ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Постанови Верховної Ради України
про Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних
Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради
Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї
НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, Урядів і Парламентів
держав
світу
щодо
вшанування
жертв
геноциду
кримськотатарського народу та засудження порушень Російською
Федерацією,
як
державою-агресором,
прав
і
свобод
кримськотатарського народу.

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
У зв’язку з численними порушеннями прав і свобод кримських татар Російською
Федерацією та російською окупаційною адміністрацією в Криму існує потреба
консолідації зусиль України та міжнародного співтовариства задля припинення
такої незаконної практики. Крім того, неприпустимим є повторення у будь-якій
формі дій, подібних до злочинної депортації кримських татар, розпочатої в
травні 1944 року тоталітарним комуністичним режимом.
Особливе занепокоєння викликає заборона діяльність в Криму Меджлісу
кримськотатарського народу та політично вмотивоване переслідування
кримських активістів.
18 травня – День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу,
коли Україна вкотре має звернути увагу міжнародної спільноти на порушення
прав кримських татар.
2. Мета і завдання прийняття акта
Проект постанови спрямований на протистояння порушенням прав
кримськотатарського народу, Україною її корінним народом, та на привернення
уваги міжнародного співтовариства до цієї проблеми. Метою постанови є також
універсальне визнання геноциду кримськотатарського народу.
3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта
Постанова включає звернення Верховної Ради України до Парламентів
іноземних держав,
міжнародних організацій,
членів міжнародного
співтовариства. Основними положеннями звернення є засудження порушень
прав кримських татар, заклик до негайного припинення будь-яких переслідувань
чи дискримінаційних дій, об’єктом яких виступають

представники кримськотатарського народу. Постанова закликає
міжнародне співтовариство не залишатись осторонь окресленої проблеми, адже
зобов’язання поважати права людини за своєю природою є зобов’язанням erga
omnes.
Звернення також містить заклик до міжнародної спільноти визнати
депортацію з Криму кримських татар у 1944 році геноцидом
кримськотатарського народу і долучитися 18 травня, у День пам’яті жертв
геноциду кримськотатарського народу, до вшанування пам’яті невинних жертв
злочинної депортації кримськотатарського народу, скоєної комуністичним
тоталітарним режимом, а також жертв протиправних дій російської окупаційної
влади адміністрації.
4. Стан нормативно-правової бази
Прийняття Постанови не потребуватиме внесення змін до інших
законодавчих актів України.
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Прийняття проекту Постанови не потребуватиме додаткових видатків з
Державного бюджету України.
6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття
проекту акта
Прийняття проекту Постанови додаткове сприятиме
захисту прав
кримськотатарського народу, дозволить вкотре нагадати світу про порушення
прав людини, які відбуваються на тимчасово окупованій Російською Федерацією
території Криму, сприятиме консолідації зусиль міжнародного співтовариства
задля протистояння таким незаконним діям.
Народні депутати України
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