
КРУГЛИЙ СТІЛ 

«Права людини і безпека людини 

у кризових і надзвичайних 

ситуаціях»

Наталя Беліцер, 

Інститут демократії ім. Пилипа Орлика

Круглий стіл

Генічеськ, 20 грудня 2016 року



СТРУКТУРА ДОПОВІДІ

Доповідь складається з наступних трьох частин:

І. Права людини vs безпека людини: що важливіше?

ІІ. Інструменти міжнародного права для захисту прав 

людини на окупованих територіях (як ефективніше 

використовувати 4-ту Женевську конвенцію і 

Римський статут)

ІІІ. Окупований Крим і права корінного 

кримськотатарського народу; проблемні питання 

(Q & A) і досвід північноєвропейських країн



І. Що важливіше: права людини 

чи безпека людини?

 Відповідь залежить від багатьох чинників, але 
при тому низка видатних міжнародних 
конфліктологів відзначаять, що у них постійно 
виникаять суперечки з правозахисниками –
прихильниками тези «права лядини понад 
усе»

 Приклад: отримана достовірна інформаціѐ, що 
під час запланованої масової акції відбудутьсѐ 

провокації з можливим кровопролиттѐм.



Що повинна робити влада?

 Очевидна відповідь:

А) ще раз ретельно перевірити достовірність 
інформації

Б) Зібрати нараду за участя представників усіх 
силових структур

В) Ухвалити рішеннѐ про заборону акції, ѐкщо не 
вистачаю потужностей надійно забезпечити 
охорону учасників акції. Або, навпаки, не 
заборонѐти – у разі, ѐкщо засоби запобіганнѐ 
провокаціѐм достатньо надійні. 



Процедура ухвалення рішення

 Чи достатньо обговореннѐ питаннѐ представниками 
органів державної влади та місцевого 
самоврѐдуваннѐ?

 Чи треба залучати громадськість – вклячно з 
організаторами/ініціаторами мітингу або іншої 
масової акції?

 Бажано, щоб лідери громадѐнського суспільства 
брали участь в обговоренні подібних важливих і 
чутливих питань (не тільки через створені – інколи 
суто формально – громадські ради чи інші 
консультативно-дорадчі органи).



Механізми ухвалення рішень

Більшістя голосів? 

Двома третинами?

Консенсусом?

В результаті застосуваннѐ «SWOT-
аналізу»? («Брейнстормінг» –
мозковий штурм – зусиллѐми усіх 
учасників наради)



Що таке «SWOT-аналіз»

Це інструмент, який дозволяє аналізувати 
запропоноване рішення проблеми і його 
можливі наслідки (як позитивні, так і 
негативні), виходячи з чотирьох критеріїв:

STRENGH - Сильні сторони (переваги) 

WEAKNESS - Слабкість

OPPORTUNITIES - Можливості

THREATS - Загрози, ризики



 STRENGTH 

(СИЛА)

1.

2…

 OPPORTUNITIES

(МОЖЛИВОСТІ)

1.

2…

 WEAKNESS

(СЛАБКІСТЬ)

1.

2…

 THREATS 

(ЗАГРОЗИ, РИЗИКИ)

1.

2…



Подальші дії (ухвалення рішення)

 Позитивні аспекти відчутно 

переважують негативні, запропоноване 

рішення ухвалюється

 Наступні кроки спрямовані на 

посилення переваг і мінімізацію загроз і 

ризиків

 Негативні аспекти суттєво 

переважають: запропоноване рішення 

відхиляється, необхідні пошуки нових 
підходів.



Генічеськ, 4 жовтня 2015 року,
готель «Нариман»

(тренінговий семінар Української Миротворчої Школи, 

SWOT-аналіз енергетичної блокади Криму) 





Інформаційна безпека

З соціальних мереж:

«… Во всех районных центрах и близлежащих селах нет интернета и 
кабельного телевидения, а украинское почему то не добивает или 
плохой сигнал. На каждой даже почти завалившейся хате стоит 
спутниковая тарелка и принимает каналы агрессора. И даже заехав в 
глубинку, можно запросто услышать цитаты Киселева –Соловьева»

