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Анастасія Мартиновська,
голова Регіонального
центру прав людини

Слово
від голови
Регіональний центр прав людини є ще відносно молодою
організацією, яка за своє коротке життя вже пережила
суттєвих змін.
У 2014 році ми переїхали у Київ з окупованого Севастополя.
Саме любов до малої батьківщини та жага до справедливості
надали нам сил для початку нового життя.
За чотири роки значно розширилася команда організації,
ми знайшли нових друзів та однодумців. Але незмінним
залишається наше бажання створювати нове майбутнє в
якому права людини будуть на першому місці.

ЕЩЕ фото

Голова РЦПЛ,
А. Мартиновська
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Місія
Ми команда
висококваліфікованих
юристів та адвокатів,
які об’єдналися задля
утвердження і захисту
прав людини. Ми
формуємо правові
стандарти для оцінки
і подолання наслідків
збройного конфлікту і
окупації Криму.

Довідка
про організацію
Регіональний центр прав
людини (РЦПЛ) – неприбуткова
громадська
організація,
що
займається пошуком правового
вирішення проблем кримчан, що
постраждали від конфлікту.
Ми команда професійних юристів
та адвокатів, які спеціалізуються
на захисті прав людини. Більшість
членів РЦПЛ – жителі Криму, які
внаслідок окупації були змушені
покинути півострів, тому ми краще
за інших розуміємо специфіку
ситуації.

Контакти

Ми знаходимо проблеми там, де
їх не бачать інші, та пропонуємо
їх вирішення.
РЦПЛ був заснований 2013
року у Севастополі та через
окупацію Криму був вимушено
переміщений до Києва, а тому
захист прав кримчан в таких
умовах є нашим особистим
обов’язком. Ми є єдиною в Україні
організацією, яка спеціалізується
на наданні висококваліфікованої
юридичної допомоги особам, що
постраждали внаслідок окупації
Криму.

Візія
Ми присвячуємо свою діяльність
створеннню та забезпеченню
ефективної дії міжнародних механізмів
відповідальності за порушення прав
людини, завдяки яким кожна людина
може бути впевнена, що її права будуть
захищені навіть в умовах збройного
конфлікту і окупації, а сторони, які
порушували права і не виконували
свої зобов’язання, знають про
невідворотність покарання та належним
чином несуть за це відповідальність.
Ми бачимо свій внесок в тому, щоб
активно позначати існуючі проблеми
в порушенні прав людини в умовах
збройного конфлікту і окупації Криму і
генерувати ідеї, які сприяють створенню
нових механізмів захисту прав людини і
відповідальності за їх порушення.

Адреса: м. Київ, вул. Ярославів Вал 21 Е, офіс 59
Телефон: (044) 235 59 10
+38 050 388 69 38
E-mail: rchr.sev@gmail.com
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Захист права
власності в умовах
окупації Криму
Одним з наслідків окупації є масове
вилучення землі, бізнесу та руйнування
будівель. Ситуація у Криму не стала
винятком.

Севастопольська
влада затвердила
перелік з 50 будівель,
для знищення
яких було виділено
бюджетні кошти.

10

Земельні ділянки
також відбираються
від людей. Тільки в
Севастополі було
подано понад 10
тисяч позовів про
вилучення української
влади, переданої
громадянам.

У зв’язку з систематичним порушенням прав людини Регіональним центром
було проведене дослідження у цій сфері, в результаті якого спільно з УГСПЛ у
2015 році був виданий тематичний огляд ситуації з правами людини на півострові
«Кримський прецедент. Право власності».
Експертами РЦПЛ разом з незалежною аналітичною групою CHROT та УГСПЛ
було створено ряд аналітичних статей, серед яких: «Право на приватну власність
в контексті окупації Кримського півострова Російською Федерацією», «Власність,
окупація і, власне, міжнародне право», «Порушення права власності внаслідок
поширення на територію Криму законодавства Росії».

К о н с ул ьт у в а н н я
Експерти організації надавали консультації громадянам щодо проблем з правом
власності. Основними темами звернень були масове вилучення земельних ділянок
та вимога перереєстрації автомобільного транспорту.

Спочатку
відбулась
експропріація
державного майна України, надалі
російською владою було демонтовано
торгові вуличні павільйони. Врешті-решт,
житлові будинки, які були зведені прямо
перед окупацією та могли приносити
прибуток, мали бути знесені.

