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1. ВСТУП

Кримська правозахисна група (КПГ) — організація кримських правозахисників і журна-
лістів, метою якої є сприяння дотриманню і захисту прав людини в Криму шляхом формуван-
ня 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 політич-
ні 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

ЗАБОРОНА ТОРТУР 

30 червня адвокат Е. Курбедінов повідомив, що стосовно Рената Параламова, до якого 
співробітники ФСБ застосовували тортури у вересні 2017 року, відкрили кримінальну справу 
за звинуваченням у зберіганні вибухових речовин. У той самий час, за словами адвоката, 
військова «прокуратура» Криму відмовила у відкритті справи за заявою про застосування 
тортур до Р. Параламова.1

ПРАВО НА СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ

ОБШУКИ

13 червня у селищі Аутка (м. Ялта) відбувся обшук у Еліни Мамедової. Після обшуку 
її доправили до ялтинського відділення слідчого комітету РФ, де висунули звинувачення у 
порушення ч. 1 ст. 282 КК РФ (Розпалювання ненависті чи ворожнечі, а також приниження 
людської гідності) і взяли підписку по невиїзд.2 Адвокат О. Ладін повідомив, що Еліну 
Мамедову звинувачують за репости у соціальній мережі «ВКонтакте», розміщені у 2014 та 
2015 роках.3

28 червня у Бахчисараї відбувся обшук у Ахтема Мустафаєва. Співробітники ФСБ РФ 
під час обшук вилучили комп’ютерну техніку та пристрої зберігання інформації. Після обшуку 
А. Мустафаєва привезли на допит до управління ФСБ РФ у Сімферополі, проте адвокату 
Е. Семедляєву в управлінні сказали, що А. Мустафаєва до них не доправляли.4 Після допиту 
його відпустили. А.  Мустафаєв повідомив, що його допитували як свідка у справі про 
спробу підпалу будинку муфтія Криму Еміралі Аблаєва, що за версією слідства, організував 
помічник депутата України Мустафи Джемілєва. Ахтем Мустафаєв є водієм дружини Мустафи 
Джемілєва.5

1 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/638384263195700/
2 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454.1073741829.403544516679677/621330534901073/?type=

3&theater
3 Крим.Реалії | Мешканку Ялти Мамедову будуть судити за репости у соцмережі — адвокат: https://ru.krymr.com/a/

news/29291959.html
4 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/634826296884830/
5 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/634465726920887

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/638384263195700/
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454.1073741829.403544516679677/621330534901073/?type=3&theater
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454.1073741829.403544516679677/621330534901073/?type=3&theater
https://ru.krymr.com/a/news/29291959.html
https://ru.krymr.com/a/news/29291959.html
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/634826296884830/
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/634465726920887


Моніторинговий огляд ситуації з правами людини в Криму
 червень 2018

4

ПОЛІТИЧНО МОТИВОВАНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ

СПРАВА СЕНЦОВА, КОЛЬЧЕНКА, АФАНАСЬЄВА, ЧІРНІЯ

Український режисер, політв’язень Олег Сенцов у червні продовжив безстрокове 
голодування, що він розпочав 14 травня із вимогою звільнити українських політв’язнів, 
утримуваних у Росії та Криму.

Омбудсмен України Людмила Денисова двічі намагалася відвідати Олега Сенцова, проте 
керівництво колонії їй у цьому відмовило.6

7 червня Олександр Кольченко припинив голодування, що він розпочав 31 травня з 
метою звільнити Олега Сенцова. За словами адвоката Андрія Лепьохіна, О. Кольченко дуже 
заслаб, у нього впав рівень цукру у крові.7 Адвокат опублікував лист підзахисного, де він 
пояснює причини припинення голодування (Додаток 1).

«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.

Судові слухання у другому процесі проходили в «Центральному районному суді» Сімфе-
рополя у справі «учасників масових заворушень»: Алі Асанов і Мустафа Дегерменджі зна-
ходились 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.

