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OM LOVLIGHETEN AV FOLKEAVSTEMNINGEN PÅ KRIM I  2014

En analyse

Det har nå gått tre år siden Krim ble gjenforent med Russland. Men fortsatt hevder mange vestlige 
land og internasjonale organisasjoner, inkludert FN, at Den russiske føderasjon har okkupert og 
annektert Krim. Med dette går de mot en del prinsipper i internasjonal rett, og ser bort fra det 
legitime ønsket til befolkningen på Krim, uttrykt i folkeavstemningen som ble gjennomført på Krim 
16. mars 2014.

Derfor har en gruppe på seks jurister og eksperter på internasjonal rett utarbeidet denne analytiske 
rapporten.

1.  23. februar 2014 var det et statskupp i Kiev. Kuppmakerne avsatte den lovlig valgte 
presidenten av Ukrainia, V. Yanukovich. Han måtte forlate Kiev på grunn av fare for sitt 
liv. I strid med Art. 108 i den ukrainske grunnlov, ble den lovlig valgte presidenten i 
landet fjernet fra sin stilling. Garantiene gitt til president V. Yanukovich i avtalen om en 
løsning på den politiske krisen i Ukrainia, undertegnet 21. februar 2014 ved hjelp av 
meglere fra EU  (Tyskland, Frankrike og Polen) ble i brutt. En gruppe, ledet av A. 
Turchinov og A. Yatsenyuk, tok makten med vold. Den ukrainske grunnloven ble 
krenket. Grunnloven ble de facto satt ut av spill, da de legale forutsetningen for 
grunnloven var borte.

På Krim, i motsetning til i Kiev, fortsatte i midlertid de lovlig valgte statlige myndigheter 
sitt arbeid. Myndighetene i Den autonome republikken Krim fortsatte å utøve begrenset 
suverenitet på sitt territorium, i samsvar med sin grunnlov.

Her er det viktig å huske at Den autonome republikken Krim beholdt en spesiell status 
da Krim i 1954 ble sammenslått med Ukraina. Grunnen til Krims spesielle status er blant 
annet at  befolkningen i landet har en annen sammensetning  enn i  Ukraina (65% 
etniske russere og 13% krimtartarer). Derfor ble det etter oppløsningen av 
Sovjetunionen i 1991 inngått et kompromiss der Krim fikk status som autonom republikk 
innenfor Ukraina.

Statskuppet i Kiev, med trussel om etnisk rensning og umiddelbar krig mot Krim, ødela 
dette kompromisset. 

Myndighetene på Krim bestemte at det skulle holdes en folkeavstemming om 
uavhengighet fra Ukraina og gjenforening med Russland ut fra den situasjonen 
befolkningen i Krim befant seg. De vurderte at dette var i samsvar med den universelle 
menneskerettighetserklæring av 10.12.1948. De mente at kuppmakerne i Kiev (i 
virkeligheten kriminelle) og deres regjering brøt  menneskerettigheter i sin behandling 
av den russiske minoriteten med  overgrep mot befolkningen og manglende respekt for 
deres liv og rettigheter. Folkeavstemningen og resultatene av den, avverget væpnet 
vold mot republikken Krim og dens innbyggere. Folkeavstemningen som ble 
gjennomført 16. mars 2014, ble overvåket av mere enn 150 observatører.  Etter at  
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nasjonalister og ekstremister gjorde statskupp og overtok makten i Kiev, er folkets rett til 
selvbestemmelse blitt til virkelighet.  

Ved å be befolkningen om å avgi sin stemme og si sin mening, handlet Krims lokale 
myndigheter derfor i full overenstemmelse med gjeldene lov og rett, spesielt i henhold til  
forholdsregel del 2 i artikkel 27 i den ukrainske grunnlov, som slår fast «retten for alle til 
å beskytte sine og andres liv mot ulovlige angrep». I den gjeldende situasjonen, med 
reelle trusler mot liv og sikkerhet, besluttet altså lokale myndigheter og folket på Krim å 
ta skjebnen i egne hender og å holde en fredelig folkeavstemning for å unngå intern 
vold.  