50

Аналітична
робота

Представлення
у судових органах
Маже всі найбільші торгові центри у
Севастополі були закриті під приводом
невідповідності
нормам
пожежної
безпеки. Таким чином робота малого та
середнього бізнесу була паралізована,
що значним чином вплинуло на найбільш
активний прошарок населення у Криму –
середній клас.
Позбавлені джерела доходів, власності
та віри у краще майбутнє, люди були
вимушені покидати окупований півострів.
Ця ситуація вявилась болісною і для
кількох членів організації, тому те, що
питанням терба займатись, не викликало
ні в кого смніву.

11

Членами Регіонального центру було представлено 11 справ
на національному рівні, на основі яких до ЄСПЛ було подано
4 скарги. Стосовно інших – у 2018-2019 роках готуються
матеріали до подачі скарг.

Робота з МКС
У жовтні 2017 р. РЦПЛ спільно з прокуратурою АРК та УГСПЛ передали до
Офісу прокурора МКС матеріали про відповідальність представників РФ за
широкомасштабну експропріацію та знищення власності в окупованому Криму.

ВПЛИВ

В результаті діяльності організації проблема з правом власності
була висвітлена з нової точки зору та увійшла у публічний
дискурс. Більш того у 2017 році РЦПЛ вдалось призупинити
знесення одного з будинків у Севастополі завдяки втручанню
КПЛ ООН. Подія довела Кримчанам, що існують ефективні
способи боротьби за свої права, відстоюючи їх у міжнародних
органах.

Діяльність РЦПЛ 2014-2017
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Захист прав
українських
в’язнів
які опинилися під
юрисдикцією РФ
внаслідок окупації Криму

4700

У 2014-2015 роках багато людей стало в’язнями незаконно:
більшість
судових
вироків було винесено на основі
Кримінального кодексу Росії, хоча сам злочин було вчинено
до окупації. Оскільки РФ не має права ані переглядати, ані
виконувати рішення, винесені українською владою, можемо
стверджувати про порушення статей європейської конвенції
прав людини.

З початку окупації
більше 4700 осіб,
позбавлених волі,
були переміщені на
територію Російської
Федерації.

Тепер ці люди опинились у чужій країні, без будь-яких засобів
зв’язку з рідними та близькими та без можливості повернутись
на Батьківщину. Важливою є і робота з тими, хто вже встиг
повернутись, але ще не має визначеного статусу.

7000
в’язнів

Аналітична
робота

69 колоній
32 суб’єкти
РФ

К о н с ул ьт у в а н н я
Регіональним центром прав людни щоденно
надавалось по декілька консультацій ув’язненим.
Найчастішими питаннями були: можливість
їх
переведення на підконтрольну Україні територію
для відбування покарання та перспктива подачі їх
справ у міжнародні інституції для захисту прав.

Діяльність РЦПЛ 2014-2017
—

РЦПЛ було сформовано базу
даних українських в’язнів з
337 осіб. Загалом, за даними
організації відомо про більш ніж
7 000 українських в’язнів, які
були переміщені з окупованого
Криму в розпорядження не
менш як 69 виправних колоній
на території, як мінімум, 32
суб’єктів РФ.

Представлення
у судових органах
Адвокатами організації було подано до ЄСПЛ близько 10
запитів стосовно застосування правила 39 Регламенту ЄСПЛ.
У двох випадках суд все-таки застосував його. Звернення
стосувалися ненадання медичної допомоги засудженому
громадянину України, який був переміщений з окупованого
Криму на територію РФ для відбування покарання, та звільнення
підозрюваного з-під варти в силу наявності у нього тяжкого
захворювання.
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Захист прав
українських в’язнів
Представлення
у судових органах

11

Нами було забезпечено подачу та
юридичний супровід 11 скарг українських
в’язнів до ЄСПЛ.

3

Було подано скарги в Комітет ООН з прав
людини стосовно 3 українських в’язнів
в контексті незаконного переміщення з
окупованого Криму на територію РФ.

4

Підготовлено та подано по 4 звернення
відносно 5 українських в’язнів до
Генерального секретаря РЄ та Спеціального
доповідача ООН.

У липні 2017 р. юристи РЦПЛ подали скаргу до ЄСПЛ щодо порушення прав
трьох засуджених громадян України, які незаконно передані органами Російської
Федерації з окупованого Криму на територію Російської Федерації за далі
відбуваючи покарання, а також щодо примусового накладення громадянства
Російської Федерації на них окупують владою в Криму.
З 2017 року організація долучилась до підготовки законопроекту «Про поновлення
правового статусу осіб, щодо яких порушено кримінальне процесуальне,
кримінально-виконавче та інше законодавство України внаслідок збройної агресії,
збройного конфлікту, тимчасової окупації території України»

які опинилися під
юрисдикцією РФ
внаслідок окупації Криму

Співпраця з МО та
державнми органами влади
Надіслано 106 звернень стосовно сприяння передачі в’язнів на підконтрольну
територію України, близько 30 інформаційних запитів з метою захисту прав
українських в’язнів та близько 20 звернень в компетентні органи РФ.

