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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

2 липня в Судаку співробітники МВС РФ за ст. 20.29 КпАП РФ (Виробництво й поширення 
екстремістських матеріалів) затримали Сейяра Емірова поблизу будинку його батьків 
(детальніше у розділі «Свобода слова та висловлювання думок»).

ПОЛІТИЧНО МОТИВОВАНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ

Станом на липень 93 особи позбавлені волі у рамцях політично умотивованого й/або 
релігійного кримінального переслідування. Повний список опубліковано на сайті КПГ.1

«СПРАВА КРИМСЬКИХ МУСУЛЬМАН»

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

З них — 63 особи звинувачуються за ст. 205.5 КК РФ (Організація діяльності або участь 
у терористичній організації), 2 особи — за 282.2 КК РФ (Організація діяльності або участь 
в екстремістській організації) й 1 особа — за ст. ст. 205.2 КК РФ (Публічні заклики до здійс-
нення терористичної діяльності). 

Усіх фігурантів цієї справи звинувачують у причетності до ісламських організацій або 
у пропаганді діяльності організації «Хізб ут-Тахрір» і «Таблігі Джамаат», які в РФ визнані теро-
ристичними або екстремістськими, проте не є такими за законодавством України. Переслі-
дування українських громадян на окупованій території України за участь у цих організаціях 
є незаконним з позиції міжнародного гуманітарного права.

2 липня судді «Верховного суду Республіки Крим» («ВС РК») Ігор Крючков, Анатолій 
Осоченко, Юрій Латинін і Тимур Слезько залишили чинним рішення про утримання під 
вартою до 5 серпня Різи Омерова, Ескендера Сулейманова, Руслана Месутова й Ленура 
Халілова2. 

3 липня судді «ВС РК» Олена Міхалькова й Михайло Соболюк залишили чинним рішення 
про утримання під вартою до 5 серпня Айдера Джаппарова й Руслана Нагаєва. Суддя 
«ВС РК» Юрій Латинін залишив чинним рішення про утримання під вартою до 9 серпня 
Сейрана Салієва 3. 

4 липня суддя Північно-Кавказького окружного військового суду у Ростові-на-Дону 
(С-КОВС) Сергій Горєлов продовжив термін утримання під вартою Енвера Сейтосманова4. 

1 https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2019/07/Lisheniya-svobody-otchet-31-iyulya.pdf
2 «ВС РК» / Список справ, призначених до слухання на 02.07.2019. Справи № 22К-2038/2019, № 22К-2040/2019, 

№ 22К-2046/2019, № 22К-2047/2019, https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=02.07.2019
3 «ВС РК» / Список справ, призначених до слухання 03.07.2019. Справи № 22К-2053/2019, № 22К-20540/2019, 

№ 22К-2055/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=03.07.2019 
4 С-КОВС / Список справ, призначених до слухання на 04.07.2019. Справи № 1-69/2019 https://ovs--skav.sudrf.ru/

modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=04.07.2019

https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2019/07/Lisheniya-svobody-otchet-31-iyulya.pdf
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=02.07.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=03.07.2019
https://ovs--skav.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=04.07.2019
https://ovs--skav.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=04.07.2019
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Адвокат повідомив що термін утримання під вартою Сейтосманову продовжено на 6 місяців — 
до 20 грудня 2019 року. Окрім того, суддя ухвалив рішення про етапування Сейтосманова 
з Криму до Ростова-на-Дону (РФ)5. 28 липня адвокат повідомив, що Енвера Сейтосманова 
етапували з Сімферополя до Ростова-на-Дону6. 

11 липня Верховний суд РФ у Москві залишив чинним обвинувальні вироки щодо Енвера 
Мамутова, Зеврі Абсеїтова, Рустема Абільтарова й Ремзі Меметова. Суд лише скоротив 
термін позбавлення волі на 3 місяці. Таким чином, Енвер Мамутов засуджений до 16 років 
і 9 місяців, а інші — до 8 років і 9 місяців позбавлення волі у колонії суворого режиму7. Під 
час розгляду справи під будівлею Верховного суду РФ співробітники МВС РФ затримали 
активістів з Криму, котрі приїхали підтримати засуджених8. 

