Заборонений Меджліс кримськотатарського народу подає скаргу до
ЄСПЛ
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Сьогодні Меджліс (представницький орган кримських татар) подав скаргу до
Європейського суду з прав людини щодо його включення до списку
«екстремістських» організацій і заборону діяльності російською владою. Кримський
півострів знаходиться під владою Росії після його анексії в березні 2014 року.
Меджліс і його керівників в ЄСПЛ
представляє Європейський центр захисту
прав людини (EHRAC входить до складу
Мідлсекського Університету в Лондоні),
Українська гельсінська спілка з прав
людини (Київ) і Правозахисний Центр
«Меморіал» (Москва). Це перша спільна
справа EHRAC та його українського і
російського партнерів - важливий момент
для
нашого
міжнародного

Кримські татари запалюють свічки під співробітництва щодо судових розглядів
час мітингу-реквієм, присвяченого 71-й з прав людини.
річниці масової депортації 1944 року.
У лютому 2016 року Верховний Суд
Республіки Крим оголосив, що Меджліс є «екстремістською» організацією; апеляція
була відхилена 29 вересня 2016 року. 12 квітня 2016 року Прокурор Криму
заборонив діяльність Меджлісу. Згодом декільком членам Меджлісу погрожували,
вони піддавалися нападкам або
судовому переслідуванню з боку
російської влади, десяти з них
Довідка
винесли вирок про адміністративне
Кримські татари є корінним населенням
або кримінальне правопорушення у
Кримського півострова, Меджліс був
зв'язку з «незаконними» зборами, а
заснований представляти їх інтереси в
одного посадили в тюрму. Мустафі
Уряді України в 1991 році після розпаду
Джемілєву,
колишньому
голові
Радянського Союзу. У 1944 році більш
ніж 180 000 кримських татар (більшість
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кримських татар, і Рефату Чубарову,
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Меджлісу,
правління Сталіна; однією з цілей
заборонили в'їзд на півострів, кілька
Меджлісу є розгляд наслідків депортації
кримськотатарських інформаційних
1944 року поряд із захистом та
агентств також заборонили або
використанням прав кримських татар як
переслідували. Багато кримських
корінного народу. Після анексії Росією в
татар
були
змушені
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2014
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дії Москви безумовно викликають
побоювання.
Меджліс виступає в Європейському
суді з тим, що включення його в
список екстремістських організацій і припинення його діяльності порушують статтю
11 Європейської конвенції про захист прав людини і її основних свобод; організацію
заборонили, а її членів переслідують в зв'язку з їх політичною позицією, що є

порушенням статті 18. Вони також скаржаться на те, що російські суди ігнорували їх
статус представницького органу корінного народу Криму, порушуючи заборону
дискримінації (стаття 14). Вони також стверджують, що у них немає доступу до
справедливого правосуддя (стаття 6 Конвенції), і вони не могли передбачити, що їх
діяльність буде порушувати антиекстремістське законодавство (стаття 7 ЄКПЛ).
Приблизно 3 000 індивідуальних справ, пов'язаних з подіями в Криму або
військовими діями в cхідній Україні, знаходяться в даний час на розгляді в
Європейському суді.
«Сучасна Росія, яка анексувала Крим, не наважується відкрито
повторити «досвід» Сталіна, за рішенням якого кримськотатарський
народ був підданий 18 травня 1944 року тотальній депортації з Криму.
Однак поставлене сьогоднішньою Москвою завдання «Крим - без
кримських татар» прийняте до виконання окупаційною владою Криму.
За уявленням російських окупантів, страх і відчай повинні змусити
кримських татар самих «добровільно» залишати Крим. З цією метою
владою вчиняються насильницькі викрадення і вбивства людей,
здійснюються репресії і гоніння активістів громадянського суспільства,
проводяться переслідування мусульман, оголошуються
екстремістськими і забороненими представницькі інститути корінного
народу Криму - Курултай і Меджліс кримськотатарського народу.
В умовах абсолютної безпорадності багатьох міжнародних інститутів
по відношенню до Росії, яка відкрито зневажає принципи і норми
міжнародного права, ЄСПЛ належить знайти правові способи
ефективного захисту колективних та індивідуальних прав кримських
татар.»
Рефат Чубаров, Голова Меджлісу

