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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 публі-
кації і поширення аналітичних та інформаційних матеріалів про ситуацію з правами люди-
ни 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 люди-

ни;
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

арешТи

3 листопада суддя «Євпаторійського міського суду» Людмила Володимирівна Кротова 
визнала українця Сергія Васильченка винним у скоєнні адміністративного правопорушен-
ня, передбаченого ст. 20.29 КоАП РФ «Виготовлення і розповсюдження екстремістських 
матеріалів». Активіст анархічного руху Васильченко був засуджений до покарання у формі 
десяти діб адміністративного арешту за публікацію в соцмережі (Додаток 1). Суддя про-
ігнорувала те, що аудіо-записи, оприлюднені Васильченком, було додано до списку екстре-
містських матеріалів через 19 місяців після публікації Васильченка. Суддя не взяла до уваги 
й те, що у протоколі про адміністративне правопорушення відсутня інформація про понятих 
і підписи Сергія Васильченка, а також не вказано на обставини виявлення та здійснення 
«правопорушення». Васильченко відбув 10 діб адміністративного арешту і вийшов на сво-
боду 13 листопада. Активіст і його адвокат переконані у незаконності та необґрунтованості 
рішення суду. 14 листопада захисник подав скаргу на рішення «Євпаторійського міського 
суду», де було ясно вказано на брутальні процесуальні порушення. Окрім того, адвокат про-
демонстрував те, що наведені судом посилання на інтернет-матеріали є недійсними і вига-
даними, а на день оприлюднення активістом публікації в соціальній мережі ці матеріали не 
були екстремістськими.

22 листопада суддя «Верховного суду» Криму Євген Геннадійович Павловський розгля-
нув скарги і ухвалив залишити в силі вирок щодо Васильченка 1.

Важливо зауважити, що протокол про адміністративне правопорушення щодо Василь-
ченка склав майор Р.Р. Шамбазов, котрий вже неодноразово фігурував у політично вмотиво-
ваних кримінальних і адміністративних справах проти українських активістів.

обшуКи

14 листопада було здійснено обшук в мечеті «Хан Джамі» в Євпаторії. Імам мечеті Ель-
мар Назімович Абдулганієв повідомив, що о 19:00 до мечеті увійшли троє чоловіків, один з 
котрих назвався співробітником прокуратури, двоє інших — співробітниками ФСБ РФ. Вони 
заявили про намір здійснити обшук, але жодних належних документів не надали. Напере-
додні їхнього візиту у мечеті було вимкнено електрику. Прибулим запропонували почекати 
із обшуком до поновлення електропостачання. Проте вони заявили, що квапляться, і про-
вели обшук в темряві без понятих. Впродовж обшуку один із співробітників ФСБ заявив, 
що під килимом натрапив на заборонену релігійну літературу. Очевидці оприлюднили відео 
обшуку2. Електропостачання було відновлено негайно після обшуку. Пізніше імам з’ясував, 
що заборонену літературу приніс і полишив у приміщенні мечеті такий собі Асан, мешканець 

1 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=218383072&delo_id=1502001&new=0&text_
number=1
2 https://www.youtube.com/watch?v=-JiPbu2ocdA&featu 

https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=218383072&delo_id=1502001&new=0&text_number=1
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=218383072&delo_id=1502001&new=0&text_number=1
https://www.youtube.com/watch?v=-JiPbu2ocdA&featu
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м. Бахчисарай. За словами Асана, три книги, що їх було виявлено під час обшуку, він знай-
шов у маршрутці і приніс їх до мечеті з наміром показати їх імаму3. 

24 листопада представники МВС затримали імама мечеті «Хан Джамі» ельмара абдул-
ганієва. Оприлюднене відео затримання4 засвідчує, що під час цієї дії не оголошувалися 
причини затримання, був відсутній належний процесуальний документ. Абдулганієва допро-
вадили до суду. Особи, котрі супроводжували Абдулганієва, не були допущені на засідання 
суду. Суддя Руслан Мавліч Ізмайлов визнав Абдулганієва винним у зберіганні та поширен-
ні екстремістської літератури (ст. 20.29 КоАП РФ)5. За словами Абдулганієва, суддя надав 
йому півгодини на пошук адвоката, але імам був не в змозі за цей час відшукати захисника. 
На опублікованому відео зафіксовано запис Аметхана Альмежітова. Він сповіщає, що на суді 
його репрезентували як свідка проти Абдулганієва, і нібито він заявив, що імам поширює 
екстремістську літературу. Проте сам Альмежітов повідомив суду, що він цього не говорив. 
Суддя відмовив Альмежітову в ознайомленні із своєю заявою для ідентифікації власного 
підпису. На відео Альмежітов розповів, що віднайдені книги він бачив лише в руках співро-
бітника ФСБ РФ.