• Регіональний центр продовжує інформувати Уповноваженого ВРУ з
прав людини для подальшої роботи у переведенні українських в’язнів на
підконтрольну територію.
• Започатковано просування прийняття доповнень до Додаткового
протоколу Конвенції про передачу засуджених осіб 1983 року новою
статтею 3-1. Була проведена робоча зустріч з представником Секретаріату
Генерального секретаря Ради Європи з метою обговорення необхідності
прийняття зазначених поправок.
• РЦПЛ співпрацював з Прокуратурою АР Крим щодо порушених прав
засуджених громадян України на території Кримського півострову,
представляв інтереси жертв, а також передав до прокуратури АРК 4 томи
доказової бази та провів 7 робочих зустрічей з представниками прокуратури
АРК в контексті захисту прав українських в’язнів в окупованому Криму.
• Здійснено підготовку клопотань та матеріалів для відновлення втрачених
матеріалів кримінального провадження на окупованій території України
стосовно 4 українських в’язнів. Крім того, з метою збору матеріалів
партнерами-адвокатами було відвідано 25 українських в’язнів, які
утримуються в СІЗО-1 м. Сімферополя або були переміщені з окупованого
Криму і перебувають у виправних колоніях під юрисдикцією РФ.
• 10 липня 2017 року представники РЦПЛ взяли участь у круглому столі,
організованому Комітетом ВРУ з питань прав людини, національних меншин
і міжнаціональних відносин в контексті захисту прав українських в’язнів, які
опинилися під юрисдикцією РФ в Криму, починаючи з лютого 2014 року.

Д і я л ь н і с т ь Р Ц—
ПЛ 2014-2017
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Діяльність РЦПЛ 2014-2017

Захист прав українських
в’язнів, які опинилися під
юрисдикцією РФ внаслідок
окупації Криму
Робота з МКС
У листопаді 2016 р. РЦПЛ спільно з
УГСПЛ направили до Офісу прокурора
МКС повідомлення про відповідальність
представників РФ за переміщення
цивільного населення з тимчасово
окупованої
території
Криму
на
територію держави-окупанта в контексті
незаконного переміщення засуджених
з окупованої території на територію РФ
для відбування покарання. Зазначене
повідомлення було доповнене новими
матеріалами у грудні 2017 році, які були
також передані до МКС.

ВПЛИВ
12

РЦПЛ посприяв
переведенню 12
українських в’язнів на
підконтрольну територію
України, які опинилися
на окупованій території
Криму з моменту початку
окупації в лютому 2014
року.

189

Загалом, до МКС
було направлено
інформацію стосовно
189 ідентифікованих
засуджених, які були
переміщені на територію
РФ з окупованого Криму.

В результаті діяльності організації питанням
переміщення в’язнів стали займатись системно.
Було визначено недоліки у чинному законодавстві
та поінформовано про них національні органи. На
публічному рівні відбулось обговорення проблеми
та запровадження механізму визнання статусу
українських в’язнів, які опинилися під юрисдикцією
РФ з моменту початку окупації, зокрема, шляхом
внесення змін в законодавство України.
Як наслідок активності організації, у щорічній доповіді
Прокурора МКС за 2017 рік список ймовірних
міжнародних злочинів на території окупованого Криму
було розширено відповідно до інформації, яка була
раніше передана представниками РЦПЛ.

Нав’язування
громадянства РФ
Кримчанам
З самого початку окупації Російська Федерація оголосила усіх жителів Криму своїми
суб’єктами. Надалі Росія нав’язала власне громадянство кримчанам під виглядом
добровільного вибору без права відмовитись. Неприйняття паспорту окупантів
призводило до втрати основних прав. В такому випадку навіть проживання у власному
будинку залежало б від дозволу російської влади.

В умовах збройного конфлікту між
Росією та Україною, нав’язування
громадянства агресором є одним із
засобів «придушення» лояльності до
України та примушенням присягати на
вірність окупаційній владі.

2.3
мільйони
людей

Донедавна міжнародне право у цій
сфері було зосереджено на проблемі
осіб без громадянства та врегулювання
питання з подвійним. Проте Росія,
використавши недоліки наявного права,
фактично вирішила долю 2.3 мільйонів
людей, автоматично поширивши на них
власне громадянство. Довільна зміна
та нав’язування підданства стали новим
викликом, до якого світ виявився не
готовим.
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Аналітична
робота
За період з
2014 по 2017
роки РЦПЛ було
надано близько
40 консультацій
з приводу виходу
з громадянства,
порушення
прав тих, то
не отримав
російський
паспорт, питання
підданства дітей
тощо.