19 червня суддя «Центрального районного суду Сімферополя» Сергій Деменюк ухвалив 
вирок фігурантам «справи 26 лютого». Алі Асанова та Мустафу Дегерменджі засудили до 4 
років і 6 місяців позбавлення волі умовно, Арсена Юнусова та Ескендера Кантемірова — 
до 4 років умовно, Ескендера Емирвалієва — до 3 років і 6 місяців умовно. Кожному 
призначено 3 роки випробувального терміну. До того, як вирок набере чинності, А. Асанов 
та М. Дегерменджі залишаються під домашнім арештом.8 До зміни запобіжного заходу на 
домашній арешт А. Асанов перебував під вартою у СІЗО Сімферополя з 15 квітня 2015 року 
до 6 квітня 2017 року, а М. Дегерменджі — з 7 травня 2015 року до 6 квітня 2017 року.

6 https://www.facebook.com/denisovaombudsman/videos/1995979570474782/ 
7 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2125527034393365
8 Крим.Реалії | Суд в Криму засудив фігурантів «справи 26 лютого» на умовні терміни: https://ru.krymr.com/a/

news/29303851.html

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/videos/1995979570474782/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2125527034393365
https://ru.krymr.com/a/news/29303851.html
https://ru.krymr.com/a/news/29303851.html
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 «СПРАВА КРИМСЬКИХ МУСУЛЬМАН»

У червні загальна кількість позбавлених волі у «справі кримських мусульман» — 29 осіб.
 z Руслан Зейтуллаєв, Рустем Ваїтов, Нурі Примов, Ферат Сайфуллаєв: ухвалено обви-
нувальні вироки, перебувають у колоніях на території РФ;

 z Інвер Бекіров, Вадим Сірук, Муслім Алієв, Емір-Усеїн Куку, Рефат Алімов, Арсен 
Джеппаров, Енвер Мамутов, Ремзі Меметов, Зеврі Абсеїтов, Рустем Абільтаров: 
справа розглядається у суді РФ, утримуються у СІЗО Ростова-на-Дону;

 z Теймур Абдуллаєв, Рустем Ісмаїлов, Айдер Саледінов, Узеїр Абдуллаєв, Емиль 
Джемаденов, Марлен Асанов, Сейран Салієв, Мемет Бєлялов, Тимур Ібрагімов, 
Сервер Закірьяєв, Ернес Аметов, Енвер Сейтосманов, Сервер Мустафаєв, Едем 
Смаїлов: справа на стадії досудового дізнання, утримуються у СІЗО Сімферополя.
Усіх звинувачують в участі у «Хізб ут-Тахрір» за ч.1 ст. 205.5 КК РФ (Створення терорис-

тичної організації) та/або ч. 2 ст. 205.5 КК РФ (Участь у терористичній організації). Пізніше 
декотрим з фігурантів висунули звинувачення за ст. 278 НК РФ (Насильницьке захоплення 
влади чи насильницьке утримання влади).

Наріман Мемедемінов звинувачується за публікацію відео з символікою «Хізб ут-Тахрір» 
за ч. 2 ст. 205.2 КК РФ (Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічне 
виправдання тероризму чи пропаганда тероризму).

 6 червня судді «Київського районного суду Сімферополя» Галина Хулапова, Віктор Може-
лянський і Михайло Білоусов ухвалили 8 постанов щодо продовження терміну утримання під 
вартою Марлену Асанову, Сейрану Салієву, Мемету Бєлялову, Тимуру Ібрагімову, Серве-
ру Зекірьяєву, Ернесу Аметову, Серверу Мустафаєву та Едему Смаїлову до 9 серпня 2018 
года. Клопотався щодо продовження термінів слідчий ФСБ РФ Дмитро Грамашов.9

14 червня суддя «Верховного суду Республіки Крим» («ВС РУ») Олексій Козирєв залишив 
чинною попередню постанову щодо утримання під вартою С. Мустафаєва до 6 липня. Проте 
скарга на це рішення вже розглядалася після фактичного відбуття ним терміну у СІЗО, а на 
момент розгляду активістові було винесено нове рішення щодо продовження терміну утри-
мання під вартою до 9 серпня.

