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1. ВСТУП

Кримська правозахисна група (КПГ) — організація кримських правозахисників і жур-
налістів, метою якої є сприяння дотриманню і захисту прав людини в Криму шляхом форму-
вання пильної уваги до проблем прав людини і міжнародного гуманітарного права на тери-
торії Кримського півострова, а також пошуку і відпрацювання механізмів для захисту прав 
людини в Криму.

Діяльність КПГ керована, передусім, нормами основних документів у сфері прав людини, 
а саме: Загальною декларацією прав людини, Ґельсінським Заключним Актом, Конвенцією 
про захист прав людини і ключових свобод, Міжнародним пактом про громадянські і полі-
тичні права, Міжнародним пактом про економічні, соціальні і культурні права тощо.

Основні завдання КПГ:
1) збір і аналіз інформації щодо ситуації з дотриманням прав людини в Криму;
2) широке інформування органів влади, міжнародних організацій, міжурядових структур, 

неурядових організацій, засобів масової інформації та інших цільових груп шляхом 
публікації і поширення аналітичних та інформаційних матеріалів про ситуацію з права-
ми людини в Криму;

3) сприяння захисту прав людини і дотримання норм міжнародного права в Криму;
4) підготовка рекомендацій для органів влади та міжнародних структур в сфері прав 

людини;
5) забезпечення наявності «теми прав людини в Криму» в інформаційному просторі.
При підготовці та розповсюдженні інформації КПГ керується принципами об’єктивності, 

достовірності та своєчасності.
.
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2. ГРОМАДЯНСЬКІ І ПОЛІТИЧНІ ПРАВА

ПРАВО НА СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ

ЗАТРИМАННЯ 

6 квітня співробітники ЗМОП і Національної гвардії на Центральному ринку Сімферо-
поля затримали кілька десятків осіб. За різними джерелами, на ринку було затримано від 
50 до 100 людей, але точної інформації немає.

Затриманих осіб розмістили в автомобілі «Газель» та доправили до відділку поліції 
№ 3 «Центральний» Управління МВС Росії (вул. Футболістів, 20). Також були затримані 
журналіст Тарас Ібрагімов і блогер Андрій Крисько, котрі з’явилися на Центральний 
ринок для фіксації подій.

В поліції від затриманих зажадали показати документи, що посвідчують особу, взяли 
зразки для проведення аналізу ДНК і відбитки пальців, здійснили фотографування. Піс-
ля цих дій затриманих відпустили, але належні протоколи про затримання та доставлен-
ня до поліції не складалися, чим був порушений закон.

Андрія Криська і Тараса Ібрагімова з відділку поліції доправили до Центру МВС з 
протидії екстремізму («Центр Е»). Вони скористалися послугами адвоката Джеміля Темі-
шева та відмовилися від надання свідчень, через дві години (біля 17:00) їх відпустили.

Один з затриманих, Тімур Ялкабов, перебував у «Центрі Е» приблизно до 20:00. Він 
мав намір здійснити фото- та відезоймку затримань на ринку, але був затриманий спів-
робітниками ЗМОП. Поліціанти погрожували йому адміністративним арештом, якщо він 
відмовиться надати відбитки пальців.

Прес-служба МВС по Криму назвала масові затримання на Центральному ринку Сім-
ферополя «плановими робочими заходами, спрямованими на виявлення та припинення 
злочинних проявів та забезпечення безпеки громадян»1. МВС так і не роз’яснило під-
став для такого порушення процесуальних норм при масових затриманнях та привезен-
нях до поліції.

21 квітня мешканка села Піонерське Сімферопольського району Абібе Решатова 
була незаконно затримана у відділенні пошти, де працює поштарем. Співробітники пра-
воохоронних органів силою посадили її в машину. А. Решатовій одягли лантух на голову, 
у салоні машини вона знаходилася на задньому сидінні з двома невідомими їй чолові-
ками. За її словами, у такому стані вона перебувала годину чи дві. Невідомі ставили їй 
питання про чоловіка, про неї, про її релігійні переконання. Після цього її доправили до 
Центру МВС з протидії екстремізму в Сімферополі. Їй поставили питання про її чоловіка 
та про те, чи належить вона до організації «Хізб-ут-Тахрір». Вона повідомила, що чоло-
віка не бачила довгий час, тому що він перебуває у Туреччині та через складнощі мігра-
ційного законодавства РФ не може приїхати до Криму. Після таких брутальних незакон-
них дій жінку знов посадили в машину та висадили на дорозі поблизу села Піонерське. 

1  http://www.c-inform.info/news/id/51196 

http://www.c-inform.info/news/id/51196
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ОБШУКИ

13 квітня рано-вранці в Бахчисараї відбулося кілька обшуків і затримань у будинках 
кримчан — Сейдамета Мустафаєва и Різи Муждаби. Очевидці зафіксували на відео, що 
дороги у районі проведення обшуку було заблоковано2.

Група «Кримські політв’язні Кремля» повідомила, що співробітники ЗМОП біля будин-
ку Сейдамета Мустафаєва затримали Мустафу і Шевкета Абдураманових (сина й батька), 
Ескендера Меметова та Ремзі Зудієва, Також повідомлялося про застосування палиць і 
постріли у повітря. Фотограф Сейтумер Сейтумеров, котрий прийшов підтримати Сейда-
мета Мустафаєва, у ситуації, що склалася, знепритомнів.3. Активіст руху «Кримська солідар-
ність» Сервер Мустафаєв підтвердив факти нападу співробітників правоохоронних органів 
на людей, а також оприлюднив світлини двох гільз, що, з його слів, було виявлені на місці 
стрілянини4.

На відео5, опублікованому групою «Кримська солідарність», зафіксовано, що у затриманні 
Сейдамета Мустафаєва було задіяно не менше 40 співробітників ЗМОП, а рух був перекри-
тий співробітниками правоохоронних органів.