18 липня суддя «ВС РК» Андрій Палій залишив чинним рішення про утримання під вар-
тою Османа Аріфмеметова до 15 травня 2019 року. Рішення у першій інстанції ухвалив 
«Київський районний суд Сімферополя» ще 28 березня 2019 року. Стосовно Аріфмеме-
това 14 травня Кіровський районний суд Ростова-на-Дону ухвалив рішення про утри-
мання під вартою до 15 серпня. Таким чином, рішення «ВС РК» мало формальний характер 
і не впливало на утримання Аріфмеметова під вартою9. 23 липня судді «ВС РК» Олена 
Спасьонова й Анатолій Осоченко залишили чинним рішення про утримання під вартою 
Сейрана Муртази й Ізета Абдуллаєва до 15 травня 2019 року. На час розгляду скарги 
на утримання під вартою Муртазі й Абдуллаєву вже було продовжено терміни утримання 
під вартою, й рішення «ВС РК» мало формальний характер10.

24 липня судді «ВС РК» Тетяна Мельник й Алла Овчинникова залишили чинним рішення 
про утримання під вартою до 9 серпня Сервера Мустафаєва й Мемета Белялова11. 
25  липня аналогічне рішення ухвалила суддя «ВС РК» Наталія Череватенко стосовно 
Тимура Ібрагімова12. Апеляційною інстанцією у цих розглядах виступав той самий «суд», що 
був судом першої інстанції. 

25 липня адвокат повідомив, що Арсен Абхаїров, Рустем Емірусеїнов й Ескендер 
Аблуганієв направлені до психіатричної лікарні для примусової психіатричної експертизи13.

30 липня адвокат повідомив, що Ізета Абдуллаєва, Сейтвелі Сейтатбієва, Акіма Бекі-
рова, Аліма Карімова й Асана Янікова етапували з СІЗО Ростова-на-Дону (РФ) до СІЗО 
Сімферополя для їхнього впізнання «таємним свідком»14. 

5 Крим.Реалії / В Росії суд на півроку продовжив арешт фігуранту «справи Хізб ут-Тахрір» з Севастополя https://
ru.krymr.com/a/news-sud-rostov-na-donu-arest-enver-seiosmanov/30037119.html

6 Крим.Реалії / Фігуранта «справи Хізб ут-Тахрир» Енвера Сейтосманова етапували з Криму до Росії — адвокат 
https://ru.krymr.com/a/news-envera-seitosmanova-etapirovali-iz-kryma-v-rossiyu/30080018.html

7 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1328883297280226&id=100004757052466 
8 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/881503548883769 
9 «ВС РК» / Список справ, призначених до слухання на 18.07.2019. Справи № 22К-2223/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/

modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=18.07.2019
10 «ВС РК» / Список справ, призначених до слухання на 23.07.2019. Справи № 22К-2263/2019, 22К-2264/2019 

https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=23.07.2019
11 «ВС РК» / Список справ, призначених до слухання на 24.07.2019. Справи № 22К-2283/2019, 22К-2284/2019 

https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=24.07.2019
12 «ВС РК» / Список справ, призначених до слухання на 25.07.2019. Справа № 22К-2294/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/

modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=25.07.2019 
13 Крим.Реалії / У Криму трьох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» направили до психлікарні — адвокат https://ru.krymr.

com/a/news-krym-sizo-psihbolnica-hizbi/30076805.html
14 Крим.Реалії / П’ятьох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» етапували з Росії назад до Криму https://ru.krymr.com/a/news-