• РЦПЛ провів дослідження з порушення
права кримчан на громадянство, в
якому надав оцінку діям РФ з точки зору
Міжнародного права, а також висловив
рекомендації міжнародній спільноті з
цього питання.
• У зимовому інформаційному бюлетні
від EHRAC вийшла аналітична стаття
англійською та російською мовами на тему
«Примусове прийняття громадянства і
права людини в Криму».
• Разом з УГСПЛ у 2017 році було видано
тематичний огляд «Крим без правил»
стосовно права на громадянство.

У листопаді 2016 року вийшла
аналітична стаття адвоката РЦПЛ Сергія
Зайця
«Нав’язування
громадянства
як нове порушення прав людини та
засіб здійснення агресивної експансії
Російською Федерацією в контексті
окупації Криму», що була опублікована у
збірці аналітичних статей з подальшим
розповсюдженням
серед
ключових
аналітичних
центрів
Німеччини
(опублікована на німецькій мові).

У 2017 році
експертами
організації була
розпочата
комунікація по
трьом скаргам
у ЄСПЛ та
передана на
комунікацію одна
скарга до КПЛ
ООН.

Представлення
у судових органах

К о н с ул ьт у в а н н я

Нав’язування
громадянства РФ
Кримчанам

ВПЛИВ
Завдяки роботі організації проблема громадянства була додана у суспільний дискурс
та розповсюджена у міжнародній спільноті. За допомогою дослідження проблеми
РЦПЛ було виявлено прогалини у міжнародному та національному законодавстві, а
також недоліки чинних механізмів врегулювання питання підданства.

Діяльність організації довела, що наявна ситуація може і повинна бути розглянута в
контексті стандартів МП, а отже, кожен, хто постраждав від дій Росії, має можливість
звернутись до міжнародних органів за захистом. РЦПЛ також розробив та представив
міжнародній спільноті рекомендації з можливими способами врегулювання та
контролю проблеми.
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Співпраця з МО та
державнми органами влади

Свобода
пересування
та вибору місця
проживання

На дослідження РЦПЛ спирається доповідь, підготована
Марілуїзою Бек для ПАРЕ, яка лягла в основу резолюції
«Правові засоби захисту прав людини на територіях,
непідконтрольних Україні».

Аналітична
робота

Після окупації Криму Росія застосувала своє
законодавство та практику для контролю та
обмеження всіх сфер життя населення півострову.
За допомогою правових механізмів російська влада
витісняє активістів з півострову та забороняє їм в’їзд
на його територію. Таке покарання за проукраїнську
позицію є інструментом стримання суспільної думки
в Криму. Значні обмеження у свободі пересування
були також накладені на тих українців, які відмовились
прийняти російське громадянство.
Вони постали перед вибором: або отримати вид
на проживання у Криму або залишатись там лише
впродовж трьох місяців на півроку. Більш того, тепер
міграційна служба РФ може відмовити будь-якому
громадянину України або іншої країни у доступі до
півострову.
Такі дії зі сторони окупантів призвели до витіснення
кримського населення з непідконтрольної території.

• Проблема з переміщення в умовах
окупації Криму є комплексно висвітленою у
тематичному огляді від 2015 року «Крим без
правил. Свобода пересування та свобода
вибору місця проживання».
•
Було підготовано ряд публікацій з
зазначеної вище проблеми, серед яких:
«Окупація, мирне населення та права
людини», «Право на свободу пересування
у розумінні статті 2 Протоколу №4
Європейської
конвенції»,
«Свобода
пересування
у
міжнародному
пакті
про громадянські та політичні права
та у практиці Комітету з прав людини»,
«Обмеження свободи пересування в умовах
окупації Криму. Міжнародно-правовий та
національний аспект».
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Свобода
пересування

та вибору місця
проживання

Представлення
у судових органах

Робота з МКС

Було подано позов про визнання частково незаконною та
нечинною Постанову КМУ від 04.06.2015 № 367, якою було
затверджено Порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію
України та виїзду з неї. На думку позивачів від РЦПЛ, зазначений
Порядок встановлює додаткові правила та обмеження як для
громадян України, так і для іноземців та осіб без громадянства і,
таким чином, суперечить законодавству України та міжнародним
зобов’язанням України. Справа на сьогодні ще не розглянута.
Був сформований і поданий до суду адміністративний позов
про визнання неправомірними та скасування рішень Головного
управління Державної міграційної служби України в місті Києві
щодо видачі та відмови у видачі спеціального дозволу на
в’їзд на тимчасово окупованих територію України і виїзд з неї
правозахиснику Макарову Дмитру. Справа Макарова наочно
ілюструє, що Постанова КМУ № 367 від 04.06.2015 має
суттєві недоліки, які негативно позначаються на правах та
свободах, в тому числі тих які захищені Конституцією України
та Європейською Конвенцією про права людини.

