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Список скорочень
RCHR - Регіональний центр прав людини
АРК - Автономна Республіка Крим
ВМС ЗСУ -Військово-морські сили Збройних сил України
ВПО - Внутрішньо переміщені особи
ЄКПЛ - Європейська конвенція про права людини
ЄСПЛ - Європейський суд з прав людини
КПВВ - Контрольний пункт в’їзду-виїзду
КПГ - Кримська правозахисна група
КПЛ ООН - Комітет з прав людини Організації Об’єднаних Націй
МКС - Міжнародний кримінальний суд
МОЗ - Міністерство охорони здоров’я
МТОТ - Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та
внутрішньо переміщених осіб України
ООН - Організація Об’єднаних Націй
РФ - Російська Федерація
УГСПЛ - Українська Гельсінська спілка з прав людини
УПЦ КП - Українська православна церква Київського патріархату
ФСБ РФ - Федеральна служба безпеки Російської Федерації
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Про RCHR
Регіональний центр прав людини (RCHR) – це неприбуткова громадська
організація, що займається пошуком правового вирішення проблем
кримчан, що постраждали від міжнародного збройного конфлікту з РФ.
А ще RCHR – це адвокати, юристи, правозахисники та активісти. Це
переселенці з Криму й не тільки, яким не байдужі долі жертв окупації та які
відстоюють права людини незважаючи ні на що. Навіть якщо це окупація. А
особливо, якщо це окупація одного з українських регіонів – Криму.

Місія та візія
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.
Ми присвячуємо свою діяльність створенню 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 на сторони, які
порушували права і не виконували свої зобов’язання, очікує невідворотне
покарання.
Ми бачимо свій внесок в тому, щоб активно позначати чинні проблеми, які
призводять до порушення прав людини в умовах збройного конфлікту і
окупації Криму. Ми генеруємо ідеї, які сприяють створенню нових механізмів
захисту прав людини і забезпечують відповідальність за їх порушення.
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Крим у 2018
2018 рік був насичений подіями для Криму та його мешканців. Ми
намагалися брати найбільш активну участь у кримському житті: визначати,
аналізувати та знаходити рішення для окремих проблем, що виникали.

Події
1. Відкриття Керченського мосту (травень 2018)