figurantov-dela-hizb-ut-tahrir-etapirovali-iz-russia-v-krym/30083877.html

https://ru.krymr.com/a/news-sud-rostov-na-donu-arest-enver-seiosmanov/30037119.html?fbclid=IwAR2mfVH_xt6IUzyVoCKgYPyNch_Ko1x7wboT4-eWcbATWkIt7gfkzkawD3s
https://ru.krymr.com/a/news-sud-rostov-na-donu-arest-enver-seiosmanov/30037119.html?fbclid=IwAR2mfVH_xt6IUzyVoCKgYPyNch_Ko1x7wboT4-eWcbATWkIt7gfkzkawD3s
https://ru.krymr.com/a/news-envera-seitosmanova-etapirovali-iz-kryma-v-rossiyu/30080018.html
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1328883297280226&id=100004757052466
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/881503548883769?__xts__%5B0%5D=68.ARA-H0XUV70NipD-fPZnE_MIA9om-DSYgG8EPOTP50y3V470WjIR0rbWWcbeqIwWfSPCDFcK5jrP3nES9MO3TtbenfvxtkIo4q_PV0gmsT3UwZ3Urpjay7zqABI6rfBAzepq8ZJhiGh-I7U-YHE-EfafyBpjpZo7gsWfP3Um-QxePmZ4erFDY0dsZlKxVp8_t0c24DjecevMPi3M1A-MCxFbrxlapT8tMjEWspFOmDQwwhDPQ6PcZdyq1dMWGH582rOIGuq--c-kUlwGlezzEJuPOOCDXK2LI9n4o7_eeNmP3oJ4fyACRxrD-OTK_iqsyoJsc8-vmoord_xvIpAh8hA&__tn__=-R
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=18.07.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=18.07.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=23.07.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=24.07.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=25.07.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=25.07.2019
https://ru.krymr.com/a/news-krym-sizo-psihbolnica-hizbi/30076805.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-sizo-psihbolnica-hizbi/30076805.html
https://ru.krymr.com/a/news-figurantov-dela-hizb-ut-tahrir-etapirovali-iz-russia-v-krym/30083877.html
https://ru.krymr.com/a/news-figurantov-dela-hizb-ut-tahrir-etapirovali-iz-russia-v-krym/30083877.html
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31 липня «Київський районний суд Сімферополя» продовжив Енверу Омерову, Різі Оме-
рову й Айдеру Джеппарову термін утримання під вартою на 3 місяці — до 5 листопада 
2019 року15. Ріщення щодо продовження ухвалила суддя Ольга Кузнецова на підставі клопо-
тання слідчого ФСБ РФ Сергія Босієва16.

«СПРАВА УКРАЇНСЬКИХ ДИВЕРСАНТІВ»

У липні в ув’язненні перебувають 13 осіб (Євген Панов, Андрій Захтей, Володимир 
Присич, Володимир Дудка, Дмитро Штибліков, Олексій Бессарабов, Глеб Шаблій, 
Олексій Стогній, Геннадій Лімешко, Анна Сухоносова, Дмитро Довгополов, Костянтин 
Давиденко, Юнус Машаріпов), котрих ФСБ РФ під час затримання звинуватила «у підго-
товці диверсій і шпіонажі». У цих справах зафіксовано незаконні методи здійснення слідства 
й застосування тортур для отримання свідчень зізнання, порушення презумпції невинувато-
сті, поширення ФСБ РФ через російські ЗМІ відео «зізнання». 

Володимир Дудка й Олексій Бессарабов, незаконно засуджені 4 квітня 2019 року 
до 14 років позбавлення волі у колонії суворого режиму, досі перебувають у СІЗО Сімферо-
поля. Захист подав раніше апеляційну скаргу на вирок, у липні дійде кінця термін для озна-
йомлення з матеріалами справи у рамцях наданої апеляції.

ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ЗА ЗВИНУВАЧЕННЯМ У УЧАСТІ У БАТАЛЬЙОНІ 
ІМЕНІ Н. ЧЕЛЕБІДЖІХАНА

Офіційним приводом для переслідування звинувачуваних в Криму за ч. 2 ст. 208 КК РФ 
(Організація незаконного збройного формування або участь у ньому) є те, що вони не з’яви-
лися добровільно до правоохоронних структур РФ та не заявили про свою участь у «Крим-
ськотатарському добровольчому батальйоні імені Номана Челебіджіхана». Оголошеним слід-
ством доказом діяльності батальйону проти інтересів РФ є інформація ЗМІ про те, що метою 
створення батальйону була деокупація Криму. 

Беручи до уваги те, що причиною переслідування є членство в організації, яка має своєю 
метою деокупацію Криму й не бере участі у збройному конфлікті, переслідування у формі 
позбавлення волі можна трактувати як політично умотивоване переслідування.

12 липня суддя «Київського районного суду Сімферополя» Денис Діденко ухвалив 
рішення про утримання під вартою заочно щодо української журналістки кримськотатар-
ського каналу АТР Гульсум Халілової 17.