Det må også fremheves at inntil folkeavstemningen den 16.mars 2014 var Krim en 
autonom republikk innenfor Ukraina, og hadde sin egen grunnlov vedtatt 21. oktober 
1998. Artikkel 48 i denne grunnlov, med tittelen: «Garantier og forholdsregler for status 
og maktutøvelse i den autonome republikk Krim», forutsetter at disse garantier er tatt 
vare på gjennom demokratiske institusjoner, innbefattet folkeavstemninger over ethvert 
spørsmål som anses som livsviktige for innbyggerne.  

I tillegg må det påpekes at det i forordet til den ukrainske grunnlov slås fast at 
befolkningen i Ukraina har rett til selvbestemmelse. Denne grunnlovens artikkel 69,  
garanterer også at innbyggernes vilje kan uttrykkes i folkeavstemninger, og at folke-
avstemninger er et av utrykkene for direkte demokrati.

Paragraf 10 i den ukrainske grunnlov av 1996, sikret Krim en legal selvstendig status 
forankret i menneskerettighetene. Rettsreglene for Den autonome republikken Krim er 
nedfelt i denne paragrafens artikkel 138.2, og inkluderer retten til å «organisere og 
gjennomføre lokale folkeavstemminger». Saker det kan holdes folkeavstemninger om er 
ikke begrenset til denne spesielle «Krim»-paragrafen i grunnloven. Derfor var folke-
avstemningen og andre tiltak satt i verk av myndighetene på Krim etter statskuppet i 
Kiev og under de rådende forhold i Ukraina, lovlige.

Når det gjelder Sevastopol, som også deltok i folkeavstemningen, ble byen allerede 
29.10.1948 skilt fra regionen Krim og direkte underordnet Sovjet ved en forordning fra 
presidiet i Det øverste Sovjet RSFSR. Men hele Krim-halvøya, inklusive Sevastopol,  
ble overført til Ukraina i 1954, i strid med den da gjeldende  grunnloven i USSR, RSFSR 
og Ukraina. Inkluderingen av byen Sevastopol i Ukraina (jfr Artikkel 133 i den ukrainske 
grunnlov,) var ikke basert på noen normativ forordning fra Russland ved overføringen av 
regionen til Ukraina. Dette var ensidig bestemt av Ukraina, og kan fra et rettslig 
synspunkt tolkes som at  Ukraina okkuperte et fremmed territorium.

Ifølge resultatet av folkeavstemningen erklærte hele Krim-halvøya seg som selvstendig 
uavhengig republikk 17. mars 2014. Valgdeltakelsen 16. mars 2014 var på 83,1 %, 
hvorav 96,77 % stemte for en gjenforening av Krim med Russland. I Sevastopol stemte 
95,6% for gjenforening med Russland, og valgdeltakelsen var på 89,5%. Dermed fikk 
Sevastopol tilbake sin spesielle status.

2.       Det befolkningen på Krim foretok seg, er også i overensstemmelse med den  
      Internasjonale «Avtalen  om  sivile og politiske rettigheter» vedtatt av FNs 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      Generalforsamling 16.12.1966. Denne forbyr tortur, mishandling, nedverdigende  
      behandling (artikkel 7) og etnisk diskriminering (artikkel 20). Avskaffelsen av            
      loven om behandling (artikkel /) og etnisk diskriminering (artikkel 20).  
      Avskaffelse av språkpolitikk i Ukraina, innebar forbud mot bruk av russisk språk,  
      på tross av at mer enn 85% av den ukrainske befolkningen har russisk som sitt  
      språk.

                 Avskaffelse var et brudd på Artikkel 26. Den internasjonale avtalen slår fast at  
                 alle er like for loven, og som forbyr alle former for diskriminering på bakgrunn  
                 av språk, nasjonalitet og politisk overbevisning.

      Befolkningen på Krim var av den oppfatning en beskyttelse mot deres historiske  
      moderland Russland, som de hadde tilhørt i ca. To hundre år (fra 08. April 1783) 
      da keiserinne Katarina II. undertegnet manifestet som innlemmet halvøya Krim i  
      det russiske imperium. 