3 http://krimsegodnya.ru/religiia/religiia/obrashchenie-imama-khan-dzhami-k-glave-respubliki-krym-aksenovu-s-v-2 
4 https://www.youtube.com/watch?v=tF4xMMlKqkM
5 https://evpatoriya--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=215925107&delo_id=1500001 

http://krimsegodnya.ru/religiia/religiia/obrashchenie-imama-khan-dzhami-k-glave-respubliki-krym-aksenovu-s-v-2
https://www.youtube.com/watch?v=tF4xMMlKqkM
https://evpatoriya--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=215925107&delo_id=1500001
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ПОлІТИчНО мОТИВОВАНІ КРИмІНАлЬНІ ПЕРЕСлІДУВАННя

«СпраВа 26 люТоГо»

У Криму тривають судові засідання у «справі 26 лютого», що була розділена на два про-
цеси: перший — у справі заступника голови Меджлісу кримських татар ахтема чийгоза як 
«організатора заворушень» біля парламенту Криму, друге — у справі інших фігурантів (серед 
яких алі асанов і Мустафа Дегерменджі) як «учасників масових заворушень».

У справі Ахтема Чийгоза суддя Віктор Іванович Зіньків так і не уможливив для Чийгоза 
його особисту присутність у залі суду, він бере участь тільки у засіданнях лише через відео-
зв’язок. Протягом листопада в суді заслуховували свідків.

У листопаді розпочато слухання у справі алі асанова, Мустафи Дегерменджі, арсена 
юнусова, ескендера емірвалієва і ескендера Кантемирова, яке було виділено в окреме 
провадження.

18 листопада в «Центральному районному суді» Сімферополя прокурор Іванцов висунув 
звинувачення п’ятьом учасникам мітингу 26 лютого 2014 року в Сімферополі. Підсудних Алі 
Асанов, Мустафа Дегерменджі, Арсен Юнусов, Ескендер Емірваліев і Ескендер Кантеми-
ров звинувачують за ч. 2 ст. 212 «Участь у масових заворушеннях». Після оголошення висно-
вку обвинувачення Алі Асанов заявив, що сутність документу йому не зрозуміла, провину він 
не визнає та відмовляється від свідчення у суді.

Мустафа Дегерменджі зазначив, що для нього є незрозумілою кваліфікація злочи-
ну, зокрема, неясно, у недотриманні громадського ладу якої саме країни звинувачує його 
російська влада6.

 «СпраВа ХІЗб уТ-ТаХрІр»

За «справою Хізб-ут-Тахрір» в ув’язненні перебувають 19 осіб — руслан Зейтулаєв, рус-
тем Ваіт, нурі примов, Ферат Сайфулаєв (винесені обвинувальні вироки), енвер бекі-
ров, Вадим Сірук, Муслім алієв, емір-усеин Куку, рефат алімов, арсен Джеппаров, 
енвер Мамутов, ремзі Меметов, Зеврі абсеітов, рустем абільтаров, Тимур абдуллаєв, 
рустем Ісмаїлов, айдер Саледінов, узеір абдуллаєв і еміль Джемаденов (перебувають 
під вартою). Їх звинувачують за ч.1 ст. 205.5 КК РФ (Створення терористичної організації) 
та / чи ч.2 ст. 205.5 КК РФ (Участь у терористичній організації).

3 листопада адвокат Еміль Курбедінов повідомив, що його підзахисному Вадиму Сіру-
ку слідчий ФСБ показав постанову про призначення примусової стаціонарної психіатричної 
експертизи щодо шістьох мусульман, котрих звинувачують у межах справи Хізб-ут-Тахрір. Це 
М.Н. Алієв, В.А. Сірук, І.М. Бекіров, Е-У.К. Куку, Р.М. Алімов, А.Б. Джеппаров7. Усіх шістьох 
було затримано на території Великої Ялти 12 лютого і 18 квітня 2016 року.

17 листопада на примусову психіатричну експертизу направили Мусліма Алієва. 21 
листопада адвокат Едем Семедляєв розповів про перебіг цієї психіатричної експертизи в 
«Кримській республіканській клінічній психіатричній лікарні №1». Він повідомив, що лікарі 

6 https://humanrights.org.ua/ru/material/v_simferopole_pjaterym_krymskim_tataram_predjavili_obvinenije_po_delu_26_fevralja 
7 https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1251810428216885 

https://humanrights.org.ua/ru/material/v_simferopole_pjaterym_krymskim_tataram_predjavili_obvinenije_po_delu_26_fevralja
https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1251810428216885
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впродовж експертизи ставлять його підзахисному запитання, що торкаються кримінальної 
справи. Так, Алієва запитують, чи є він членом Хізб ут-Тахрір, як він ставиться до муфтія 
Криму, до ІГІЛ, до шиїтів. Адвокат переконаний, що ці питання лікарі ставлять за вказів-
кою слідчих8.

17 листопада Арсена Джеппарова доправили до міської лікарні Сімферополя №6, де під 
загальним наркозом зробили йому необхідну операцію та повернули до СІЗО 9.

24 листопада адвокат Еміль Курбедінов повідомив, що Рефата Алімова і Арсена Джеппа-
рова вивезли на примусову психіатричну експертизу 10.

