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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

ЗАБОРОНА ТОРТУР

На початку лютого мешканка Криму Ліля Расильчак повідомила, що 28 січня 2020 року 
співробітники МВС РФ зупинили вночі на дорозі у Саки машину, де знаходилися її чоло-
вік, неповнолітній син Сервер Расильчак, його друг і подруга. Сервер повідомив, що спів-
робітники МВС РФ під час затримання його побили, потів відвезли до відділку МВС РФ 
у Сакі. Там до нього впродовж кількох годин застосовували тортури електричним струменем, 
побиття, погрози сексуальної наруги. Ліля Расильчак надала до відділку МВС РФ Роздоль-
ненського району заяву за фактом тортур стосовно її сина.1

ПРАВО НА СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ

ОБШУКИ ТА ЗАТРИМАННЯ

13 лютого співробітники ФСБ РФ вчинили обшук у будинку мешканця Ялти Тараса 
Кузьо. Керував обшуком уповноважений УФСБ Гайнієв. Внаслідок обшуку у Кузьо вилучили 
електронні пристрої та особисті нотатки. Повідомлення про обшук опубліковано на сторінці 
«Свідки Єгови в Росії».2

ПОЛІТИЧНО УМОТИВОВАНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ

Станом на кінець лютого 89 осіб позбавлені волі у рамцях політично умотивованого 
кримінального переслідування. Повний перелік опублікований на сайті КПГ.3

«СПРАВА КРИМСЬКИХ МУСУЛЬМАН»

Фігурантів цієї справи звинувачують у причетності до мусульманських релігійних організа-
цій або пропаганді діяльності організацій, що в РФ визнані терористичними чи екстреміст-
ськими, але не є такими за законодавством України.

У лютому загальна кількість мешканців Криму, позбавлених свободи у «справі кримських 
мусульман», — 63 особи. Ще 2 осіб перебувають під наглядом і не в змозі залишити 
окуповану територію 

3 лютого суддя «Київського районного суду» Денис Діденко продовжив термін 
утримання під вартою Руслану Нагаєву, Ельдару Кантемирову, Ленуру Халілову 
й Руслану Месутову до 5 травня 2020 року. Клопотався про продовження терміну слідчий 

1 Крим.Реалії / «Він наніс мені удар електрошокером і запропонував подумати ще п’ять хвилин» https://ru.krymr.com/a/
on-pervyi-nanes-mne-udar-elektroshokerom-policeiskie-izbili-nesovershennoletnrgo/30439707.html

2 https://www.facebook.com/jwrussiaorg/posts/2433216970326129
3 https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2020/03/lisheniya-svobody-fevral-2020.pdf

https://ru.krymr.com/a/on-pervyi-nanes-mne-udar-elektroshokerom-policeiskie-izbili-nesovershennoletnrgo/30439707.html
https://ru.krymr.com/a/on-pervyi-nanes-mne-udar-elektroshokerom-policeiskie-izbili-nesovershennoletnrgo/30439707.html
https://www.facebook.com/jwrussiaorg/posts/2433216970326129
https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2020/03/lisheniya-svobody-fevral-2020.pdf
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ФСБ РФ Віталій Власов.4 20 лютого суддя «Верховного суду Республіки Крим» («ВС РК») 
Тимур Слезько залишив чинним це рішення.5

У лютому в Південному окружному військовому суді (ПОВС) продовжилися слухання 
за суттю кримінальної справи стосовно кримських мусульман з Бахчисараю. Це Тимур 
Ібрагімов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекірьяєв, Марлен Асанов, Сервер 
Мустафаєв й Ернес Аметов. 6 лютого суддя ПОВС Різван Зубаїров продовжив їм термін 
утримання під вартою до 13 травня 2020 року. Клопотався про продовження терміну проку-
рор Євген Колпіков.6 Усього в лютому у ПОВС відбулося 11 слухань у цій справі.7

10 лютого судді «Київського районного суду Сімферополя» Галина Хулапова, Денис 
Діденко й Антон Цикуренко продовжили терміни утримання під вартою Різі Ізетову, Раїму 
Айвазову, Яшару Муєдінову8, Владлену Абдулкадирову, Меджіту Абдурахманову9, 
Рустему Сейтхалілову, Фарходу Базарову10, Осману Аріфмеметову, Ремзі Бекірову 
й Джемілю Гафарову11 до 15 березня 2020 року. 11 лютого судді «Київського районного 
суду Сімферополя» Михайло Білоусов і Галина Хулапова ухвалили аналогічне рішення 
стосовно Рустема Шейхалієва, Тофіка Абдулгазієва, Біляла Аділова12, Шабана 
Умерова, Енвера Аметова, Сервера Газієва13. Клопотався про продовження термінів ФСБ 
РФ Сергей Махньов. 