18 червня суддя «ВС РК» Тетяна Мельник (аналогічно розгляду скарги на постанову 
щодо С. Мустафаєва) залишила чинним рішення щодо продовження термінів утримання під 
вартою Ернесу Аметову, Серверу Закірьяєву та Тимуру Ібрагімову до 6 липня 2018 року.10

8 червня судді «ВС РК» Олексій Послєдов, Михайло Соболюк, Олег Лебідь, Олена 
Міхалькова, Алла Овчинникова продовжили терміни утримання під вартою Теймуру 
Абдуллаєву, Узеїру Абдуллаєву, Айдеру Саледінову, Рустему Ісмаїлову та Емілю 
Джемаденову до 10 серпня 2018 року за клопотанням «старшого слідчого ФСБ РФ майора 
юстицїі» Р. С. Горбачова.11

26 червня судді «ВС РК» Неля Фаріна, Олена Спасьонова, Сергій Рубанов залишили 
чинним ухвалене у цьому ж таки суді рішення про утримання під вартою Теймура Абдуллаєва, 

9 «Київський районний суд Сімферополя» | Список справ, призначених до слухання на 06.06.2018. Справи 3/2-
310/2018 — 3/2-318/2018: https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=06.06.2018

10 «ВС РК» | Список справ, призначених до слухання на 18.06.2018. Справа 22К-158/2018: https://vs--krm.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=18.06.2018

11 «ВС РК» | Список справ, призначених до слухання на 08.06.2018. Справи 3/2-24/2018, 3/2-25/2018, 3/2-26/2018, 
3/2-27/2018, 3/2-28/2018:  https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=08.06.2018

https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1877798504&result=1&delo_id=4&new=4
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1877798504&result=1&delo_id=4&new=4
https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=06.06.2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1877798504&result=1&delo_id=4&new=4
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=18.06.2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=18.06.2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1877798504&result=1&delo_id=4&new=4
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1877798504&result=1&delo_id=4&new=4
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1877798504&result=1&delo_id=4&new=4
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1877798504&result=1&delo_id=4&new=4
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1877798504&result=1&delo_id=4&new=4
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=08.06.2018
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Узеїра Абдуллаєва, Айдера Саледінова.12 27 червня судді «ВС РК» Тетяна Мельник і Едуард 
Білоусов ухвалили аналогічні рішення щодо Рустема Ісмаїлова та Еміля Джемаденова.13

26 червня, за інформацією дружини Мерьєм Куку, Емір-Усеїн Куку оголосив голодування.14

28 червня адвокат Е. Курбединов повідомив, що Нарімана Мемедемінова, за рішенням 
слідчого, відправили до психіатричної клініки терміном не менше 20 днів для проведення 
обстеження.15 

29 червня адвокат С. Легостов повідомив, що «Ленінський районний суд Севастополя» 
продовжив Енверу Сейтосманову термін утримання під вартою до 7 вересня 2018 року. 
Адвокат стверджує, що у Е. Сейтосманова за час перебування у СІЗО виникли проблеми зі 
здоров’ям.16

 «СПРАВА УКРАЇНСЬКИХ ДИВЕРСАНТІВ»

У червні 12 осіб, котрих ФСБ, затримавши, звинуватила «у підготовці диверсій та шпіона-
жі», перебувають в ув’язненні: Євген Панов, Андрій Захтей, Редван Сулейманов, Володи-
мир Присич, Володимир Дудка, Дмитро Штибліков, Олексій Бессарабов, Глеб Шаблій, 
Олексій Стогній, Геннадій Лімешко, Ганна Сухоносова, Дмитро Довгополов, Костян-
тин Давиденко. У цих справах зафіксовано незаконні методи вчинення слідства та застосу-
вання тортур для отримання свідчень зізнання.

8 червня суддя «ВС РК» Андрій Палій ухвалив оголосити «свідчення зізнання» Євгена 
Панова. Суддя відхилив заперечення захисту про те, що такі свідчення українець примусово 
надав під тортурами. Євген Панов заперечує свою провину повністю.17

9 червня Оксана Захтей, дружина Андрія Захтея, повідомила, що його перевели з СІЗО 
до виправної колонії № 1 в Сімферополі для відбуття покарання.18

16 червня прес-служба омбудсмена України повідомила, що Дмитро Штибліков (пере-
ведений з Криму до колонії у Омську, РФ) подав заяву до Міністерства юстиції України з 
проханням сприяти його переводу з РФ до України для подальшого відбуття покарання.19

18 червня суддя «ВС РК» Тетяна Мельник продовжила Володимиру Дудці та Олексію 
Бессарабову термін утримання під вартою до 14 серпня 2018 року за клопотанням 
«старшого слідчого УВС СВ УФСБ Росії по РК і.  Севастополю» підполковника юстиції 
Кулакова С. В.20 Судове засідання відбувалося у закритому режимі.

12 «ВС РК» | Список справ, призначених до слухання на 26.06.2018. Справи 22К-1711/2018, 22К-1717/2018, 22К-
1718/2018: https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=26.06.2018

13 «ВС РК» | Список справ, призначених до слухання на 27.06.2018. Справи 22К-1714/2018, 22К-1716/2018: https://vs--
krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=27.06.2018

14 https://www.facebook.com/k.merik/posts/1398374706928668
15 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454.1073741829.403544516679677/636383546729105/?type=3&theater
16 Крим.Реалії | Суд у Севастополі продовжив арешт фігурантові «справи Хізб ут-Тахрір» Сейтосманову:https://ru.krymr.

com/a/news/29327783.html
17 https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2073277672957863 
18 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=869304839936399&set=a.307360962797459.1073741827.100005706738033&type=3&theater
19 Уповноважений ВРУ з прав людини | Український Консул на прохання Уповноваженого Людмили Денисової 

відвідав політв’язня Дмитра Штиблікова в Омську: http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/16618-nj-ukraiinskij-konsul-
na-proxannya-upovnovazhenogo-lyudmili-denisovoii-vi/ 

20 «ВС РК» | Список справ, призначених до слухання на 18.06.2018. Справи.2-29/2018 и  3.2-30/2018: https://vs--krm.
sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=18.06.2018

https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1877798504&result=1&delo_id=4&new=4
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1877798504&result=1&delo_id=4&new=4
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1877798504&result=1&delo_id=4&new=4
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=26.06.2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1877798504&result=1&delo_id=4&new=4
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1877798504&result=1&delo_id=4&new=4
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=27.06.2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=27.06.2018
https://www.facebook.com/k.merik/posts/1398374706928668
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454.1073741829.403544516679677/636383546729105/?type=3&theater
https://ru.krymr.com/a/news/29327783.html
https://ru.krymr.com/a/news/29327783.html
https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2073277672957863
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=869304839936399&set=a.307360962797459.1073741827.100005706738033&type=3&theater
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/16618-nj-ukraiinskij-konsul-na-proxannya-upovnovazhenogo-lyudmili-denisovoii-vi/
http://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/16618-nj-ukraiinskij-konsul-na-proxannya-upovnovazhenogo-lyudmili-denisovoii-vi/
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1877798504&result=1&delo_id=4&new=4
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1877798504&result=1&delo_id=4&new=4
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=18.06.2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=18.06.2018
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СПРАВА ВОЛОДИМИРА БАЛУХА

15 червня суддя «Роздольненського районного суду» Тетяна Пиркало продовжила 
Володимиру Балуху термін утримання під вартою до 14 серпня 2018 року у рамцях кри-
мінальної справи за ст. 321 КК РФ (Дезорганізація діяльності ІТУ). Під час цього судо-
вого засідання до активіста викликали карету швидкої медичної допомоги у будівлю суду 
через сильні болі в області грудей, задишку, запаморочення, нудоту. Проте надана допо-
мога не допомогла В. Балуху21

На засідання було надано відповідь «відділу МВС Росії по Роздольненському райо-
ну», згідно якої Володимир Балух забруднив миючим засобом однострій начальника ІТУ 
Валерія Ткаченка. З відповіді випливає, що В. Ткаченко з цієї причини не зміг прове-
сти вранішній огляд камер наступного дня, що слугувало приводом для звинувачення 
В. Балуха у дезорганізації діяльності цього закладу — ІТУ (Додаток 2). Проте враніш-
ній обхід камер — це особиста ініціатива начальника, що не входить до його службових 
обов’язків.22

У червні Володимир Балух продовжив обмежене вживання їжі на знак протесту проти 
попереднього незаконного вироку. Станом на 6 червня, за словами адвоката Ольги Дін-
зе, він схуд на 30 кг.

СПРАВА ЄВГЕНА КАРАКАШЕВА

28 червня «Євпаторійський міський суд» продовжив активістові Євгену Каракашеву 
термін утримання під вартою до 31 липня 2018 року23 (звинувачується за ч. 1 ст. 282 
«Розпалювання ненависті чи ворожнечі, а також приниження людської гідності» і ст. 205.2 
КК РФ «Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічне виправдання 
тероризму чи пропаганда тероризму» за два коментарі у соціальній мережі «ВКонтакте»).

УМОВИ УТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ

26 червня «прокуратура» Криму у відповіді «старшого помічника прокурора Криму» 
Сейдаметова Е. А. на скаргу архієпископа Сімферопольського та Кримського (УПЦ КП) 
Климента визнала, що адміністрація СІЗО незаконно позбавила його доступу до Воло-
димира Балуха. Священнослужитель мав усі підстави для відвідування активіста у СІЗО 
як громадський захисник. Проте співробітники СІЗО відмовили Клименту, пославшись 
на те, що виписки з постанови «Роздольненського суду» про призначення Климента 
заступником В. Балуха їм недосить. У відповіді «прокуратури» зазначено, що документи, 
які надав Климент, є достатньою підставою для допуску захисника до СІЗО, а відмова у 
допуску — порушення законів РФ (Додаток 3).

21 КПГ | Володимиру Балуху продовжили термін утримання під вартою до 14 серпня: https://crimeahrg.org/vladimiru-baluhu-
prodlili-srok-soderzhaniya-pod-strazhey-do-14-avgusta/ 

22 КПГ | Володимира Блуха звинувачують у дезорганізації роботи ІТУ через проблеми з одягом начальника: https://
crimeahrg.org/vladimira-baluha-obvinyayut-v-dezorganizatsii-rabotyi-ivs-iz-za-problem-s-odezhdoy-nachalnika/ 

23 Крим.Реалії | Суд в Євпаторії продовжив арешт анархісту Каракашеву до кінця липня https://ru.krymr.com/a/
news/29325740.html 

https://crimeahrg.org/vladimiru-baluhu-prodlili-srok-soderzhaniya-pod-strazhey-do-14-avgusta/
https://crimeahrg.org/vladimiru-baluhu-prodlili-srok-soderzhaniya-pod-strazhey-do-14-avgusta/
https://crimeahrg.org/vladimira-baluha-obvinyayut-v-dezorganizatsii-rabotyi-ivs-iz-za-problem-s-odezhdoy-nachalnika/
https://crimeahrg.org/vladimira-baluha-obvinyayut-v-dezorganizatsii-rabotyi-ivs-iz-za-problem-s-odezhdoy-nachalnika/
https://ru.krymr.com/a/news/29325740.html
https://ru.krymr.com/a/news/29325740.html
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ТИСК НА РОДИЧІВ ОСІБ, КОТРИХ ПЕРЕСЛІДУЮТЬ ЗА 
ПОЛІТИЧНИМИ МОТИВАМИ

21 червня суддя «Кіровського районного суду» Роман Михайлов залишив чинним вирок 
(250 годин громадських робіт та штраф 20 000 рублів) матері кримськотатарського активіста 
Гірая Куламетова Заремі Куламетової, котру засудили за образу поліціанта.24 «потерпіли» 
співробітник МВС РФ на засідання не з’явився.25

24 «Кіровський районний суд» | Список справ, призначених до слухання на 21.06.2018. Справа 10-2/2018: https://
kirovskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=21.06.2018 

25 Крим.Реалії | У Криму суд залишив чинним вирок матері кримськотатарського активіста: https://ru.krymr.com/a/
news/29310560.html

https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1877798504&result=1&delo_id=4&new=4
https://kirovskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=21.06.2018
https://kirovskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=21.06.2018
https://ru.krymr.com/a/news/29310560.html
https://ru.krymr.com/a/news/29310560.html
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СВОБОДА СЛОВА ТА ВИСЛОВЛЮВАННЯ ДУМОК

СПРАВА ІГОРЯ МОВЕНКА

26 червня суддя «Севастопольського міського суду» Василь Авхімов під час розгляду 
апеляційної скарги змінив вирок Ігорю Мовенку з двох років позбавлення волі у колонії 
загального режиму на два роки позбавлення волі умовно з випробувальним терміном один 
рік.26 Українець був визнаний винним у порушенні ч. 2 ст. 280 КК РФ (Публічні заклики до 
здійснення екстремістської діяльності) за коментар, за версією ФСБ, опублікований влітку 
2016 року в групі «Крим–Україна» у соціальній мережі «ВКонтакте».

І. Мовенко не був доправлений до суду на розгляд скарги, він брав участь у засіданні 
відео-конференцією в СІЗО Сімферополя. З цієї причини адміністрація СІЗО відмовилася 
його звільняти в день заміни вироку, умотивовуючи це тим, що керівництво СІЗО має отри-
мати відповідний лист з суду.27 Якщо б І. Мовенко був доправлений на засідання, то його 
мали б відпустити відразу у залі суду. Українець залишив СІЗО, де він перебував з 4 травня 
2018 року, через 2 дні після апеляційного рішення — 28 червня 2018 року.

СПРАВА ІСМАЇЛА РАМАЗАНОВА

14 червня 2018 року «Сімферопольський районний суд» продовжив Ісмаїлу Рамазанову 
термін утримання під вартою до 16 липня 2918 року (усього до 6 місяців). За словами адво-
ката О. Ладіна, «суд» аргументував це тим, що І. Рамазанов на свободі може вчинити тиск на 
слідство та знищити докази. Але «суд» виявився неспроможним пояснити, які саме докази 
можна знищити у справі про висловлювання у контенті інтернет-радіостанції. І. Рамазанов 
був затриманий 23 січня 2018 року за звинуваченням у порушенні ч. 1 ст. 282 КК РФ (Розпа-
лювання ненависті чи ворожнечі, а також приниження людської гідності) за висловлювання у 
ефірі інтернет-радіостанції «Zello».28

20 червня адвокат повідомив, що слідчий пред’явив його підзахисному уточнене звинува-
чення за ч. 1 ст. 282 и ч. 1 ст. 222 КК РФ (Незаконні придбання, передача, збут, зберігання, 
перевезення або носіння зброї, її основних частин, боєприпасів). І. Рамазанов своєї провини 
не визнав і повідомив, що патрони йому підкинули співробітники поліції під час обшуку. 

20 червня суддя «ВС РК» Олексій Послєдов залишив чинним рішення про утримання 
Ісмаїла Рамазанова під вартою.29

26 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=243113423161188
27 Громадcьке Радіо | Кримського активіста Ігоря Мовенка випустили з СІЗО (ФОТО) https://hromadskeradio.org/

news/2018/06/28/krymskogo-aktyvista-igora-movenka-vypustyly-z-sizo-foto 
28 Крим.Реалії | Суд у Сімферополі продовжив арешт підозрюваному у пропаганді екстремізму Рамазанову: https://

ru.krymr.com/a/news/29290080.html 
29 «ВС РК» | Список справ, призначених до слухання на на 20.06.2018. Справа22К-1642/2018: https://vs--krm.sudrf.ru/

modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=20.06.2018

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=243113423161188
https://hromadskeradio.org/news/2018/06/28/krymskogo-aktyvista-igora-movenka-vypustyly-z-sizo-foto
https://hromadskeradio.org/news/2018/06/28/krymskogo-aktyvista-igora-movenka-vypustyly-z-sizo-foto
https://ru.krymr.com/a/news/29290080.html
https://ru.krymr.com/a/news/29290080.html
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1877798504&result=1&delo_id=4&new=4
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=20.06.2018
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=20.06.2018
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СВОБОДА МИРНИХ ЗІБРАНЬ ТА АСОЦІАЦІЙ

4 червня у Севастополі співробітники МВС РФ заборонили проведення мітингу з вимо-
гою відставки місцевої влади. Поліціанти звинуватили організаторів у проведенні несанкці-
онованого мітингу та склали на них протокол за ч. 1 ст. 20.2 КпАП РФ (Порушення встанов-
леного порядку організації чи проведення зібрання, мітингу, демонстрації, ходи або пікету-
вання). Організаторів Ленура Османова та Володимира Новікова доправили до РОВД 
Ленінського району Севастополя.30 Розгляд цієї справи призначено на 4 липня 2018 року у 
«Ленінському районному суді Севастополя».

«Адміністрація Сімферополя» заборонила місцевому відділенню КПРФ (комуністична 
партія) проводити 30 червня 2018 року мітинг проти російської пенсійної реформи. Причини 
відмови на регіональному сайті КПРФ не уточнено. 31 

НАД ОГЛЯДОМ ПРАЦЮВАЛИ:

Ольга Скрипник, координатор Кримської правозахисної групи;

Віссаріон Асєєв, аналітик Кримської правозахисної групи;

Олександр Сєдов, аналітик Кримської правозахисної групи.

30 Крим.Реалії | Поліція склала протокол на організаторів акції протесту у Севастополі: https://ru.krymr.com/a/
news/29270994.html

31 КПРФ Кримське регіональне відділення | http://kprfkro.ru/news/26301

https://ru.krymr.com/a/news/29270994.html
https://ru.krymr.com/a/news/29270994.html
http://kprfkro.ru/news/26301
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4. ДОДАТКИ

ДОДАТОК 1

Лист Олександра Кольченка про причини 
припинення голодування, 7 червня 2018 року
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ДОДАТОК 2

Відповідь «відділу МВС Росії по 
Роздольненському району» у справі 
про звинувачення В. Балуха у 
дезорганізації ІТУ, згідно якої В. Балух 
забруднив миючим засобом однострій 
начальника ІТУ В. Ткаченка. 



Моніторинговий огляд ситуації з правами людини в Криму
 червень 2018

13

ДОДАТОК 3

Відповідь «старшого помічника прокурора Криму» Сейдаметова Е. А. 
на скаргу архієпископа Сімферопольського і Кримського (УПЦ КП) Климента 
про незаконність дій адміністрації СІЗО щодо недопуску священнослужителя 

до В. Балуха, 26 червня 2018 року