«Посмотрел результаты соцопроса Разумкова, поговорил 
со знающими людьми. Либо мы сегодня закроем все явно 
украинофобские газеты, радио и телеканалы, либо завтра 
я не поручусь за тылы нашей армии. А если кто-то вдруг 
не умеет отличить свободу слова от защиты своих 
граждан от пропаганды, пусть поучится, хоть бы и у 
Израиля». Сергій Громенко, історик



Результати останнього соціологічного 

опитування Центра Разумкова

 44,7% жителей Востока считаят необходимым 
углублѐть сотрудничество с Россией

 89% жителей Востока не считаят, что им надо 
улучшить знание украинского ѐзыка

 87% жителей Востока считаят украинцев и 
русских братскими народами

 45% респондентов на Востоке убеждены, что 
украинцы и русские - это один народ 

(в цілому по Україні – 26%)



ІІ. Права людини на окупованих 

територіях (незадіяні інструменти захисту)

4-та Женевська конвенція 1949 року 

«Про захист цивільного населеннѐ під час війни»

Це саме той інструмент міжнародного права, ѐкий маю 
бути повноя міроя застосований длѐ захисту прав лядини 
на окупованих територіѐх (особливо після ухвалення ГА 
ООН 19 грудня 2016 року резолюції по Криму)

Ця конвенція ратифікували майже всі держави – члени 
ООН, вклячно з Росіюя, тому дотриманнѐ її норм ю 
яридично зобов’ѐзуячим

Найбільш релевантними до ситуації в Криму ю, 
наприклад, Статті 2, 9, 12, 47, 49, 51, 53, 55, 70, 74, 143.



Приклад: Стаття 51
(актуальна для Криму, але особливо важлива для 

окупованих районів Донбасу)

 Окупаційна держава не маю права примушувати осіб, що 
перебувають під захистом, служити в її збройних чи 
допоміжних силах.  Наступне реченнѐ – No pressure or 
propaganda which aims at securing voluntary enlistment is 
permitted. – чомусь відсутнє в україномовній версії. (Не 
дозволѐютьсѐ тиск або пропаганда з метоя забезпечити 
добровільний вступ до збройних сил *окупаційної держави+). 

 … Особи, що перебуваять під захистом, не можуть бути 
примушені виконувати будь-ѐку роботу, що передбачала б їхня 
участь у воюнних операціѐх.

 … У жодному разі примусове залученнѐ до праці не повинно 
передбачати участі робітників в організаціѐх військового або 
напіввійськового характеру.



«Держави-покровительки»

 У багатьох статтѐх 4-ї Женевської конвенції згадуятьсѐ т. зв. 
«Держави-покровительки», ѐкі маять відігравати важливу 
роль у всебічному захисті населеннѐ окупованих територій і 
до ѐких можна звертатисѐ з проханнѐм про захист

 Визначення дано у Ст. 2 Додаткового протоколу № 1: 
"Держава-покровителька"  означаю  нейтральну  державу  
або іншу  державу,  що не ю стороноя в конфлікті,  ѐка була 
призначена стороноя, що перебуваю в конфлікті, і визнана 
супротивноя стороноя  та   ѐка   погодиласѐ  здійснявати  
функції,  що  покладаятьсѐ  на Державу-покровительку   
згідно  з  Конвенціѐми ( 995_151, 995_152, 
995_153, 995_154 ) та цим Протоколом.

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_151
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_152
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_153
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_154


Міжнародний кримінальний 

суд («Гаазький трибунал»)
 Длѐ того, щоби повноя міроя скористатисѐ можливостѐми МКС, 

необхідно ѐкомога скоріше ратифікувати Римський статут, ѐкий 
Україна підписала 20 січнѐ 2000 року

 На цьому весь час наполѐгаять громадськість, зокрема 
правозахисна спільнота, а також міжнародні організації

 Ратифікаціѐ Римського статуту Міжнародного кримінального суду 
передбачена у статті 8 Угоди про Асоціацію з Європейським 
Соязом, а відтак ю міжнародно-правовим зобов’ѐзаннѐм України

 15 груднѐ 2016 р. «Міжнародна Амністіѐ» опублікувала звіт по 
Криму і низку важливих рекомендацій (див. 
https://amnesty.org.ru/pdf/CRIMEANBRIEFING.pdf); перший пункт, 
адресований українським властѐм, рекомендую «зробити це 
якнайшвидше».  

