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1. ВСТУП
Кримська правозахисна група (КПГ) — організація кримських правозахисників і журналістів, метою якої є сприяння дотриманню і захисту прав людини в Криму шляхом формування пильної уваги до проблем прав людини і міжнародного гуманітарного права на території
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 політичні 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 правами
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 ЖИТТЯ, НАСИЛЬНИЦЬКІ ЗНИКНЕННЯ
У квітні КПГ оприлюднила повідомлення про те, що в СІЗО-1 Сімферополя за останній
місяць померло неприродною смертю чотири людини. За інформацією КПГ, ймовірно 6 квітня знайдені повішеними Сервер Білялов, 69 років, і Олег Гончаров, 46 років. 12 квітня
у штрафному ізоляторі (карцер) знайдено повішеним 23-річного Дмитра Шапошника. 13
квітня у камері номер 8 (так званий «карантин»), куди розміщують новоприбулих, з перерізаним горлом знайдений 39-річний Іслам Іскеров, котрого доправили до СІЗО Сімферополя
з Джанкоя. Свідчення підтверджені кількома незалежними один від одного джерелами.1
20 квітня УФСВП РФ підтвердило інформацію КПГ про померлих людей у СІЗО. УФСВП
РФ заявило, що двоє людей повісилися у березні 2018 року, третій — у квітні. Але, за інформацією КПГ, людина, котра перерізала собі горло, вижила та перебуває у лікарні.2 КПГ поки
що не зафіксувала підтвердження того, що Іслам Іскеров вижив, керівництво СІЗО не надало
інформації про те, в якому медичному закладі він перебуває. Інформація про долю І. Іскерова
перевіряється.
Незалежне розслідування цих смертей не здійснювалося, через що немає можливості встановити їхні причини. Навіть у випадку суїцидів (офіційна версія керівництва СІЗО)
необхідно з’ясувати причини, що спричинили такі дії з боку затриманих. Адміністрація СІЗО
зобов’язана забезпечити право на життя ув’язнених, тобто, необхідно також визначити, чи
було вжито всіх можливих заходів для недопущення самогубств.
12 квітня мешканка України звернулася на «гарячу лінію» організації КримSOS і повідомила, що її син Олександр Стешенко затриманий 11 квітня співробітниками прикордонної служби РФ при в’їзді до Криму. 14 квітня адвокат О. Стешенка відвідав «Прикордонне
управління ФСБ РФ в Республіці Крим» у Сімферополі. Співробітники ФСБ підтвердили, що
О. Стешенко перебуває у них, але не допустили адвоката до підзахисного. 16 квітня співробітники ФСБ повідомили адвокату, що О. Стешенко був затриманий для «з’ясування особи».
Втім, за словами адвоката, через кілька годин співробітники ФСБ заперечували не лише те,
що затриманий перебуває у них, але й самий факт того, що він заїхав на територію Криму.3
24 квітня адвокат Едем Семедляєв повідомив, що він спромігся зустрітися з О. Стешенком у «спеціальному приймальнику для адміністративно затриманих». Підзахисний повідомив, що його звинуватили у палінні на вокзалі, ухвалили рішення про 12 діб адміністративного арешту, які спливають 24 квітня о 22:00.4
Адвокат Айдер Азаматов повідомив, що 24 квітня невідомі особи увезли Олександра
Стешенка після виходу з ізолятора. З того часу він не виходить на звязок.5 27 квітня адвокат
направив поштою заяву до МВС РФ про зникнення О. Стешенка.
1