      Den videre utviklingen av situasjonen i Ukraina har vist hvor berettiget folkets  
      valg på Krim var. (Oppstandene i Odessa og borgerkrig i Donbass)

3. Det å holde en folkeavstemning på hele Krim-halvøya 16. mars 2014 var lovlig og berettiget 
fordi:

A) Det var et illegalt statskupp i Ukraina  utført ved hjelp av fremmede makter  (V. 
Nuland beviste at det i lengre tid hadde foregått utenlandsk subsidiering av 
operasjoner myntet  på å undergrave den ukrainske staten).  

B) Statskuppet i Ukraina i februar 2014 ble bekreftet av vedtaket i Dorogomilovsky 
Distrikts Rett i Moskva 27. desember 2016. Vedtaket  trådde i kraft etter søknad 
fra V. Oleinik, og i overenstemmelse med CIS Avtale av 22. januar 1993 om legal 
bistand  og legale forbindelser i sivile-, familie- og kriminelle tilfeller (Minsk). 
Vedtak  som får rettslig kraft, blir automatisk  godkjent i alle tolv signaturlandene, 
inkludert Ukraina (Artikkel 51);

C) Ukraina manglet lovlig autoritet. Ifølge del 3 i artikkel 5 i den ukrainske grunnlov  
kan ingen ved opprør tilrane seg  makten. De illegale væpnede gjengene (Right 
Sector, osv) ble opprettet og fungerte direkte mot forutsetningene  ifølge del  6 i 
artikkel 7 i den ukrainske grunnlov. Nazistenes bødler og svikere fra Den andre 
verdenskrig ble utropt som helter av det nye regimet, og terror ble grunnlaget for 
den nasjonale politikken. 

D)  I motsetning til forutsetningene, ble del 1 av artikkel 27 i den ukrainske 
grunnloven  brukt til å organisere provokasjoner på grunnlag av interetniske 
konflikter,   til å undertrykke ukrainske borgere, og til vilkårlige drap på dem som 
protesterte mot  statskuppet. Der er mange beretninger om overgrep: 
nedverdigende behandling og drap begått av nasjonalister i Cherkassy, vold mot 
folk fra Krim som forsvarte  grunnloven på Maidan, angrep på busser, drap på folk 
som var på vei tilbake til Krim fra Kiev, dannelsen av såkalte «fredstog»,  
 



�
 
provokasjoner på landsbasis, osv. Jakten på og drapsforsøkene mot den lovlig. 
valgte presidenten i Ukraina, V. Yanukovich, mordet på Maidan i Kiev på 
politimennene fra Krim, A. Felukin, D. Vlacenko og V. Goncharov som forsøkte å 
opprettholde ro og orden. Alt dette  vitner om krenkelser av  del 1 i artikkel 28 i 
den ukrainske grunnloven.

E)  Stilt overfor statskuppet i Kiev mente innbyggerne på Krim at de hadde rett til 
selvforsvar. Under ledelse av den lovlig valgte presidenten i Ukraina, 
V.Yanukovich og lederen for regjeringen i Krim S. Aksyonov, ble det opprettet 
selvforsvarsgrupper med deltakelse av kosakker, milits, og en del av det lokale 
politi. Det samlede antall militser var omlagt 10.000.

F)  Det ukrainske forsvarsdepartement forberedte seg på å sende inn militære 
styrker for å forhindre folkeavstemningen.

 

4. Regjeringen på Krim ba president Putin i Russland om hjelp for å opprettholde ro og fred på 
Krim. 28. februar 2014 utpekte på Krim en regjering ledet av S. Aksyonov. Dette ble gjort i 
full forståelse med den lovlig valgte presidenten i Ukraina V, Yanukovich. 1. mars 2014 
appellerte V. Konstantinov og S. Aksyonov til Krim-styrkene og presidenten i Russland om 
å beskytte befolkningen på Krim, og frasa seg midlertidig kommandomyndighet.