30 липня суддя «ВС РК» Тетяна Дорошенко залишила чинним вирок Едему Кадирову, 
котрого було засуджено 31 травня 2019 року до 4 років позбавлення волі у колонії загаль-
ного режиму за звинуваченням в участі у батальйоні ім. Н. Челебіджіхана18. 

15 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/894001504300640
16 «Київський районний суд Сімферополя» / Справи № 3/2-388/2019, 3/2-389/2019, 3/2-390/2019 https://kiev-

simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=31.07.2019
17 «Київський районний суд Сімферополя» / Справа № 3/1-163/2019 https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.

php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=12.07.2019
18 «ВС РК» / Список справ, призначених до слухання на 30.07.2019. Справа № 22-2175/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/

modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=30.07.2019

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/894001504300640
https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=31.07.2019
https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=31.07.2019
https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=12.07.2019
https://kiev-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=12.07.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=30.07.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=30.07.2019
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У «Кіровському районному суді Республіки Крим» тривають слухання у справі Ділявера 
Гафарова19, котрому пред’явлено аналогічні звинувачення.

СПРАВА ВОЛОДИМИРА БАЛУХА

2 липня адвокатка О. Дінзе повідомила, що адміністрація ВК №4 м. Торжок має намір помі-
стити Володимира Балуха як «злісного порушника» внутрішнього розпорядку у приміщення 
камерного типу (ПКТ), що характеризується більш жорсткими умовами утримання, ніж звичайна 
камера20. 3 липня, за інформацією КПГ, Балуха було переведено до ПКТ терміном на 6 місяців. 

5 липня Володимир Балух припинив голодування, яке він розпочав 27 червня на знак 
протесту на те, що до нього не допустили українського консула. Українець припинив голоду-
вання, тому що адміністрація колонії виконала його вимогу й санкціонувала прихід до нього 
українського консула21. Проте консул відвідав активіста не у рамцях консульського візиту, 
але за правом ув’язненого на побачення з родичами. Таким чином, українському консулу, як 
і раніше, перешкоджають у відвідуванні громадянина України.

СПРАВА ЕДЕМА БЕКІРОВА

3 липня суддя «ВС РК» Михайло Соболюк залишив чинним рішення про утримання Едема 
Бекірова під вартою до 12 серпня. Рішення було ухвалено попри те, що стан здоров’я 
інваліда 1ї групи Едема Бекірова не дозволяє йому перебувати у місцях позбавлення волі22.

УМОВИ УТРИМАННЯ В МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ

У СІЗО Сімферополя ув’язнені хворіють на кір. У карантинній камері, за інформацією 
активістів, перебувають фігуранти «справи кримських мусульман» Едем Смаїлов23 і Мемет 
Белялов24.

Усього у Сімферопольському СІЗО у липні перебуває не менше 32 осіб, позбавлених 
свободи у рамцях політично умотивованого й релігійного переслідування.

13 липня адвокатка повідомила, що Володимир Балух, котрий знаходиться у ПКТ 
в колонії м. Торжок (РФ), скаржиться на набряк лівої ноги, сильний біль у суглобах і грудній 
клітині25. На кінець липня адміністрація колонії не задовольнила вимогу Володимира Балуха 
про допуск до нього незалежного лікаря для визначення діагнозу26. 

19 «Кіровський районний суд» / Справа № 1-80/2019 https://kirovskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_
op=case&_id=2048308885&_deloId=1540006&_caseType=0&_new=0&srv_num=1

20 КПГ / Стан Володимира Балуха погіршується, у колонії його прагнуть помістити у приміщення камерного типу 
https://crimeahrg.org/polozhenie-vladimira-baluha-uhudshaetsya-v-kolonii-ego-hotyat-pomestit-v-pomeshhenie-kamernogo-tipa

