaa Föderatsiooni relvajõudude agressioon 

Ukraina vastu, mille tulemusena hõivati 25. novembril 2018 Kertši väinas rahvusvahelise 

õiguse norme rikkudes kolm Ukraina mereväele kuuluvat laeva ja vahistati ebaseaduslikult 24 

meeskonnaliiget. Esimest korda on Venemaa oma lipu all ja avalikult avanud tule Ukraina 

mereväe aluste pihta, haavates kokku kuut mereväelast. 

 

Sellise agressiooniaktiga pingestas Venemaa veelgi Ukraina ja Venemaa vahelisi suhteid ning 

halvendas julgeolekuolukorda piirkonnas. Venemaa tegevus rikub otseselt ÜRO põhikirja 

artiklis 2 toodud põhimõtteid, mille kohaselt ÜRO liikmed hoiduvad oma rahvusvahelistes 

suhetes jõuga ähvardamisest või jõu tarvitamisest teiste riikide territoriaalse puutumatuse ja 

poliitilise sõltumatuse vastu. 

 

Venemaa on Krimmi poolsaare annekteerimise järel võtnud ÜRO mereõiguse konventsiooni 

rikkudes oma kontrolli alla meretee Musta merd ja Aasovi merd ühendavas Kertši väinas ning 

piiranud teiste riikide, sh Ukraina aluste õigust seal vabalt liikuda. Ajavahemikus aprillist kuni 

novembrini 2018 on Venemaa julgeolekuteenistuse piirivalve pidanud Kertši väinas ja Aasovi 

merel kinni kokku 232 erinevatele riikidele kuuluvat kaubalaeva ning viinud läbi 

ebaseaduslikke läbiotsimisi. 

 

Riigikogu avalduses kutsutakse kõiki riike üles toetama Ukrainat tema territoriaalse 

terviklikkuse kaitsel ning mitte tunnustama Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist. 

 

Riigikogu on seisukohal, et kujunenud olukorras tuleb jätkata ja laiendada Venemaa vastu 

suunatud sanktsioone. Riigikogu eeldab, et k.a detsembris toimuval Euroopa Ülemkogul 

pikendatakse 31. juuli 2014 Euroopa Liidu poolt kehtestatud piiravad meetmed seoses 

Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas. Riigikogu peab oluliseks 

laiendada 17. märtsil 2014 kehtestatud piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset 

terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega. 

 

Riigikogu 2014. aasta 5. märtsil tehtud avalduses tauniti Venemaa tegevust, mis on vastuolus 

rahvusvahelise õigusega, sealhulgas ÜRO harta, Helsingi lõppakti, Budapesti memorandumi 

ning Ukraina ja Venemaa vahel sõlmitud kahepoolsete lepingutega. Riigikogu kutsub jätkuvalt 

Euroopa Liitu ja NATO liikmesriike tegema kõik, et kaasa aidata Ukraina demokraatlikele, 

poliitilistele, majanduslikele ja sotsiaalsetele reformidele. 
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