Лутфіє Зудієва, дочка затриманого, після обшуку Ремзі Зудієва повідомила, що батько 
переніс складну операцію на серці, потерпає від цукрового діабету та потребує регулярного 
прийому ліків.

Дружина Різи Муджаби сповістила, що на початку обшуку у них перевіряли мобільні теле-
фони та комп’ютерну техніку6. Адвокат Джеміль Темішев розповів, що у будинку Муджаби 
здійснили огляд приміщення, вилучили два телефони, системний блок, дві флеш-карти, одну 
книгу. За результатами огляду складений протокол про адміністративне правопорушення і 
затриманий син Р. Муджаби Мідат.

Мідата Муджабу, Сейдамета Мустафаєва та чотирьох затриманих біля будинку Муста-
фаєва (Мустафа й Шевкет Абдураманови, Ескендер Меметов і Ремзі Зудієв) доправили 
до РОВС Бахчисарая.

Пізніше Сейтумер Сейтумеров опублікував відео затримання Аметхана Умерова і Азіза 
Азізова, котрих доправили до РОВС Бахчисарая7. Аметхана Умерова пізніше відпустили.

Того ж дня судді «Бахчисарайського районного суду» Герман Атаманюк, Олександр Скі-
сов, Марина Нікіщенко засудили Азіза Азізова і Мустафу Абдураманова до 7 діб, Ремзі Зуді-
єва — до 3 діб, Ескендера Меметова — до 2 діб адміністративного арешту, Шевкета Абду-
раманова — до штрафу 10000 рублів за порушення ч. 6.1 ст. 20.2 КпАП РФ (Проведення 
несанкціонованого зібрання, що створювало перешкоди руху). 

Седамета Мустафаєва і Мідата Муждабу, у чиїх будинках здійснювалися обшуки (огляди 
приміщень), суддя Василь Кошелєв визнав винними у порушенні ч. 1 ст. 20.3 КпАП (Публіч-
не демонстрування символіки екстремістської організації) за розміщення публікацій у соці-
альних мережах з символікою «Хізб-ут-Тахрір». Їх було засуджено до 10 діб та 3 доби адміні-
стративного арешту відповідно.

2  https://www.facebook.com/namatullaev/posts/1357335924346833 
3 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=316201232132932&set=a.136103340142723.1073741829.100012291735545&type=3&theater 
4  https://www.facebook.com/server.mustafayev/posts/1567962239940903 
5  https://www.youtube.com/watch?v=x6fdDVngyck&feature=youtu.be 
6  https://www.facebook.com/server.mustafayev/videos/1567845163285944/ 
7  https://www.facebook.com/said.krimskiy/posts/1393730024021882 

https://www.facebook.com/namatullaev/posts/1357335924346833
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=316201232132932&set=a.136103340142723.1073741829.100012291735545&type=3&theater
https://www.facebook.com/server.mustafayev/posts/1567962239940903
https://www.youtube.com/watch?v=x6fdDVngyck&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/server.mustafayev/videos/1567845163285944/
https://www.facebook.com/said.krimskiy/posts/1393730024021882
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14 квітня суддя Василь Кошелєв ще засудив Седамета Мустафаєва до 5 діб адміністра-
тивного арешту за порушення ч. 6.1 ст. 20.2 КпАП РФ (Проведення несанкціонованого 
зібрання, що створювало перешкоди руху). 

Керівник прес-служби МВС РФ по Криму Ольга Кондрашова заявила, що обшуки та 
затримання в Бахчисараї відбуваються у рамцях пошуку осіб, котрі підозрюються в участі в 
організації «Хізб-ут-Тахрір».

20 квітня судді «Верховного суду» Криму Євген Павловський, Луїза Юсупова, Володи-
мир Агін, Катерина Тимошенко, Наталія Мостовенко відмовили у задоволенні скарг на адмі-
ністративні постанови, ухвалені 13 квітня8.

АРЕШТИ 

2 квітня Ремзі Бекіров вийшов на волю після трьох діб адміністративного арешту9. Його 
звинуватили у розміщенні посту у соціальній мережі «ВКонтакте», зміст якого увійшов до 
списку екстремістських матеріалів. Суддя Світлана Бєлік проігнорувала той факт, що пост 
було розміщено у 2010 році в Криму, а на момент складання протоколу — вилучено10.

10 квітня у «Верховному суді» Криму розглядалася апеляційна скарга захисту Кабіра 
Мохаммада на рішення «Армянського міського суду» від 8 березня 2017 року про про-
довження йому терміну утримання під вартою до 9 липня 2017 року. Адвокат просив ска-
сувати запобіжний захід у формі утримання під вартою через стан здоров’я підзахисного 
та здійснити його медичне обстеження. Захист надав документи консульства Ісламської 
Республіки Афганістан на підтвердження того, що затриманий в Криму Кабір Мохаммад 
не має нічого спільного з терористом, котрого розшукує Інтерпол. У українського грома-
дянина прізвище — Мохаммад, а ім’я — Кабір, батько його Мохаммад Кадір. Втім, за доку-
ментами, прізвище того, кого розшукують, — Ніязі, а ім’я подвійне — Мохаммад Кабір. Але 
суддя Тимур Слезько відмовився додати ці документи, пославшись на те, що невідоме 
джерело їхнього походження. Також суддя відхилив усі клопотання захисту11.

