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Шановний пане Генеральний Секретар, 

Висловлюючи вдячність за увагу до проблематики прав людини на окупованих в 

ході російської агресії територіях України, водночас хочемо привернути увагу 

ООН до деяких додаткових аспектів та висловити окремі міркування. 

  

Як слушно зазначено в тематичній доповіді Управління Верховного комісара 

Організації Об’єднаних Націй з прав людини (УВКПЛ) «Ситуація з правами 

людини в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та місті 

Севастополі (Україна)» від 25 вересня 2017 р., підготовленій на виконання 
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Резолюції ГА ООН 71/205 від 19 грудня 2016 року, «ситуація з правами людини 

у Криму після його окупації Російською Федерацією значно погіршилася».  

 

Однак, тенденція погіршення становища продовжується. Це підтверджено подіями 

останніх тижнів, вже після того, як була оприлюднена Доповідь – репресії 

російської влади проти громадян України не тільки не припинились, а й 

посилились. Відбулись нові незаконні обшуки, затримання та арешти 

кримськотатарських активістів, винесено вирок одному з лідерів Меджлісу 

кримськотатарського народу Ільмі Умерову.  

 

Позначилась і нова тенденція – викрадення громадян України, як з території 

країни (двоє співробітників Державної прикордонної служби України), так і з 

території третіх країн. Кричущий випадок з 19-річним юнаком Павлом Грибом, 

якого ФСБ РФ цілеспрямованою спецоперацією викрала на території Республіки 

Білорусь й, всупереч його волі, вивезла в Росію, є підтвердженням нових, вкрай 

небезпечних тенденцій політики російської влади – викрадення людей. 

 

В нещодавній резолюції Європейського Парламенту («European Parliament 

resolution of 5 October 2017 on the cases of Crimean Tatar leaders Akhtem Chiygoz, 

Ilmi Umerov and the journalist Mykola Semena (2017/2869(RSP)) перелічені 

громадяни України, що перебувають під арештом в слідчих ізоляторах на 

території окупованого Криму та в Росії або вже отримали терміни ув’язнення і 

відбувають покарання. Це наші рідні, близькі, колеги: Uzair Abdullaev, Teymur 

Abdullaev, Zevri Abseutov, Rustem Abiltarov, Muslim Aliyev, Refat Alimov, Ali 

Asanov, Volodymyr Balukh, Enver Bekirov, Oleksiy Bessarabov, Hlib Shabliy, 

Oleksiy Chirniy, Mustafa Degermenji, Emil Dzhemadenov, Arsen Dzheparov, 

Volodymyr Dudka, Pavlo Gryb, Rustem Ismailov, Mykola Karpyuk, Stanislav 

Klykh, Andriy Kolomiyets, Oleksandr Kolchenko, Oleksandr Kostenko, Emir-

Usein Kuku, Sergey Litvinov, Enver Mamutov, Remzi Memethov, Yevhen Panov, 

Yuri Primov, Volodymyr Prisich, Ferat Sayfullayev, Eider Saledinov, Oleg Sentsov, 

Vadym Siruk, Oleksiy Stogniy, Redvan Suleymanov, Roman Sushchenko, Mykola 

Shiptur, Dmytro Shtyblikov, Viktor Shchur, Rustem Vaitov, Valentyn Vygovsky, 

Andriy Zakhtey and Ruslan Zeytullaev. 

 

Цей список поповнюється новими прізвищами. Ми високо цінуємо постійну увагу 

міжнародного співтовариства до проблематики України і прав людини на 

окупованих Росією територіях. В усіх означених вище випадках справи 

фальсифікуються за громадянську позицію особи сьогодні чи громадську 

активність у минулому – в доокупаційний період. Активісти затримуються під 

приводом «організації масових безпорядків», «організації та підготовці диверсій», 

«шпигунську діяльність», «екстремізм», «тероризм», «незаконне зберігання зброї» 
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тощо. Практикою, що широко застосовується, стали викрадення, насильницькі 

зникнення, тортури задля отримання неправдивих доказів провини та жорстоке і 

принижуюче гідність поводження з людьми, метою яких є фальсифікація та 

отримання неналежних доказів проти осіб, що переслідуються. Підконтрольні 

окупаційній владі «суди» Криму застосовуються як політичний інструмент для 

розправи з тими, хто виступає проти окупації та анексії Кримського півострова 

Росією. Репресії та довільне застосування законодавства про екстремізм, тероризм 

і сепаратизм привели до серйозного погіршення ситуації з дотриманням прав 

людини в Криму, безпрецедентних обмежень свободи слова та вираження 

поглядів. Дотримання основних свобод, прав людини, безпеки людини та норм 

міжнародного гуманітарного права не можуть бути гарантовані на Кримському 

півострові. 