21 КПГ / Балух припинив голодування https://crimeahrg.org/baluh-prekratil-golodovku/
22 «ВС РК» / Список справ, призначених до слухання на 03.07.2019. Справа № 22К-2058/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/

modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=03.07.2019 
23 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/866830743684383
24 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/869135593453898
25 Крим.Реалії / Адвокат: у Балуха — сильний біль у суглобах і грудній клітині https://ru.krymr.com/a/news-balukh-silniye-

boli/30052852.html
26 КПГ / Балуху потрібна медична допомога, проте до нього не допускають незалежних медиків https://crimeahrg.org/

baluhu-nuzhna-mediczinskaya-pomoshh-no-k-nemu-ne-puskayut-nezavisimyh-medikov/

https://kirovskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=2048308885&_deloId=1540006&_caseType=0&_new=0&srv_num=1
https://kirovskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=2048308885&_deloId=1540006&_caseType=0&_new=0&srv_num=1
https://crimeahrg.org/polozhenie-vladimira-baluha-uhudshaetsya-v-kolonii-ego-hotyat-pomestit-v-pomeshhenie-kamernogo-tipa/?fbclid=IwAR0TlDdmQL5x3DQdh6G7WLih3QKjrLBJXXjgZLhHAwJ3PKK0NLM0dOyHBdA
https://crimeahrg.org/baluh-prekratil-golodovku/?fbclid=IwAR05MbLF186lrOm11lLW2OEPufmwFUbkXf0Aw9AtTtPML_mAltMB1hi-Pek
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=03.07.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=03.07.2019
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/866830743684383
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/869135593453898
https://ru.krymr.com/a/news-balukh-silniye-boli/30052852.html?fbclid=IwAR01lMCA39fh13GYweo3tUCT-7IMZ5mY05heU-42T6F0NEvat_qyI12kcmw
https://ru.krymr.com/a/news-balukh-silniye-boli/30052852.html?fbclid=IwAR01lMCA39fh13GYweo3tUCT-7IMZ5mY05heU-42T6F0NEvat_qyI12kcmw
https://crimeahrg.org/baluhu-nuzhna-mediczinskaya-pomoshh-no-k-nemu-ne-puskayut-nezavisimyh-medikov/?fbclid=IwAR024erlYAT-DEI_jTYbX7LKS7WdJagmsifOnHugxlYMblA_xGA5dGhmYL0
https://crimeahrg.org/baluhu-nuzhna-mediczinskaya-pomoshh-no-k-nemu-ne-puskayut-nezavisimyh-medikov/?fbclid=IwAR024erlYAT-DEI_jTYbX7LKS7WdJagmsifOnHugxlYMblA_xGA5dGhmYL0
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16 липня дружина фігуранта «справи українських диверсантів» Андрія Захтея Оксана 
Захтей повідомила, що її чоловік, окрім хронічного гастриту й гаймориту, має сильний біль 
у спині, а на пальцях у нього напухли суглоби. Андрій Захтей утримується у колонії № 1 
м. Сімферополь27. 

16 липня адвокат О. Ладин повідомив, що Едем Бекіров більше 4 днів страждає від 
сильних судом, що позбавило його сну. За щонайменшого фізичного навантаження у нього 
підсилюється аритмія. Для підтримання необхідного рівня цукру у крові він практично нічого 
не їсть28. 22 липня адвокат повідомив, що Едем Бекіров не в змозі встати через ущемлення 
нерву в хребті29. Окрім того, зі слів родичів, їм не вдалося передати до медсанчастини ті 
необхідні Бекірову ліки, що у нього скінчилися. 

Родичі Володимира Дудки повідомили КПГ, що досі не в змозі отримати результати 
медичного обстеження, здійсненого ще минулого року. Окрім того, Володимир Дудка так 
і не отримав призначення лікарів після цього обстеження.

27 Крим.Реалії / «Не сподівається ні на кого»: дружина фігуранта «справи «українських диверсантів» Андрія Захтея 
розповіла про його стан https://ru.krymr.com/a/news-supruga-andreya-zakhteya-rasskazala-o-yego-sostoyanii/30057146.html

28 Крим.Реалії / У кримськотатарського активіста Бекірова проблеми з серцем й судоми — адвокат https://ru.krymr.
com/a/news-u-krymskotatarskogo-aktivista-bekirova-problemy-s-serdtsem/30058448.html