16 травня 2018 року відбулось відкриття Керченського мосту, який з’єднав
Росію з окупованим Кримом та значно обмежив пересування транспортних
засобів протокою. Така побудова порушувала не тільки внутрішні
домовленості між РФ та Україною, але також її суверенітет та цілий ряд
міжнародних договорів.
Ще на початку побудови мосту юристи RCHR разом зі спеціалістом з
морського права Денисом Рабомізо надали владі рекомендації щодо трьох
механізмів міжнародного права для припинення будівництва мосту.
2. Катастрофа у м. Армянськ (серпень 2018)
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Наприкінці серпня 2018 року в місті Армянськ на півночі Криму було
зруйновано екологічні захисні механізми та стався викид шкідливих
хімікатів, що призвело до погіршення стану здоров’я населення окупованого
півострову та завдало невідворотної шкоди навколишньому природному
середовищу.
Окрім необхідності надання оперативної інформації щодо збереження
здоров’я кримчан, важливим було і повідомлення щодо фіксування наслідків
цієї катастрофи задля подальшої компенсації. Тому 13 вересня RCHR разом
з МТОТ, МОЗ, прокуратурою АРК та УГСПЛ провели брифінг, у якому
оприлюднили рекомендації протидії наслідкам екологічної катастрофи.
3. Переслідування політичних в’язнів і заручників Кремля
2018 року було ухвалено рішення щодо розширення можливостей підтримки
і надання допомоги політв’язням та їх родинам (можливість отримання
державної допомоги в розмірі до 100 тисяч гривень). Допомога передбачена
для осіб та їх сімей, які були позбавлені особистої свободи внаслідок дій
незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або органів
влади РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської
областей, а також АР Крим. Відповідальною за призначення виплати коштів
є міжвідомча комісія при МТОТ. Хоча процедура поки що не є прозорою
та потребує вдосконалення, сама можливість отримання такої допомоги
є важливим елементом сприяння захисту прав людини на тимчасово
окупованих територіях.
Наразі з політичних мотивів РФ утримує як мінімум 70 громадян України.
Проте в Україні відсутній закон, який би захищав цих людей та чітко
визначав критерії, а також належну процедуру надання зазначеної
вище державної допомоги. Тому RCHR разом з іншими правозахисними
організаціями консультував та надавав рекомендації держорганам щодо
удосконалення порядку надання допомоги Комісією.
4. Застосування сили Росією на Чорному та Азовському морях (грудень 2018)
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25 листопада 2018 року РФ здійснила акт збройної агресії проти суден
ВМС України, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до
порту Маріуполь з дотриманням положень чинних багатосторонніх та
двосторонніх міжнародних договорів, серед яких договір між Україною і
РФ про українсько-російський державний кордон та Конвенція Організації
Об’єднаних Націй з морського права.
Катери Прикордонної служби ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по
корабельній групі ВМС України під час виходу із Керченської протоки, у
результаті чого було поранено шість та взято в полон 24 військовослужбовці
ВМС ЗС України. З 29 жовтня всі захоплені знаходяться під вартою.
У 2018 році RCHR разом з УГСПЛ та при взаємодії з Уповноваженим з питань
Європейського суду з прав людини підготували скаргу до КПЛ ООН.
5. Переслідування кримських правозахисників і арешт адвоката Еміля
Курбедінова (грудень 2018)
У 2018 році окупаційна влада продовжила переслідування проукраїнських
та кримськотатарських активістів. Проте цього року до обшуків, масових
затримань і кримінальних переслідувань кримчан додалась нова тенденція:
переслідування адвокатів та родин фігурантів політичних справ. Зокрема,
особливу “увагу” отримали представники Меджлісу, адвокати Ділявер
Маметов, Ліля Гемеджи, Еміль Курбедінов та Едем Семедляєв.
Так, у грудні 2018 року адвокат Еміль Курбедінов був повторно затриманий
у Криму Центром протидії екстремізму РФ. Цього разу – за публікацію у
Facebook за 2013 рік. Ще у липні 2017 року адвокатами RCHR за підтримки
УГСПЛ була подана скарга до Європейського суду з прав людини щодо
незаконного попереднього арешту правозахисника того року. У зв’язку з
продовженням тиску на адвоката з боку окупаційної влади експерт RCHR
Сергій Заєць звернувся до ЄСПЛ щодо застосування правила 41 (надання
справі пріоритету).

Рішення
1. Резолюції ПАРЄ
Парламентська асамблея Ради Європи у першому півріччі 2018 року
ухвалила дві резолюції щодо проблеми окупації Криму. Першою стала
резолюція 2198 від 23.01.2018 щодо гуманітарних наслідків війни в Україні.
Вже через півроку, 28 червня, Парламентською асамблеєю була схвалена
ще одна резолюція 2231 (2018) «Громадяни України, утримувані як політичні
в’язні Російською Федерацією», в якій порушено питання нав’язування
громадянства та була висвітлена проблема громадян України, які були
ув’язнені в РФ через політично вмотивовані чи сфабриковані справи. RCHR
неодноразово виступав із сайд-івентами під час сесій у ПАРЕ та передавав
інформацію щодо порушень прав людини у Криму європейським депутатам.
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2. Резолюції Генеральної Асамблеї ООН
2018 рік позначився і рішеннями найбільшої міжнародної організації ООН.
Тож у грудні під час 73 сесії Генеральної Асамблеї було прийнято одразу дві
резолюції. Перша з них, №73/194, стосувалась агресії РФ на Чорному морі
та закликала Росію припинити перешкоджати свободі судноплавства у
Чорному та Азовському морях, а також у Керченській протоці відповідно до
чинних міжнародних документів.
Друга резолюція була прийнята всього через 5 днів, 22 грудня, та
стосувалась політично вмотивованих переслідувань громадян України.
Усі ці документи стали черговим виявом підтримки Європейськими країнами
територіальної цілісності України, а також додатковим підтвердженням
протиправності дій РФ в окупованому Криму, які надалі можуть бути
використані для аргументації для справ у міжнародних судових та
квазісудових органах. Зважаючи на важливість резолюцій Генеральної
Асамблеї під час побудови захисту потерпілих у суді, RCHR неодноразово
направляв туди інформацію щодо порушень прав кримчан.
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Діяльність RCHR:
тенденції та цифри
Робота Регіонального центру прав людини допомогла знайти прогалини
в українському законодавстві та поставити нові правові питання перед
міжнародними існтиуціями. Подані представниками RCHR заяви наочно
показують порушення з боку окупаціної влади, а також неготовність України
вирішувати проблеми, викликані окупацією.
Наприклад, за допомогою співпраці з міжнародними органами порушення
права на пересування у Криму було додане до загальних проблем з
правами людини у конфліктних ситуаціях. Наразі RCHR активно працює над
представленням доказів воєнних злочинів у цій площині у МКС.