5.  I følge USA og EU var r folkeavstemningen  ulovlig og ukonstitusjonell på grunn av de 
russiske soldatenes tilstedeværelse under gjennomføringen av folkeavstemmingen. Men  
Russland oppførte seg i full forståelse med internasjonal lov, all den stund deres 
tilstedeværelse på Krim (Svartehavsflåten) var basert på  bilaterale internasjonale avtaler 
som gjorde plassering av russiske militære styrker på ukrainsk territorium legalt: Avtalen 
mellom Ukraina og Den russiske føderasjon om tilstedeværelsen av Russlands 
Svartehavsflåte på ukrainsk territorium, datert 21. april 2010, inkludert avtalen mellom 
Ukraina og Den russiske føderasjon om status og tilstedeværelse av den russiske 
Svartehavsflåten på ukrainsk territorium, datert 28. mai, 1997, samt avtalen mellom Ukraina 
og Den Russiske Føderasjon om rammene for delingen av Svartehavsflåten, datert 28. 
mai, 1997, og avtalen mellom regjeringen i Ukraina og regjeringen i Den russiske 
føderasjon om gjensidige avtaler relatert til delingen av Svartehavsflåten og 
tilstedeværelsen av den russiske Svartehavsflåten på ukrainsk territorium datert 28. mai 
1997). Ifølge den internasjonale avtalen mellom Russland og Ukraina, ratifisert av 
Verkhovna Rada, kunne de russiske væpnede styrkene  bevege seg rundt på  Krim.  

Tilstedeværelsen av russiske tropper på Krim og i byen Sevastopol under 
folkeavstemningen var i samsvar med internasjonal avtale datert 28. mai 1997. Men de 
russiske væpnede styrker deltok ikke i folkeavstemningen og kunne ikke influere på 
utfallet, og deres aktivitet influerte ikke  på opptellingen av stemmene. Lov og orden i 
stemmelokalene ble besørget av selvforsvarsgrupper og frivillige fra Krims befolkning.  

På bakgrunn av de mange beskyldingene internasjonalt om ulovligheter, offentliggjorde 
den faste representanten for Den russiske føderasjon i FN, V. Churkin, 
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3. mars 2014  den offisielle henvendelsen fra V.Yanukovich, presidenten i Ukraina, til 
presidenten i Russland V. Putin- I denne henvendelser ber V Yanukovich om hjelp til å 
trygge befolkningen: «Som den lovlig valgte presidenten i Ukraina erklærer jeg at 
protestene på Maidan og det ulovlige statskuppet i Kiev har resultert i at Ukraina 
befinner seg på kanten  av borgerkrig. Kaos og anarki hersker. Liv, sikkerhet og 
menneskerettigheter er i fare, særlig sør-vest i landet og på Krim. Under påvirkning fra 
Vestlige land utøves terror og vold, og mennesker blir forfulgt på grunn av språk og 
politisk oppfatning. På grunn av dette appellerer jeg til presidenten i Russland, V. Putin, 
om å bruke Den russiske føderasjons væpnede styrker til å gjenopprette rettssikkerhet, 
fred, orden, stabilitet og forsvar av den ukrainske nasjon. V.Yanukovich, 1.mars 2014». 
Rettslig sett var V. Yanukovich Ukrainas  lovlig valgte presidenten inntil han ble erstattet 
ved valg  eller slev trakk seg.

18. mars 2014 presiserte Russlands president at «Russland ikke vil sende tropper til 
Krim, men bare forsterke grupperingene der, uten å gå utover det maksimale antall 
styrker som det var enighet om ved den internasjonale avtalen». Dette ble gjort for å 
beskytte «livene til innbyggere i Den russiske føderasjon, våre landsmenn og  de som 
tjenestegjør i russiske væpnede styrker utplassert på ukrainsk territorium i samsvar med 
internasjonal avtale». 

I Dumaen bekreftet presidenten i Russland sin konstitusjonelle rett til å bruke russiske 
tropper utenfor Russlands grenser, men han ville ikke benytte seg ikke av den 
(Resolusjon av Council of Federation of the Russian Federal Assembly No. 48-SF, 
datert 01.03.2014).

Derfor er det ikke lovlig belegg i beskyldningene om bruk av russiske styrker før, under 
og etter folkeavstemningen på i Krim.

Hovedspørsmålet i situasjonen rundt krisen i Ukraina, forårsaket av det 
antikonstitusjonelle statskuppet og ekstremisters militære maktovertakelse, er om den 
nye statsmakten var legal. Vi mener at den nye regjeringen i Kiev tilrev seg makten ved 
en forbrytelse og at den ulovlige regeringens  handlinger  ikke hadde  noen lovlig makt, 
heller ikke i forhold til Den russiske føderasjon. 

The Venice Commission uttalelse om folkeavstemningen på  Krim datert 21. mars 2014, 
No 762/2014 CDL-AD (2014) 002, er derfor ikke overbevisende. Ifølge uttalelsen er det:  
«…en rekke forutsetninger i den ukrainske grunnlov som klart indikerer at spørsmålet 
om løsrivelse av en del av landets territorium ikke kan være gjenstand for en lokalt  
folkeavstemning». Vår kommentar er at de konstitusjonelle normene som lå til grunn for 
den ukrainske regjering før statskuppet, ble satt til side, og de ekstraordinære 
tilstandene på Krim (mennesker truet på livet, fare for borgerkrig) gjorde det umulig å 
gjennomføre en folkeavstemning uten spesielle sikkerhetstiltak. Vi hevder at det var 
lovlig for den lovlige regjeringen på Krim å iverksette slike sikkerhetstiltak.

For å oppsummere er det nødvendig å slå fast at Krim selv besluttet seg for  å rive seg 
løs fra Ukraina. Det var en villet løsrivelse. Det var Krims lovlige  Øverste Råd, som 
erklærte Den autonome republikken Krims uavhengighet. I folkeavstemningen støttet 
befolkningen på Krim denne beslutningen. Deretter sendte Den autonome republikken 
Krim  en søknad om å bli del av Den russiske føderasjon. Søknaden ble 
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akseptert av Russland. Dette var altså en gjenforening, ikke en annektering. Det var en 
stat som ba om å bli slått sammen med en annen. Russland annekterte ikke Krim.

Derfor er det helt nødvendig å skille mellom begrepene «løsrivelse» og «annektering». 
Derfor mener vi det er absurd å påstå at folkeavstemningen på Krim krenket 
internasjonal rett. Likeledes synes resolusjonen i FNs generalforsamling No. A/RES/
68/262, datert 27. mars 2014, om Ukrainas «territorial integritet», å være forhastet. 
Resolusjonen ble vedtatt uten tilstrekkelig analyse av lover og regler.

Krims erklæring om uavhengighet krenker ikke internasjonal lov. FNs internasjonale 
domstol stadfestet ved sin dom 22. juli, 2010 at «unilateral deklarasjon av uavhengighet 
av en del av en stat krenker ikke noen regler i internasjonal lov… internasjonal lov 
inneholder ikke noe anvendelig forbud mot å erklære uavhengighet».

6. Lovligheten  ved folkeavstemningen på Krim 16.mars 2014, er ytterligere styrket ved det 
faktum at resolusjonen i  Dumaen i den Russiske Føderasjon, datert 21 mai 1992, No. 
2809-1, slo fast at  Resolusjonen til Presidium av det øverste Sovjet, RSFSR datert 
05.02.1954 vedrørende overføringen av regionen Krim fra RSFSR til det Ukrainske 
SSR, ikke var rettskraftig fordi Resolusjonen hadde krenket grunnloven til RSFSR samt 
den rettslig prosedyre. Dumaen besluttet derfor å gjenopprette  det territorium som var 
tapt på ulovlig vis, uten å etablere Krim som et protektorat. Forutsetningen for at denne 
beslutningen skulle tre i kraft, var at dette ved en folkeavstemning ble et tydelig uttalt 
ønske fra befolkningen på Krim. Etter en folkeavstemning som ga et demokratiske 
uttrykk for befolkningens ønske, ble det legale vakuum, og uklarheten om Krims 
rettslige status løst etter 22 år.

Befolkningen på Krim  bestemte selv sin skjebne i folkeavstemningen holdt  på Krim og  i 
Sevastopol 16. mars 2014. Folkeavstemningen var lovlig og bør derfor nå anerkjennes som 
lovlig og demokratisk av alle fremmede stater.
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