29 Крим.Реалії / Утримуваний у СІЗО Бекіров не встає через ущемлення нервів у хребті — адвокат https://ru.krymr.
com/a/news-bekirov-ne-vstaet-advokat/30069201.html

https://ru.krymr.com/a/news-supruga-andreya-zakhteya-rasskazala-o-yego-sostoyanii/30057146.html
https://ru.krymr.com/a/news-u-krymskotatarskogo-aktivista-bekirova-problemy-s-serdtsem/30058448.html
https://ru.krymr.com/a/news-u-krymskotatarskogo-aktivista-bekirova-problemy-s-serdtsem/30058448.html
https://ru.krymr.com/a/news-bekirov-ne-vstaet-advokat/30069201.html
https://ru.krymr.com/a/news-bekirov-ne-vstaet-advokat/30069201.html
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СВОБОДА СЛОВА ТА ВИСЛОВЛЮВАННЯ ДУМОК

2 липня у Судаку співробітники МВС РФ затримали Сейяра Емірова поблизу будинку 
його батьків. Він був звинувачений у публікації відео «Чому вони звинувачують Хізб ут-Тахрір 
у екстремізмі» у соціальній мережі «ВКонтакте» за ст. 20.29 КпАП РФ (Виробництво й поши-
рення екстремістських матеріалів), яку він зробив 2013 року30. Цього ж дня суддя «Судак-
ського міського суду» Олена Севрюгіна ухвалила стягнути з Сейяра Емірова штраф у розмірі 
1500 рублів31.

11 липня суддя «ВС РК» Зоя Курапова залишила чинним штраф у розмірі 1000 рублів 
стосовно активістки Муміне Салієвої32. «Суддя» відмовила у фото- й відео- фіксації під час 
засідання. Муміне Салієва була оштрафована за ч. 1 ст. 20.3 КК РФ (Публічне демонстру-
вання символіки екстремістських організацій) за публікацію у соціальній мережі символіки 
партії «Хізб ут-Тахрір», надану у публічний доступ 2013 року, до окупації Криму.

24 липня активісти «Кримської солідарності» повідомили, що МВС РФ викликала на допит 
активіста й стрімера «Кримської солідарності» Нурі Абдурашитова через його перебування 
11 липня 2019 року біля будівлі Верховного Суду РФ у Москві, де відбувалася акція на під-
тримку «справи кримських мусульман»33. 24 липня співробітники МВС РФ відвідали з метою 
отримання свідчень журналіста Еміна Рустемова34. 

СВОБОДА ДУМКИ, СОВІСТІ ТА РЕЛІГІЇ

5 липня стався обшук у мечеті с. Зарічне Сімферопольського району35. 
24 липня архієпископ Климент повідомив, що під виглядом ремонту Кафедрального 

собору святих рівноапостольних Володимира й Ольги Православної церкви України викра-
дено все церковне майно Кримського єпархіального управління36.

У липні КПГ зафіксувала 3 нових адміністративних судочинства за ст. 5.26 КпАП РФ 
(Порушення закону про місіонерську діяльність) стосовно кримських релігійних організацій 
й їхніх членів.

30 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=492551354884059 
31 «Судакський міський суд». Постанова у справі № -51/2019 https://sudak--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_

op=case&_id=2060626141&_deloId=1500001&_caseType=0&_new=0&_doc=1&srv_num=1
32 «ВС РК» / Список справ, призначених до слухання на 11.07.2019. Справа № 12-304/2019 https://vs--krm.sudrf.ru/

modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=11.07.2019 
33 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/889824981384959/
34 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/890156434685147/ 
35 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/877514002616057?__tn__=H-R
36 КПГ / У Криму заявляють про пограбування храму української церкви (світлини) https://crimeahrg.org/v-krymu-