Консультації

385

консультацій було надано юристами організації з питань
грубих порушень прав людини та воєнних злочинів у зв’язку
з окупацією Криму. Зокрема:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

щодо порушення права на свободу пересування;
щодо порушення житлових прав;
про незаконне переміщення ув’язнених з території Криму на територію
РФ;
про порядок відбування покарання ув’язненими, включно з переводом
для відбування покарання в Україні;
щодо відновлення матеріалів кримінальних проваджень;
щодо застосування закону “Савченко”;
про порядок перетину адміністративного кордону між Кримом та
материковою частиною України;
щодо оформлення документів (свідоцтво про народження, свідоцтво про
смерть, отримання паспорта, документів на спадок);
щодо повернення коштів з депозитних рахунків у банках, які
функціонували на території Криму до окупації;
щодо звернення до ЄСПЛ та КПЛ ООН для захисту порушених прав.

Аналітика
Правовий аналіз, вивчення відкритих джерел та фактів, викладених у медіа,
а також проведення особистих консультацій з ВПО та кримчанами, що
проживають на окупованих територіях, дали змогу експертам організації
визначити найбільші проблеми з якими стикаються кримчани.
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Переміщення українських ув’язнених
Однією з найбільш вразливих груп населення під час окупації виявились
українські ув’язнені, яких масовою переміщують з Криму до РФ для
подальшого відбування покарання.
З початку окупації РФ перевела з Криму більше 4700 осіб в
розпорядження, як мінімум, 71 колонії на території 33 суб’єктів РФ.
Такі громадяни, в тому числі внаслідок нав’язаного російського
громадянства, побзавлені можливості бачитись з рідними та права на
відвідування консулів, не отримують належного лікування.

12
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українців (як мінімум) пішло з життя через відсутність медичної
допомоги у місцях несвободи, контрольованих РФ (за даними RCHR
на кінець 2018 року).

з цих 12 осіб були переміщені на територію Росії. Також
задокументовано факти стосовно 16 арештованих громадян України,
які від початку окупації півострову стали жертвами нелюдського
поводження.
Видворення та самостійний контрольований виїзд

Як мінімум 2425 осіб, що є громадянами 38 країн та особами без
громадянства, було видворено з півострову з червня 2014 по травень 2018. З
них 1018 осіб мали українське громадянство.

2425 осіб з 38 країн

За результатами дослідження у партнерстві з УГСПЛ
було видано тематичний огляд “Крим без правил.
Видворення Російською Федерацією цивільного населення
з окупованого Криму”, в якому були надані аналіз та
кваліфікація порушень.
Примусовий призов до армії РФ
Поряд з примусовим переміщенням населення, окремим аспектом
репресивної політики окупаційної влади є призов кримчан на військову
службу до збройних сил РФ.
Внаслідок нав’язування громадянства, а отже, і «обов’язків громадян»
захищати державу-окупанта, на кримчан розповсюдилась обов’язкова
строкова служба в армії РФ. Загалом з весни 2015 року в ході 7 призовних
кампаній до російської армії призвали не менше 12 229 українських
громадян. Було ідентифіковано, що існує як мінімум 35 судових справ
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стосовно притягнення до кримінальної відповідальності за ухилення від
служби в армії РФ.

