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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

4 червня в Севастополі співробітники ФСБ вчинили обшуки у мешканців міста, котрих зви-
нувачують у приналежності до релігійної організації «Свідки Єгови». Сайт «Свидетели Иеговы 
в России» заявив мінімум про 9 обшуків, під час яких співробітники ФСБ вдерлися до квар-
тири у відсутності господарів, виламавши двері. Під час обшуків вилучалися жорсткі диски, 
мобільні телефони, планшети, Після обшуку співробітники ФСБ затримали Віктора Сташев-
ського. Його відпустили лише наступного дня, взявши підписку про невиїзд. За інформацією 
сайту, 5 червня віруючих викликали на допит до слідчого ФСБ А. Чумакіна1. Російські ЗМІ 
повідомили, що під час обшуків вилучено релігійну літературу, звіти про збирання пожертв, 
брошури «Свідків Єгови», тексти релігійних лекцій, електронні носії інформації2.

10 червня в Алуштинському, Білогірському й Сімферопольському районах відбулися 
обшуки в 7 оселях кримських мусульман. Після обшуку були затримані: в Алушті — Руслан 
Нагаєв і Ельдар Кантемиров, у селі Малий Маяк — Руслан Месутов, у селі Ізобільне — 
Ленур Халілов, у селищі Строгоновка — Ескендер Сулейманов, у смт. Зуя Білогірського 
району — Айдер Джеппаров, у Білогорську — Різа Омеров3. Ескендер Сулейманов — брат 
фігуранта «справи кримських мусульман» Руслана Сулейманова. Енвер Омеров, батько 
затриманого цього дня Різи Омерова, був затриманий к Керчі, коли прямував до Ростова-
на-Дону на слухання у справі свого зятя — фігуранта «справи кримських мусульман» Айдера 
Ісмаїлова4. 

Усіх затриманих доправили до управління ФСБ РФ у Сімферополі та звинуватили у при-
належності до релігійної організації «Хізб ут-Тахрір» (детальніше у розділі «Права кримських 
мусульман»).

11 червня на адміністративному кордоні з Кримом були затримана активістка Гуль-
сум Алієва. ЇЇ доправили до відділку МВС РФ в Армянську. Адвокат Олексій Ладін при-
був в Армянськ і повідомив, що Алієву звинувачують за ст. 20.3.1 КпАП РФ (Розпалювання 
ненависті або ворожнечі)5. Адміністративну справу стосовно Алієвої порушили після декри-
міналізації ст. 282 КК РФ, за якою її звинувачували у 2018 році. Алієву цього ж дня відпу-
стили. 17 червня адвокат повідомив, що «прокуратура Алушти» припинила адміністративне 
впровадження щодо Гульсум Алієвої6.

14 червня співробітники «Центра Е» (Центр з протидії екстремізму управління МСД РФ) 
вчинили обшук в с. Краснівка Сімферопольського району у будинку Бекіра Муртазаєва. 

1 Свидетели Иеговы России / У Севастополі облава на Свідків Єгови та затримання https://jw-russia.org/
news/19060510-904.html

2 Вести.Крым / У Севастополі затриманий глава секти «Свідки Єгови»* https://youtu.be/0BwQv1mzqlw 
3 Крим.Реалії / У Криму після обшуків російські силовики затримали 8 осіб https://ru.krymr.com/a/news-v-krymu-posle-

obyskov-zaderzhali-vosem-chelovek/29990926.html
4 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1566074936862436&set=a.662734553863150
5 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/860721777628613/
6 https://www.facebook.com/alexey.ladin.3/posts/2188009444649762