zayavlyayut-o-razgrablenii-hrama-ukrainskoj-czerkvi-foto/

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=492551354884059&set=a.130228214449710&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDPIjjjtHKfJ3ldG2-uJQjdr9xEQtiDE6QE0n2bf0JBcj5JzbkWgwmMTCG1RhrkZ0mhxyJweV1kzf93bThIfllWDpvACZnEBNxzasUW12mnIH3NPETtP4Nwhu1pBmkQhXVdCZmCoxy4yQtQXu4VxQxNHJkMr0zglp5k-sTRDwtrxcm0Nmfz1xAZUMHR67tzKIMZpDpQVbjV4elLJSre3YhcCnNhvt5U3wjLqsy9W6VB7AT5Yb03CoC4f30xNv3K_j7_d4zmrmIlHjpRhVz-P-LksMKSdhWBlCPIqoOCYzp6qlkyAk_1b8k_Z1OWyeTc0CIrpMzo3cTjUKfqlleD-tlYVTD9&__tn__=H-R
https://sudak--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=2060626141&_deloId=1500001&_caseType=0&_new=0&_doc=1&srv_num=1
https://sudak--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=2060626141&_deloId=1500001&_caseType=0&_new=0&_doc=1&srv_num=1
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=11.07.2019
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=11.07.2019
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/889824981384959/?type=3&theater
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/890156434685147/?type=1&theater
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/877514002616057?__tn__=H-R
https://crimeahrg.org/v-krymu-zayavlyayut-o-razgrablenii-hrama-ukrainskoj-czerkvi-foto/?fbclid=IwAR05QkxCbTzqD4cxKG7KoemLBJaaUrZV7G5SmiY_rgxuhhp59uXtCtmtdeg
https://crimeahrg.org/v-krymu-zayavlyayut-o-razgrablenii-hrama-ukrainskoj-czerkvi-foto/?fbclid=IwAR05QkxCbTzqD4cxKG7KoemLBJaaUrZV7G5SmiY_rgxuhhp59uXtCtmtdeg
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3. ПОРУШЕННЯ НОРМ МІЖНАРОДНОГО 
ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА

КОНВЕНЦІЯ (III) ПРО ПОВОДЖЕННЯ З ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИМИ

У липні ФСБ РФ пред’явила 24 українським військовополоненим звинувачення в остаточ-
ній редакції за ч. 3 ст. 322 КК РФ (Незаконний перетин кордону)37. 

15 липня російська інформаційна агенція «РИА Новости» повідомила із посиланням 
на прес-службу Лефортівського районного суду м. Москва (РФ), що слідче управління ФСБ 
РФ клопоче щодо продовження терміну утримання під вартою українських військовополо-
нених моряків ще на 3 місяці38. 17 липня судді Лефортівського районного суду Москви (РФ) 
Олена Канєва й Альбіна Галімова задовольнили це клопотання й продовжили терміни 
утримання під вартою Андрію Артеменку, Андрію Ейдеру й Василю Сороці до 26 жовтня 
2019 року, іншим українським військовополоненим морякам — до 24 жовтня 2019 року. 
Справи № 3/2-0279/201939, 3/2-0280/201940, 3/2-0281/201941, 3/2-0282/201942.

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

5 липня севастопольський сайт «Informer» опублікував постанову про порушення кримі-
нальної справи щодо мешканця Севастополя Гліба Щербакова за ст. 328 КК РФ (Ухиляння 
від служби в армії) за відмову від проходження служби й лист від 30 травня 2019 року, де 
Щербаков мотивує свою відмову політичними переконаннями43. 

22 липня сайт «Головного слідчого управління Слідчого комітету РФ по Республіці 
Крим» повідомив про порушення кримінальної справи щодо мешканця м. Судак за ч. 1 
ст. 328 КК РФ44.

КПГ у липні зафіксувала 6 нових кримінальних справ щодо мешканців Криму за ухиляння від 
служби у ВС РФ і 5 нових вироків: 19 липня у «Керченському міському суді»45 й «Кіровському 

37 https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/2396959477036101?__tn__=H-R
38 РИА Новости / ФСБ попрохала продовжити арешт українських моряків на три місяці https://ria.ru/20190715/1556517066.html
39 https://www.mos-gorsud.ru/rs/lefortovskij/services/cases/criminal-materials/details/95855752-a702-4f27-aa13-86b89c1b5703
40 https://www.mos-gorsud.ru/rs/lefortovskij/services/cases/criminal-materials/details/f85f49a9-2e15-442c-9a7c-0045b43aef11 
41 https://www.mos-gorsud.ru/rs/lefortovskij/services/cases/criminal-materials/details/da52c63e-e458-4285-bfab-76275ca35ce2
42 https://www.mos-gorsud.ru/rs/lefortovskij/services/cases/criminal-materials/details/21177156-7a00-4a59-af52-fe9c639849c4
43 Комсомольская правда Крым / Призовник, котрий відмовився служити в російській армії «через політичні 