«СпраВа уКраїнСьКиХ ДиВерСанТІВ»

1 листопада адвокати Євгена панова Ольга і Дмитро Дінзе прибули для участі у слідчих 
діях до ФКУ СІЗО-2 ФСВП Росії міста Москва спільно із адвокатом з Сімферополя. Адво-
кати змушені були чекати зустрічі із Пановим близько трьох годин. Проте слідчий СВ УФСБ 
Росії по Республіці Крим і м. Севастополю Костянтин Валерійович Селіванов вирішив здій-
снювати процесуальні дії в будівлі Слідчого управління ФСБ Росії.

Коли адвокати приїхали до СУ ФСБ Росії, співробітник ФСБ Росії оповістив їх, що слід-
чі дії буде допущено лише захисника із Сімферополя. Адвокат довів до відома слідчого 
Селіванова, що в слідчих діях мають брати участь також адвокати Ольга і Дмитро Дінзе. 
Але слідчий Селіванов відмовився взяти документи від адвокатів Дінзе і не забезпечив їм 
зустріч із підзахисним. Тобто слідчий Селіванов порушив право Євгена Панова на захист. 
Адвокати Дінзе надали належні скарги на дії слідчого.

МЗС України заявило, що Євгена Панова в СІЗО Москви примусили написати заяву про 
відмову від репрезентації його інтересів консульськими посадовими особами України, чим 
українець був позбавлений права на консульський захист11. МЗС України зажадало від Росії 
створити необхідні умови для дотримання прав громадянина України, негайно допустити до 
в’язня консульських посадових осіб України у відповідності до міжнародних зобов’язань РФ.

Інший фігурант «справи диверсантів», редван Сулейманов після арешту підозрювався в 
диверсії. Однак адвокат Еміль Курбедінов повідомив, що зараз Сулейманова звинувачують 
за ч. 2 ст. 207 КК РФ — «неправдиве повідомлення про терористичний акт».

Кримська правозахисна група (КПГ) змогла підтвердити інформацію про те, що у серпні у 
«справі українських диверсантів» був затриманий ще один громадянин України –мешканець 
Харківської області Володимир присич12. Він перебуває у СІЗО Сімферополя.

10 листопада ФСБ Росії заявила про затримання в Криму нової групи «українських 
диверсантів»»13. У прес-службі ФСБ затриманих назвали членами «диверсійно-терорис-
тичної групи Головного управління розвідки Міноборони України», котрі нібито планували 
диверсійні акції на об’єктах військової інфраструктури та життєзабезпечення Криму. Мініс-

8 https://www.facebook.com/100004757052466/videos/690828544419041/ 
9 http://ru.krymr.com/a/news/28130715.html 
10 https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1275326042531990 
11 http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/52270-komentar-mzs-shhodo-nedopusku-konsulysykih-posadovih-osib-ukrajini-do-nezakonno-
utrimuvanogo-v-rosiji-gromadyanina-ukrajini-jevgena-panova 
12 http://crimeahrg.org/v-avguste-po-delu-diversantov-v-kryimu-byil-zaderzhan-harkovchanin/ 
13 http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10437879%40fsbMessage.html 

https://www.facebook.com/100004757052466/videos/690828544419041/
http://ru.krymr.com/a/news/28130715.html
https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/posts/1275326042531990
http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/52270-komentar-mzs-shhodo-nedopusku-konsulysykih-posadovih-osib-ukrajini-do-nezakonno-utrimuvanogo-v-rosiji-gromadyanina-ukrajini-jevgena-panova
http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/52270-komentar-mzs-shhodo-nedopusku-konsulysykih-posadovih-osib-ukrajini-do-nezakonno-utrimuvanogo-v-rosiji-gromadyanina-ukrajini-jevgena-panova
http://crimeahrg.org/v-avguste-po-delu-diversantov-v-kryimu-byil-zaderzhan-harkovchanin/
http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10437879%40fsbMessage.html
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терство оборони України спростувало ці заяви. 9 листопада ФСБ РФ в Севастополі затри-
мала громадян України, мешканців Криму Дмитра штиблікова, олексія бессарабова, 
Володимира Дудку. 10 серпня ФСБ поширила в ЗМІ відео затримання та обшуку в кварти-
рі Дмитра Штиблікова14. 

«Ленінський районний суд» Севастополя щодо трьох затриманих обрав запобіжний захід 
у формі перебування під вартою терміном у 2 місяці. 14 листопада ФСБ РФ оприлюдни-
ла відео допитів Дмитра Штиблікова15 та Олексія Бессарабова16. Опубліковані відео-фраг-
менти засвідчують зловживання процесуальними нормами кримінально-процесуального 
законодавства РФ, демонструють постановочний характер допиту, використання запитань, 
що наштовхують на відповідь, законодавчо заборонених. Крім того, розповсюдження у ЗМІ 
відео, що в них затримані на стадії слідства презентуються як винні, є брутальним порушен-
ням презумпції невинності.

Родичі затриманих мешканців Севастополі неодноразово повідомляли про адвокатам на 
запрошення у їхній роботі чинять перешкоди. Так, рідні Дмитра Штиблікова долучили до його 
захисту адвоката Олександра Попкова. Але правника так і не допустили до підзахисного. 
Слідчий заявив, що Штибліков нібито відмовився від послуг захисника, але адвокат і родичі 
впевнені, що на Штиблікова впливають задля його відмови від адвокатів на запрошення17.