8  https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=20.04.2017 
9 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1970448996516174&id=100006532780262 
10  http://europeancourt.ru/konvenciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-drugie-oficialnye-dokumenty/konvenciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-
osnovnyx-svobod/#7 
11  http://crimeahrg.org/uk/verhovniy-sud-krimu-znovu-zalishiv-gromadyanina-ukrayini-kabira-mohammada-pid-vartoyu/

https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=20.04.2017
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1970448996516174&id=100006532780262
http://crimeahrg.org/uk/verhovniy-sud-krimu-znovu-zalishiv-gromadyanina-ukrayini-kabira-mohammada-pid-vartoyu/
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ПОЛІТИЧНО МОТИВОВАНІ КРИМІНАЛЬНІ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ

«СПРАВА 26 ЛЮТОГО»

«Справа 26 лютого» розглядається під час двох процесів: перший — у «Верховному суді» 
Криму у справі Ахтема Чийгоза (перебуває під вартою) як «організатора заворушень» 
біля парламенту Криму, другий — у «Центральному районному суді» Сімферополя у справі 
інших фігурантів (Алі Асанов і Мустафа Дегерменджі перебувають під вартою; стосовно 
Ескендера Катемірова, Ескендера Емірвалієва і Арсена Юнусова обраний запобіжний 
захід — особисте поручництво) як «учасників масових заворушень».

5 квітня під час засідання з розгляду апеляційної скарги на постанову щодо продовження 
терміну утримання під вартою Ахтему Чийгозу судді «Верховного суду» Криму Юрій Гри-
ценко, Сергій Рубанов і Тимур Слезко безпідставно ухвалили рішення вивести з судового 
засідання Чийгоза та його адвоката Миколи Полозова. Оскільки Чийгоз і Полозов були при-
сутніми на засіданні за допомогою відеозв’язку із СІЗО, то їм відімкнули відеозв’язок. Окрім 
того, судді оголосили, що стосовно адвоката Полозова винесено рішення з наступним його 
направленням до адвокатської палати Москви для відкриття дисциплінарної справи. Після 
цього рішення адвокат Олександр Лісовий, котрий перебував у залі суду, заявив клопотан-
ня про відмову від участі у процесі через відхилення підзахисним його послуг. Суд залишив 
чинним рішення про продовження терміну утримання під вартою Чийгоза, судді оголосили 
рішення за відсутністю Чийгоза та його адвокатів12. 

6 квітня «Центральний районний суд» Сімферополя ухвалив рішення щодо зміни запо-
біжного заходу Мустафі Дегерменджі та Алі Асанову з утримання під вартою на домашній 
арешт. Вони перебували у СІЗО з весни 2015 року13.

«СПРАВА ХІЗБ-УТ-ТАХРІР»

В рамках «дела Хизб ут-Тахрир» в заключении находятся 19 человек — Руслан Зейтулла-
ев, Рустем Ваитов, Нури Примов, Ферат Сайфулаев (вынесены обвинительные приго-
воры), Инвер Бекиров, Вадим Сирук, Муслим Алиев, Эмир-Усеин Куку, Рефат Алимов, 
Арсен Джеппаров, Энвер Мамутов, Ремзи Меметов, Зеври Абсеитов, Рустем Абиль-
таров, Теймур Абдуллаев, Рустем Исмаилов, Айдер Салединов, Узеир Абдуллаев и 
Эмиль Джемаденов (находятся под стражей). Их обвиняют по ч.1 ст. 205.5 УК РФ (Созда-
ние террористической организации) и/или ч.2 ст. 205.5 УК РФ (Участие в террористической 
организации). Позднее некоторым фигурантам также были предъявлены обвинения по ст. 
278 УК РФ (Насильственный захват власти или насильственное удержание власти).

3 апреля Руслан Зейтуллаев объявил бессрочную голодовку в знак протеста против 
политически мотивированного преследования крымских мусульман. Дело Зейтуллаева 
повторно рассматривается в Северо-Кавказском окружном военном суде (РФ)14. Зей-
туллаев потребовал допустить к нему консула Украины, отменить решение суда по трем 
крымским татарам, ранее осужденным вместе с ним, передать его и трех осужденных 
Украине как украинских граждан. 

12 https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/1347050372027022
13 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=774661762702385
14  https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1408184729246120 

https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/1347050372027022
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=774661762702385
https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1408184729246120
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10 апреля представители Генерального консульства Украины в Ростове заявили, что 
им отказывают в посещении Зейтуллаева15.

14 апреля Северо-Кавказский окружной военный суд отказал в удовлетворении хода-
тайства защиты Зейтуллаева о допросе экспертов, понятых, участкового и других лиц16. 
Адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что подзащитный после 10 дней голодовки обес-
силел и не в состоянии давать показания на заседании стоя17. 

26 апреля судья Анатолий Колесник приговорил Руслана Зейтуллаева к 12 годам 
лишения свободы в колонии строгого режима по ч.1 ст. 205.5 УК РФ18. Таким образом, 
Зейтуллаеву переквалифицировали обвинение с ч.2. ст. 205.5 (Участие в деятельности 
террористической организации) на ч.1. ст. 205.5 (Организация деятельности террорис-
тической организации) и значительно увеличили срок лишения свободы. Ранее, 7 сентя-
бря 2016 года его приговорили к 7 годам лишения свободы, но новый приговор повысил 
этот срок до 12 лет.

После оглашения приговора Зейтуллаев заявил, что на 22 дне прекращает голодовку19. 
6 апреля на заседании по рассмотрению мер пресечения для шести фигурантов дела 

«Хизб-ут-Тахрир», задержанных в Ялте, не пустили родственников20, а само заседания 
судьи решили проводить в закрытом режиме21.

«Верховный суд» Крыма продлил всем шестерым сроки содержания под стражей до 
8 июня 2017 года, о продлении сроков ходатайствовал следователь Сергей Махнев22. 
В отношении Эмира-Усеина Куку, Арсена Джеппарова и Муслима Алиева решение было 
принято судьей Олегом Лебедем, в отношении Вадима Сирука, Инвера Бекирова и 
Рефата Алимова — Константином Караваевым. 

20 апреля судьи «Верховного суда» Крыма Неля Фарина, Сергей Рубанов, Наталья 
Череватенко, Юрий Гриценко, Тимур Слезко, Анатолий Осоченко отказали в удовлетво-
рении жалоб на решения о продлении сроков содержания.