https://jw-russia.org/news/19060510-904.html?fbclid=IwAR3DgnNK4bEL7r181pD78YFh827ZSH0kqvbvUBuUOb_Ez6GHZPK3OmPQrt4
https://jw-russia.org/news/19060510-904.html?fbclid=IwAR3DgnNK4bEL7r181pD78YFh827ZSH0kqvbvUBuUOb_Ez6GHZPK3OmPQrt4
https://youtu.be/0BwQv1mzqlw
https://ru.krymr.com/a/news-v-krymu-posle-obyskov-zaderzhali-vosem-chelovek/29990926.html?fbclid=IwAR1kOD-JdKI4q96EyZub-69t2GQOGjL0g4jkfpPruvphZUzPDU7JD0W2a-g
https://ru.krymr.com/a/news-v-krymu-posle-obyskov-zaderzhali-vosem-chelovek/29990926.html?fbclid=IwAR1kOD-JdKI4q96EyZub-69t2GQOGjL0g4jkfpPruvphZUzPDU7JD0W2a-g
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1566074936862436&set=a.662734553863150
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/860721777628613/?type=3&theater
https://www.facebook.com/alexey.ladin.3/posts/2188009444649762?__tn__=H-R
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Після обшуку співробітники «Центру Е» увезли на допит сина Бекіра Емірхана Муртазаєва. 
Після допиту його відпустили, адвокат Іслям Веліляєв повідомив, що на допиті запитували 
про причетність Емірхана Муртазаєва до організації «Хізб ут-Тахрір»7. 

ПОЛІТИЧНО МОТИВОВАНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ

Станом на червень 93 особи позбавлені волі у рамцях політично вмотивованого і/чи 
релігійного кримінального переслідування. Повний список оприлюднений на сайті КПГ.8

 «СПРАВА КРИМСЬКИХ МУСУЛЬМАН»

У червні загальна кількість мешканців Криму, позбавлених волі у «справі кримських 
мусульман» — 66 осіб.

З них 63 особи — за ст. 205.5 КК РФ (Організація діяльності чи участь у терористичній 
організації), 2 особи — за ст. 282.2 КК РФ (Організація діяльності чи участь в екстреміст-
ській організації) і 1 особа — за ст. 205.2 КК РФ (Публічні заклики до здійснення терорис-
тичної діяльності). 

Усіх фігурантів цієї справи звинувачують у причетності до ісламських організацій або 
в пропаганді діяльності організацій «Хізб ут-Тахрір» і «Таблігі Джамаат», які в РФ визнання 
терористичними або екстремістськими, проте не є забороненими законодавством України. 
Переслідування мешканців України на окупованій території України за участь у цих організа-
ціях є незаконним за нормами міжнародного гуманітарного права.

3 червня «Київський районний суд Сімферополя» визнав законним порушення криміналь-
ної справи щодо Арсена Абхаїрова, Рустема Емірусеїнова й Ескендера Абдулганієва. 
Їх затримали 14 лютого 2019 за звинуваченням у причетності до організації «Хізб ут-Тахрір»9.

6 червня судді «Верховного суду Республіки Крим» («ВС РК») Тимур Слезько й Анатолій 
Осоченко продовжили термін утримання під вартою Ернеса Аметова, Тімура Ібрагімова, 
Сервера Мустафаєва й Едема Смаїлова до 9 серпня 2019 року10. Клопотався щодо про-
довження терміну утримання слідчий ФСБ РФ Дмитро Грамашев11.

25 червня судді «ВС РК» Тимур Слезько й Едуард Білоусов залишили чинним рішення 
щодо утримання під вартою Ернеса Аметова й Едема Смаїлова. 

6 червня суддя «ВС РК» Галина Редько залишила чинним рішення щодо утримання 
Марлена Асанова під вартою до 9 червня 2019 року12. Рішення про утримання Марлена 
Асанова під вартою й апеляція на це рішення розглядалися в одному й тому ж «суді», 

7 Крим.Реалії / У мешканця кримського села Краснівка після обшуку вилучили техніку — адвокат https://ru.krymr.
com/a/news-u-zhitelya-krymskogo-sela-krasnovka-polse-obiska-izyali-tekhniku/29999487.html

8 https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2019/06/Lisheniya-svobody-iyun-2019.pdf
9 Крим.Реалії / Суд в Криму визнав законним порушення справи проти трьох фігурантів справи «Хізб ут-Тахрір» 

https://ru.krymr.com/a/news-sud-krym-khizb-ut-takhrir/29979576.html
10 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/856949384672519
11  «ВС РК» Список призначених до слухання на 06.06.2019 Справи №№ 3/2-43/2019, 3/2-45/2019, 3/2-46/2019, 

3/2-48/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=06.06.2019
12 «ВС РК» / Список призначених до слухання на 06.06.2019 Справи № 22К-1803/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.

php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=06.06.2019

https://ru.krymr.com/a/news-u-zhitelya-krymskogo-sela-krasnovka-polse-obiska-izyali-tekhniku/29999487.html?fbclid=IwAR2B29g_tL2VsjSsNGRJqRT1CPdSUDIDicz52BUozL-cJfcck-aR85OaP8E
https://ru.krymr.com/a/news-u-zhitelya-krymskogo-sela-krasnovka-polse-obiska-izyali-tekhniku/29999487.html?fbclid=IwAR2B29g_tL2VsjSsNGRJqRT1CPdSUDIDicz52BUozL-cJfcck-aR85OaP8E
https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2019/06/Lisheniya-svobody-iyun-2019.pdf
https://ru.krymr.com/a/news-sud-krym-khizb-ut-takhrir/29979576.html?fbclid=IwAR0B-j9P4UhpBwtQcw9pu7Qz1VzN5KQCNzJouAlM9W9bBqjwjXOxo0G0g1U
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/856949384672519
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=06.06.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=06.06.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=06.06.2019
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що порушує право Марлена Асанова на справедливий судовий розгляд. 25 червня суддя 
«ВС РК» Едуард Білоусов розглядав апеляцію на продовження терміну утримання під 
вартою фігуранта «справи кримських мусульман» Ернеса Аметова. Апеляційні скарги 
розглядалися у тому самому «суді», що й рішення першої інстанції. «Суддя» Едуард Білоу-
сов (раніше — 14 раз) і «суддя» Галина Редько (раніше — 8 раз) вже ухвалювали рішення 
щодо продовження термінів утримання під вартою у рамцях «справи кримських мусуль-
ман». Зокрема у червні суддя Едуард Білоусов ухвалив схоже рішення стосовно Сервера 
Зекірьяєва й Марлена Асанова. Така практика порушує принцип неупередженості судо-
вого розгляду.

7 червня судді «ВС РК» Олег Лебідь і Едуард Білоусов продовжили термін утримання 
під вартою Сейрана Салієва, Марлена Асанова, Мемета Белялова й Сервера Зекі-
рьяєва до 9 серпня 2019 року. Клопотався про продовження терміну утримання слідчий 
ФСБ РФ Дмитро Грамашев13.

7 червня Ростовський обласний суд залишив чинним рішення про утримання під вартою 
Іззета Абдуллаєва, Яшара Муєдінова й Тофіка Абдулгазієва до 19 серпня14.

10 червня в Керчі, Алушті, Бахчисараї та Севастополі співробітники ФСБ РФ затри-
мали 8 мусульман, котрих звинуватили у приналежності до організації «Хізб ут-Тахрір». 
Стосовно Енвера Умерова, Ленура Халілова й Руслана Месутова порушено справу 
за ч. 1 ст. 205.5 КК РФ (Організація діяльності терористичної організація). Стосовно 
Айдера Джеппарова, Різи Омерова, Ельдара Кантемірова, Руслана Нагаєва 
й Ескендера Сулейманова — за ч. 2 ст. 205.5 КК РФ (Участь у діяльності терористич-
ної організації). 

10 червня судді «Київського районного суду Сімферополя» Галина Хулапова, Антон 
Цикуренко й Денис Діденко ухвалили рішення про утримання Айдера Джапарова, Різи 
Омерова, Ескендера Сулейманова і Енвера Омерова під вартою до 5 серпня. Клопота-
лися щодо продовження співробітники ФСБ РФ Сергій Махнєв і С. А. Босієв15. 

11 червня судді «Київского районного суду Сімферополя» Галина Хулапова, Віктор 
Крапко й Денис Діденко ухвалили аналогічне рішення стосовно Ленура Халілова, 
Руслана Месутова, Руслана Нагаєва й Ельдара Кантемірова. Клопотався щодо 
продовження майор ФСБ РФ С. О. Власов16. 

18 червня військова колегія Північно-Кавказького окружного військового суду на чолі 
із суддею Анатолієм Колесником засудила Теймура Абдуллаєва до 17 років позбавлення 
волі у колонії суворого режиму, Узеїра Абдуллаєва — до 13 років, Рустема Ісмаїлова — 
до 14 років, Айдера Саледінова й Емиля Джемаденова — до 12 років17. 

13  «ВС РК» / Список призначених до слухання на 07.06.2019 Справи №№ 3/2-44/2019, 3/2-47/2019, 3/2-49/2019, 
3/2-50/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=07.06.2019 

14 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/857690037931787
15 «Київський районний суд Сімферополя» / Список призначених до слухання на 10.06.2019 Справи №№ 3/1-

133/2019, 3/1-134/2019, 3/1-135/2019, 3/1-136/2019 https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_
num=1&H_date=10.06.2019

16 Київський районний суд Сімферополя» / Список призначених до слухання на 10.06.2019 Справи №№ 3/1-
133/2019, 3/1-134/2019, 3/1-135/2019, 3/1-136/2019 https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_
num=1&H_date=10.06.2019

17 Крим.Реалії / Суд у Ростові засудив до тривалих термінів утримання у колонії суворого режиму фігурантів 
сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» https://ru.krymr.com/a/news-sud-v-rostove-vynes-prigovor-figurantam-
simferopolskogo-dela-hizb-ut-tahrir/30005522.html

https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=07.06.2019
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/857690037931787
https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=10.06.2019
https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=10.06.2019
https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=10.06.2019
https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=10.06.2019
https://ru.krymr.com/a/news-sud-v-rostove-vynes-prigovor-figurantam-simferopolskogo-dela-hizb-ut-tahrir/30005522.html?fbclid=IwAR2Z0eoxGEjhW6cYL_iaNImVef6VTvjs7WHrYEPiTXhL8Xtp7nGLj0-WYKY
https://ru.krymr.com/a/news-sud-v-rostove-vynes-prigovor-figurantam-simferopolskogo-dela-hizb-ut-tahrir/30005522.html?fbclid=IwAR2Z0eoxGEjhW6cYL_iaNImVef6VTvjs7WHrYEPiTXhL8Xtp7nGLj0-WYKY
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24 червня суддя Північно-Кавказького окружного військового суду Анатолій Колесник 
залишив чинним рішення про утримання під вартою до 18 серпня 2019 року Мусліма Алієва, 
Інвера Бекірова, Рефата Алімова, Арсена Джеппарова, Вадима Сірука й Емір-Усеїна 
Куку. Рішення про утримання під вартою було ухвалено у цьому ж суді 26 квітня 2019 року18. 

 «СПРАВА УКРАЇНСЬКИХ ДИВЕРСАНТІВ»

У червні в ув’язненні перебувають 13 осіб, котрих ФСБ РФ під час затримання звину-
ватила «у підготовці диверсій та шпигунстві». У цих справах зафіксовано незаконні методи 
проведення слідства й застосування тортур для отримання свідчень зізнання, порушення 
презумпції невинуватості, поширення ФСБ РФ через російські ЗМІ відео «зізнання».

6 червня суддя «ВС РК» Андрій Палій засудив громадянина України Костянтина Дави-
денка до 10 років і 6 місяців позбавлення волі у колонії суворого режиму. Він звинувачений 
у шпіонажі на користь України за ст. 276 УК РФ (Збирання свідчень, що складають дер-
жавну таємницю, з метою передачі іноземній державі). Костянтин Давиденко був затрима-
ний 11 лютого 2018 року у Сімферополі,19 перебуває у СІЗО Сімферополя.

ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ЗА ЗВИНУВАЧЕННЯМ У УЧАСТІ У БАТАЛЬЙОНІ 
ІМЕНІ Н. ЧЕЛЕБІДЖІХАНА

Офіційною причиною переслідування затриманих у Криму за ч. 2 ст. 208 КК РФ є те, що 
вони не з’явилися добровільно до правоохоронних органів РФ і не заявили про свою участь 
у «Кримськотатарському добровольчому батальйоні імені Номана Челебіджіхана». Заявле-
ним слідством доказом діяльності батальйону проти інтересів РФ є інформація ЗМІ про те, 
що метою створення батальйону була деокупація Криму. 

Враховуючи, що причиною переслідування є членство в організації, яка має за мету 
де окупацію Криму та не бере участі у збройному конфлікті, переслідування у формі позбавлення 
волі можна розглядати як політично умотивоване переслідування.

У червні КПГ зафіксувала три (19, 25 і 26 червня) розгляду в «ВС РК» ухвал про заочне 
утримання під вартою трьох мешканців Криму за ч. 2 ст. 208 КК РФ (Участь у незакон-
ному збройному формування, що діє проти інтересів РФ). У всіх випадках рішення залиши-
лося чинним. В одній ухвалі зазначено, що кримчанин підозрюється в участі у батальйоні 
ім. Н. Челебіджіхана. Практика застосування ст. 208 КК РФ в Криму дозволяє стверджувати, 
що й в інших випадках кримінальну справу порушено на тих самих підставах. В ухвалах зазна-
чено, що переслідуваних осіб оголошено у загальноросійський розшук.

СПРАВА ВОЛОДИМИРА БАЛУХА

10 червня Володимир Балух повідомив адвокатові, що в колонії № 4 м. Торжок його 
ознайомили з документами, в яких він названий громадянином РФ. У документі посилаються 
на висновок кримського «експерта». Раніше, 7 травня, адміністрація колонії не допустила 

18 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/869702836730507
19 КПГ / У Криму ухвалили вирок Костянтину Давиденку за «шпигунство» на користь України
https://crimeahrg.org/v-krymu-vynesli-prigovor-konstantinu-davydenko-za-shpionazh-v-polzu-ukrainy/

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/869702836730507
https://crimeahrg.org/v-krymu-vynesli-prigovor-konstantinu-davydenko-za-shpionazh-v-polzu-ukrainy/?fbclid=IwAR0SduDuzXRpGSgFGYI7LMCTYJCsym0irHJ0uhdEcCu-tSHHlQLJjF4-KjE
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до Балуха консула України, посилаючись на те, що українець — громадянин РФ20, хоча Воло-
димир Балух не отримував паспорта громадянина РФ і засуджений як громадянин України.

21 червня адвокат Ольга Дінзе повідомила, що з 17 червня Володимир Балух знову 
направлений адміністрацією колонії до штрафного ізолятора (ШІЗО) на 15 діб21. Усього 
за 3 місяці перебування у колонії Володимир Балух перебував у ШІЗО 70 днів. 

28 червня адвокат повідомила, що Володимир Балух оголосив голодування й дві доби 
відмовляється від вживання їжі та води на знак протесту проти порушення його права 
на зустріч із консулом України22. 

СПРАВА ЕДЕМА БЕКІРОВА

6 червня суддя «Київського районного суду Сімферополя» Антон Цикуренко продовжив 
термін утримання під вартою інваліду 1-ї групи Едему Бекірову до 12 серпня23.

УМОВИ УТРИМАННЯ В МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ

6 червня хворого на цукровий діабет Едема Бекірова конвой не годував більше 12 годин. 
Увесь цей час Бекіров очікував на розгляд у «суді» питання про обрання йому запобіжного 
заходу24. 

11 червня Європейський суд з прав людини ухвалив рішення про негайну госпіталіза-
цію Едема Бекірова25. Влада РФ проігнорувала це рішення. Адвокат Сергій Ладін повідомив 
про отримання копії постановп слідчого ФСБ Івана Романця, де зазначено, що ФСБ РФ має 
сумнів у справжності рішення ЄСПЛ26. «Прокуратура Криму» відмовилася реагувати на від-
мову ФСБ РФ перевести Бекірова до лікарні (Додаток 1). Едем Бекіров протягом червня 
перебуває у СІЗО Сімферополя.

20 КПГ / Громадянство Балуха — ФСВП посилається на кримського «експерта» https://crimeahrg.org/grazhdanstvo-baluha-
fsin-ssylaetsya-na-krymskogo-eksperta/

21 КПГ / «Злісний порушник» — адміністрація намагається погіршити стан Балуха https://crimeahrg.org/zlostnyj-narushitel-
administracziya-kolonii-pytaetsya-uhudshit-polozhenie-baluha/

22 Крим.Реалії / Адвокат про стан голодуючого Балуха: «він не спить дві доби та не п’є води» https://ru.krymr.com/a/
news-baluh-advokat-golodovka/30026386.html

23 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/2399069220364071/ 
24 Крим.Реалії/ Кримськотатарський активіст Бекіров біля 12 годин очікував засідання без їжі та меддопомоги — 

адвокат https://ru.krymr.com/a/news-krymskotatarskii-aktivist-bekirov/29985312.html
25 Крим.Реалії / ЕСПЛ зобов’язав покласти Едема Бекірова до лікарні — адвокат https://ru.krymr.com/a/news-espch-

obyazal-pomestit-krymskotatarskogo-akrivista-bekirova-v-bolnitsu/29993952.html
26 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2322276881348864&id=100006997234169 

https://crimeahrg.org/grazhdanstvo-baluha-fsin-ssylaetsya-na-krymskogo-eksperta/?fbclid=IwAR2CZm-kdK3l_dat6zb7bmMQOeErxq91rdMmzD4O6md6DuJobGu56yR9KA0
https://crimeahrg.org/grazhdanstvo-baluha-fsin-ssylaetsya-na-krymskogo-eksperta/?fbclid=IwAR2CZm-kdK3l_dat6zb7bmMQOeErxq91rdMmzD4O6md6DuJobGu56yR9KA0
https://crimeahrg.org/zlostnyj-narushitel-administracziya-kolonii-pytaetsya-uhudshit-polozhenie-baluha/?fbclid=IwAR0h3D5OrLWTD-R_Uakp3PqpRCq0wsNLXJ62o7hJJyLVekv5eZ9E3mhV-0s
https://crimeahrg.org/zlostnyj-narushitel-administracziya-kolonii-pytaetsya-uhudshit-polozhenie-baluha/?fbclid=IwAR0h3D5OrLWTD-R_Uakp3PqpRCq0wsNLXJ62o7hJJyLVekv5eZ9E3mhV-0s
https://ru.krymr.com/a/news-baluh-advokat-golodovka/30026386.html?fbclid=IwAR24nglcJyn2V7-5vFuT4H6aeQEJoYyoa1y72ueRD0s1M2mJB44rv1uTQYA
https://ru.krymr.com/a/news-baluh-advokat-golodovka/30026386.html?fbclid=IwAR24nglcJyn2V7-5vFuT4H6aeQEJoYyoa1y72ueRD0s1M2mJB44rv1uTQYA
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/2399069220364071/
https://ru.krymr.com/a/news-krymskotatarskii-aktivist-bekirov/29985312.html?fbclid=IwAR00TlsHV1FdknmD6OxsmxvshHQ9poZYY6TDsEl4krzFWWmAzXOVl_GpQhE
https://ru.krymr.com/a/news-espch-obyazal-pomestit-krymskotatarskogo-akrivista-bekirova-v-bolnitsu/29993952.html
https://ru.krymr.com/a/news-espch-obyazal-pomestit-krymskotatarskogo-akrivista-bekirova-v-bolnitsu/29993952.html
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2322276881348864&id=100006997234169
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СВОБОДА СЛОВА ТА ВИСЛОВЛЮВАННЯ ДУМОК

10 червня суддя «Нахімовського районного суду Севастополя» Сергій Романов засудив 
мешканця Севастополя Валерія Большакова до 2 років і 6 місяців позбавлення волі умовно 
з випробувальним терміном 2 роки за публікації, в яких він висловлює незадоволення діями 
влади РФ і президента РФ Володимира Путіна. У вироку «суддя» посилається на висновок 
експерта І. В. Таржмакової, котра заявила, що Большаков припустився «суджень, які підбу-
рюють до насильницьких дій стосовно групи “представники влади”».

20 червня суддя «ВС РК» Володимир Агін залишив чинним штраф стосовно кримсько-
татарської активістки Лутфіє Зудієвої. Активістку оштрафували, серед іншого, за пост 
з мусульманською символікою, в якому Зудієву тегнув автор поста, хоча вона не брала участі 
у створення та розміщенні посту на своїй сторінці27.

СВОБОДА ЗІБРАНЬ ТА ОБ’ЄДНАНЬ

25 червня, напередодні Дня кримськотатарського прапору, співробітники «прокуратури» 
відправили на електронну пошту кримськотатарському активістові Наріману Джелялу 
«застереження про неприпустимість порушення законодавства про мітинги»28. 

25 червня аналогічне застереження отримали Еміне Авамілєва29 й Куртсеїт Абдуллаєв 
(Додаток 2). У застереженні «прокуратура» погрожує адміністративним й кримінальним 
переслідуванням на випадок проведення несанкціонованих мирних зібрань.

26 червня співробітники МВС РФ чотири рази зупиняли автопробіг, присвячений Дню 
кримськотатарського прапора. Приводом для зупинення слугувала перевірка документів 
у водіїв30. 

26 червня компанія новин «Crimean Tatars» повідомила, що влада РФ відмовила мешкан-
цям смт. Октябрське у дозволі на проведення автопробігу, присвяченого Дню кримськота-
тарського прапора. Офіційними причинами відмови назвали невірно заповнені заяви, недо-
тримання термінів їхнього подання й «незрозумілий маршрут». На місце початку збору учас-
ників акції прибули співробітники МВС РФ, повідомили, що автопробіг несанкціонований, 
та погрожували відповідальністю учасником на випадок його проведення. Декілька співро-
бітників МВС РФ фіксували активістів, котрі зібралися, на відео31. 

27  «ВС РК» / Список справ, призначених до слухання на 20.06.2019 Справа № 12-293/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=20.06.2019

28 Крим.Реалії / Російські силовики намагалися вручити «застереження» активісту Джелялу напередодні Дня кримсько-
татарського прапора https://ru.krymr.com/a/news-dzhelyal-predosterezheniye-den-krymskotatarskogo-flaga/30020214.html

29 https://www.facebook.com/emine.avamileva.3/posts/1640249466105087
30 Крим.Реалії / Російська поліція зупиняє учасників автопробігу до Дня кримськотатарського прапора https://ru.krymr.

com/a/news-policyja-ostanavlivaet-uchastnikov-avtoprobega-ko-dnyu-krymskotatarskogo-flaga/30021829.html
31 https://www.facebook.com/crimeantatars.club/videos/2295673433855760/ 

https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=20.06.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=20.06.2019
https://ru.krymr.com/a/news-dzhelyal-predosterezheniye-den-krymskotatarskogo-flaga/30020214.html?fbclid=IwAR2BMfofPte_3zegv-U_Sw1mCLbjra99Tul-_FEmP8qm4FUuX4Cfx6RvNSo
https://www.facebook.com/emine.avamileva.3/posts/1640249466105087
https://ru.krymr.com/a/news-policyja-ostanavlivaet-uchastnikov-avtoprobega-ko-dnyu-krymskotatarskogo-flaga/30021829.html?fbclid=IwAR2m3pNfCya40564w8onkxkBPlD8zpVZLc80vI2e3-Hjsk7VmC9tkpanENg
https://ru.krymr.com/a/news-policyja-ostanavlivaet-uchastnikov-avtoprobega-ko-dnyu-krymskotatarskogo-flaga/30021829.html?fbclid=IwAR2m3pNfCya40564w8onkxkBPlD8zpVZLc80vI2e3-Hjsk7VmC9tkpanENg
https://www.facebook.com/crimeantatars.club/videos/2295673433855760/
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СВОБОДА ДУМКИ, СОВІСТІ ТА РЕЛІГІЇ

4 червня у Севастополі співробітники ФСБ вчинили не менше 9 обшуків у будинках чле-
нів релігійної організації «Свідки Єгови». Після обшуки співробітники ФСБ увезли на допит 
Віктора Сташевського й відпустили лише вранці 5 червня. Обшуки й затримання відбува-
лися у рамцях кримінальної справи, порушеної за ст. 282.2 (Організація діяльності екстре-
містської організації). Детальніше у розділі «Затримання та обшуки».

10 червня в Керчі, Алушті, Бахчисараї та Севастополі співробітники СБ РФ затримали 
8 мусульман, котрих звинуватили у приналежності до релігійної організації «Хізб ут-Тахрір» 
(детальніше у розділі «Затримання й обшуки»).