переконання», син депутата Закзборів Севастополя? https://www.crimea.kp.ru/daily/26999.7/4060390
44 «Головне слідче управління Слідчого комітету РФ по Республіці Крим» / Порушено кримінальну справу за фактом 

ухиляння від призову на військову службу мешканця м. Судак https://crim.sledcom.ru/news/item/1375176
45 «Керченський міський суд» / Список справ, призначених до слухання 19.07.2019. Справа № 1-319/2019 https://

kerch--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=19.07.2019 

https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/2396959477036101?__tn__=H-R
https://ria.ru/20190715/1556517066.html
https://www.mos-gorsud.ru/rs/lefortovskij/services/cases/criminal-materials/details/95855752-a702-4f27-aa13-86b89c1b5703
https://www.mos-gorsud.ru/rs/lefortovskij/services/cases/criminal-materials/details/f85f49a9-2e15-442c-9a7c-0045b43aef11
https://www.mos-gorsud.ru/rs/lefortovskij/services/cases/criminal-materials/details/da52c63e-e458-4285-bfab-76275ca35ce2
https://www.mos-gorsud.ru/rs/lefortovskij/services/cases/criminal-materials/details/21177156-7a00-4a59-af52-fe9c639849c4
https://www.crimea.kp.ru/daily/26999.7/4060390
https://crim.sledcom.ru/news/item/1375176/?fbclid=IwAR1xouhCZdPNKT6ShkpihCSaFj2cCceQUL5XfsGlyPk1EeMFPSBe41w_osk
https://kerch--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=19.07.2019
https://kerch--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=19.07.2019
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районному суді»46, 24 липня у «Джанкойському районному суді»47 й «Совєтському районному 
суді»48. Усього на кінець липня КПГ зафіксувала 68 кримінальних справ за ухиляння від 
служби у ВС РФ, що передані на розгляд до «судів» Криму. За 64 з них вже ухвалено вироки, 
ще 4 перебувають на стадії розгляду.

28 липня у рамцях святкування дня військово-морського флоту РФ на площі Нахімова 
у Севастополі було розгорнуто «пункт відбору на військову службу за контрактом», де розда-
валися буклети, що рекламували службу у ЗС РФ. Окрім того, військовослужбовці РФ про-
водили з дітьми інструктаж із поводження з вогнепальною зброєю49. 

НАД ОГЛЯДОМ ПРАЦЮВАЛИ:

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

46 «Кіровський районний суд» / Список справ, призначених до слухання 19.07.2019. Справа № 1-126/2019 https://
kirovskiy--krm.sudrf.ru//modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=19.07.2019 

47 «Джанкойський районний суд» / Список справ, призначених до слухання 24.07.2019. Справа № 1-309/2019 https://
dzhankoi--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=24.07.2019 

48 Совєтський районний суд» / Список справ, призначених до слухання 24.07.2019. Справа № 1-64/2019 и 
1-64/2019 https://sovetskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=24.07.2019

49 КПГ / У Севастополі знову здійснювали заходи мілітаристського спрямування й вербували до армії РФ https://
crimeahrg.org/v-sevastopole-snova-provodili-meropriyatiya-militaristskoj-napravlennosti-i-verbovali-v-armiyu-rf/

https://kirovskiy--krm.sudrf.ru//modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=19.07.2019
https://kirovskiy--krm.sudrf.ru//modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=19.07.2019
https://dzhankoi--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=24.07.2019
https://dzhankoi--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=24.07.2019
https://sovetskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=24.07.2019
https://crimeahrg.org/v-sevastopole-snova-provodili-meropriyatiya-militaristskoj-napravlennosti-i-verbovali-v-armiyu-rf/?fbclid=IwAR0S_WoT4lv-Gb5MRVy8ZQ2WIYtyUPRwgZKtsvnlgpNsMECQGV6JiBU_FWI
https://crimeahrg.org/v-sevastopole-snova-provodili-meropriyatiya-militaristskoj-napravlennosti-i-verbovali-v-armiyu-rf/?fbclid=IwAR0S_WoT4lv-Gb5MRVy8ZQ2WIYtyUPRwgZKtsvnlgpNsMECQGV6JiBU_FWI
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