11 лютого суддя Кіровського районного суду Ростова-на-Дону Юрій Кравчук продовжив 
терміни утримання під вартою Акіму Бекірову, Аліму Карімову, Асану Янікову, Іззету 
Абдуллаєву й Сеїтвелі Сейтабдієву до 15 березня 2020 року.14 Аналогічне рішення сто-
совно Ерфана Османова ухвалив Жовтневий районний суд Ростова-на-Дону,15 а стосовно 
Сейрана Муртази — Таганрозький районний суд Ростова-на-Дону.16

11 лютого суддя «ВС РК» Тимур Слезько залишив чинним рішення про утримання під 
вартою Ескендера Сулейманова до 15 березня 2020 року.17

12 лютого суддя Ленінського районного суду Ростова-на-Дону Ольга Борохова продов-
жила термін утримання під вартою Руслана Сулейманова до 15 березня.18

13 лютого суддя «ВС РК» Олена Спасьонова залишила чинним рішення про утри-
мання під вартою Різы Омерова, Енвера Омерова й Айдера Джеппарова до 5 квітня 

4 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1049913838709405
5 «ВС РК» / Список справ, призначених до слухання на 20.02.2020. Справа 22К-556/2020. https://vs--krm.sudrf.ru/

modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=20.02.2020
6 Крим.Реалії / Російський суд продовжив арешт фігурантам бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» https://ru.krymr.

com/a/news-rossiiskii-sud-figuranty-bahchisaraiskogo-dela-hizb-ut-tahrir/30420989.html
7 ПОВС / Справа № 1-11/2020 (1-98/2019;) https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_

op=case&case_id=1298042&case_uid=3506031e-cb59-4292-8189-2b1db03fc20c&delo_id=1540006&new=
8 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1055314064836049
9 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1055225784844877
10 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1055124191521703
11 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1055140481520074
12 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1056047491429373
13 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1055859548114834
14 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1049913838709405
15 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1049913838709405
16 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1056158791418243
17 «ВС РК» / Список справ, призначених до слухання на 11.02.2020. Справа 22К-491/2020. https://vs--krm.sudrf.ru/

modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=11.02.2020
18 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1056944164673039

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1049913838709405?__tn__=K-R
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=20.02.2020
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=20.02.2020
https://ru.krymr.com/a/news-rossiiskii-sud-figuranty-bahchisaraiskogo-dela-hizb-ut-tahrir/30420989.html?fbclid=IwAR3g59lipClPR9NQKN2TKoZ4SxHK1Vhnp2KHETyCT24jUmt6XqXWxwzCu6A
https://ru.krymr.com/a/news-rossiiskii-sud-figuranty-bahchisaraiskogo-dela-hizb-ut-tahrir/30420989.html?fbclid=IwAR3g59lipClPR9NQKN2TKoZ4SxHK1Vhnp2KHETyCT24jUmt6XqXWxwzCu6A
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1298042&case_uid=3506031e-cb59-4292-8189-2b1db03fc20c&delo_id=1540006&new=
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1298042&case_uid=3506031e-cb59-4292-8189-2b1db03fc20c&delo_id=1540006&new=
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1055314064836049
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1055225784844877
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1055124191521703
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1055140481520074
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1056047491429373
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1055859548114834
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1049913838709405
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1049913838709405
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1056158791418243
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=11.02.2020
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=11.02.2020
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1056944164673039
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2020 року.19 27 лютого адвокат Л. Геменджі повідомила, що ФСБ РФ висунуло їм додаткове 
обвинувачення за ст. 30, ст. 278 КК РФ (підготовка до насильницького захоплення влади).20

26 лютого суддя «ВС РК» Тетяна Мельник залишила чинним рішення про утримання під 
вартою Владлена Абдулкадирова й Меджіта Абдурахманова до 15 березня.21

27 лютого суддя «ВС РК» Ігор Крючков залишив чинним рішення про утримання під 
вартою Фархода Базарова й Рустема Сейтхалілова до 15 березня.22

28 лютого судді Ростовського обласного суду Людмила Кірсанова й Олександр Мікулин 
залишили чинним рішення про утримання під вартою Сейрана Муртази, Асана Янікова, 
Руслана Сулейманова, Сейтвелі Сейтабдієва й Каріма Алієва до 15 березня.23

 «СПРАВА УКРАЇНСЬКИХ ДИВЕРСАНТІВ»

На кінець лютого в ув’язненні перебувають 13 осіб, котрих ФСБ РФ під час затримання зви-
нуватила «у підготовці диверсій, зберіганні зброї та шпигунстві». У цих справах зафіксовано неза-
конні методи слідства й застосування тортур для отримання свідчень зізнання, порушення пре-
зумпції невинуватості, поширення ФСБ РФ через російські ЗМІ постановочних відео «зізнання».