Адвокат Эдем Семедляев сообщил, что суд над Рефатом Алимовым проходил в 
закрытом режиме якобы по причине «угрозы террористических актов»23. Адвокат Дже-
миль Темишев после заседания сообщил о неоказании медицинской помощи его подза-
щитному Арсену Джеппарову, который вследствие воспаления перестал слышать левым 
ухом24. Адвокат считает, что администрация СИЗО осознанно отказывается везти Джеп-
парова на операцию с целью психологического давления. Темишев обжалует бездей-
ствия администрации СИЗО25.

6 апреля члены общественно-наблюдательной комиссии по Курганской области 
(ОНК) посетили в колонии Рустема Ваитова. По их информации Ваитов сообщил 
членам ОНК, что его постоянно «наказывают» помещением в ШИЗО за отказ доносить 

15  http://ru.krymr.com/a/28421573.html 
16  https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1422277517836841 
17  https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1422040764527183 
18  http://ovs.skav.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=1232 
19  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=787485751419986 
20  https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1410804375650822 
21  https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1410804375650822 
22  https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/419106545123474 
23  http://ru.krymr.com/a/news/28441162.html 
24  https://www.facebook.com/100006532780262/videos/vb.100006532780262/1981302535430820/?type=2&theater 
25  https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/432074143826714/ 

http://ru.krymr.com/a/28421573.html
https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1422277517836841
https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1422040764527183
http://ovs.skav.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=1232
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=787485751419986
https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1410804375650822
https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1410804375650822
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/419106545123474
http://ru.krymr.com/a/news/28441162.html
https://www.facebook.com/100006532780262/videos/vb.100006532780262/1981302535430820/?type=2&theater
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/432074143826714/
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руководству колонии на других заключенных. В колонии его принуждают к получению 
российского паспорта и не оказывают медицинской помощи26.

9 апреля в «Киевском районном суде» Симферополя Энверу Мамутову, Рустему 
Абильтарову, Зеври Абсеитову и Ремзи Меметову продлили сроки содержания под стра-
жей до 11 мая 2017 года27. Суд проходил в закрытом режиме. 24 апреля судья «Верхов-
ного суда» Крыма Татьяна Федорова оставила в силе эти решения28. 

20 апреля адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что Энверу Мамутову, еще одному 
фигуранту «дела Хизб-ут-Тахрир», предъявили новое обвинение по ст. 30 и ст. 278 УК РФ 
(Попытка насильственного захвата власти)29.

СПРАВА ОЛЕКСАНДРА КОСТЕНКА

Верховний суд РФ відмовив у розгляді касаційної скарги захисту Олександра Костенка 
на незгоду суду у розгляді клопотання про заміну українцеві тієї частини покарання, що він 
її не відбув, на більш м’який різновид кари. У постанові Верховного суду РФ відмова вмоти-
вована тим, що з 31 березня 2016 року Костенко перебуває на обліку «як той, хто вивчає, 
пропагандує чи поширює екстремістську ідеологію», а з 26 березня 2016 року — «як схиль-
ний до втечі». Але при цьому суд не вказав жодного факту, на підставі якого він дійшов таких 
умовиводів30.

«СПРАВА УКРАЇНСЬКИХ ДИВЕРСАНТІВ»

6 квітня у «Залізничному районному суді» Сімферополя відбулося судове засідання у 
справі Редвана Сулейманова. Адвокат Еміль Курбедінов повідомив31, що під час засідання 
Сулейманов визнав себе винним за 2 ст. 207 КК РФ (Зумисно неправдиве повідомлення 
про акт тероризму), але не погодився із визначеною сумою збитків через відсутність жод-
них документів на підтвердження зазначеної суми. 12 квітня на другому засіданні у справі 
Сулейманова співробітниця економічної служби аеропорту «Сімферополь» повідомила суму 
непрямих збитків, що їх зазнало підприємство внаслідок неправдивого повідомлення про 
теракт. За її словами, збитки склали 239 тисяч рублів. Проте вона відмітила, що документи, 
які підтверджують цю суму, для проведення фінансової експертизи у рамцях кримінальної 
справи не надавалися32.

Наприкінці квітня адвокати Євгена Панова отримали змогу ознайомитися з результатами 
перевірки за заявою Панова про притягнення до кримінальної відповідальності співробітни-
ків ФСБ РФ за застосування до нього фізичного насильства та тортур. У матеріалах зафіксо-
вано, що 10 лютого 2017 року слідчий з особливо важливих справ військового слідчого від-
ділу військового слідчого управління СК РФ по Чорноморському флоту Марчуков Р. А. ухва-
лив постанову про відмову про відкриття карної справи за фактом заяви Панова. 7 березня 

26  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212616619756579 
27  https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/420798201620975 
28  https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=453443170&result=1&delo_id=4&new=4 
29  https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1429670897097503 
30  http://crimeahrg.org/uk/verhovniy-sud-rf-vidmoviv-u-rozglyadi-skarg-zahistu-ukrayintsya-z-politichnih-mirkuvan/ 
31  https://www.facebook.com/KRYM.SOS/videos/1304369479639668/ 
32  http://ru.krymr.com/a/news/28425574.html 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212616619756579
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/420798201620975
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=453443170&result=1&delo_id=4&new=4
https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1429670897097503
http://crimeahrg.org/uk/verhovniy-sud-rf-vidmoviv-u-rozglyadi-skarg-zahistu-ukrayintsya-z-politichnih-mirkuvan/
https://www.facebook.com/KRYM.SOS/videos/1304369479639668/
http://ru.krymr.com/a/news/28425574.html
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2017 року заступник військового прокурора Чорноморського флоту Мартинов П. В. визнав 
цю постанову законною та обґрунтованою і повернув матеріали перевірки до СК РФ по Чор-
номорському флоту (Додаток 1). Попри наявність на тілі Панова слідів фізичного насильства 
та його заяви, йому відмовили у розслідуванні цього факту. Окрім того, перевірку було завер-
шено на початку березня, але адвокатам надали можливість ознайомитися з її результатами 
лише наприкінці квітня.