12 229 призовників
35 судових справ

Утиски УПЦ КП у Криму
Разом з російським законодавством на окуповану територію поширилась
і політика нетерпимості до православних конфесій та релігій, відмінних
від православних церков Московського патріархату. Ситуація, в якій
опинилась Кримська єпархія УПЦ КП, ще раз доводить неготовність влади
РФ дотримуватись норм міжнародного права.
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парафій УПЦ КП припинили своє існування за період окупації
Кримського півострову.
Наразі залишилось функціонувати тільки 11.
Як мінімум у трьох випадках приміщення храмів були
захоплені владою (у м. Севастополь, м. Сімферополь та у с.
Перевальне). В останньому — приміщення передали УПЦ
Московського патріархату, оскільки її Кримська єпархія
уклала договір з російською владою щодо допомоги з
патріотичного виховання військових. В деяких випадках
парафії припиняли свою діяльність через те, що власники
споруд, що використовувались для богослужінь, покинули
територію Криму.

Детальніше про обставини та причини такого скорочення релігійних громад
можна дізнатись у тематичному огляді “Крим без правил. Релігійна окупація:
утиски Української православної церкви Київського Патріархату”.
Справедливе правосуддя у політично вмотивованих справах
На жаль, політично вмотивовані переслідування стали
звичайною справою в умовах окупації Криму. Чи може
людина, яка переслідуєтсья з політичних мотивів у
Криму, розраховувати на справделивий захист?
Для того, щоб це з’ясувати, ініціативною групою
“Кримський процес”, до якої долучився і експерт
RCHR, було проведено дослідження щодо дотримання
окремих стандартів правосуддя у процесах у Криму за
політично вмотивованими справами, що проходили
з 2016 по 2018 рік. Для проведення аналізу були
використані результати моніторингу 174 судових засідань з 9 судових справ,
а також інформація з 53 відкритих джерел та з 77 матеріалів справ, а також
опитування свідків.
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Результати роботи були опубліковані у аналітичній доповіді “Кримський
процес: проблеми дотримання стандартів справедливого правосуддя у
політично вмотивованих справах”.
Вказана доповідь була підготована експертами Освітнього дому прав
людини у Чернігові, Ресурсного центру з прав людини (CReDO), Української
Гельсінської спілки з прав людини, Харківської обласної фундації
«Громадська Альтернатива», Центру інформації про права людини «ZMINA»
та Регіонального центру прав людини.
Діяльність адвокатів в умовах окупації
З погіршенням стану прав людини на окупованих територіях України роль
адвокатів як інструмента захисту тільки зростала. Водночас, права самих
адвокатів нерідко порушувались, а відсутність або неефективна робота
органів адвокатського самоврядування лише погіршувала ситуацію.
Тому УГСПЛ та RCHR за підтримки адвокатів, в тому
числі з окупованих територій, провели дослідження, в
якому зібрали інформацію щодо діяльності інституту
адвокатури на окупованих територіях, а також про стан
справ із захисту професійних прав адвокатів. Результати
аналізу були опубліковані у доповіді “Адвокати в окупації.
Ситуація з дотриманням прав адвокатів в умовах
збройного конфлікту в Україні”.
В ході роботи було встановлено, що з майже 1700
адвокатів, що працювали у Криму, більше 980 припинили свою діяльність.
Для її продовження їм необхідно було визнати себе громадянами Росії та
пройти перереєстрацію. Інформація щодо кількості адвокатів, що лишились
у Луганській області наразі є неточною і відповідно до різних джерел
складає від 20 до 90 осіб. (порівняно з 629 у 2014 році). В Донецькій області їх
залишилось близько 200 з понад 3000, що працювали там до окупації.