https://amnesty.org.ru/pdf/CRIMEANBRIEFING.pdf


МКС і Римський статут 

(коротка довідка)
 Римський статут Міжнародного кримінального суду (МКС)

набув чинності 1 липнѐ 2002 року, тим самим увів у дія 
ярисдикція МКС

 До злочинів, ѐкі розглѐдаю МКС, належать геноцид, злочини 
проти людяності, військові злочини

 Післѐ ратифікації Римського статуту Україноя, Міжнародний 
Кримінальний Суд володітиме ярисдикціюя по притѐгнення 
до відповідальності осіб, ѐкі вчинили найжорстокіші 
порушеннѐ прав лядини та міжнародного гуманітарного 
права на території держави або по відношення до 
громадѐнина ціюї держави

 Римський статут ратфіковано 123 державами – членами ООН.



МКС – Україна – Росія

 В листопаді поточного року група правозахисників 
направила на розглѐд Міжнародного кримінального суду 
звіт із доказами злочинів проти лядѐності на території 
окупованого РФ Кримського півострова

 15 листопада Міжнародний кримінальний суд у Гаазі 
прирівняв стуацію в Криму до міжнародного збройного 
конфлікту між Росією та Україною; дії Росії у березні 2014 
року визнані окупаціюя

 Вже наступного днѐ президент РФ Володимир Путін 
підписав розпорѐдженнѐ про намір Росії не ставати 
учасником Римського статуту Міжнародного 
кримінального суду (де факто це відкликання підпису).



ІІІ. Окупований Крим і права 

корінного кримськотатарського народу

 У численних звітах по ситуації в Криму відзначаятьсѐ 
брутальні порушеннѐ всіх прав і свобод лядини – в першу 
чергу, кримських татар і українців (а також усіх незгодних з 
анексіюя)

 Значно менше уваги приділѐять особливим 
(колективним) правам на своя територія кримських татар 
– корінного народу, що не маю іншої батьківщини 

 Дискусії щодо «особливого статусу» кримських татар 
точатьсѐ і в Україні, і за кордоном; значноя міроя позиціѐ 
опонентів такого статусу ю результатом недостатньої 
обізнаності з предметом дискусії.



Основні непорозуміння, що виникають 

при обговоренні проблеми 

прав кримських татар як корінного народу України: Q & A

1. Чим категоріѐ «корінні народи» 
відрізнѐютьсѐ від просто «народів» або 
«націй»?

Корінні народи – це особлива, специфічна 
категоріѐ меншин, ѐка поюдную риси і 
«меншин», і «народів»

зазвичай корінні народи маять ширший 
обсѐг прав, ніж інші меншини.



Запитання № 2

2. Чому українці не можуть вважатисѐ 
«корінним народом»?
Тому що одна з важливих ознак корінного народу –
відсутність власної державності поза межами країни 
свого проживаннѐ/громадѐнства

 Корінні народи зазвичай становлѐть меншість 
населеннѐ своюї країни

 «Державотворчі нації» («титульні етноси», від ѐких 
часто походить назва держави) не підпадаять під 
категорія «корінних народів».



Запитання № 3

3. Чому «національні меншини» також не можуть вважатисѐ 
«корінними народами», навіть ѐкщо вони проживаять на 
своїх історичних землѐх?

Тому що понѐттѐ «автохтонні спільноти/меншини» і «корінні
народи» не ю тотожними

зокрема, «традиційні» або «класичні» національні меншини 
маять етнічно споріднені держави (kin-states) поза межами країн 
проживаннѐ/громадѐнства.

В контексті Криму некоректним ю використаннѐ терміну 
«депортовані народи»: усі ці «народи» залишалисѐ жити у своїх 
національних державах, депортовані були тільки їх частки (НМ). 

Єдиний депортований з Криму народ – це кримські татари. 



Запитання № 4

4. А чому, в такому разі, гагаузи, які теж не мають 
власної державності, не можуть вважатися 
корінним народом України?
Тому що гагаузи вже реалізували свою право на внутрішню 
самовизначеннѐ на території Республіки Молдови шлѐхом 
створеннѐ у 1994 році окремої адміністративної одиниці –
району Гагауз-Йері

Крім того, з боку українських гагаузів ніколи не було 
зверненнѐ з приводу набуттѐ статусу корінного народу України 
(самоідентифікаціѐ певної етнічної групи ѐк корінного народу ю 
одним з найважливіших критеріїв належності до ціюї категорії).