191

На національному
рівні РЦПЛ
представляв три
справи. На їх основі
та кількох інших
від організації було
подано 9 скарг до
ЄСПЛ проти Росії,
декілька з яких були
також проти України.

3

Експертами організації
було передано 3
справи до КПЛ
ООН, по одній з яких
вже відбувається
комунікація.

У грудні 2017 року РЦПЛ спільно
з Прокуратурою АРК та УГСПЛ
передали до Офісу прокурора
МКС
матеріали
стосовно
відповідальності представників
РФ за примусове переміщення
населення
з
окупованого
Криму в контексті внутрішнього
переміщення
кримчан
на
материкову територію України
та примусового видворення
населення окупованого Криму за
рішеннями окупаційних судів.

ВПЛИВ
• Робота Регіонального центру прав людини допомогла знайти
прогалини в українському та міжнародному законодавстві.
• Подані представниками РЦПЛ позови наочно показують
неготовність України вирішувати проблеми, викликані окупацією.
• За допомогою співпраці з міжнародними органами порушення
права на пересування у Криму було додане до загальних проблем
з правами людини у конфліктних ситуаціях. Наразі РЦПЛ активно
працює над представленням доказів міжнародних злочинів Росії у
МКС.
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Колонізація
Російською
Федерацією Криму
Одночасно із зачисткою Криму від
небажаних елементів російською
владою на державному рівні було
розпочато впровадження програми
із заселення території півострову
власним лояльним населенням.
За перші роки окупації населення
Севастополя збільшилось більше
ніж на 10% за рахунок осіб, що
переїхали з Росії.

14 225

З січня до грудня 2014
року до Севастполя
офіційно прибуло
14 225 людей, що
складає більше 3,5%
населення.

Одним з прикладів засобів колонізації є державні програми РФ,
що надавали компенсацію для медпрацівників, які переїжджали
до Криму разом з постійним місцем роботи та наданням
помешкання.
Таким чином за порівняно короткий період окупаційна влада
змінила демографічну ситуацію на окупованій території. Такими
діями Російська федерація ускладнює повернення півострову та
апелює до інтересів «нових кримчан».
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Аналітична
робота
У зв’язку з систематичністю цієї
проблеми Регіональним центром
було проведене дослідження, в
результаті якого спільно з УГСПЛ
у 2015 році у партнерстві з УГСПЛ
та аналітичною групою CHROT
був виданий перший тематичний
огляд ситуації з правами людини на
півострові: «Кримський прецедент.
Переміщення цивільного населення
Російської Федерації на окуповану
територію України».

ВПЛИВ
Вже після окупації Російською Федерацією піднімалось питання
проведення повторного референдуму на території Криму задля
легітиміації власних дій. Проте очевидно, що після заселення
окупованої території власними лояльними громадянами референдум
не міг би бути об’єктивним, а його результати слугували б на користь
Росії.
Оприлюднивши дослідження та надавши переконливі докази щодо
намірів окупанта, РЦПЛ вдалось вивести проблемне питання у
громадський простір. Як наслідок, Росія перестала апелювати
до підтвердження лояльності жителів Криму шляхом проведення
другого референдуму.
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Після незаконної анексії Криму у березні 2014 року ситуація з дотриманням прав
людини погіршилась не тільки на півострові, а й на материковій частині України.
Через неготовність української системи до роботи з наслідками конфлікту, внутрішньо
переміщені особи не можуть реалізовувати свої права.
Кримчани досі стикаються з труднощами при відкритті рахунків на материку, позбавлені
права на участь у місцевих виборах та продовжують зазнавати дискримінації через
прописку в Криму. Проблемними залишаються і безліч, на перший погляд, побутових
питань, як наприклад отримання спадку, зміна громадянства при виїзді закордон,
встановлення фактів смерті тощо.

К о н с ул ьт у в а н н я
Експертами РЦПЛ було надано допомогу у питаннях оформлення спадщини та
реєстрації фактів смерті родичів, які на той момент проживали у Криму. Зокрема
було складено заяву про встановлення юридичного факту, було надано допомогу у
формуванні пакету документів та супроводження справи у суді.

Аналітична
робота
Експерт РЦПЛ Сергій Заєць взяв активну участь у аналізі
законодавства щодо внутрішньо переміщених осіб в рамках
проекту Ради Європи «Посилення захисту прав людини
внутрішньо переміщених осіб в Україні». У результаті було видане
тематичне видання «Вдосконалення національного законодавства
України стосовно захисту прав людини внутрішньо переміщених
осіб».

Робота з МКС

Захист прав
внутрішньо
переміщених осіб
В рамках українського судочинства найгучнішою є справа
за позовом експертів РЦПЛ (за підтримки фонду Центру
стратегічних справ УГСПЛ) про визнання протиправною
та скасування постанови НБУ № 699 від 03.11.2014
щодо встановлення обмежень в реалізації фізичними та
юридичними особами, які знаходяться (зареєстровані/
постійно проживають) на території вільної економічної зони
«Крим», права на здійснення банківських операцій та обміну
валюти. Позивачі добилися від судів першої та апеляційної
інстанцій скасування пункту постанови, який дискримінував
кримчан. Проте, суд касаційної інстанції направив справу на
новий розгляд, яка буде розглядатися судом першої інстанції
у квітні 2016 року.
На підставі адміністративного позову представників
РЦПЛ дискримінаційне положення постанови Кабінету
Міністрів України № 636 від 26.08.2015 було визнано
незаконним та скасоване рішенням Київського апеляційного
адміністративного суду 13.03.2017. Відповідно до зазначеного
положення, внутрішньо переміщена особа, при отримані
довідки ВПО, зобов’язана письмово підтвердити, що вона не
вчинила злочинів і не була причетна до участі в Кримських
подіях, пов’язаних окупацією.

Регіональним центром разом з УГСПЛ та прокуратурою АРК в грудні 2017 року
подавалося повідомлення стосовно примусового переміщення населення з Криму
на материкову Україну в контексті ВПО (понад 28 тисяч осіб на той момент) та
примусового видворення за рішеннями окупаційних судів (1513 осіб на той момент).
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Захист прав
внутрішньо
переміщених осіб
Співпраця з МО та
державнми органами влади
У 2015-2016 роках РЦПЛ взяв участь у проекті «Кримська
платформа стратегічного захисту прав людини», який об’єднав як
представників державної влади України (Міністерства юстиції України
та Міністерства закордонних справ України), так і представників
українських та міжнародних правозахисних організацій з метою
забезпечення захисту прав людини та захисту жертв міжнародних
злочинів на окупованих територіях Автономної Республіки Крим
та міста Севастополя шляхом підготовки аналітичних матеріалів
та подання стратегічних справ до міжнародних судових та
квазісудових установ (ЄСПЛ, МКС, Рада з прав людини ООН,
Комітет з прав людини ООН тощо) в контексті порушень прав
людини, а також використання міжнародної адвокації, спрямованої
на «делегітимізацію окупації» Криму.

3

РЦПЛ була подана скарга до ЄСПЧ від трьох
постраждалих щодо дискримінації ВПО у реалізації їх
конституційного права на голос.

21 червня 2016 року відбулась робоча зустріч у Міністерстві з питань
тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб
України. Учасниками були: міністр - Вадим Черниш, його заступники Григорій Тука і Юсуф Куркчі. На зустрічі також були присутні депутат ВР
Рефат Чубаров, представники правозахисних організацій Б.Захаров,
Д.Свиридова, А.Алімов. ГО РЦПЛ на робочій зустрічі представляв
експерт Сергій Заєць. В рамках заходу було досягнуто згоди відносно
підтримки щодо імплементації пропозицій по вдосконаленню чинного
законодавства України в напрямку дотримання основних прав і свобод,
захищених Конвенцією про права людини щодо громадян України – ВПО.

ВПЛИВ
РЦПЛ допомогла вирішити багатьом ВПО їх проблеми в межах
безоплатної правової допомоги та надання консультацій.
Організація долучилась і до вирішення питання на системному
рівні. Таким чином, була відмінена дискримінаційна постанова
КМУ щодо отримання довідки ВПО, а також ведеться боротьба у
інших напрямах.
У разі позитивного рішення по справах, переданих до ЄСПЛ,
якщо Суд визнає порушення прав ВПО, Україна буде змушена
в найкоротші терміни виправити ситуацію та надати доступ
переселенцям до банківських операцій та місцевих виборів.
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Окрім правозахисної діяльності, важливим є і обмін
досвідом з представниками інших організацій, а також
розповсюдження знань щодо наявних проблем серед
української та міжнародної спільноти.