Родичі Володимира Дудки також повідомили, що адвокат на запрошення Оксана Желез-
няк першими днями не могла відвідати підзахисного. Його, як і інших затриманих, ховали від 
адвокатів в ізоляторі тимчасового утримання (ІТУ) Бахчисарая, тоді як за рішенням суду про 
запобіжний захід затримані мали перебувати чи в СІЗО Сімферополя, чи то в ІТУ Севасто-
поля. Крім того, син Володимира Дудки повідомив, що його батька силують відмовитися від 
адвоката, запрошеного сином. Через шість днів адвокат на запрошення домоглася зустрічі 
з Володимиром Дудки. Проте перешкоджання відвідуванню підзахисного є значним пору-
шенням права на захист.

Стан здоров’я Володимира Дудки викликає серйозні побоювання, тому що він хворіє на 
тахікардію і виразку. Напередодні арешту він звертався за медичною допомогою з причини 
загострення виразкової хвороби. Відсутність в ІТУ медичної допомоги ставить під загрозу 
його життя і здоров’я.

25 листопада «Міський суд» Севастополя відмовив у заміні запобіжного заходу у формі 
утримання під варту щодо Володимира Дудки на домашній арешт чи заставу18. 

15 листопада ФСБ РФ затримала ще двох громадян України — Гліба шаблія і олексія 
Стогнія. Російські ЗМІ оприлюднили відео з допитами Шаблія і Стогнія, що відображають 
аналогічні з допитами Штиблікова і Бессарабова порушення у проведення цієї процедури19. 
Їм також було обрано запобіжний захід у вигляді двох місяців пеербування під вартою.

24 листопада ФСБ РФ опублікувала інформацію про затримання мешканця Севасто-
поля леоніда пархоменка20. ФСБ РФ підозрює його у тому, що він «збирав і передавав 

14 https://www.youtube.com/watch?v=S8dV9Z45qeI&t=123s 
15 https://www.youtube.com/watch?v=CE8ThYL-Bes&t=11s 
16 https://www.youtube.com/watch?v=PMza0nZNwMM 
17 http://ru.krymr.com/a/news/28130998.html 
18 http://gs.sev.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=134 
19 http://russia.tv/video/show/brand_id/5206/episode_id/1435087/video_id/1544403/viewtype/picture/ 
20 http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10438043%40fsbMessage.html 

https://www.youtube.com/watch?v=S8dV9Z45qeI&t=123s
https://www.youtube.com/watch?v=CE8ThYL-Bes&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=PMza0nZNwMM
http://ru.krymr.com/a/news/28130998.html
http://gs.sev.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=134
http://russia.tv/video/show/brand_id/5206/episode_id/1435087/video_id/1544403/viewtype/picture/
http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10438043%40fsbMessage.html
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іноземній спецслужбі відомості про діяльність Чорноморського флоту, що становлять дер-
жавну таємницю». ФСБ РФ порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаче-
ного ст. 275 КК РФ «Державна зрада». На цей момент невідомо, чи пов’язано затримання 
Пархоменка зі «справою диверсантів».

Таким чином, в листопаді було оголошено про дев’ять затриманих у «справі українських 
йдиверсантів». У серпні 2016 року було затримано громадян України Євгена Панова, 
Андрія Захтейя, Редвана Сулейманова, Володимира Присич. У листопаді 2016 року взя-
то під варту громадяни України Дмитро Штибліков, Олексій Бессарабов, Володимир Дуд-
ка, Гліб Шаблій, Олексій Стогній. По затриманню Леоніда Пархоменка нової інформації про 
його справі не було зафіксовано.
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СВОБОДА СлОВА ТА ВИСлОВлюВАННя ДУмОК*

8 листопада стало відомо, що Слідчим відділом Київського району Сімферополя Голов-
ного слідчого управління СК РФ по Криму відкрито кримінальну справу щодо генерального 
директора ТОВ «ГРАНД МЕДІА», ТОВ «ПРОМЕДІА», ТОВ «Ніка Медіа» олексія амеліна. 
Його підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст. 291 КК РФ «дача хабаря посадо-
вій особі особисто за вчинення завідомо незаконних дій».

СК РФ заявив, що 3 листопада 2016 року Амелін передав співробітникові Роскомнадзо-
ра по Криму і місту Севастополь кошти у розмірі 40 тисяч рублів за приховування інформації 
та не притягнення до адміністративної відповідальності, а також невидачу приписів про усу-
нення виявлених переступлень закону на очолюваних ним підприємствах22.

Олексій Амелін контролює основні FM-радіочастоти в Криму. Натепер невідомо, чи може 
ця кримінальна справа бути засобом переслідування Амеліна за його професійну діяльність.

перешКоДжання журналІСТСьКІй ДІяльноСТІ

10 листопада адміністрація міста Джанкой на офіційному сайті опублікувала оголошен-
ня про заплановане антитерористичне навчанні у місті23. У повідомленні зауважено, що на 
період навчань фото- і відео-фіксацію заборонено, а порушники притягатимуться до відпо-
відальності. Це локалізує роботу журналістів, а також суперечить діючому де-факто в Криму 
законодавству, що передбачає обмеження на фото- і відео-зйомку антитерористичних дій 
тільки в умовах запровадження правового режиму «контртерористичної операції».

23 листопада в «Центральному районному суді» Сімферополя перед черговим засідан-
ням у «справі 26 лютого» судові пристави, ігноруючи прохання родичів і наявність вільного 
місця, перешкоджали журналісту антону наумлюку пройти до будівлі суду з фотоапаратом 
та потрапити до залу засідань. Після засідання журналіст брав інтерв’ю у адвоката Едема 
Семедляєва і зафіксував на камеру виїзд автомобілю для перевезення підозрюваних і обви-
нувачуваних (автозак). По цьому один з приставів передав через адвоката погрозу на адре-
су журналіста, що у випадку публікації цього відео в мережі Internet газетяр більше не мати-
ме доступу до будівлі суду.

СпраВа ІльМІ уМероВа

2 листопада Ільмі умерову було винесено нову постанову про притягнення у статусі 
обвинуваченого, де уточнюється звинувачення з урахуванням результатів лінгвістичної екс-
пертизи24. Експертизу здійснювали представники ФСБ і дійшли висновку, що висловлюван-
ня Умерова на телеканалі АТР містять ознаки екстремізму. Раніше проти нього було відкрито 
кримінальну справу за ч. 2 ст. 280.1 КК РФ «Публічні заклики до здійснення дій, спрямо-
ваних на порушення територіальної цілісності РФ, вчинені з використанням інформаційно- 

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

22 http://sledcomrf.ru/news/262503-predprinimatel-podozrevaetsya-v-dache.html 
23 http://dzhankoy.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/347572.htm
24 https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/videos/1250397018358226/ 

https://humanrights.org.ua/ru
http://sledcomrf.ru/news/262503-predprinimatel-podozrevaetsya-v-dache.html
http://dzhankoy.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/347572.htm
https://www.facebook.com/emil.kurbedinov/videos/1250397018358226/
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телекомунікаційних мереж (Інтернет включно)» за його громадські висловлювання про те, що 
Крим є територією України. 

Раніше слідчий ФСБ РФ І. Скрипка мав намір притягнути адвоката Ільмі Умерова Миколу 
Полозова як свідка у справі Умерова. Адвокат подав скаргу до суду. Він переконаний, що 
це незаконна спроба позбавити Умерова захисту та засіб тиску з боку органів ФСБ. Відо-
мості про Умерова, що ними володіє адвокат, захищені адвокатською таємницею, тому що 
отримані внаслідок надання підзахисному юридичної допомоги. Тому адвокат не має права 
їх розголошувати і не в змозі виступати свідком у тій самій справі. 9 вересня «Київський 
районний суд» Сімферополя визнав незаконною вимогу слідчого залучити адвоката як свід-
ка у справі його підзахисного Умерова. Проте слідчий оскаржив це рішення.

3 листопада адвокат Микола Полозов опублікував повідомлення судді «Верховного суду» 
Криму Олени Олександрівни Прибилової про необхідність для Полозова з’явитися 8 лис-
топада до суду25. 8 листопада в суді розглядалася апеляція на рішення суду, що ним дії 
слідчого І. Скрипки із притягнення адвоката як свідка у справі Ільмі Умерова були визнані 
незаконними. 8 листопада суддя «Верховного суду» Криму Є.О. Прибилова задовольнила 
скаргу слідчого ФСБ І. Скрипки і прокурора О. Пакули і повернула справу до суду першої 
інстанції на новий розгляд 26.

СпраВа олеКСІя шеСТаКоВича

1 листопада суддя «Верховного суду» Криму Наталія Анатоліївна Терентьєва залишила 
чинним рішення «Залізничного суду» Сімферополя щодо олексія шестаковича за опри-
люднення публікації в соціальній мережі 2010 року27. Йому інкриміновано порушення ст. 
20.29 КоАП РФ (Виготовлення та зберігання екстремістських матеріалів). Суд проігнорував 
ті факти, що Крим у 2010 році був під юрисдикцією України, а опубліковане Шестаковичем 
відео було додано до списку екстремістських матеріалів лише 2013 року.

Шестакович подав запит в «Залізничний районний суд» Сімферополя про надання йому 
постанови, на підставі якої у нього в квартирі 26 жовтня 2016 відбувся обшук. Суд відповів, 
що такої інформації не має, і порадив активісту звернутися за цими відомостями до органів, 
що провадили обшук28. У МВС Шестаковича оповістили, що не зобов’язані надавати копію 
постанови суду. Проте співробітники поліції при здійсненні обшуку зобов’язані надати доку-
мент, що є підставою для обшуку.

29 листопада представники ФСБ РФ викликали Шестаковича до Центру з боротьби із 
екстремізмом для того, щоб він забрав вилучені під час обшуку 26 жовтня жорсткі диски з 
комп’ютера.

25 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1179467125452015&set=a.135081823223889.25934.100001662173833&type=3&theat
er&__mref=message_bubble 
26 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=218391442&delo_id=4&new=4&text_
number=1
27 h t tps : / / vs - -k rm.sudr f . ru /modu les .php?name=sud_de lo&s rv_num=1&name_op=doc&number=218378511&de lo_
id=1502001&new=0&text_number=1 
28 https://www.facebook.com/aleksej.shestakovich/posts/1246609908735707?pnref=story 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1179467125452015&set=a.135081823223889.25934.100001662173833&type=3&theater&__mref=message_bubble
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1179467125452015&set=a.135081823223889.25934.100001662173833&type=3&theater&__mref=message_bubble
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=218391442&delo_id=4&new=4&text_number=1
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=218391442&delo_id=4&new=4&text_number=1
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=218378511&delo_id=1502001&new=0&text_number=1
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=218378511&delo_id=1502001&new=0&text_number=1
https://www.facebook.com/aleksej.shestakovich/posts/1246609908735707?pnref=story
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СВОБОДА мИРНИх зІБРАНЬ

2 листопада помічник прокурора Сімферополя Олексій Юрійович Пучков передав крим-
ському активісту Олексію Шестаковичу чергове попередження про неприпустимість орга-
нізації спілкою анархістів несанкціонованих мітингів29. Попередження було зроблено на під-
ставі інформації Центру з протидії екстремізму МВС. За словами Шестаковича, це третє 
таке попередження. Він розповів, що інформація Центру з протидії екстремізму не відпові-
дає реаліям та не підтверджується жодними фактами.

9 листопада суддя «Верховного суду» Криму Катерина Григорівна Тимошенко залиши-
ла чинним рішення «Бахчисарайського районного суду» щодо Марлена асанова30. Його 
визнали винним за ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (Участь у несанкціонованому зібранні) за те, що 
він підоспів на місце проведення обшуків і затримань 12 травня 2016 року в Бахчисараї. 
28 серпня 2016 року суддя «Бахчисарайського районного суду» Марина Ігорівна Нікіщенко 
ухвалила відповідне рішення та призначила М. Асанову штраф розміром 20 000 рублів. Суд-
дя Нікіщенко також засудила за аналогічне «правопорушення» до покарання у формі штрафу 
Є.Ю. Білялова та Сейрана Салієва, котрий 12 травня 2016, перебуваючи у мечеті, закликав 
людей продемонструвати солідарність із затриманими мусульманами.

23 листопада група громадян передала до адміністрації міста Євпаторія повідомлення 
про намір організувати 26 листопада пікет біля будівлі відділу МВС РФ у місті Євпаторія. У 
повідомленні було заявлено кількість учасників акції — 10–15 осіб, а також зазначено мету 
пікету — «привернути увагу громадськості до політичних репресій» (Додаток 2). Адміністра-
ція міста Євпаторія відмовила в узгодженні пікету, мотивуючи рішення тим, що обране акти-
вістами місце не входить до переліку місць, санкціонованих для публічних заходів (Додаток 
3). Проте майданчики, де офіційно дозволено організовувати громадські акції, унеможлив-
люють звернення пікетників до цільової аудиторії, а саме — до співробітників МВС. Оскіль-
ки участь у неузгодженому пікеті передбачає адміністративне покарання, активісти змушені 
були відмовитися від організації акції. 26 листопада на місці біля будівлі ОМВД, запланова-
ному для громадського заходу, відбувся лише одиночний пікет, що не потребує узгодження 
з адміністрацією. Співробітники поліції не перешкоджали проведенню одиночної акції31. 

28 листопада активістка Ганна шаульська повідомила, що місцева влада переслідує 
її за участь у мітингу. 20 серпня співробітники поліції розігнали мітинг «Обдурений Крим» 
в Сімферополі, учасники якого прагнули висловити власне невдоволення діями місцевої 
влади. На одну з учасниць мітингу — Ганну Шаульську — співробітники поліції громадської 
безпеки Сімферополя склали протокол за адміністративне правопорушення за ч. 5 ст. 20.2 
КоАП (Порушення визначеного порядку організації або проведення зборів). Протокол було 
складено з порушеннями — без повідомлення про це Шаульській. Протокол було надано до 
«Київського районного суду» Сімферополя, але його повернули «через відсутність доказів 
належного ознайомлення з ним тієї особи, щодо якої складено протокол». Співробітники 
поліції віддали цей протокол повторно до «Київського районного суду» Сімферополя, цього 
разу протокол взяв до розгляду інший суддя 32.
29 https://www.youtube.com/watch?v=k_7PJd_zC3k&feature=share 
30 h t tps : / / vs - -k rm.sudr f . ru /modu les .php?name=sud_de lo&s rv_num=1&name_op=doc&number=218382662&de lo_
id=1502001&new=0&text_number=1  
31 https://www.facebook.com/aleksej.shestakovich/posts/1255833564480008 
32 http://ru.krymr.com/a/news/28144296.html 

https://www.youtube.com/watch?v=k_7PJd_zC3k&feature=share
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=218382662&delo_id=1502001&new=0&text_number=1
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=218382662&delo_id=1502001&new=0&text_number=1
https://www.facebook.com/aleksej.shestakovich/posts/1255833564480008
http://ru.krymr.com/a/news/28144296.html
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СВОБОДА ОБ’єДНАНЬ

26 квітня 2016 року «Верховний суд» Криму визнав Меджліс кримськотатарського 
народу екстремістською організацією і заборонив його діяльність на території РФ. 29 
вересня 2016 року Верховний суд РФ залишив постанову суду Криму про заборону 
діяльності Меджлісу без змін. По тому КПГ нотує рішення, виголошені у адміністратив-
них справах щодо членів Меджлісу.

1 листопада суддя «Бахчисарайського районного суду» Скісов Олександр Євгенович 
призначив адміністративне покарання у формі штрафу Зейнуру якубову33 за присут-
ність на зустрічі у Ільмі Умерова 22 вересня 2016 року. Суддя вирішив, що Якубов брав 
участь у зборах Меджлісу кримськотатарського народу. Якубов був визнаний винним 
в скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 20.28 КоАП РФ 
(Організація діяльності забороненого об’єднання). Свідком у суді виступила Є. Попова, 
котра склала протокол про адміністративне правопорушення. 

9 листопада суддя «Верховного суду» Криму Оксана Василівна Хожаінова залиши-
ла чинним рішення суду першої інстанції, що ним Ільмі умеров був визнаний винним 
в скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 20.28 КоАП РФ 
(Організація діяльності забороненого об’єднання), його оштрафували за зустріч з чле-
нами Меджлісу34. 

23 листопада Заїр Смедляєв повідомив, що «Бахчисарайський районний суд» при-
значив Мустафі Маушеву адміністративний штраф у розмірі 750 рублів за участь «у 
діяльності забороненої на території РФ організації» — Меджлісу кримськотатарського 
народу35. На сайті суду інформація про засідання відсутня. 

19 жовтня співробітники поліції здійснили огляд приміщення громадської органі-
зації «наукове товариство студентів та аспірантів-юристів «юСТІ*С». Організація 
надавала безоплатну правову допомогу малозабезпеченим верствам населення. Огляд 
здійснювали співробітники поліції Олексій Анатолійович Федоринин, Андрій Вікторович 
Савченко і Євген Борисович Крим, проте вони були у цивільному вбранні, а не в одно-
строї. Засновник організації Костянтин Костянтинович Сізарєв подав скаргу до МВС 
на дії співробітників поліції. У цьому документі він вказав на процесуальні порушення, 
застосування сили щодо до членів організації, перешкоджання діяльності організації 
(Додаток 4).

29 листопада прокуратура міста Євпаторія повідомила, що відділом МВС Росії у 
м. Євпаторія здійснено перевірку законності діяльності громадської організації НТСАЮ 
«ЮСТІ*С», створеної громадянином України Костянтином Сізарєвим до 2014 року на 
засадах українського законодавства. Прокуратура заявила, що організація не зареє-
стрована в Мінюсті Росії за вимогами чинного законодавства РФ, тому її діяльність є 
незаконною36.

33 https://bahchisarai--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=205282029&delo_
id=1500001&new=0&text_number=1  
34 h t tps : / / vs - -k rm.sudr f . ru /modu les .php?name=sud_de lo&s rv_num=1&name_op=doc&number=218382936&de lo_
id=1502001&new=0&text_number=1  
35 https://www.facebook.com/zair.smedlya/posts/1169166173118549?__mref=message_bubble 
36 http://my-evp.ru/o-rezultatax-proverki/ 

https://bahchisarai--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=205282029&delo_id=1500001&new=0&text_number=1
https://bahchisarai--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=205282029&delo_id=1500001&new=0&text_number=1
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=218382936&delo_id=1502001&new=0&text_number=1
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=218382936&delo_id=1502001&new=0&text_number=1
https://www.facebook.com/zair.smedlya/posts/1169166173118549?__mref=message_bubble
http://my-evp.ru/o-rezultatax-proverki/
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Окрім того, щодо засновника організації Сізарєва, громадянина України, було скла-
дено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ — недо-
тримання іноземним громадянином чи то особою без громадянства режиму перебуван-
ня (проживання) в РФ. Сізарєв є місцевим мешканцем і проживав постійно в Криму, але 
МВС РФ вважає, що він з 2014 року незаконно мешкає в Криму, оскільки не має доку-
ментів, що підтверджують його право на перебування (проживання) в РФ.

25 листопада постановою «Євпаторійського міського суду» Сізарєва було визна-
но винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1.1 ст. 18.8 
КоАП РФ. Йому призначено покарання у формі адміністративного штрафу розміром 
2000 рублів із адміністративним виселенням за межі РФ, що означає — й за межі Криму, 
місця його постійного проживання. На сьогоднішній час це рішення суду не є дійсним, 
тому що може бути оскаржене.
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СВОБОДА РЕлІгІї ТА ПЕРЕКОНАНЬ

8 листопада до Кафедрального собору української православної церкви Київського 
патріархату (УПЦ КП) в Сімферополі увійшли шість співробітників «Фонду майна Криму 
Міністерства майнових і земельних відносин» і зажадали відімкнути для них усі приміщен-
ня собору для огляду. Архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент повідомив, що 
ці співробітники мали намір незаконно дістатися першого поверху храму, щоб накласти на 
нього печатку37. Де-факто влада вчиняє дії з вилучення приміщень УПЦ КП в Криму, зокре-
ма, раніше було вирішено, що УПЦ КП має звільнити 112 кв. метрів на першому поверсі 
Кафедрального собору в Сімферополі та передати їх у користування комерційній організа-
ції. Архієпископ Климент переконаний, що такі дії — це форма тиску на релігійну установу, 
засіб переслідування української церкви.

37 http://voicecrimea.com.ua/main/mainnews/predstavniki-fondu-majna-krimu-vderlis-do-cerkvi-ki%D1%97vskogo-patriarxatu-i-
namagalisya-opechatati-primishhennya.html 

http://voicecrimea.com.ua/main/mainnews/predstavniki-fondu-majna-krimu-vderlis-do-cerkvi-ki%D1%97vskogo-patriarxatu-i-namagalisya-opechatati-primishhennya.html
http://voicecrimea.com.ua/main/mainnews/predstavniki-fondu-majna-krimu-vderlis-do-cerkvi-ki%D1%97vskogo-patriarxatu-i-namagalisya-opechatati-primishhennya.html
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ПОРУшЕННя НОРм мІжНАРОДНОгО гУмАНІТАРНОгО ПРАВА

приМуСоВе переМІщення наСелення

Порушуючи норми Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, 
влада РФ продовжує вивозити проти їхньої волі громадян України та осіб, що перебувають 
на окупованій території, з території Криму на територію РФ до місць несвободи.

7 листопада суддя «Залізничного районного суду» Сімферополя Тетяна Григорівна Белін-
чук38 ухвалила рішення щодо виселення за межі РФ кримськотатарського активіста недіма 
Халілова, котрий мешкав на території Криму. Його визнали винним у скоєнні адміністратив-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ (Порушення іноземним грома-
дянином чи особою без громадянства правил в’їзду в РФ чи то режиму перебування (про-
живання) в РФ). На підставі цього рішення Халілов був депортований з території Криму та 
нараз перебуває у спеціальній установі тимчасового утримання іноземних громадян у Крас-
нодарському краї (РФ). На знак протесту 21 листопада він оголосив часткову голодовку із 
вимогою повернути його до Криму та надати статус особи без громадянства.

16 листопада громадянина України, політв’язня андрія Коломійця, засудженого за кри-
мінальним кодексом РФ, вивезли з Криму на територію РФ. За інформацією його адвоката, 
його доправили до виправної колонії № 14 Краснодарського краю.

наД оГляДоМ праЦюВали:

ольга Скрипник, координатор Кримської правозахисної групи;

Віссаріон асєєв, аналітик Кримської правозахисної групи;

олександр Сєдов, аналітик Кримської правозахисної групи.

3 8 h t t p s : / / z h e l e z n o d o r o z h n i y - - k r m . s u d r f . r u / m o d u l e s . p h p ? n a m e = s u d _ d e l o & s r v _ n u m = 1 & n a m e _ o p = c a s e & c a s e _
id=208811874&result=1&delo_id=1500001 

https://zheleznodorozhniy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=208811874&result=1&delo_id=1500001
https://zheleznodorozhniy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=208811874&result=1&delo_id=1500001
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3. ДоДаТКи

ДоДаТоК 1

Постанова Євпаторійського міського суду  
про притягнення до відповідальності Сергія Васильченка
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ДоДаТоК 2

Повідомлення про проведення публічного заходу  
біля будівлі відділу МВС РФ в Євпаторії



Моніторинговий огляд ситуації з правами людини в Криму
листопад  2016

18

ДоДаТоК 3

Відмова адміністрації міста Євпаторії в узгодженні 
пікету біля будівлі відділу МВС РФ по місту Євпаторії
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ДоДаТоК 4

Скарга засновника громадської організації «Наукове товариство студентів та 
аспірантів-юристів« ЮСТІ*С» Костянтина Сізарева на незаконні дії  

співробітників поліції при проведенні огляду приміщення


	1. Вступ
	2. громадянські і політичні права
	ПРАВО НА СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ
	Арешти
	Обшуки
	Політично мотивовані кримінальні переслідування

	«Справа 26 лютого»
	 «Справа Хізб ут-Тахрір»
	«Справа українських диверсантів»
	Свобода слова та висловлювання думок*

	Перешкоджання журналістській діяльності
	справа ільмі умерова
	Справа Олексія Шестаковича
	Свобода мирних зібрань
	свобода об’єднань
	свобода релігії та переконань
	Порушення норм міжнародного гуманітарного права

	примусове переміщення населення
	Над оглядом працювали:

	3. ДОДАТКИ
	Додаток 1
	Додаток 2
	Додаток 3
	Додаток 4