Запитання № 5

5. Які специфічні права належать корінним 
народам (згідно з Деклараціюя ООН про 
права корінних народів)? 
Перш за все – це право на самовизначення

Також Деклараціѐ визнаю і підтверджую не тільки 
індивідуальні права осіб, що належать до таких спільнот, а й 
колективний характер прав корінних народів.

Реалізаціѐ права на самовизначеннѐ може мати різні 
форми, вклячно зі створеннѐм власної автономії у межах 
існуячої демократичної держави.



Запитання № 6

6. Чому кримських татар вважають корінним народом, якщо 
вони з’явилися в Криму тільки у ХІІІ столітті як «татаро-монголи»,
а інші етноси, зокрема греки, італійці проживали там значно 
раніше?

Така точка зору – сумний результат тривалих зусиль російсько-
радѐнської історіографії, ѐка не підтверджуютьсѐ історичними фактами і 
не маю нічого спільного з історичноя наукоя. 

 Формуваннѐ кримськотатарського народу ѐк цілісного самобутнього 
етносу відбувалосѐ протѐгом тисѐчоліть на території Кримського 
півострова за рахунок автохтонних етнічних груп і племен, а також 
численних хвиль мігрантів, ѐкі асимілявалисѐ з місцевим населеннѐм. 

В етногенезі кримських татар брали участь таври, кіммерійці, скіфи, 
готи, гуни, греки, хозари, печеніги, половці, італійці, турки та інші народи.



Запитання № 7

7. Якщо кримські татари вважають Крим 
своєю Батьківщиною, чому тоді вони не 
чинять збройного опору російській анексії й 
окупаційній владі?
Тому що головним принципом кримськотатарського 
національного руху завжди були ненасильницькі методи 
боротьби, і саме завдѐки цьому  цей рух мав і маю потужну 
світову підтримку і визнаннѐ

Яскравий приклад ненасильницького спротиву – відмова 
кримських татар від участі у виборах, що їх проводить 
незаконна влада на території окупованого півострову. 



Запитання № 8

8. Чи означатиме реалізаціѐ кримськими 
татарами права на самовизначеннѐ загрозу 
виникненнѐ нового (кримськотатарського) 
сепаратизму?
Ні, такої загрози не існує, оскільки згідно 46-ї статті Декларації 
ООН, «Ніщо в цій Декларації не може трактуватисѐ… ѐк 
виправданнѐ або заохоченнѐ до будь-ѐких дій, що могли б 
*загрожувати+ територіальній цілісності або політичній юдності 
незалежних суверенних держав»

Тобто, йдетьсѐ про так зване «внутрішнє самовизначення», ѐке 
реалізуютьсѐ в кордонах існуячої держави, зокрема, шлѐхом 
встановленнѐ різних форм автономії – включно з національно-
територіальною. 



Запитання № 9

9. Чи не призведе створення кримськотатарської 
національно-територіальної автономії в деокупованому 
Криму до «ефекту доміно» або відкриттю «скриньки 
Пандори», тобто хвилі аналогічних вимог з боку інших 
етнічних спільнот України?

Не призведе, бо длѐ цього не існую жодних правових 
підстав. 

Всі розмови на ця тему ю типовими політичними 
спекулѐціѐми і маніпулѐціѐми; зазвичай публікації про 
подібні «вимоги» ю відвертими «фейками», спростованими 
самими організаціѐми етнічних меншин і їхніми лідерами.