СПРАВА ВОЛОДИМИРА БАЛУХА

4 квітня відбулося чергове засідання суду у справі Володимира Балуха, де його 
захисниками виступили два адвокати — Дмитро Дінзе та Тарас Омельченко (захисник з 
грудня 2016 року). На засіданні стало відомо, що тепер обвинувачем у справі є особисто 
прокурор Роздольненського району Дмитро Шмельов.

Впродовж засідання був опитаний свідок звинувачення — співробітник карного роз-
шуку Євген Бобров, котрий у протоколі огляду приміщення вказаний як той, хто знайшов 
патрони під час обшуку у помешканні Балуха. Бобров не зміг пояснити свою роль під 
час обшуку та статус, який мав на той момент. Більш того, Бобров підтвердив, що того 
дня він не перебував на службі і усі дії виконував за розпорядженням двох осіб, котрих 
він вважав співробітниками ФСБ. Його свідчення продемонстрували, що до протоколу 
обшуку за його підписом було внесено не всі дії, які він вчиняв. Зокрема, у протоколі не 
зазначено, що Бобров проводив обшук не лише на горищі, але й в будинку активіста. За 
інформацією КПГ, на попередні судові засідання цей «свідок» не з’являвся. 

7 квітня на черговому засіданні адвокат заявив клопотання, в якому на 14 сторінках 
вказав на численні порушення, вчинені під час слідства. Як-от, дізнавач ВД ВМВС РФ по 
Роздольненському району Ухіна О. М. 8 грудня 2016 року розпочала кримінальну справу 
проти Балуха за статтею ст.222 ч.1 КК РФ ще до того, як до МВС надійшли матеріали 
для відкриття справи з УФСБ по Криму. Таким чином, це підтверджує, що кримінальну 
справу було відкрито незаконно та необґрунтовано. Адвокат зажадав повернути справу 
прокуророві для усунення протиріч та порушень, а Балуха негайно звільнити з-під варти.

Суддя «Роздольненського районного суду» Криму Бедрицька М.  О. відвела це кло-
потання. Адвокат подав ще одне клопотання про проведення дактилоскопічної, біологіч-
ної, генетичної та психологічної експертиз, а також обстеження на поліграфі. Через три 
години суддя задовольнила клопотання частково, дозволивши провести дактилоскопічну, 
генетичну та біологічну експертизи вилучених патронів (Додаток 2). Попри те, що, згідно 
КПК РФ, рішення про проведення такої експертизи не може бути оскаржено, прокурор 
подала скаргу на це рішення.

24 квітня Володимира Балуха у СІЗО відвідали представник омбудсмана РФ та крим-
ський «омбудсман». Візит був викликаний зверненням до них адвокатів Балуха за фак-
том дискримінаційного та принизливого для людської гідності ставлення до Балуха як до 
етнічного українця з боку співробітників ІТУ у Роздольному. Він заявив, що співробітники 
зневажали його за те, що він відверто висловлював свої проукраїнські переконання33.

33 http://crimeahrg.org/uk/ukrayinets-baluh-zayaviv-pro-diskriminatsiyu-za-etnichnoyu-oznakoyu-z-boku-pratsivnikiv-itu-v-krimu/ 

http://crimeahrg.org/uk/ukrayinets-baluh-zayaviv-pro-diskriminatsiyu-za-etnichnoyu-oznakoyu-z-boku-pratsivnikiv-itu-v-krimu/
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СВОБОДА СЛОВА ТА ВИСЛОВЛЮВАННЯ ДУМОК*

27 квітня українська активістка Ірина Горелікова повідомила, що співробітники поліції усно 
погрожують їй примусово привести її у поліцію у випадку відмови добровільно з’явитися до від-
ділку поліції Нахімовського району Севастополя35. 28 квітня у «Слідчому відділі Нахімовського 
району Слідчого управління Слідчого Комітету РФ по місту Севастополь» їй повідомили, що 
кримінальну справу стосовно неї планують припинити. Слідчий оповістив її, щодо стосовно неї 
у 2015 році було відкрито карну справу за ст. 319 КК РФ (Образа представника влади) за її 
публікацію 2015 року у соціальній мережі «Одноклассники», що містила різку критику прези-
дента В. Путіна. Проте Горелікова раніше повісток чи то інших документів у рамцях цієї справи 
не отримувала. У присутності адвоката за призначенням Горелікова за рекомендацією слідчо-
го подала клопотання про закриття кримінальної справи через закінчення терміну давнини36.

ПЕРЕШКОДЖАННЯ ЖУРНАЛІСТСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

3 квітня суддя «Залізничного районного суду» Сімферополя Школьная Надія Ігорівна від-
мовила журналісту у дозволі на здійснення фото- та відеозйомки під час засідання у карній 
справі Миколи Семени.

6 квітня в Сімферополі біля Центрального ринку був затриманий журналіст Тарас Ібрагі-
мов, котрий здійснював відео- та фотозйомку масових затримань працівників і відвідувачів 
ринку співробітниками ЗМОП і Національної гвардії. Невідома особа у машкарі дала розпо-
рядження затримати журналіста. Спочатку Ібрагімова спрямували до співробітників ЗМОП, 
котрим він продемонстрував посвідчення журналіста. Після цього його доправили до Цен-
трального ВВС по місту Сімферополь і протримали 3,5 години без складання необхідних 
процесуальних документів. Далі журналіста доправили до Центру МВС РФ з протидії екс-
тремізму. Його відпустили через годину лише після появи адвоката.

СПРАВА МИКОЛИ СЕМЕНИ

3 квітня у «Залізничному районному суді» Сімферополя відбулося перше засідання за 
суттю у справі журналіста Миколи Семени, котрий звинувачується за ч. 2 ст. 280.1 КК РФ 
(Публічні заклики до реалізації дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності РФ 
з використанням ЗМІ) за його статтю у засобах масової інформації. На першому слухан-
ні було допитано двох співробітників ФСБ і двох свідків37. Показання оперативного спів-
робітника ФСБ Хоменка засвідчують, що прослуховування телефону та комп’ютера Семе-
ни було налагоджено раніше термінів, санкціонованих «Верховним судом Криму». Адвокат 
Олександр Попков повідомив, що співробітники ФСБ не змогли назвати законних підстав 
здійснення прослуховування. Як свідки виступили два співробітника місцевого відділу осві-
ти, котрі прочитали статтю, авторство якої, на думку слідчих, належить Семені38. Свідків ця 
стаття обурила, про що вони й повідомили ФСБ.

*  Розділ «Свобода слова та висловлювання думок» підготовлений у співробітництві із Центром інформації 
про права людини: https://humanrights.org.ua/ru

35 https://www.facebook.com/gorelikovruslan/posts/1036911119774886 
36 http://crimeahrg.org/uk/u-krimu-ukrayinska-aktivistka-pobuvala-na-dopiti-u-slidchogo-cherez-posti-u-sotsialniy-merezhi/
37  http://krymsos.com/ru/news/58e27685ad227/ 
38  http://ru.krymr.com/a/27240750.html 

https://www.facebook.com/gorelikovruslan/posts/1036911119774886
http://crimeahrg.org/uk/u-krimu-ukrayinska-aktivistka-pobuvala-na-dopiti-u-slidchogo-cherez-posti-u-sotsialniy-merezhi/
http://krymsos.com/ru/news/58e27685ad227/
http://ru.krymr.com/a/27240750.html
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18 квітня відбулося друге засідання, на якому була опитана одна з понятих. Вона була при-
сутньою при документуванні факту наявності статті в мережі Інтернет. Втім, за її свідченнями, 
частину інформації за неї до протоколу допиту заносив слідчий, а вона підписала протокол. 

СПРАВА ІЛЬМІ УМЕРОВА

У справі Ільмі Умерова, котрого звинувачують за ч. 2 ст. 280.1 КК РФ «Публічні заклики 
до реалізації дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації, 
здійснені із використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж (Інтернет включно)» за 
його привселюдні висловлювання про те, що Крим є територією України, ФСБ позбавила 
його адвоката Миколу Полозова статусу захисника. Окрім того, Слідчий комітет звинува-
чує адвоката за ст. 308 КК РФ (відмова свідка чи потерпілого від надання свідчень). Справу 
було відкрито за заявою слідчого ФСБ Ігоря Скрипки, котрому Полозов відмовився дати 
показання як свідок у справі свого підзахисного Умерова39. 

3 квітня Микола Полозов подав апеляційну скаргу на постанову «Київського районного 
суду» Сімферополя, який відмовив у визнанні незаконними дії слідчого ФСБ Ігоря Скрипки 
щодо адвоката40. 27 квітня «Верховний суд» Криму відмовив у задоволенні цієї скарги41.

Дії слідчого СБ та суддів порушують право Полозова на справедливий судовий розгляд 
і захист адвокатської таємниці, а також право Ільмі Умерова захищати себе за допомогою 
обраного ним захисника. Окрім цього, спроба кримінального переслідування Полозова є 
тиском на адвоката з метою примусити його не дотриматися адвокатської таємниці.

СПРАВА СУЛЕЙМАНА КАДИРОВА

Федеральна служба з фінансового моніторингу РФ внесла активіста Сулеймана Кади-
рова до «Переліку організацій та фізичних осіб, стосовно яких є відомості про їхню причет-
ність до екстремістської діяльності чи тероризму»42. За інформацією Кримськотатарського 
ресурсного центру, після цього Кадиров не може користуватися банківською карткою та 
отримувати пенсію у банку43.

7 квітня Кадирова письмово повідомили щодо продовження термінів слідства за карною 
справою стосовно нього до 7 липня 2017 року за звинуваченням у недотриманні ч. 1 ст. 280 
КК РФ (Публічні заклики до реалізації дій, спрямованих на порушення територіальної ціліс-
ності РФ) через коментарі у соціальній мережі, де він, за заключенням лінгвістичної експер-
тизи, схвально висловлювався про дії кримськотатарського батальйону «Аскер».

СПРАВА ІГОРЯ МОВЕНКА 

6 квітня КПГ стало відомо, що українському активістові Ігорю Мовенку пред’явили зви-
нувачення за 2 ст. 280 КК РФ (Публічні заклики до здійснення екстремістської діяльно-
сті). Стосовно нього обрано запобіжний захід у формі підписки про невиїзд. Карну справу 

39  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1310024205729639 
40  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1344574628941263 
41  https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/1369300316468694 
42  http://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act 
43  http://ctrcenter.org/ru/news/395-sulejmana-kadyrova-vnesli-v-spisok-ekstremistov-i-zablokirovali-bankovskuyu-kartu 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1310024205729639
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1344574628941263
https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/1369300316468694
http://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act
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відкрито за розміщення проукраїнського коментаря, що його, на думку слідчих, Мовенко 
опублікував у групі «Крим Україна» у соціальній мережі «Вконтакте» влітку 2016 року44.

Карна справа засвідчує продовження переслідування активіста. Як-от, 7 вересня 2016 
року Ігоря побили у Севастополі, а потім оштрафували за розміщення символіки україн-
ського батальйону «Азов» на його велосипеді. КПГ встановила, що людина, котра нанес-
ла Мовенку тяжкі тілесні ушкодження, — Володимир Суходольський, колишній співробітник 
підрозділу МВС України «Беркут», на сьогодні — співробітник спецпідрозділу ЗМОП «Бер-
кут» РФ, кандидат у майстри спорту з рукопашного бою та армійського рукопашного бою45.

16 грудня 2016 року співробітники ФСБ здійснили обшуки на робочому місці і в будинку 
Мовенка, під час яких вилучили ноутбук, жорсткі диски, мобільний телефон, сімкарти.

44  http://crimeahrg.org/uk/ukrayintsya-igorya-movenka-v-krimu-zvinuvatili-za-kriminalnoyu-statteyu-za-komentar-vkontakte/
45  http://crimeahrg.org/uk/politsiant-kotriy-pobiv-ukrayinskogo-aktivista-movenka-v-krimu-spivrobitnik-berkuta/ 

http://crimeahrg.org/uk/ukrayintsya-igorya-movenka-v-krimu-zvinuvatili-za-kriminalnoyu-statteyu-za-komentar-vkontakte/
http://crimeahrg.org/uk/politsiant-kotriy-pobiv-ukrayinskogo-aktivista-movenka-v-krimu-spivrobitnik-berkuta/
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СВОБОДА МИРНИХ ЗІБРАНЬ

12 квітня «Департамент суспільних комунікацій міста Севастополь» в особі директо-
ра Андрія Перла відмовив об’єднанню громадян «Анархісти Севастополя» у проведен-
ні публічного заходу. «Анархісти Севастополя» 10 квітня направили на ім’я «голови уряду» 
Севастополя Д. В. Овсянникова повідомлення про намір провести 22 квітня 2017 року на 
площі Ушакова у Севастополі публічний захід «Екологічний пікет». Мета пікету — «пропаган-
да екологічного способу життя та інформування населення про правила поведінки на при-
роді». Де-факто влада відмовила через те, що, за думкою посадовців, захід буде заважати 
прибиранню вулиці46. У такий спосіб, використовуючи удавані причини для відмови у прове-
денні пікету, де-факто влада порушує базові принципи свободи зібрань, зокрема й презумп-
цію на користь проведення зібрань.

5 квітня, після перебування впродовж 10 діб під адміністративним арештом, на свободу 
вийшов активіст Дмитро Кісієв, координатор суспільної ініціативи «Навальний 2018. Крим» 
і організатор поодиноких арештів проти корупції у Сімферополі. Він був затриманий 26 
березня та засуджений «Залізничним районним судом» до 10 діб адміністративного арешту 
за ст. 19.3 КпАП РФ (Непокора законному розпорядженню співробітника поліції)47. 14 квіт-
ня «Верховний суд» Криму відмовив у задоволенні апеляційної скарги Кісієва та залишив 
чинним вирок суду першої інстанції48.

29 квітня Дмитро Кісієв був знову затриманий у Сімферополі. Адвокат Олексій Ладін 
повідомив, що Кісієва затримали дорогою на навчання. Співробітник патрульної служби у 
своєму рапорті вказує такі причини для затримання: «… була виявлена раніше невідома нам 
молода людина, одягнена не за сезоном, а саме: чорне драпове пальто, зимовий светр, мав 
блідий вигляд обличчя та неспокійний, збуджений стан». Таким чином, співробітники поліції 
не змогли назвати законних підстав для затримання, а їхні дії йшли всупереч ч.1 ст. 13 ФЗ 
«Про поліцію», (що де-факто діє в Криму). Того ж дня суддя «Залізничного районного суду» 
Сімферополя Марія Домнікова визнала Кісієва винним у порушенні ч. 1 ст. 19.3 КпАП РФ 
(Непокора законному розпорядженню співробітника поліції) та приговорила до адміністра-
тивного арешту на 15 діб49.

29 квітня був також затриманий Олексій Єфремов, активіст руху у підтримку Олексія 
Навального. Єфремов вже затримувався 26 березня та засуджувався до штрафу за звину-
ваченням у порушенні ч. 1 ст. 19.3 КпАП РФ (Непокора законному розпорядженню співро-
бітника поліції). На цей раз Єфремова звинуватили у порушенні ст. 20.2 КпАП РФ (Порушен-
ня встановленого порядку проведення мітингу) за участь в акції «Набрид». Проте Єфремов 
стверджував, що не мав наміру брати в ній участь50. Окрім того, його звинуватили у пору-
шенні ч.1 ст.19.3 КоАП РФ (Непокора законному розпорядженню співробітника поліції)51. 
Суд засудив активіста до адміністративного арешту терміном на 10 діб.

46  http://crimeahrg.org/uk/aktivistam-u-sevastopoli-vlada-vidmovila-u-zdiysnenni-ekologichnogo-piketu/
47 http://ru.krymr.com/a/news/28414130.html
48 http://ru.krymr.com/a/news/28429573.html
49 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1238789579571758
50 https://vk.com/krimoved?w=wall64972578_10760
51 https://vk.com/krimoved?w=wall64972578_10770
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СВОБОДА СОВІСТІ І РЕЛІГІЇ

20 квітня Верховний суд РФ визнав екстремістською організацію «Управлінський центр 
свідків Ієгови в Росії». Суд ухвалив ліквідувати її та заборонити діяльність на території 
РФ52. Також суд ухвалив перетворити на прибуток держави майно організації. Заборона 
поширюється і на 22 організації «Свідків Ієгови», що знаходяться в Криму53. За інформацією 
порталу «Свідки Ієгови в Росії», на території Криму мешкає 8000 віруючих, котрі належать 
до цієї релігійної течії.

52  https://ria.ru/incidents/20170420/1492720045.html 
53  https://www.jw-russia.org/news/17033011-120.html 
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ПОРУШЕННЯ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА

ПРИМУСОВЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

Стаття 3 Протоколу № 4 до Конвенції про захист прав людини та основних свобод «Про 
забезпечення деяких прав і свобод окрім тих, що вже додані до Конвенції» та Протокол № 1 
до неї забороняють висилку людей з території держави, громадянами якої вони є. Стаття 
49 IV Женевської конвенції забороняє депортацію осіб з окупованої території на територію 
держави, що окупує. КПГ продовжує фіксувати порушення цих норм в Криму. 