2
3

4
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КПГ |У СІЗО Сімферополя у квітні 4 особи померли неприродною смертю: https://crimeahrg.org/v-sizo-simferopolya-vaprele-4-cheloveka-umerli-neestestvennoy-smertyu/
УФСВП Росії у республіці Крим та м. Севастополь повідомляє: http://www.krim.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=387016
CrimeaSOS | Шостий день невідомо місцезнаходження затриманого на Чонгарі Олександра Стешенка: http://krymsos.
com/ru/news/5ad4bf5a673b3/
Громадське радіо | Олександр Стешенко перебуває у задовільному стані, -– адвокат: https://hromadskeradio.org/
news/2018/04/24/oleksandr-steshenko-perebuvaye-u-zadovilnomu-stani-advokat
Крим.Реалії | У Криму не виходить на зв›язок харків’янин, котрого увезли раніше увезли зі спеціальної приймальної
невідомі: https://ru.krymr.com/a/news/29192274.html
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25 квітня суддя «Центрального районного суду Сімферополя» відхилила скаргу адвоката
Еміля Курбедінова на відсутність ефективних дій Слідчого комітету РФ у справі про
зникнення Тимура Шаймарданова.6 Активіста було викрадено у травні 2014 року

6

Крим.Реалії | Суд у Криму відхилив скаргу адвоката у справі про пропажу Шаймарданова: https://ru.krymr.com/a/
news/29191569.html
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ПРАВО НА СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ
ЗАТРИМАННЯ ТА ОБШУКИ
26 квітня в Криму близько 08:00 розпочалися обшуки на складах і у крамницях торгівельної мережі «Гузель», в офісі та на базі ТОВ «Кримопт». Також обшуки відбулися у будинках
засновників та керівників цих компаній і їхніх родичів.
За словами очевидців, під час обшуку на складі ТОВ «Кримопт» співробітники
правоохоронних органів утримували близько 20–30 осіб з 7 ранку до пізнього вечора
проти їхньої волі без оголошення підозр або звинувачень. Обшуки вчиняли співробітники
Слідчого комітету РФ разом із ФСБ РФ і ОМОН у межах справи, відкритої за ч. 2 ст. 238
УК РФ (Виробництво, зберігання, перевезення чи збут товарів і продукції, виконання робіт
або надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки). Після обшуків у Білогорську
були затримані Ресуль Веліляєв, власник підприємств, і Алі Барієв, виконавчий директор
«Кримопт». Їх доправили до Сімферополя, пізніше стало відомо, що їх вивезли до Москви у
СІЗО «Лефортово».
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ПОЛІТИЧНО МОТИВОВАНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ
«СПРАВА 26 ЛЮТОГО»
«Справа 26 лютого» (щодо подій біля парламенту Криму в 2014 році) розглядається в ході
двох процесів: перший — справа Ахтема Чийгоза, за яким він був засуджений до 8 років
позбавлення волі і в результаті переговорів президента Туреччини Р.Ердогана та президента
РФ В.Путіна і зустрічі Р.Ердогана та президента України П.Порошенка був звільнений і знаходиться в Києві.
У квітні продовжилися судові слухання у другому процесі в «Центральному районному
суді» Сімферополя у справі «учасників масових заворушень»: Алі Асанов і Мустафа Дегерменджі знаходяться під домашнім арештом; щодо Ескендера Катемірова, Ескендера
Емірвалієва і Арсена Юнусова обрано запобіжний захід — особисту поруку, Ескендер
Небієв і Талят Юнусов засуджені до умовного позбавлення волі.
23 квітня суддя «Центрального районного суду Сімферополя» Сергій Деменюк продовжив Алі Асанову і Мустафі Дегерменджі термін домашнього арешту до 7 липня 2018 року.7
24 квітня «прокурор» Дмитро Таран запросив для А. Асанова та М. Дегерменджі
покарання у формі позбавлення волі терміном на 5 років умовно з випробувальним терміном
на 3 роки, для Ескендера Кантемірова, Арсена Юнусова та Ескендера Ємірвалієва —
покарання у формі позбавлення волі терміном на 3,5 роки умовно з випробувальним
терміном на 3 роки.8

«СПРАВА КРИМСЬКИХ МУСУЛЬМАН»
Загальна кількість позбавлених волі у «справі кримських мусульман» збільшилася до
26 осіб — Руслан Зейтуллаєв, Рустем Ваїтов, Нурі Примов, Ферат Сайфулаєв (винесені
обвинувальні вироки), Інвер Бекіров, Вадим Сірук, Муслім Алієв, Емір-Усеїн Куку, Рефат
Алімов, Арсен Джеппаров, Енвер Мамутов, Ремзі Меметов, Зеврі Абсеїтов, Рустем
Абільтаров, Теймур Абдуллаєв, Рустем Ісмаїлов, Айдер Саледінов, Узеїр Абдуллаєв,
Еміль Джемаденов, Марлен Асанов, Сейран Салієв, Мемет Бєлялов, Тимур Ібрагімов,
Сервер Закір’яєв Ернес Аметов і Наріман Мемедемінов (знаходяться під вартою). Їх
звинувачують за ч.1 ст. 205.5 КК РФ (Створення терористичної організації) та/або ч.2 ст.
205.5 КК РФ (участь у терористичній організації). Пізніше деяким фігурантам також були
пред›явлені звинувачення за ст. 278 КК РФ (Насильницьке захоплення влади або насильницьке утримання влади).
У Північно-Кавказькому окружному військовому суді Ростова-на-Дону (РФ) тривають
слухання у справі Еміра-Усеіна Куку, Інвера Бекірова, Мусліма Алієва, Вадима Сірука
Рефата Алімова і Арсена Джеппарова, котрі були затримані поблизу Ялти у лютому
та квітні 2016 року і звинувачуються за ст. 205.5 и ст. 278 КК РФ. У квітні відбулося
8 судових засідань.9
7
8
9

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/597333710634089
https://www.facebook.com/krymrealii/videos/1012318205604334/
Північно-Кавказький окружний військовий суд | Інформація у справі № 1-15/2018 (1-133/2017): https://ovs--skav.
sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=7794351&delo_id=1540006&new=&hide_parts=1
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3 квітня суддя «Верховного суду Республіки Крим» Оксана Айкашева залишила чинною
постанову про обмеження часу на ознайомлення з матеріалами справи Енверу Мамутову та
його адвокатові Ємілю Курбедінову.10 Адвокат Е. Курбедінов повідомив, що справу Енвера
Мамутова, Ремзі Меметова, Рустема Абільтарова та Зеврі Абсеїтова передано до Північно-Кавказького окружного військового суду У Ростові-на-Дону (РФ).11
6 квітня суддя «Верховного суду Республіки Крим» Сергій Погребняк за клопотанням
«заступника прокурора республіки Крим» Сергія Булгакова продовжив Е. Мамутову, Р. Меметову, Р. Абільтарову та З. Абсеїтову терміни утримання під вартою до 12 травня 2018 року.12
20квітня суддя «Верховного суду Республіки Крим» Неля Фаріна залишила чинним це рішення після розгляду апеляційної скарги.13 Рішення про запобіжний захід і оскарження таких
рішень розглядаються одним й тим самим судом.
10 квітня судді «Верховного суду» Крима Олексій Послєдов, Олена Міхалькова та Михайло Соболюк за клопотанням слідчого ФСБ РФ Р. Горбачова продовжили Теймуру Абдуллаєву, Узеїру Абдуллаєву, Емілю Джемаденову, Айдеру Салединову та Рустему Ісмаїлову
терміни утримання під вартою до 11 червня 2018 року.14 27 квітня судді «Верховного суду»
Криму Ігор Крючков, Олег Лебідь, Віктор Зіньков, Оксана Айкашева та Людмила Капустіна
залишили чинними ці рішення.15
27 квітня адвокат Сергій Легостов повідомив, що у Узеїра Абдуллаєва погіршився стан
здоров’я: висока температура, опухла ліва нога, роблять ін’єкції антибіотиків. За його словами,
ані адвокату, ані підсудному не повідомили діагноз. Суддя Віктор Зіньков проігнорував стан
здоров’я У. Абдуллаєва та залишив його під вартою.16 Раніше, 16 лютого 2018 року, У. Абдуллаєву робили операцію на руці при схожих симптомах, і лікарі наполягали на госпіталізації та більш
дбайливому лікуванні. 30 квітня адвокат Джеміль Темішев подав до прокуратури заяву з проханням вжити негайних заходів для надання медичної допомоги Узеїру Абдуллаєву (Додаток 1).
3 квітня суддя «Верховного суду Республіки Крим» Сергій Рубанов залишив чинною
постанову про утримання під вартою активіста Нарімана Мемемедінова до 16 травня 2018
року.17 Він був затриманий ФСБ РФ 21 березня 2018 року за звинуваченням за ч. 2 ст.
205.2 КК РФ (Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності) за відео-ролики, в
яких він засуджує РФ за переслідування мусульман та висловлює свої релігійні переконання.
Також триває кримінальна справа щодо Рената Сулейманова, Арсена Кубедінова,
Талята Абдурахманова та Сейрана Мустафаєва за ст. 282.2 КК РФ (Організація діяльності екстремістської організації) за звинуваченням в участі в організації «Таблігі Джамаат»).
«Верховний суд Республіки Крим» | Список справ, призначених до слухання на 03.04.2018 справа 22762/2018: https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=03.04.2018
11
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/587087671658693/
12
«Верховний суд Республіки Крим» | Список справ, призначених до слухання на 06.04.2018 справа 3/2-16/2018:
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=06.04.2018
13
«Верховний суд Республіки Крим» | Список справ, призначених до слухання на 20.04.2018 справа 22К1085/2018: https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=20.04.2018
14
«Верховний суд Республіки Крим» | Список справ, призначених до слухання на 10.04.2018 справи 3/2-17/2018, 3/218/2018, 3/2-19/2018, 3/2-207/2018, 3/2-21/2018, https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_
date=10.04.2018
15
«Верховний суд Республіки Крим» | Список справ, призначених до слухання на 27.04.2018 справи 22K-1169/2018,
22K-1177/2018, 22K-1173/2018, 22K-1168/2018, 22K-1171/2018 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_
num=1&H_date=27.04.2018
16
Громадське радіо | В окупованому Криму погіршився стан здоров’я одного з фігурантів справи «Хізб ут-Тахрір»:
https://hromadskeradio.org/news/2018/04/27/v-okkupyrovannom-krymu-uhudshylos-sostoyanye-odnogo-yz-fygurantov-dela-hyzb-ut-tahryr
17
«Верховний суд Республіки Крим» | Список справ, призначених до слухання на 03.04.2018 справа 22К-927/2018:
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=03.04.2018
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«СПРАВА УКРАЇНСЬКИХ ДИВЕРСАНТІВ»
На початку квітня 13 осіб, котрих ФСБ, затримавши, звинуватила «у підготовці диверсій
та шпіонажі», перебувають в ув’язненні: Євген Панов, Андрій Захтей, Редван Сулейманов,
Володимир Присич, Володимир Дудка, Дмитро Штибліков, Олексій Бессарабов, Глеб
Шаблій, Олексій Стогній, Геннадій Лімешко, Ганна Сухоносова, Дмитро Довгополов,
Костянтин Давиденко. У цих справах зафіксовано незаконні методи вчинення слідства та
застосування тортур для отримання свідчень зізнання.
3 квітня Редван Сулейманов вийшов на волю після закінчення терміну позбавлення
волі.18 Згідно вироку «Залізничного районного суду Сімферополя», йому також необхідно
виплатити більше 3,5 млн. рублів як компенсацію «збитку», доказів наявності якого так і не
було надано у суді. Він не змозі залишити Крим, доки не виплатить цю суму.
4 квітня суддя «Верховного суду Республіки Крим» Андрій Палій продовжив Євгену
Панову термін утримання під вартою до 9 жовтня 2018 року.19 Засідання відбувалося у
закритому режимі, до зали не пропустили мати Євгена — Віру Котелянець, котра приїхала до
Криму на зустріч з сином.20 17 квітня суддя «Верховного суду Республіки Крим» Ігор Крючков залишив чинним це рішення про утримання під вартою.21
16 квітня у «Верховному суді» Криму відбулося перше засідання по суті кримінальної
справи Євгена Панова. На засіданні, що відбувалося у закритому режимі, було зачитано обвинувальний висновок. У документі зазначено, що ФСБ РФ звинувачує громадянина
України Євгена Панова у «підготовці диверсії в Криму у складі диверсійної групи». Окрім
того, українця звинувачують «у контрабанді боєприпасів через митний кордон Митного союзу». Є. Панову інкриміновано відразу кілька статтей КК РФ: ч. 1 ст. 30 і п. «а» ч. 2 ст. 281, ч. 3
ст. 30 і ч. 3 ст. 226.1, ч. 3 ст. 222 КК РФ.22 Справу розглядає «суддя» Андрій Палій.
4 квітня суддя «Севастопольського міського суду» Ігор Кожевников продовжив Володимиру Дудці та Олексію Бессарабову терміни утримання під вартою до 8 липня 2018 року.23
Суддя також ухвалив рішення про повернення справ Володимира Дудки та Олексія Бессарабова «прокурору» на «доопрацювання» (для усунення перепон розгляду справи судом).
21 квітня стало відомо, що Дмитра Штиблікова етапували до виправної колонії № 6
м. Омськ РФ).24

СПРАВА ВОЛОДИМИРА БАЛУХА
4 квітня Костянтин Караваєв мав намір провести засідання без присутності у залі Володимира Балуха за допомогою відеозв’язку з ІТУ Роздольного. Активіст та його адвокати
заявили суду про порушення права на захист, тому що участь у засіданні суду за допомогою
Крым.Реалии | Фігурант «справи кримських диверсантів» вийшов на волю: https://ru.krymr.com/a/news/29142342.html
«Верховний суд Республіки Крим» | Список справ, призначених до слухання на 04.04.2018 справа 1-9/2018: https://
vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=04.04.2018
20
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1698933013493037
21
«Верховний суд Республіки Крим» | Список справ, призначених до слухання на 17.04.2018 справа 22К-1045/2018:
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=17.04.2018
22
КПГ | Чотири кримінальних статті та довгий перелік об’єктів для «диверсії», — звинувачення Панову у кримському
«суді»: https://crimeahrg.org/chetyire-ugolovnyih-stati-i-dlinnyiy-spisok-obektov-dlya-diversii-obvinenie-panovu-v-kryimskom-sude/
23
КПГ | У Криму трьом фігурантам «справи українських диверсантів» продовжили терміни утримання під вартою:
https://crimeahrg.org/v-kryimu-troim-figurantam-dela-ukrainskih-diversantov-prodlili-sroki-soderzhaniya-pod-strazhey/
24
https://www.facebook.com/anton.naumlyuk/posts/1937377742963823
18
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відеоконференцзв’язку позбавляє підзахисного права на конфіденційне спілкування з адвокатом. Суддя переніс засідання на 5 квітня.25
5 квітня суддя «Верховного суду Республіки Крим» Костянтин Караваєв залишив чинним рішення щодо утримання В. Балуха під вартою до 19 червня 2018 року у справі про
порушення ст. 321 КК РФ (Дезорганізація діяльності закладів, що забезпечують ізоляцію від
суспільства).26 Активіст вимовив у суді лише одну фразу: «Я не маю сил щось проказувати,
тому що я голодую вже 18 діб, продовжуйте самі цей фарс».
11 квітня під час допиту у суді «потерпілий» — начальник Роздольненського ІТУ Валерій Ткаченко — повідомив, що не вважає дії В. Балуха дезорганізацією діяльності закладу. За словами
адвоката, В. Ткаченко заявив, що співробітники ФСБ наказали йому скласти рапорт і необхідні
документи для відкриття цієї кримінальної справи, а у нього немає претензій до активіста. Ця
заява підтверджує політичні мотиви відкриття нової кримінальної справи проти українця.27
20 квітня адміністрація СІЗО Сімферополя ухвалила рішення про перебування Володимира Балуха у карцері протягом 3 діб «за порушення правил внутрішнього розпорядку». Через
переповненість СІЗО та велику кількість покарань у формі карцеру, активіст не потрапив до
цієї камери та очікує «своєї черги на карцер».28
За інформацією КПГ, співробітники СІЗО вирішили формально «зняти» активіста з режиму голодування, тому що з’ясували, що він, окрім води та чаю, вживає мед. В. Балух заявив,
що голодування не припиняв. Станом на 30 квітня він голодує 42 дні.

СПРАВА ВЕДЖІЄ КАШКА
Бекір Дегерменджі, Асан Чапух, Кязім Аметов і Руслан Трубач були затримані 23
листопада 2017 року за сфабрикованим звинуваченням у здирництві грошей у громадянина
Туреччини. Під час затримання померла ветеран кримськотатарського руху Веджіє Кашка,
котрій, за словами затриманих, громадянин Туреччини мав повернути заборговані гроші.
25 квітня Айдер Азаматов повідомив, що Асан Чапух і Бекір Дегерменджі перебувають у
медсанчастині СІЗО. За його словами, у медсанчастині вогко, що є шкідливим для Б. Дегерменджі, котрий хворіє на астму.29

СПРАВА ЄВГЕНА КАРАКАШЕВА
6 квітня суддя «Верховного суду» Криму Михайло Соболюк залишив чинною постанову
про утримання Євгена Каракашева під вартою до 30 квітня 2018 року30 (звинувачується
за ч. 1 ст. 282 «Розпалювання ненависті чи ворожнечі, також приниження людської
КПГ | Балуха в Криму по відеозв’язку і в кайданках — адвокат заявив про порушення його прав: https://crimeahrg.org/
baluha-v-kryimu-sudili-po-videosvyazi-i-v-naruchnikah-advokat-zayavil-o-narusheniyah-ego-prav/
26
«Верховний суд Республіки Крим» | Список справ, призначених до слухання на 05.04.2018 справа 22К-935/2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=05.04.2018
27
КПГ | Начальнику ІТУ наказали написати заяву на Балуха, щоб відкрити проти активіста ще одну кримінальну
справу, — адвокат: https://crimeahrg.org/nachalniku-ivs-prikazali-napisat-zayavlenie-na-baluha-chtobyi-otkryit-protiv-aktivista-eshheodno-ugolovnoe-delo-advokat/
28
https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2050104078608556
29
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1958232597584218&id=100001924915540
30
«Верховний суд Республіки Крим» | Список справ, призначених до слухання на 06.04.2018 справа 22К-974/2018%:
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=06.04.2018
25
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гідності» та ст. 205.2 КК РФ «Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності,
публічне виправдання тероризму чи пропаганда тероризму» за два коментарі у соціальній
мережі «ВКонтакте»). Адвокат Олексій Ладін повідомив, що засідання відбувалося без
Є. Каракашева, тому що він був на примусовому психіатричному обстеженні. Цей огляд мав
місце з 28 березня до 26 квітня 2018 року за постановою слідчого Аллгіза Абдушева.
19 квітня суддя «євпаторійського міського суду» Наталія Володарець продовжила термін
утримання Є. Каракашева до 31 травня 2018 року.31 Засідання також відбувалося без нього.

СПРАВА ФАЗІЛА ІБРАЇМОВА
21 квітня «Київський районний суд Сімферополя» продовжив активістові Фазілу Ібраїмову термін утримання під вартою до 22 червня 2018 року.32 Раніше його притягували до
адміністративного арешту за критику дій адміністрації Сімферополя. 15 лютого його затримали за звинуваченням у порушення ст. 222 КК РФ (шахрайство). За версією слідства, він
протягом семи років збирав гроші з учасників «галявини протесту» «Стрєлкова» за сприяння
у отримання прав власності на цю землю.

ТИСК НА РОДИЧІВ ОСІБ, КОТРИХ ПЕРЕСЛІДУЮТЬ
ЗА ПОЛІТИЧНИМИ МОТИВАМИ
5 квітня було опитано двох свідків обвинувачення у справі Зареми Куламетової — матері
кримськотатарського активіста, учасника одиночного пікету 14 жовтня 2018 року, Гірая
Куламетова. За словами активістів, свідки не змогли назвати дату та час, коли З. Куламетова
«образила» співробітника МВС РФ.33
23 квітня «мировий суддя судової дільниці № 25» Яна Гуреєва визнала Зарему Куламетову винною за ст. 319 КК РФ (Образа представника влади) та присудила 250 годин
примусових робіт і штраф у 20 000 рублів як моральну компенсацію «заступнику начальника
поліції ВМВС РФ по Кіровському району» Андрію Рогожкіну. Суддя погодилася із версією,
що поліціант А. Рогожкін є потерпілим через образи матері затриманого того дня активіста.34

31

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1714372521949086
Крим.Реалії | У Сімферополі суд продовжив арешт кримськотатарському активістові Фазілу Ібраїмову: https://ru.krymr.
com/a/news/29184129.html
33
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/587967801570680
34
Крим.Реалії | Мати кримськотатарського активіста Зарему Куламетову засудили за «образу поліціанта»: https://ru.krymr.
com/a/news/29187446.html
32
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СВОБОДА СЛОВА ТА ВИСЛОВЛЮВАННЯ ДУМОК
СПРАВА ІГОРЯ МОВЕНКА
10 квітня у «Гагарінському районному суді Севастополя» під час слухання у справі Ігоря Мовенка, котрого звинувачують за ч. 2 ст. 280 КК РФ (Публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності) за коментар, згідно версії ФСБ, опублікований влітку 2016
року у групі «Крим-Україна» в соціальній мережі «ВКонтакте», було опитано лінгвіста ФСБ
Іллю Виноградова. Він здійснював лінгвістичну експертизу коментаря і дійшов висновку, що
коментар має екстремістський зміст. За інформацією КПГ, під час судового засідання з’ясувалося, що І. Виноградов не має вищої лінгвістичної освіти, за фахом він — лікар-невролог, а
лінгвістичну експертизу опановував на короткотермінових курсах ФСБ. Раніше він же виступав як експерт в аналогічній справі Сулеймана Кадирова у Феодосії.
Того ж дня «прокурор» заявив, що провина українця доведена повністю та запросив для
нього два роки позбавлення волі умовно. Ігор Мовенко заявив, що провини своєї не визнає.

СПРАВА ІСМАЇЛА РАМАЗАНОВА
5 квітня суддя «Верховного суду» Криму Алла Овчинникова залишила чинною постанову
про утримання активіста Ісмаїла Рамазанова під вартою до 18 квітня 2018 року.35 Він був
затриманий 23 січня 2018 року за звинуваченням у порушенні ч. 1 ст. 282 КК РФ (Розпалювання ненависті чи ворожнечі, також приниження людської гідності) за висловлювання в
ефірі інтернет-радіостанції «Zello».
16 квітня суддя «Сімферопольського районного суду» Делявер Берберов за клопотанням
слідчого Аліси Глухової продовжив Ісмаїлу Рамазанову термін утримання під вартою до 18
травня 2018 року.36 18 квітня суддя «Верховного суду» Криму Віктор Зіньков залишив чинною цю постанову.37

«Верховний суд Республіки Крим» | Список справ, призначених до слухання на 05.04.2018 справа 22К-964/2018:
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=05.04.2018
36
«Сімферопольський районний суд» | | Список справ, призначених до слухання на 16.04.2018 справа 3/2-71/2018:
https://simpheropolskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=16.04.2018
37
«Верховний суд Республіки Крим» | Список справ, призначених до слухання на 18.04.2018 справа 22К-1076/2018:
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=18.04.2018
35
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СВОБОДА МИРНИХ ЗІБРАНЬ ТА АСОЦІАЦІЙ
5 квітня активістів Українського культурного центру у Сімферополі Альону Попову та
Ольгу Павленко викликав «на розмову» старший помічник «прокурора» Сімферополя Олексій Пучков. Його цікавила робота Центру та випуск газети «Кримський терен». Активістки
скористалися правом не свідчити проти себе та своїх близьких.38
19 квітня в Бахчисараї співробітники МВС РФ перервали одиночний пікет Едема
Аблаєва, котрий стояв з плакатом поблизу Ханського палацу.39 Його відвезли до
відділку поліції, де взяли роз’яснення та відпустили. Пізніше з плакатом «Припиніть під
виглядом реставрації знищувати історію кримських татар» на пікет вийшов інший активіст.
Співробітники МВС РФ також мали намір взяти у нього пояснення, але він відмовився їх
надати та продовжив одиночне пікетування.

СВОБОДА ДУМКИ, СОВІСТІ ТА РЕЛІГІЇ
6 квітня під час п’ятничного намазу співробітники ФСБ РФ увійшли до мечеті у селі Павлівка Джанкойського району для вчинення обшуку. За інформацією парафіян, співробітники
ФСБ заявили, що у мечеті проводилися екстремістські заходи. Біля 20 озброєних людей
оточили мечеть. Віруючі змогли залишити будівлю лише після допиту та обшуку. Вони повідомили, що під час обшуку був допитаний імам мечеті та вилучено два часописи. Біля виходу
стояли камери для зйомки всіх мусульман, хто виходить з мечеті.40

ЗАБОРОНА ДИСКРИМІНАЦІЇ
25 квітня у селі Новопавлівка Бахчисарайського району поліціанти примусили зняти
кримськотатарські прапори з весільного кортежу. За словами активістки Ельзари Абдураманової, поліціанти, вимагаючи прибрати національні прапори з автомобілів, посилалися на те,
що «це не подобається зустрічним машинам».41

КПГ | В Криму українських активістів викликали до «прокуратури»: https://crimeahrg.org/v-kryimu-ukrainskih-aktivistovvyizyivali-v-prokuraturu
39
Відео затримання Е. Аблаєва: https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/595305277503599/
40
Крим.Реалії | Суд у Криму відхилив скаргу у справі про пропажу Шаймарданова: https://ru.krymr.com/a/news/29191569.
html
41
https://www.facebook.com/elzara.abd/posts/1614698635315591
38
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3. ПОРУШЕННЯ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО
ПРАВА
ПРИЗОВ ОСІБ, КОТРІ МЕШКАЮТЬ НА ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ,
ДО АРМІЇ ДЕРЖАВИ, ЩО ОКУПУЄ, А ТАКОЖ ПРОПАГАНДА
СЛУЖБИ В АРМІЇ
1 квітня в РФ розпочалася весняна призовна кампанія. «Заступник голови Ради Міністрів
Республіки Крим» Ігор Михайличенко заявив, що російська влада у рамцях цієї кампанії планує мобілізувати до армії РФ 2 300 мешканців Криму.42

НАД ОГЛЯДОМ ПРАЦЮВАЛИ:
Ольга Скрипник, координатор Кримської правозахисної групи;
Віссаріон Асєєв, аналітик Кримської правозахисної групи;
Олександр Сєдов, аналітик Кримської правозахисної групи.

42

Портал уряду РК | Ігор Михайличенко: У рамцях призову 2018 року 2 300 кримчан підуть служити до Збройних Сил
РФ https://rk.gov.ru/ru/article/show/4435
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4. ДОДАТКИ
ДОДАТОК 1

Заява адвоката Д. Темішева до прокуратури з проханням вжити негайних
заходів для надання медичної допомоги Узеїру Абдуллаєву, 30 квітня 2018 р.

14