У травні 2018 року співробітники
окупаційної поліції намагались
вручити адвокату Лілії Гемеджі
засетереження про неприпустимість
несанкціонованих масових заходів,
приурочених до чергової річниці
депортації кримських татар 18
травня.
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Кейси
2018 рік виявився насиченим та важким для тисяч кримчан, а також
позначився численним порушенням прав людей. Проте за всіма цими
страшними цифрами та тенденціями стоять життя окремих людей, кожне з
яких має власну історію. Нижче наведено лише декілька з них.
Ліки або життя
Однією з категорій населення, які перебувають у важкому становищі з
моменту окупації, є українські ув’язнені, яких перевели у тюрми РФ. Так,
громадянин України А.Л., був засуджений окупаційним судом до 3,5 років
позбавлення волі. Чоловік страждав на багато хвороб, які без надання
медичної допомоги прогресували. Після переміщення на територію Росії пан
А.Л. від відсутності лікування помер у колонії Росії. За двадцять днів до своєї
смерті чоловік звертався зі заявами до окупаційної прокуратури республіки,
у якій він перебував: чоловік скаржився, що без ліків довго не проживе.
У цій ситуації ненадання медичної допомоги протирічить статті 2 (право
на життя) та статті 3 (заборона катування) ЄКПЛ. Наразі ще сотні людей
залишаються на території РФ в очікуванні завершення збройного конфлікту
та повернення на материкову частину України, проте для декого з них це
неможливо через нав’язане громадянство РФ.
КАМАЗом до кордону
Життя досить часто підкидає несподівані повороти, і іноді ми вирушаємо у
далекі подорожі задля пошуку кращої долі чи заробітку. Так 23 громадянина
України прибули та перебували на території Криму для роботи, не
порушуючи міграційних законів України. Проте оскільки РФ вважає півострів
своєю територією, через деякий час усі робітники були визнані винними у
адміністративному правопорушенні та за рішенням місцевого окупаційного
суду отримали покарання у вигляді штрафу (5 тис. рублів) та примусового
адміністративного видворення “за межі РФ”.
До виконання рішення робітники повинні були перебувати у Центрі
тимчасового утримання іноземних громадян, що знаходиться на території
Росії в Краснодарському краї. Проте через тимчасову зупинку роботи
Керченської переправи окупаційна влада вирішила одразу вивезти
робітників до адміністративного кордону. Усім громадянам співробітники
поліції та міграційної служби наказали сісти у кузов КАМАЗу та не залишати
його без дозволу. У такому стані видворені провели від 17 до 19 годин, перед
тим як потрапити до КПВВ “Каланчак” о третій годині ночі.
Такі дії РФ порушують, зокрема, статтю 49 Четвертої Женевської конвенції
та норму 129 звичаєвого міжнародного гуманітарного права. Крім того,
такі діяння можна кваліфікувати як злочини проти людяності та воєнні
злочини відповідно до статей 7 та 8 Римського статуту МКС. Цей приклад є
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лише одним із системних порушень численних міжнародних документів та
стандартів прав людини на свободу пересування в окупованому Криму.
Немає дозволу від ФСБ – немає приміщення храму
Становище релігійних меншин на півострові також не зазнало покращень.
Особливо помітним було скорочення чисельності общин УПЦ КП порівняно з
парафіями Православної церкви Московського патріархату. Крім вимог про
перереєстрацію за російським законодавством, витісненню інших конфесій
сприяли і проблеми з власністю та орендою приміщень.
Одним з таких випадків стало захоплення храму УПЦ КП у с. Перевальному,
що знаходився на території військової частини. Після виводу Збройних Сил
України з окупованого півострову, військова частина разом з розташованим
на її території храмом перейшла під контроль Міністерства оборони РФ. 01
червня 2014 року відбулось захоплення храму проросійськими силами.
Через майже три роки Управління Кримської єпархії УПЦ КП звернулось до
Міністерства оборони РФ з вимогою повернути храм у володіння єпархії.
Відповідь міністерства містила зворотні вимоги про перереєстрацію
відповідно до законодавства РФ, отримання дозволу від ФСБ і укладення
договору с Міністерством оборони РФ, а також інформувала, що приміщення
вже було передане Московському патріархату, який виконав зазначені вище
вимоги.
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Дії
Одним з основних інструментів RCHR для боротьби з порушенням прав
людини є юридичний захист у міжнародних органах. Саме тому ми
докладаємо всіх зусиль, щоб інформувати міжнародні структури про
порушення прав людини та воєнні злочини. Ми робимо все можливе, щоб
отримати рішення міжнародних органів щодо цих випадків у Криму.
Міжнародний кримінальний суд
RCHR у співпраці з партнерами за 2018 рік задокументував та передав 2
інформаційні повідомлення до МКС.
Перше повідомлення було підготовано разом з прокуратурою АР Крим,
УГСПЛ, КПГ та стосувалось незаконного призову громадян України в армію
РФ на території окупованого Криму. Його примусовий характер полягає у
загрозі бути притягнутим до кримінальної відповідальності за ухилення
від служби відповідно до законодавства РФ. Крім того, призов в збройні
сили РФ часто є джерелом інших злочинів, які підпадають під положення
Римського статуту МКС.
У другому повідомленні, над яким працювали спільно з прокуратурою АР
Крим, йшлось про окремий випадок масового видворення осіб з Криму.
Інформація стосувалась депортації та незаконного позбавлення волі
українських громадян, що на законних підставах прибули та перебували на
території Криму. Загалом, до МКС було передано більше 700 сторінок доказів
вчинення злочинів окупаційною владою на території півострову.
Європейський суд з прав людини та Комітет з прав людини ООН
Рішення ЄСПЛ є ще одним важливим інструментом у процесі визнання
та покарання за злочини РФ на Кримському півострові. Саме тому в 2018
році RCHR працював над більше ніж 50 справами у ЄСПЛ та КПЛ ООН за 5
напрямками.

50+ справ в ЄСПЛ і КПЛ ООН
Міжнародна та національна адвокація
Задля вирішення системних проблем порушень прав людини RCHR веде
адвокаційну роботу на міжнародному та національному рівнях. За цей рік
RCHR у партнерстві з колегами провів ряд заходів на міжнародному рівні:
• Сайд-івент “Колонізація Криму як інструмент неоімперської політики
Кремля” під час літньої сесії в ПАРЄ (червень 2018);
• Виступ під час дискусії про права мігрантів на робочому засіданні
Наради з розгляду виконання зобов’язань у сфері людського виміру ОБСЄ
(вересень 2018);
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•

Участь у сайд-івенті “Ратифікація Римського Статуту як необхідний
крок для боротьби з безкарністю за тяжкі злочини в Україні” в рамках
Асамблеї держав-членів Римського статуту МКС, Гаага (грудень 2018).
А також провели не менше ніж 7 брифінгів та прес-конференції для ЗМІ та
громадськості.

У 2018 році ми продовжили наповнювати експертними позиціями щодо
порушень пра влюдини на півострові найбільшу базу аналітичних матеріалів
з окупації Криму PRECEDENT.CRIMEA.UA.
Співпраця та партнерства
Складні часи потребують взаємопідтримки та сильних друзів, тому ми
в RCHR дуже раді, що мали можливість допомагати та співпрацювати з
однодумцями.

45+
4
17

Люди, яким допомогли з подачею та підтримкою скарг до
міжнародних інстанцій

Державні органи,
з якими співпрацювали
Зовнішні експерти, які допомагали з аналітичною та юридичною
роботою
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Наші партнери

Прокуратура Автономної
Республіки Крим
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Фінансовий звіт
Надходження

Витрати

21%

30%
70%

79%

Європейська комісія
(1 175 147,07 грн)

Адміністративні витрати
(1 238 682 грн)

МФ «Відродження»
(4 478 535 рн)

Основна діяльність
(2 863 988 грн)

Структура витрат
Адміністративні витрати
Оплата праці штатних працівників

949 160 грн

Оренда офісу

256 516 грн

Канцтовари, обслуговування офісу, банківські витрати тощо

33 006 грн

Всього

1 238 682 грн

Основна діяльність
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Гонорари експертів та профільних спеціалістів

2 662 397 грн

Підготовка і видання публікацій

98 533 грн

Закупівля обладнання

52 838 грн

Розробка, технічна підтримка сайту

50 220 грн

Всього

2 864 008 грн

Нотатки
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