Просвітницька
діяльність
Об’єднуючи зусилля з іншими
правозахисниками та органами
влади, РЦПЛ вдається вирішувати
справді складні проблеми:
• Спільна з іншими правозахисними організаціями
робота, направлена на висвітлення порушень прав
людини в окупованому Криму, мала певні успіхи і вплив
на захист прав людини в Україні на міжнародному
рівні. 12.10.2016 року Парламентська асамблея
Ради Європи прийняла резолюцію, яка присвячена
системним порушенням прав людини на українських
територіях, не підконтрольних українській владі.
Документ поклав на Росію повну відповідальність за
дотримання або порушення прав людини як в Криму,
так і на Донбасі.
• Члени організації брали участь у Асамблеї державчленів Римського статуту МКС у 2016 та 2017 рр.
Протягом зазначених заходів представники РЦПЛ
організовували та представляли на тематичних сайдівентах результати діяльності в контексті передачі
матеріалів до МКС.
• Представники Регіонального центру регулярно
проводять з представниками Офісу прокурора МКС
робочі зустрічі з метою консолідації співпраці для
висвітлення подій на території окупованого Криму.
Зокрема, такі зустрічі проводилися в Міжнародному
фонді «Відродження» 06 квітня 2017 року та 15
вересня 2017 року, у листопаді 2016 року в м.
Гаага, Королівство Нідерландів, та в м. Нью-Йорк,
США, протягом проведення Асамблеї держав-членів
Римського статуту у 2016 та 2017 рр.

Представники РЦПЛ взяли
участь у діяльності міжнародної
групи експертів для підготовки
доповіді стосовно реконструкції
подій,
що
відбулися
26
лютого 2014 року в Криму
під стінами Верховної Ради
Автономної Республіки Крим
під час двох мітингів: одного
організованого
Меджлісом
кримськотатарського народу,
а інший - партією Російської
єдності на чолі з нинішнім так
званим «Головою Республіки»
Сергієм Аксьоновим.
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Регіональним центром разом
з іншими правозахисникам
було проведено три сайдівенти в рамках сесії ПАРЕ
на
теми «Права людини
в окупованому Криму» у
2015 році, «Крим: окупація
як
причина
переміщення
ув’язнених, кримських татар,
етнічних українців та інших
груп населення» у 2016
році,
«Кримська
окупація
– кримські журналісти та
медіа у прокрустовому ложі
російського законодавства» у
2017 році.
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В рамках проекту Ради Європи «Посилення незалежності, ефективності та
професіоналізму судової влади в Україні» наші експерти стали співавторами
«Навчального посібника: Загальні принципи тлумачення положень Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод та застосування практики Європейського
суду з прав людини при вирішення конкретних справ».

Організація постійно
долучається до створення
друкованих матеріалів про
порушення прав людини в
Криму:

Експерти ГО «РЦПЛ» брали
активну участь у написанні 2
частин збірки «Півострів страху:
хроніка окупації і порушення
прав людини в Криму».

Сергій Заєць та Роман Мартиновський
стали
упорядникам
«Практичного
посібника з аргументації у справах щодо
дискримінації» в межах спільного проекту
між Європейським Союзом та Радою
Європи «Посилення спроможностей
адвокатів та правозахисників щодо
реалізації
на
національному
рівні
положень Європейської конвенції з прав
людини та Європейської соціальної хартії
(переглянутої)».

Просвітницька
діяльність
Починаючи з 2014 року, РЦПЛ
спільно з УГСПЛ підготували
п’ять тематичних оглядів «Крим
без правил» стосовно свободи
пересування, права власності,
переміщення
цивільного
населення РФ на окуповану
територію Криму, права на
громадянства в рамках окупації
Криму та свободи вираження
поглядів в окупованому Криму.
Зокрема,
п’яте
видання
тематичного огляду «Крим без
правил» щодо інформаційної
окупації було представлено
експертами РЦПЛ та УГСПЛ
під час сесії Парламентської
асамблеї Ради Європи 12
жовтня 2017 року.

Експерти ГО «РЦПЛ» є авторами
написання окремого розділу доповідей
правозахисних
організацій
«Права
людини в Україні 2014» та «Права людини
в Україні 2015» стосовно ситуації з
правами людини на окупованій території
АР Крим та м. Севастополь.
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Просвітницька
діяльність
Задля підвищення експертного потенціалу та
обміну власним досвідом з іншими юристами та
адвокатами, члени організації постійно долучаються
до різноманітних навчальних програм та тренінгів, як
у ролі спікерів, так і слухачів:

Напрям діяльності, спрямований на популяризацію та поширення
інформації про дискримінацію, в тому числі на конкретних
прикладах з практики, був реалізований експертами РЦПЛ
шляхом проведення навчального семінару «Міжнародні стандарти
прав людини та практика ЄСПЛ з прав людини щодо заборони
дискримінації», організованого в рамках Дистанційного курсу
навчання адвокатів правам людини 06 лютого 2016 року.
Юристи РЦПЛ були учасниками численних тренінгів та семінарів,
серед яких регіональний форум «Права людини внутрішньо
переміщених осіб: національне та регіональне реагування»,
«Конвенційні механізми захисту прав людини та заборона
дискримінації у практиці європейського суду з прав людини»,
«Забезпечення прав людини та доступу до правосуддя в умовах
передачі юрисдикції адміністративних судів Автономної Республіки
Крим».
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ФОТО
РЦПЛ 2014 року провів круглий стіл на тему «Забезпечення прав людини на
спірних територіях. Міжнародний досвід: від теорії до практики», а також у 2015
році організував тренінги «Посилення імплементації Європейських стандартів прав
людини в Україні» та «Заборона дискримінації в практиці Європейського суду з прав
людини та національне антидискримінаційне законодавство».

ФОТО
Роман Мартиновський та Сергій Заєць є поважними експертами у періодичних
тренінгах від УГСПЛ «Стандарти прав людини в практиці адвокатів та суддів».
Сергій Заєць з 2016 року є національним експертом дистанційного курсу для суддів
та адвокатів з прав людини, а у 2014-2015 роках був експертом у проекті Міжнародне
право у адвокасі (International Law in Advocacy - ILIA), що імплементується в Україні
УГСПЛ разом з Фондом «Дом прав человека».

ФОТО
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Просвітницька
діяльність
Активність РЦПЛ охоплює велике коло питань, яке
дозволяє висвітлювати проблеми з правами людей
у Криму цілісно та працювати над їх системним
вирішенням:
Юристи РЦПЛ використовують свою експертно-аналітичну платформу «Кримський
прецедент» для надання в режимі онлайн юридичних консультацій жертвам порушень
міжнародного права в окупованому Криму, внутрішнім переселенцям на материковій
території України, а також тим, хто залишається проживати на території окупованої
Автономній Республіці Крим та міста Севастополя. Зазначена платформа дозволяє
зацікавленим особам звернутися до юристів РЦПЛ, заповнивши онлайн-форму.

23 травня 2017 року юристи РЦПЛ взяли участь у круглому столі, організованому
Комітетом ВРУ з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних
відносин стосовно актуальних механізмів пост-конфліктного врегулювання для
України.
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Експертами ГО РЦПЧ з метою залучення уваги до проблеми було
проведено правове дослідження щодо питання будівництва РФ
моста через Керченську протоку. Результат дослідження був відображений в статті, яка була опублікована в газеті «Європейська
правда» 18 червня 2016 року. Стаття отримала широкий резонанс
і була сприйнята неоднозначно. Реакція на статтю свідчить про те,
що висвітлена в ній проблема існує і вимагає пильної уваги як з
боку державних структур, так і більш активного втручання в проблему правозахисників.

РЦПЛ
проведено
більше
20 публічних заходів (круглі
столи, радіо- та телеефіри,
брифінги,
прес-конференції)
для
популяризації
захисту
прав
українських
в’язнів.
Організацією
було
надані
данні для використання при
написанні
Доповіді
щодо
ситуації з правами людини в
Україні 16 листопада 2016 року
– 15 лютого 2017 року та інших
доповідей.
Експерти
організації
є
постійними
учасниками
програм на телебаченні та радіо,
де діляться з суспільством
фаховим поглядом на проблеми
окупації.

З грудня 2017 року юрист РЦПЛ Віталій
Набухотний є членом Міжвідомчої комісії з
питань застосування та реалізації норм МГП
в Україні, а з січня 2018 року є учасником
Робочої групи в рамках МінТОТ стосовно
удосконалення
процедури
державної
реєстрації актів цивільного стану, що мали
місце на тимчасово окупованій території
України.
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Фінансовий звіт

Види витрат за 2014-2017 рр.

Джерела надходжень за 2014-2017 рр.

Структура витрат за 2017 р.
Адміністративні витрати
Оплата праці штатних працівників
Оренда офісу

Надходженння

2014
2015
2016
2017

МФ
«Відродженя»
365100
1300200
1201500
2428994

Витрати

Рада Європи

ПРООН

Адміністративні

422629

309812
309812

153312
306500
126000
758664
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Основна
діяльність
406516
1276400
878000
1629230

412964
294700

Канцтовари, облсуговування офісного
обладнання, поштові витрати, зв’язок, банківські
витрати

51000

Всього

758664

Основна діяльність
Гонорари екпертів та профільних спеціалістів
Підготовка і видання публікаций
Навчальні заходи
Закупівля обладнання
Розробка, технічна підтримка сайту
Всього

1479500
30100
67580
52050
28200
1629230
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Фінансовий звіт
Структура адміністартивних витрат за 2017 р.

Структура витрат на основну діяльність
за 2017 р.
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прав людини
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