
Шановні організатори і учасники Парламентських 
слухань, пані й панове!

Після майже всіх доповідей і виступів, а також оз-
найомлення з Проектом  Рекомендацій, складаєть-
ся враження, що попри начебто всебічні підходи до 
численних проблем окупованого Криму і кримських 
татар, один із важливих аспектів – а може, й найваж-
ливіших у контексті де-окупації – залишається без 
достатньої уваги. Йдеться про брутальні порушення 
прав корінних народів, що є прямим наслідком оку-
пації і незаконної анексії Криму.

Перш за все, з проекту рекомендацій чомусь «випа-
ла» така важлива частина, як законодавча діяльність 
стосовно статусу, прав і обов’язків корінних народів 
України, історичною батьківщиною яких є Крим. 
Хочу наголосити, що така норма міститься у Плані 
дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав 
людини на період до 2020 року, затвердженому по-
становою КМУ від 23 листопада 2015 р. № 1393-р (п. 
112.10 - розроблення та подання на розгляд Ка-
бінету Міністрів України законопроекту щодо 
законодавчого врегулювання статусу корін-
них народів; термін виконання – ІV квартал 2016 
року); це може свідчити про внутрішню неузгодже-
ність загальної державної політики України у галу-
зі прав людини, зокрема, на тимчасово окупованих 
територіях. 

Далі, в переліку найважливіших документів, що засу-
джують порушення територіальної цілісності і суве-
ренітету України внаслідок окупації і анексії Криму 

(стор. 12 – 14 Проекту Рекомендацій парламентських 
слухань), бракує низки важливих посилань, включно 
з Постановою ВР від 20 березня 2014 року № 1140-
18, якою був нарешті визнаний статус кримських 
татар як корінного народу України і повноваження 
Курултаю і Меджлісу, а відповідно до п. 5, «Верховна 
Рада України доручає Кабінету Міністрів України 
терміново подати проекти законів України, норма-
тивно-правових актів України, які визначають та 
закріпляють статус кримськотатарського на-
роду як корінного народу України».

У наведеному списку міжнародних документів не-
має посилання на надзвичайно важливу Резолюцію 
Європейського парламенту від 4 лютого 2016 року 
(2016/2556(RSP)), в якій (на відміну від Резолюції 
Генасамблеї ООН від 27 березня, резолюцій ОБСЄ і 
Ради Європи) все названо своїми іменами: окупація 
та незаконна анексія Криму; Росія як держава-агре-
сор; кримські татари як корінний народ (а не одна з 
«уразливих меншин»); Меджліс як головний репре-
зентативний орган корінного народу. 

Крім того, звертаю вашу увагу на Підсумковий до-
кумент Пленарного засідання Генеральної Асамблеї 
ООН високого рівня, яке мало назву «Всесвітня кон-
ференція з питань корінних народів». Він був опу-
блікований ще 25 вересня 2014 року, але чомусь не 
фігурує в публічному дискурсі і жодного разу не був 
згаданий під час Слухань. Вага і важливість цього 
документу зумовлені у першу чергу тим, що він був 
ухвалений консенсусом після обговорення усіма 
присутніми делегаціями, включно з делегацією РФ. 

Порушення прав корінних народів 
внаслідок окупації та анексії Криму
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Тобто, Росія тим самим визнала чинними усі його 
положення. Цей факт може слугувати аргументом 
для залучення Російської Федерації до обговорення 
питань, пов’язаних з Кримом, відмова від чого є на-
разі перешкодою для розширення формату перего-
ворів, зокрема, й просування запропонованого Пре-
зидентом України формату «Женева +».

У цьому контексті, дозвольте процитувати п. 20 Під-
сумкового документу, в якому стверджується: «Ми 
визнаємо зобов’язання держав, з огляду на Декла-
рацію ООН про права корінних народів, проводити 
консультації і співпрацювати з корінними народа-
ми, через їхні власні репрезентативні інсти-
туції, для отримання їх вільної й усвідомленої зго-
ди перш ніж ухвалювати будь-який проект, 
що впливає на землі, території або інші ре-
сурси корінних народів».  

Цей пункт не тільки підкреслює неприпустимість 
того, що сталося в Криму у лютому-березні 2014 
року, а й переводить в іншу, вищу площину таке бру-
тальне порушення міжнародного права, як заборона 
Меджлісу кримськотатарського народу – того самого 
репрезентативного органу корінного народу, з яким 
РФ, схваливши Підсумковий документ ООН, 
зобов’язалася «консультуватися і співпра-
цювати». Такий аргумент мала б навести, зокрема, 
Уповноважена з прав людини п. Валерія Лутковська 
при обговоренні питань захисту прав людини в оку-
пованому Криму з її російською колегою Тетяною 
Москальковою, але чи дійсно це станеться – є великі 
сумніви…

Ще один важливий пункт (№ 6) стосується Конвен-
ції МОП 169; він закликає ратифікували Конвенцію 
МОП № 169 «Про корінні та племінні народи в не-
залежних країнах» держави, які ще цього не зроби-

ли. Безсумнівно, такий заклик стосується й України, 
оскільки Конвенція, на відміну від декларацій і ре-
золюцій, є юридично зобов’язуючим документом і 
тому надійно закріплює необхідність дієвого захисту 
прав корінних народів, включно з правом на самови-
значення. Цей крок (який неодноразово рекоменду-
вали Україні міжнародні моніторингові структури) 
сприяв би утвердженню іміджу України як цивілізо-
ваної держави, відданої демократичним цінностям, і 
посилив позиції нашої країни на міжнародній арені 
під час будь-яких формальних чи неформальних пе-
реговорів про майбутнє Криму і шляхи його де-оку-
пації і реінтеграції. 

У зв’язку із зазначеним вище, пропоную внести до 
Рекомендацій Парламентських слухань наступне:

1. КМУ: розробити (у співпраці з Меджлісом 
кримськотатарського народу, громадськими органі-
заціями і незалежними експертами) законопроек-
т(и) про корінні народи України, внести на розгляд 
Верховною Радою до кінця 2016 року.

2. Верховній Раді: ратифікувати Конвенцію МОП 
№169 «Про корінні народи та народи, що ведуть 
племінний спосіб життя, у незалежних країнах».

3. Дипломатичним службам, політикам, представ-
никам аналітичних центрів, журналістам та іншим 
акторам громадянського суспільства: всебічно вра-
ховувати положення Підсумкового документу ООН 
від 25 вересня 2014 року і посилатися на них, а також 
на Резолюцію Європейського парламенту від 4 люто-
го 2016 року «Ситуація з правами людини в Криму, 
зокрема, кримських татар» при розгляді усього кола 
питань, пов’язаних з Кримом і кримськими татара-
ми (як на національному рівні, так і на міжнарод-
ному).
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