Запитання № 10

10. Чи може бути ухвалений Закон «Про 
корінні народи  України» до внесеннѐ 
відповідних змін у Конституція України?
Так, може, оскільки виокремленнѐ категорії «корінні 
народи» міститьсѐ у трьох статтѐх чинної Конституції,
наприклад:

Стаття  11.  Держава  сприѐю  консолідації  та  розвиткові  
української нації, її історичної свідомості, традицій і  
культури, а також розвиткові  етнічної,  культурної,  мовної  
та  релігійної самобутності всіх корінних народів і 
національних меншин України



Запитання № 11

11. Чи треба вносити зміни, що стосуятьсѐ корінних 
народів, до оновленої Конституції України?
Так, це треба зробити, зокрема, з урахуваннѐм досвіду 
конституційного закріпленнѐ прав корінного народу Саамі у трьох 
скандинавських країнах – Норвегії, Фінлѐндіїї і Швеції

Хоча Статтѐ 92 чинної Конституції прѐмо передбачаю створеннѐ 
відповідного національного законодавства стосовно прав корінних 
народів, у нову версія Конституції доцільно додати конституційну 
норму щодо права кримськотатарського народу на 
самовизначення, а також гарантії збереження етнокультурної 
ідентичності та самобутності нечисленних корінних народів –
караїмів і кримчаків



Досвід країн Північної Європи стосовно 

забезпечення прав корінних народів

 Найактуальнішим длѐ України ю досвід розвитку законодавства і 
державних політик скандинавських країн  стосовно корінного 
народу Саамі 

 У кожній з цих країн ю принаймні декілька національних 
(етнічних меншин), але тільки Саамі ѐк корінний народ маять 
свої «паралельні органи влади»/самоврѐдуваннѐ), тобто 
Парламенти Саамі

 Ці інституції можна вважати певними аналогами Курултаю та 
Меджлісу кримськотатарського народу

 У Фінлѐндії парламент Саамі існую з 1973 р., у Норвегії – з 1987 
р., Швеції – з 1993 р. Саамі, що проживаять на Кольському 
півострові Росії, не маять своїх представницьких органів або 
органів самоврѐдуваннѐ. 



Фінляндія
 Статус Парламенту Саамі Фінлѐндії був підвищений Законодавчим 

Актом 1995 року, а пізніше й новоя Конституціюя 1999 року. 

 Згідно з нормами цих документів, "Саамі, ѐк корінний народ… «…на 
своїй території користуються лінгвістичною та культурною 
автономією»

 Право мати власний парламент стосується лише Саамі; длѐ жодної 
іншої меншини таке право законодавством Фінлѐндії не передбачене

 У виборах до Парламенту Саамі може брати участь особи, внесені до 
Електорального Реєстру Саамі, незалежно від місцѐ проживаннѐ

 Парламент Саамі маю право виступати від імені всього народу з усіх 
питань,  що стосуятьсѐ  прав та інтересів Саамі 

 Фінансуютьсѐ щорічно з державного бяджету; сам вирішує, на які 
потреби і яким чином мають бути витрачені державні субсидії 

 Рішення Парламенту Саамі остаточні і не можуть бути оскаржені.



Норвегія 

 У 1987 р. був ухвалений закон про Саамі

 У 1988 – зміни до Конституції (введеннѐ спеціального 
розділу 110а)

 Згідно з ціюя конституційноя нормоя розділу, в разі її 
порушеннѐ до суду можуть звертатися і окремі позивачі, 
і представники усього народу від його імені 

 Це означаю повне й беззастережне визнання колективних 
прав  Саамі

 Державні органи влади маять консультуватисѐ з 
Парламентом Саамі з усіх питань, ѐкі стосуятьсѐ прав та 
інтересів Саамі, доти, доки не буде досягнуто консенсусу.



Швеція

 Шведські Саамі були офіційно визнані корінним народом 
Швеції у 1977 році, при тому був підкреслений їх особливий 
статус порівнѐно з іншими етнічними меншинами і зроблений 
наголос на тому, що історично вони проживали на своїх 
територіѐх задовго до встановленнѐ сучасних державних 
кордонів

 Парламент Саамі (з 1993 р., 31 депутат) обираютьсѐ кожні 
чотири роки виборцѐми, зареюстрованими в Саамському 
Електоральному реюстрі

 Специфіка шведського саамського парламенту полѐгаю у тому, 
що він ю водночас репрезентативним виборним органом 
народу Саамі і державним адміністративним органом, 
безпосередньо підпорѐдкованим Міністерству у справах 
сільських районів. 



Листопад 1989 року: мітинг Руху

(з лівого боку – кримськотатарський 

прапор з тамгою)               



Мустафа Джемілев, 

2014 рік:


