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1. ВСТУП

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

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

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

неурядових організацій, засобів масової інформації та інших цільових груп шляхом 
публікації і поширення аналітичних та інформаційних матеріалів про ситуацію з 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 СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ

ОБШУКИ ТА ЗАТРИМАННЯ

8 лютого близько 10 осіб, котрі назвалися співробітниками ФСБ, вчинили обшук 
в українського активіста Олега Приходька в селі Оріхове Сакського району. Обшук тривав 
близько 3 годин. Після обшуку співробітники ФСБ разом з українцем поїхали до квартири 
його дочки для здійснення ще одного обшуку. Після обшуку Олега Приходька доправили 
до Сімферополя, в управління ФСБ в Криму, де опитали про його діяльність як україн-
ського активіста та про всі контакти в його телефоні. Причиною обшуків співробітники ФСБ 
РФ назвали те, що вночі в Саках були розбиті могили радянських пілотів і намальована 
свастика. Втім Приходьку не пояснили, чому після цього інциденту прийшли саме до нього.

За словами Приходька, внаслідок обшуку у нього вилучили 2 ноутбуки — його та дру-
жини, мобільний телефон, старі CD-диски, муляжі німецьких автоматів, стару німецьку каску, 
чорно-червоний прапор і портрет Степана Бандери.1 15 лютого Приходько повідомив, що 
повернули вилучені речі, окрім портрета та прапора, що їх перевіряють на «наявність екстре-
мізму».2

14 лютого відбулися обшуки у Красногвардійському районі у будинках Решата Емірусе-
їнова та його сина Рустема, Арсена Абхаїрова, Ізета Абдулганієва та його сина Ескендера.

За словами очевидців, під час обшуку матері Арсена Абхаїрова стало зле, їй викликали 
карету швидкої допомоги, але лікарів до неї не пропустили.

Після обшуку Ескендера Абдулганієва, Арсена Абхаїрова та Решата Емірусеїнова 
увезли до управління ФСБ, де пред’явили звинувачення у причетності до організації «Хізб 
ут-Тахрір»3 (Детальніше у розділі «Справа кримських мусульман»). 

1 КПГ| Стали відомі деталі обшуку в українського активіста Олега Приходька: https://crimeahrg.org/stali-izvestny-
podrobnosti-obyska-u-ukrainskogo-aktivista-olega-prihodko/ 

2 Крим.Реалії | В ФСБ Росії перевіряють на екстремізм портрет Бандери, вилучений у проукраїнського активіста 
в Криму: https://ru.krymr.com/a/news-fsb-proveryaet-portret-bandery-na-ekstremizm-v-krymu/29772628

3 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/789311028103022

https://crimeahrg.org/stali-izvestny-podrobnosti-obyska-u-ukrainskogo-aktivista-olega-prihodko/
https://crimeahrg.org/stali-izvestny-podrobnosti-obyska-u-ukrainskogo-aktivista-olega-prihodko/
https://ru.krymr.com/a/news-fsb-proveryaet-portret-bandery-na-ekstremizm-v-krymu/29772628
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/789311028103022
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ПОЛІТИЧНО МОТИВОВАНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ

«СПРАВА 26 ЛЮТОГО»

14 лютого суддя «Верховного суду Республіки Крим (ВС РК) Олексій Послєдов залишив 
чинними вироки стосовно Алі Асанова та Мустафи Дегерменджі — 4 роки та 6 місяців поз-
бавлення волі умовно (за ч. 2 ст. 212 КК РФ («Участь у масових заворушеннях»). Вирок було 
ухвалено 19 червня 2018 року та 14 лютого він набув чинності. До цього моменту залишався 
чинним запобіжний захід Алі Асанову та Мустафі Дегерменджі у формі домашнього арешту. 
14 лютого 2019 року з них зняли браслети, що контролюють переміщення.

Алі Асанов і Мустафа Дегерменджі були затримані навесні 2015 року та знаходилися 
у СІЗО Сімферополя до 6 квітня 2017. З 6 квітня 2017 до 14 лютого 2019 вони перебували 
під домашнім арештом. 

«СПРАВА КРИМСЬКИХ МУСУЛЬМАН»

У лютому загальна кількість позбавлених волі у «справі кримських мусульман» — 32 особи:
 z Руслан Зейтуллаєв, Рустем Ваїтов, Нурі Прімов, Ферат Сайфуллаєв: ухвалені обвину-

вальні вироки, перебувають в колоніях на території РФ;
 z Енвер Мамутов, Ремзі Меметов, Зеврі Абсеїтов, Рустем Абільтаров: ухвалені обвину-

вальні вироки; очікують розгляду апеляції на вирок, утримуються в СІЗО Ростова-на-Дону.
 z Інвер Бекіров, Вадим Сірук, Муслім Алієв, Емір-Усеїн Куку, Рефат Алімов, Арсен 

Джеппаров наприкінці лютого етаповані з СІЗО Сімферополя до СІЗО Ростова-на-Дону;
 z Теймур Абдуллаєв, Рустем Ісмаїлов, Айдер Саледінов, Узеїр Абдуллаєв, Еміль Джема-

денов: справу передано до суду, етаповані з СІЗО Сімферополя до СІЗО Ростова-на-Дону;
 z Марлен Асанов, Сейран Салієв, Мемет Белялов, Тімур Ібрагімов, Сервер Закірьяєв, 

Ернес Аметов, Енвер Сейтосманов, Сервер Мустафаєв, Едем Смаїлов, Рустем 
Емірусеїнов, Ескендер Абдулганієв і Арсен Абхаїров: справа на стадії досудового 
розслідування, утримуються у СІЗО Сімферополя.

 z Рустем Емірусеїнов, Ескендер Абдулганієв і Арсен Абхаїров були затримані у Красно-
гвардійському районі 14 лютого 2019 року.
Всіх звинувачують в участі у «Хізб ут-Тахрір» за ч.1 ст. 205.5 КК РФ (Створення терорис-

тичної організації) і/або ч. 2 ст. 205.5 КК РФ (Участь в терористичній організації). Пізніше 
деяким фігурантам також висунули звинувачення за ст. 278 КК РФ (Насильницьке захо-
плення влади або 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 або пропаганда тероризму), утримується в СІЗО Сімферополя.

Адвокат Э. Курбедінов повідомив, что Наріману Мемедемінову та Серверу Мустафаєву 
вручили рапорти, в яких вони обвинувачуються у «поширенні, вивченні екстремістської ідео-
логії». Після цього Н. Мемедемінова перевели з загальної камери до спецпоста СІЗО Сімфе-
рополя з цілодобовим аудіо- та відеоспостереженням.4

4 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/783066915394100/ 

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/783066915394100/
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6 лютого суддя «Київського районного суду Сімферополя» Ольга Гуріна продовжила 
термін утримання під вартою Едему Смаїлову та Серверу Мустафаєву до 9 квітня 2019 
року.5 Клопотався про утримання під вартою слідчий ФСБ РФ Дмитро Грамашов. 26 лютого 
суддя «ВС РК» Тимур Слезько залишив чинним рішення про утримання під вартою Едема 
Смаїлова.6

7 лютого суддя «ВС РК» Ігор Крючков продовжив Ернесу Аметову і Тимуру Ібрагімову 
терміни утримання під вартою до 9 лютого 2019 року. Клопотався щодо продовження слід-
чий ФСБ РФ Дмитро Грамашов.7

8 лютого судді «ВС РК» Олег Лебідь і Едуард Білоусов продовжили терміни утримання під 
вартою Марлену Асанову, Мемету Белялову, Серверу Зекірьяєву та Сейрану Салієву 
до 9 квітня 2019 року. Клопотався щодо продовження слідчий ФСБ РФ Дмитро Грамашов.8

13 лютого суддя «Київського районного суду Сімферополя» Галина Хулапова продов-
жила термін утримання під вартою Наріману Мемедемінову до 16 березня 2019 року. 
Клопотався про продовження слідчий ФСБ РФ Олександр Паршутін.9

20 лютого адвокат Сейрана Салієва М. Мамбетов узнав про те, що проти його під-
захисного порушено нову кримінальну справу за ч. 2 ст. 205.2 КК РФ (Публічні заклики 
до здійснення терористичної діяльності) за репост відеозапису у соціальній мережі 
«ВКонтакте».10

22 лютого адвокат С. Легостов повідомив, що слідчі ФСБ РФ вручили Серверу Муста-
фаєву, Ернесу Аметову, Марлену Асанову, Мемету Белялову, Серверу Зекірьяєву, Тимуру 
Ібрагімову, Сейрану Салієву та Едему Смаїлову додаткове звинувачення за ст. 278 КК 
(підготовка до насильницького захоплення влади).11

18 лютого суддя Північно-Кавказького окружного військового суду Анатолій Колесник12 
продовжив Рустему Ісмаїлову, Узеїру Абдуллаєву, Теймуру Абдуллаєву, Емілю Джема-
денову та Айдеру Саледінову терміни утримання під вартою до 27 травня 2019 року.13

27 лютого адвокат Е. Семедляєв повідомив, що Північно-Кавказький окружний 
військовий суд продовжив Еміру-Усеїну Куку, Вадиму Сіруку, Арсену Джеппарову, 
Інверу Бекірову, Мусліму Алієву та Рефату Алімову терміни утримання під вартою 
до 13 травня 2019 року.14

5 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/784749711892487
6 «ВС РК» | Список справ призначених, до слухання на 26.02.2019 Справа № 22К-706/2019: https://vs--krm.sudrf.ru/

modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=26.02.2019
7 «ВС РК» | Список справ, призначених до слухання на 07.02.2019 Справи 3/2-5/2019 та 3/2-6/201: https://vs--krm.

sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=07.02.2019
8 «ВС РК» | Список справ, призначених до слухання на 08.02.2019 Справи 3/2-1/2019, 3/2-2/2019, 3/2-3/2019 и 

3/2-4/2019: https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=08.02.2019 
9 «Київський районний суд Сімферополя» | Список справ, призначених до слухання на 13.02.2019 Справа 3/2-

50/2019: https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=13.02.2019 
10 Крим.Реалії | Проти фігуранта справи «Хізб-ут Тахрір» Салієва порушили ще одну справу через відео у соцмережі: 

https://ru.krymr.com/a/news-protiv-figuranta-dela-hizb-ut-tahrir-salieva-vozbudili-eshe-odno-delo-iz-za-videozapisi-v-sotsseti/29783610.html 
11 Крим.Реалії | Фігурантів бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» звинуватили у спробі захоплення влади: https://

ru.krymr.com/a/news-figurantov-dela-hizb-ut-tahrir-novoe-obvinenie/29785385
12 Північно-Кавказький окружний військовий суд | Список справ, призначених до слухання на 18.02.2019. Справа 

1-17/2019 (1-94/2018): https://ovs--skav.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=18.02.2019
13 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/791847907849334
14 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/1104584743047526/ 

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/784749711892487
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=26.02.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=26.02.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=07.02.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=07.02.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=08.02.2019
https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=13.02.2019
https://ru.krymr.com/a/news-protiv-figuranta-dela-hizb-ut-tahrir-salieva-vozbudili-eshe-odno-delo-iz-za-videozapisi-v-sotsseti/29783610.html
https://ru.krymr.com/a/news-figurantov-dela-hizb-ut-tahrir-novoe-obvinenie/29785385
https://ru.krymr.com/a/news-figurantov-dela-hizb-ut-tahrir-novoe-obvinenie/29785385
https://ovs--skav.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=18.02.2019
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/791847907849334
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/1104584743047526/
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НОВІ ЗАТРИМАННЯ

14 лютого після обшуків в Красногвардійському районі були затримані Рустем Емірусе-
їнов, Ескендер Абдулганієв та Арсен Абхаїров за звинуваченням у причетності до орга-
нізації «Хізб ут-Тахрір».15 15 лютого у «Київському районному суді Сімферополя» їм було 
обрано запобіжний захід у формі утримання під вартою до 13 квітня 2019 року.16 На сайті 
суду інформація про судове засідання відсутня. 27 лютого «судді ВС РК» Олексій Послєдов 
і Едуард Білоусов залишили чинним рішення про утримання під вартою Рустема Емірусеї-
нова та Ескендера Абдулганієва.17

Затримані мусульмани є релігійними та громадянськими активістами, котрі відвідували 
засідання «судів» за політично вмотивованими і релігійними переслідуваннями.

«СПРАВА УКРАЇНСЬКИХ ДИВЕРСАНТІВ»

У лютому 13 осіб, котрих ФСБ, затримавши, звинуватила «у підготовці диверсій та шпі-
онажі», 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, Юнус Машаріпов. У цих справах зафіксовано незаконні методи 
вчинення слідства та застосування тортур для отримання свідчень зізнання.

7 лютого І. Котелянець повідомив, що його брат Євген Панов доправлений до виправ-
ної колонії № 6 Омська (РФ).18 Етапування Євгена Панова з Москви до Омська тривало 
з 5 грудня 2018 року.

21 лютого у «Севастопольському міському суді» відбулося засідання у справі Володи-
мира Дудки та Олексія Бессарабова, під час якого був допитаний Володимир Дудка. 
Він заявив, що повністю заперечує власну провину. Наступне засідання призначено 
на 21 березня 2019 року.19

28 лютого ІА ТАСС повідомила, що Північно-Кавказький окружний військовий суд ухва-
лив вироки щодо Ганни Сухоносової та Дмитра Довгополова. Іх затримали в Криму 
29 вересня 2017 року. Ганну Сухоносову засудили до 9 років позбавлення волі за ст. 276 КК 
РФ (шпіонаж), Дмитра Довгополова — до 10 до 10 років позбавлення волі у колонії суворого 
режиму за ст. 275 (державна зрада).20 Громадян України звинуватили у тому, що вони «пра-
цювали на військову розвідку міністерства оборони України» в Криму (версія ФСБ).

15 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/789311028103022
16 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/790031748030950
17 «ВС РК» | Список справ, призначених до слухання на 27.02.2019. Справи 22К-739/2019 і 22К-741/2019: https://vs--

krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=27.02.2019
18 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216164934389598
19 КПГ | Фігурант «справи українських диверсантів» Володимир Дудка заявив про свою невинуватість:
https://crimeahrg.org/figurant-dela-ukrainskih-diversantov-vladimir-dudka-zayavil-o-svoej-nevinovnosti 
20 ТАСС | Військовослужбовець Чорноморського флоту засуджений на 10 років за шпіонаж на користь України: https://

tass.ru/proisshestviya/6170910 

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/789311028103022
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/790031748030950
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=27.02.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=27.02.2019
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216164934389598
https://crimeahrg.org/figurant-dela-ukrainskih-diversantov-vladimir-dudka-zayavil-o-svoej-nevinovnosti
https://tass.ru/proisshestviya/6170910
https://tass.ru/proisshestviya/6170910
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СПРАВА ВОЛОДИМИРА БАЛУХА

13 лютого Володимира Балуха етапували з ВК-2 Керчі до СІЗО Сімферополя 
без витлумачення причин.21 17 лютого співробітники СІЗО Сімферополя відмовилися брати 
передачу для Володимира Балуха від його дружини Наталки. За її словами, співробітники 
СІЗО послалися на те, що документи на Балуха «досі не роздруковані».22 18 лютого співро-
бітники СІЗО Сімферополя повідомили Наталці Балух, що Володимира Балуха з СІЗО ета-
пували у невідомому напрямку.23 19 лютого активіст був доправлений до СІЗО м. Красно-
дар (РФ) без необхідних речей. 21 лютого Володимира Балуха вивезли з Краснодарського 
СІЗО, 24 лютого він був доправлений до СІЗО Армавіра (РФ).

Етапування Володимира Балуха з колонії Керчі до Росії відбувається у порушення ст. 73 
Кримінально-виправного кодексу РФ, за якою активіст має залишатися в Керчі. Перемі-
щення в’язнів до іншої колонії є можливим «у виняткових випадках за станом здоров’я або 
для забезпечення їхньої особистої безпеки, або з їхньої згоди». Володимир Балух своєї 
згоди на переміщення до РФ не давав. Стан здоров’я дозволяє йому відбувати покарання 
в Криму, а особиста безпека, навпаки, під час етапування до РФ наражається на більшу 
загрозу, ніж на території півострова, тому що активіст не приховує своєї проукраїнської 
позиції.

СПРАВА ЕДЕМА БЕКІРОВА

4 лютого донька Едема Бекірова Елеонора Бекірова повідомила, що, за результатами 
медичного огляду, діабет, ампутація ноги та шунти в серці не перешкоджають перебуванню 
Едема Бекірова в СІЗО Сімферополя.24

7 лютого суддя «Київського районного суду Сімферополя» Ольга Гуріна продовжила 
термін утримання під вартою Едема Бекірова до 12 квітня 2019 року.25 26 лютого суддя 
«ВС РК» Олена Спасьонова залишила чинним це рішення.26

Едем Бекіров, кримськотатарський активіст Херсонської області, був затриманий 
12 грудня на в’їзді до Криму, звинувачується за ч. 2 ст. 222 і ч. 2 ст. 222.1 (Незаконне 
зберігання та переміщення вибухових речовин та боєприпасів). За версією ФСБ РФ, Едем 
Бекіров навесні 2018 року завіз до Криму 12 кг тротилу та 200 патронів до вогнепальної 
зброї, проте доказів його причетності до «знайденого» схрону не надано.

СПРАВА МАКСИМА СОКУРЕНКА

22 лютого суддя «Центрального районного суду Сімферополя» Сергій Деменюк 
продовжив термін утримання під вартою громадянину України Максиму Сокуренку 

21 КПГ | Володимира Балуха етапували з керченської колонії до Сімферополя: https://crimeahrg.org/vladimira-baluha-
etapirovali-iz-kerchenskoj-kolonii-v-simferopol/

22 КПГ | СІЗО Сімферополя не приймає передачу для Балуха: https://crimeahrg.org/sizo-simferopolya-ne-prinimaet-
peredachu-dlya-baluha

23 https://www.facebook.com/crimeahrg/photos/a.1677121552573479/2251120501840245
24 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2239017406341479&id=100006997234169
25 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/785363711831087
26 «ВС РК» | Список справ, призначених до слухання на 26.02.2019. Дело 22К-702/2019  https://vs--krm.sudrf.ru/

modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=26.02.2019 

https://crimeahrg.org/vladimira-baluha-etapirovali-iz-kerchenskoj-kolonii-v-simferopol/
https://crimeahrg.org/vladimira-baluha-etapirovali-iz-kerchenskoj-kolonii-v-simferopol/
https://crimeahrg.org/sizo-simferopolya-ne-prinimaet-peredachu-dlya-baluha
https://crimeahrg.org/sizo-simferopolya-ne-prinimaet-peredachu-dlya-baluha
https://www.facebook.com/crimeahrg/photos/a.1677121552573479/2251120501840245
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2239017406341479&id=100006997234169
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/785363711831087?__tn__=K-R
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=26.02.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=26.02.2019
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до 26 березня. Він перебуває під вартою за те, що обілляв фарбою «пам’ятник зеленим 
чоловічкам» у Сімферополі. Клопотався про продовження терміну співробітник МВС РФ 
Говорунов  А. І.27

УМОВИ УТРИМАННЯ В МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ

Дружина Андрія Коломійця Галина після побачення у ВК-14 Краснодара (РФ) 
11–13  лютого повідомила КПГ про погіршення його здоров’я. За її словами, українець 
потерпає від головного болю та болю в області живота, від загострення псоріазу, але необ-
хідна медична допомога йому в колонії не надається. В колонії Коломієць перебуває на про-
філактичному обліку як «схильний до порушення режиму та пропаганди».28

Ілля Каверніков, син фігуранта «справи українських диверсантів» Володимира Дудки, 
повідомив, що під час побачення 26 лютого його батько поскаржився на відсутність необ-
хідного лікування. Він потерпає від головного шлункового болю, проте лікується лише теми 
медикаментами, що передає син.29

27 «Центральний районний суд Сімферополя» | Список справ, призначених до слухання на 22.02.2019. Справа 3/2-
37/2019 https://centr-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=22.02.2019 

28 КПГ | Дружина Андрія Коломійця розповіла про погіршення його здоров’я у російській в’язниці: https://crimeahrg.org/
supruga-andreya-kolomijtsa-rasskazala-ob-uhudshenii-ego-zdorovya-v-rossijskoj-tyurme/ 

29 Крим.Реалії | Заарештованого в Криму «українського диверсанта» Дудку мучать болі, він не отримує лікування, — 
родичі: https://ru.krymr.com/a/news-figurant-dela-ukrainskih-diversantov-dudka-ne-poluchaet-neobhodimogo-lecheniya/29794155

https://centr-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=22.02.2019
https://crimeahrg.org/supruga-andreya-kolomijtsa-rasskazala-ob-uhudshenii-ego-zdorovya-v-rossijskoj-tyurme/
https://crimeahrg.org/supruga-andreya-kolomijtsa-rasskazala-ob-uhudshenii-ego-zdorovya-v-rossijskoj-tyurme/
https://ru.krymr.com/a/news-figurant-dela-ukrainskih-diversantov-dudka-ne-poluchaet-neobhodimogo-lecheniya/29794155


Моніторинговий огляд ситуації з правами людини в Криму
лютий 2019

9

СВОБОДА СЛОВА ТА ВИСЛОВЛЮВАННЯ ДУМОК

Влада РФ оголосила в розшук голову правління Кримськотатарського ресурсного цен-
тру, члена Меджлісу кримськотатарського народу Ескендера Барієва. В постанові «ВС 
РК» від 29 січня 2019 року зазначено, що стосовно нього в Криму відкрито кримінальну 
справу за ч. 2 ст. 280.1 КК РФ (Публічні заклики до вчинення дій, спрямованих на пору-
шення територіальної цілісності РФ, здійснені з використанням ЗМІ). Це обвинувачення 
пов’язано з громадською та політичною діяльністю Барієва.30 Раніше, 3 грудня 2018 
року, Ескендер Барієв повідомив, що співробітники ФСБ РФ допитували в Криму родичів 
про його діяльність.31

12 лютого депутати Держдуми РФ ухвалили у першому читанні законопроект № 608767-
7, який передбачає створення системи глобального контролю інтернет-трафіка на під-
контрольній РФ території, аж до повного відімкнення доступу користувачів до зовнішніх сер-
верів і створення локального інтернету. Така система надасть можливість владі РФ повні-
стю унеможливити доступ користувачів до джерел інформації, що не відповідають офіційній 
позиції владі РФ. Окрім того, блокування може дуже обмежити можливість інформування 
про недотримання прав людини та міжнародного гуманітарного права на території Криму та 
надходження інформації про такі порушення від кримчан.32 

26 лютого суддя «мирового суду РК» Олена Кльопова оштрафувала активіста Нурі 
Абдурашитова на 500 рублів за фільмування у коридорі «Київського районного суду 
Сімферополя».33 Його звинуватили у порушенні ч. 2 ст. 17.3 КпАП РФ (невиконання 
законного розпорядження пристава).34

СВОБОДА ПЕРЕСУВАННЯ

5 лютого народний депутат України Рефат Чубаров повідомив, що прикордонники РФ 
затримали на КПП «Джанкой» громадянина України Рустема Рашидова, котрий прямував 
до сестри в Бахчисарай. Після тривалого допиту — з 09:00 до 21:40 — його не пропустили 
до Криму та видали заборону на в’їзд до РФ.35

18 лютого на КПП «Джанкой» під час спроби в’їхати до Криму співробітники ФСБ РФ 
вручили громадянці України, журналістці Аліні Смутко заборону на в’їзд на територію РФ 
до 26 травня 2028 року (Додаток 1).

Заборона на в’їзд до РФ поширюється і на територію Криму, тому що РФ окупувала Крим 
та розповсюдила на півострові дію свого законодавства.

30 КПГ | Члена Меджліса кримськотатарського народу Ескендера Барієва РФ оголосили в розшук: https://crimeahrg.
org/chlena-medzhlisa-krymskotatarskogo-naroda-eskendera-barieva-rf-obyavila-v-rozysk/ 

31 https://www.facebook.com/eskender.bariiev/posts/1921042684669584
32 Законопроект № 608767-7 Про внесення змін до деяких законодавчих актів Російської Федерації: http://sozd.duma.

gov.ru/bill/608767-7 
33 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/796361357397989 
34 «Мирові судді Республіки Крим» Слухання у справі 05-0007/13/2019  http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/caselistas/?id=3

75745&year=2019 
35 https://www.facebook.com/dogrujol/posts/2004271189668025

https://crimeahrg.org/chlena-medzhlisa-krymskotatarskogo-naroda-eskendera-barieva-rf-obyavila-v-rozysk/
https://crimeahrg.org/chlena-medzhlisa-krymskotatarskogo-naroda-eskendera-barieva-rf-obyavila-v-rozysk/
https://www.facebook.com/eskender.bariiev/posts/1921042684669584
http://sozd.duma.gov.ru/bill/608767-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/608767-7
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/796361357397989
http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/caselistas/?id=375745&year=2019
http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/caselistas/?id=375745&year=2019
https://www.facebook.com/dogrujol/posts/2004271189668025
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3. ПОРУШЕННЯ НОРМ МІЖНАРОДНОГО 
ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА

КОНВЕНЦІЯ (III) ПРО ПОВОДЖЕННЯ З ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИМИ

Протягом лютого слідчі ФСБ РФ неодноразово допитували військовополонених — 
українських військовослужбовців. Під час допитів українські моряки вказували на те, що є 
військовополоненими, та відмовлялися відповідати на питання, непередбачені міжнарод-
ним гуманітарним правом.

Московський міський суд залишив чинним рішення про утримання під вартою 20 військо-
вополонених за звинуваченням у порушенні ст. 322 КК РФ (Незаконний перетин держав-
ного кордону РФ). Засідання відбувалися 7, 12, 13 і 20 лютого.36

13 лютого адвокат С. Бадамшин повідомив, що слідчі ФСБ РФ відмовили у задоволення 
клопотання захисту про передачу Україні Андрія Ейдера, Василя Сороки та Андрія 
Артеменка, котрі були поранені під час захоплення.37

КОНВЕНЦІЯ (IV) ПРО ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНОГО 
НАСЕЛЕННЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ

ПРИЗОВ ОСІБ, КОТРІ МЕШКАЮТЬ НА ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ, 
ДО ЗБРОЙНИХ СИЛ ДЕРЖАВИ, ЩО ОКУПУЄ, А ТАКОЖ 
ПРОПАГАНДА СЛУЖБИ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ

У лютому в Криму КПГ задокументувала ухвалення 7 вироків за кримінальними справами 
проти кримчан за ухиляння від служби в ЗС РФ. Окрім того, 2 нових кримінальних справи 
надійшли на розгляд до «судів». Усього на кінець лютого КПГ зібрала інформацію про 52 
кримінальних справи за ст. 328 КК РФ (Ухиляння від служби в ЗС РФ), в 50 з яких ухвалено 
вироки.

3 лютого Міністерство оборони РФ повідомило про створення у Севастополі воєнно-па-
тріотичного центру «Дім Юнармії». За заявою прес-служби МО РФ, військовослужбовці РФ 
проводять з дітьми загальновійськову підготовку. Діти беруть участь у заняттях зі збиран-
ня-розбирання автомата АК-74, стройової підготовки, навчаються користуванню строєм 
радіохімічного захисту та протигазом.38

НЕЗАКОННЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ 

18 лютого політв’язень Володимир Балух був вивезений з Криму для переводу в коло-
нію на території РФ. Політв’язня Євгена Каракашева етапували з Криму до Ростова-на-
Дону для участі у засіданнях з його справи у Північно-Кавказькому окружному військовому 

36 Московський міський суд | Справи №№ 10-2012/2019, 10-2138/2019, 10-2139/2019, 10-2140/2019, 10-3344/2019: 
https://www.mos-gorsud.ru

37 https://www.facebook.com/sbadamshin/posts/2441337989274915
38 Міністерство оборони РФ | На Чорноморському флоті створено Дім Юнармії: https://structure.mil.ru/structure/okruga/

south/news/more.htm?id=12215582

https://www.mos-gorsud.ru
https://www.facebook.com/sbadamshin/posts/2441337989274915
https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/news/more.htm?id=12215582
https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/news/more.htm?id=12215582


Моніторинговий огляд ситуації з правами людини в Криму
лютий 2019

11

суді. 27 лютого адвокат Е. Семедляєв повідомив, що Північно-Кавказький окружний вій-
ськовий суд ухвалив рішення про етапування Емір-Усеїна Куку, Вадима Сірука, Арсена 
Джеппарова, Інвера Бекірова, Мусліма Алієва та Рефата Алімова з СІЗО Сімферополя 
до Ростова-на-Дону (РФ).39

Етапування громадян України з Криму до РФ порушує ст. 49 IV Женевської конвенції 
про захист цивільного населення під час війни про заборону переміщення мешканців окупо-
ваних територій на територію країни-окупанта.

НАД ОГЛЯДОМ ПРАЦЮВАЛИ:

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

39 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/1104584743047526/

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/1104584743047526/
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4. ДОДАТКИ

ДОДАТОК 1

Повідомлення про заборону в’їзду до РФ до 26 травня 2028 року 
видане українській журналістці Аліні Смутко співробітниками 
ФСБ РФ при спробі її в’їзду до Криму, 18 лютого 2019 року