Громадянин України Андрій Лугін на момент окупації відбував покарання у формі довіч-
ного позбавлення волі у Сімферопольському СІЗО. 24 квітня оголосив «сухе голодування» 
на знак протесту проти примусу його до громадянства РФ та етапування його до колонії на 
території РФ. Він зажадав передати його для відбування покарання до колонії на підкон-
трольній Україні території54. З таких самих мотивів голодування оголосив Юрій Михайлов, 
котрий теж відбуває покарання в СІЗО55.

26 квітня дружина Андрія Лугіна повідомила КПГ, що під час спроби його перевезення 
Лугін перерізав собі горло. Він був доправлений у тяжкому стані до відділення реанімації 
Сімферопольської міської лікарні № 656 (Додаток 3).

Юрій Михайлов, попри оголошене голодування, 26 квітня був відправлений до РФ, в 
колонію на острові «Огненный».

Недім Халілов продовжує перебувати у спеціальному розподільнику у Краснодарсько-
му краї після примусового перевезення з Криму за «перевищення терміну перебування на 
території РФ». Його ситуація ускладнюється тим, що в Криму його засудили як громадянина 
Узбекистану, хоча таким він не є з 2009 року. З цієї причини влада РФ не змогла депортува-
ти його до Узбекистану. Проте повернути його до Криму, де він мешкав з 1986 року, росій-
ська влада відмовляється57.

ПРИМУС ДО СЛУЖБИ ТА ПРОПАГАНДА НА КОРИСТЬ ДОБРОВІЛЬ-
НОГО ВСТУПУ ДО АРМІЇ ДЕРЖАВИ, ЩО ОКУПУЄ

01 квітня розпочалася весняна кампанія з призову мешканців Криму до збройних сил 
РФ. Влада РФ планує призвати навесні 2017 року до лав ЗС РФ 2400 кримчан у віці від 18 
до 27 років. У цьому році кримчан будуть розподіляти не тільки у частини ЗС РФ в Криму, 
але й переміщувати їх у частини на території РФ58, що порушує ст. 49 и ст. 51 Женевської 
Конвенції IV. 

10 квітня призначений РФ «військовий комісар» Криму Анатолій Малолєтко заявив59, 
що стосовно одного громадянина України, котрий мешкає в Криму, відкрито кримінальну 
справу за ухиляння від служби в ЗС РФ, а близько 200 громадян вважаються тими, які «не 
отримали» повістки. Також він повідомив, що близько 20 осіб будуть служити за межами 

54  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=785815131587048&id=100004757052466 
55  http://crimeahrg.org/uk/goloduvannya-v-sizo-simferopolya-rozpochali-krimchani-lugin-i-mihaylov/
56  http://ru.krymr.com/a/news/28452978.html 
57  http://ru.krymr.com/a/28451497.html 
58  https://ria.ru/defense_safety/20170401/1491249815.html 
59  https://video.img.ria.ru/Out/Flv/direct/2017_04_10_t_r2u1rfpa.5qy.mp4 (21:00 — 24:00)

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=785815131587048&id=100004757052466
http://crimeahrg.org/uk/goloduvannya-v-sizo-simferopolya-rozpochali-krimchani-lugin-i-mihaylov/
http://ru.krymr.com/a/news/28452978.html
http://ru.krymr.com/a/28451497.html
https://ria.ru/defense_safety/20170401/1491249815.html
https://video.img.ria.ru/Out/Flv/direct/2017_04_10_t_r2u1rfpa.5qy.mp4
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Криму — на території РФ. «Начальник відділу підготовки та призову громадян на військову 
службу військового комісаріату Криму» Вадим Мєшалкін, як і Анатолій Малолєтко, підтвер-
див, що кримчани, котрі призивалися, мають українське громадянство, та де факто владі 
про це відомо.

ОБМЕЖЕННЯ СТОСОВНО ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ З БОКУ 
ВОЄНІЗОВАНИХ ФОРМУВАНЬ

26 квітня озброєні люди оточили частину житлового мікрорайону Марат-4 у Керчі. У зоні 
оточення опинилися кілька житлових будинків, школа та дитячий садок. На момент прове-
дення операції діти перебували у навчальних закладах. В результаті впродовж 2 годин меш-
канці не могли повернутися додому, батьки — забрати дітей зі школи та дитячого садка. За 
словами свідків, був відсутній мобільний зв’язок. Окрім того, озброєні люди погрожували 
журналістам, котрі фіксували те, що відбувається, на відео60.

НАД ОГЛЯДОМ ПРАЦЮВАЛИ:

Ольга Скрипник, координатор Кримської правозахисної групи;
Віссаріон Асєєв, аналітик Кримської правозахисної групи;
Олександр Сєдов, аналітик Кримської правозахисної групи.

60  https://www.youtube.com/watch?v=GP8fccFu9Cw 

https://www.youtube.com/watch?v=GP8fccFu9Cw
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3. ДОДАТКИ

ДОДАТОК 1

Відповідь заступника військового прокурора Чорноморського флоту 
Мартинова П.В. про повернення матеріалів перевірки в СК РФ щодо 

Чорноморського флоту за фактом заяви Євгена Панова про застосування 
до нього тортур, 07 березня 2017 року
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ДОДАТОК 2

Фрагмент постанови «Роздольненського районного суду» 
від 07 квітня 2017 року про призначення дактилоскопічної, 

біологічної, генетичної та психологічної експертиз
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ДОДАТОК 3

Виписаний епікриз (медичний висновок)  
про стан здоров’я Андрія Лугина
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