 

Ми цілком поділяємо рекомендації Доповіді УВКПЛ від 25 вересня 2017 р. з 

вимогами до РФ, зокрема викладені в наступних пунктах: a), b), f), g), h), i), m), o). 

Водночас, хочемо відзначити, що російська сторона, як і раніше, продовжує 

ігнорувати вимоги ООН, міжнародних організацій й продовжує брутально 

порушувати права людини. Як показують 3,5 роки незаконної окупації Криму, 

просто слова для Росії недієві, вона продовжує розкручувати маховик репресій, 

будучи переконаною, що ніяких реальних дій з боку міжнародного співтовариства 

не настане. В результаті, на півострові продовжуються масові незаконні арешти, 

утримання під вартою, насильницькі зникнення, тортури. 

 

Тому, поділяючи зазначені вище рекомендації Доповіді УВКПЛ міжнародному 

співтовариству щодо вимоги про надання представникам міжнародних організацій 

безперешкодного доступу до тимчасово окупованого Криму та постановку 

питання про порушення прав людини з боку російської окупаційної влади у 

політичних контактах з офіційними представниками Росії на двосторонній і 

багатосторонній основі, вважаємо необхідним запровадити додаткові заходи на 

рівні Об’єднаних Націй.  

 

Вважаємо, що для Об’єднаних Націй в контексті реформи ООН, настав час 

переглянути практику застосування вето постійними членами Ради Безпеки. На 

сьогодні 114 із 193 країн-членів ООН підтримують ініціативу обмеження 

застосування права вето. Росія, окупувавши та здійснивши спробу анексії частини 

території України, брутально порушуючи права людини, продовжує зловживати 

правом вето для того, щоб уникнути відповідальності, не допускати міжнародні 

організації та правозахисників на окуповані території. Цьому має бути покладено 

край. 
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В контексті порушеної в даному зверненні проблеми масових репресій РФ на 

окупованих територіях України, пропонуємо також розглянути можливість 

запровадження наступних заходів:  

1. Проведення міжнародних слухань в ООН щодо системних та масштабних 

порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях України – в 

Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, а також на Донбасі. 

 

2. Вимагати від Російської Федерації припинення політичних переслідувань та 

негайного звільнення громадян України, ув’язнених за політичними 

мотивами в Росії та окупованому Криму, вимагати дотримання їх прав та 

свобод, зокрема, свободи від катування, права на захист, права на 

справедливий суд тощо. 

 

3. Вимагати від РФ доступу Моніторингової місії ООН з прав людини в 

Україні (UN HRMMU) та інших міжнародних правозахисних механізмів на 

територію тимчасово окупованого Кримського півострова.  

 

4. Вимагати від РФ припинення практики застосування антитерористичного та 

антиекстремістського законодавства проти інакодумців. 

 

5. Вимагати проведення ефективних розслідувань фактів грубих порушень 

прав людини та воєнних злочинів, а також подальшого притягнення винних 

осіб до відповідальності за злочини вчинені на тимчасово окупованій 

території Кримського півострова. 

 

6. Рекомендувати урядам вжити обмежувальні заходи (включно із 

заморожуванням фінансових активів та забороною на міжнародні 

пересування) стосовно офіційних осіб РФ та посадових осіб на окупованій 

території, відповідальних за грубі порушення прав людини, незаконні 

політично мотивовані переслідування осіб (фальсифікацію справ, 

кримінальні переслідування, тортури, незаконні вироки та інше). 

 

7. Рекомендувати урядам переглянути політики закупівлі енергетичних та 

інших ресурсів у країні (Росія), чиї дії призводять до порушень 

міжнародного права прав людини, міжнародного гуманітарного права та 

широких репресій й переслідувань за інакомислення. 

  З повагою, 

від імені  

Об’єднання родичів політичних бранців Кремля 

Ігор Котелянець, Координатор  
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від імені  

кримськотатарського народу 

 

Рефат Чубаров, Голова Меджлісу 

кримськотатарського народу 

 

 

Центр громадянських свобод 

 

Олександра Матвійчук,  

Голова правління 

 

Кримська правозахисна група 

 

Ольга Скрипник, Голова правління 

 

 

Медійна ініціатива за права людини 

        

 

Марія Томак, Координатор 

 

 

Центр інформації про права людини  

 

Тетяна Печончик, Голова правління  

 

 

Українська Гельсінська спілка  

з прав людини 

       Олександр Павліченко, Голова правління 

 

 

Інститут демократії ім. Пилипа Орлика      

 

 

Наталя Беліцер, Експерт 

 

Центр глобалістики «Стратегія ХХІ» 

 

       Михайло Гончар, Президент Центру 