8 червня «Арбітражній суд» Криму ухвалив рішення скасувати угоду оренди приміщень 
за адресою вул. Севастопольська, 17, який до окупації було укладено з кримською єпархією 
Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП). «Суд» зобов’язав цер-
кву повернути приміщення «Міністерству майнових й земельних відносин» Криму та стягнути 
в дохід федерального бюджету РФ 12 000 рублів державного мита. Приводом для скасу-
вання угоди є заборгованість у розмірі 2,3 гривні. У будівлі за адресою вул. Севастополь-
ська, 17 розташований діючий кафедральний собор Володимира й Ольги УПЦ КП. 

У червня зафіксовано 3 нових адміністративних справи за ст. 5.26 КпАП РФ (Порушення 
законодавства про свободу совісті, свободу віросповідання й про релігійні об’єднання) 
стосовно релігійних організацій та їхніх учасників за місіонерську діяльність.
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3. ПОРУШЕННЯ НОРМ МІЖНАРОДНОГО 
ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА

КОНВЕНЦІЯ (III) ПРО ПОВОДЖЕННЯ З ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИМИ

11 червня адвокат Анастасія Георгієвська повідомила, що слідчі ФСБ РФ заборонили 
військовополоненому Володимиру Терещенко побачення та дзвінки родичам і відмовили 
у телефонному дзвінку адвокатові32.

28 червня адвокат Олександра Маркова повідомила, що її підзахисний, військовополоне-
ний Андрій Ейдер, отримує листи від рідних з великою затримкою, й з моменту захоплення 
йому лише один раз надали можливість зателефонувати родичам33.

26 червня МІД України отримав ноту від МІД РФ, якою РФ заявляє про продовження кри-
мінального процесу стосовно українських військовополонених та про готовність передати їх 
українській стороні за умови гарантій з боку України щодо продовження участі військовопо-
лонених у кримінальному процесі.

РФ звинувачує українських військовополонених за ч. 3 ст. 322 КК РФ (Незаконний пере-
тин кордону). Кримінальне переслідування військовополонених за дії, вчинені до полону, 
й розгляд їхньої справи не у військовому суді порушують ст. 84 і 84 Женевської конвенції III.

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

З 28 до 30 червня у севастопольському парку «Патріот» відбувся військово-технічний 
форум «Армія-2019». Організатор форуму — збройні сили РФ. Поряд із виставкою було роз-
міщено кілька армійських наметів, де рекламувалася контрактна служба в ЗС РФ. На тери-
торії виставки також розгорнули торгівельний намет із вивіскою «Військторг», де продавали 
одяг з символікою армії РФ, зокрема й дитячий34.

НАД ОГЛЯДОМ ПРАЦЮВАЛИ:

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

32 https://www.facebook.com/anastasia.georgievskaya/posts/2888476837845849?__tn__=H-R
33 https://www.facebook.com/alexandra.markova.7/posts/2126352487413264
34 КПГ / Масштабную пропаганду службы в армии страны-оккупанта провели в Севастополе https://crimeahrg.org/

masshtabnuyu-propagandu-sluzhby-v-armii-strany-okkupanta-provodyat-v-sevastopole/

https://www.facebook.com/anastasia.georgievskaya/posts/2888476837845849?__tn__=H-R
https://www.facebook.com/alexandra.markova.7/posts/2126352487413264?__tn__=H-R
https://crimeahrg.org/masshtabnuyu-propagandu-sluzhby-v-armii-strany-okkupanta-provodyat-v-sevastopole/
https://crimeahrg.org/masshtabnuyu-propagandu-sluzhby-v-armii-strany-okkupanta-provodyat-v-sevastopole/
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4. ДОДАТКИ

ДОДАТОК 1

Відповідь «прокуратури» Криму стосовно відмови ФСБ РФ 
переводити Е. Бекірова до лікарні, 13 червня 2019 року
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ДОДАТОК 2

Фрагмент «застереження про неприпустимість 
порушення законодавства РФ про мітинги», що було 

направлено активістам від МВС РФ


	_3znysh7
	_tyjcwt
	_GoBack
	_1t3h5sf