18 лютого адвокат А. Ладін повідомив КПГ, що під час повторного слухання справи сто-
совно Юнуса Машаріпова прокурор у дебатах зажадав умістити його на стаціонарне ліку-
вання у психіатричну лікарню закритого типу з інтенсивним спостереженням.

ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ЗА ЗВИНУВАЧЕННЯМ У УЧАСТІ У БАТАЛЬЙОНІ 
ІМЕНІ Н. ЧЕЛЕБІДЖІХАНА

На кінець лютого за звинуваченням в участі у батальйоні імені Н. Челебіджіхана поз-
бавлені свободи 5 осіб. Офіційним приводом переслідування в Криму обвинувачуваних 
за ч. 2 ст. 208 КК РФ зазначено те, що вони не з’явилися добровільно до силових структур 
РФ і не заявили про свою участь у «Кримськотатарському добровольчому батальйоні імені 
Номана Челебіджіхана». Заявленим слідством доказом діяльності батальйону проти інте-
ресів РФ є інформація ЗМІ про те, що метою створення батальйону була деокупація Криму. 

3 лютого співробітники ФСБ РФ затримали Нарімана Межмедінова за звинувачен-
ням в участі у батальйоні. 4 лютого суддя «Київського районного суду» Денис Діденко 
обрав йому запобіжний захід у формі утримання під вартою. 17 лютого ФСБ РФ поширила 
через ЗМІ відео з затриманням Межмедінова.24

28 лютого суддя «ВС РК» Тимур Слезько залишив чинним рішення про утримання 
Межмедінова під вартою.25 

19 «ВС РК» / Список справ, призначених до слухання на 13.02.2020. Справа 22К-519/2020. https://vs--krm.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=13.02.2020

20 Крим.Реалії / Трьох фігурантів білогірської «справи Хізб ут-Тахрір» звинувати у підготовці до захоплення влади 
https://ru.krymr.com/a/news-figurantov-dela-hizb-ut-tahrir-obvinili-v-prigotovlenii-zahvata-vlasti/30458501.html

21 ВС РК» / Список справ, призначених до слухання на 26.02.2020. Справа 22К-613/2020. https://vs--krm.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=26.02.2020

22 «ВС РК» / Список справ, призначених до слухання на 27.02.2020. Справа 22К-617/2020. https://vs--krm.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=27.02.2020 

23 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/1069482066752582/
24 Кримінформ / ФСБ в Криму затримала бійця українського нацбатальйону http://www.c-inform.info/news/id/83378
25 «ВС РК» / Список справ, призначених до слухання на 28.02.2020. Справа 22К-627/2020. https://vs--krm.sudrf.ru/

modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=28.02.2020

https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=13.02.2020
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=13.02.2020
https://ru.krymr.com/a/news-figurantov-dela-hizb-ut-tahrir-obvinili-v-prigotovlenii-zahvata-vlasti/30458501.html
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=26.02.2020
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=26.02.2020
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=27.02.2020
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=27.02.2020
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/1069482066752582/?type=3&theater
http://www.c-inform.info/news/id/83378
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=28.02.2020
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=28.02.2020
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СПРАВА ОЛЕГА ПРИХОДЬКА

5 лютого суддя «Київського районного суду» Денис Діденко продовжив термін утримання 
під вартою українського активіста Олега Приходька до 10 квітня 2020 року.26 20 лютого 
суддя «ВС РК» Сергій Язєв залишив чинним це рішення.27

УМОВИ УТРИМАННЯ В МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ

Кримський активіст Євген Каракашев з листопада 2019 року перебуває в єдиному 
приміщенні камерного типу (ЄПКТ) у ВК-1 Кабардино-Балкарії (РФ), куди його розмістили 
з формального приводу недотримання форми одягу.28

13 лютого адвокат Н. Шейхмамбетов відвідав фігуранта «справи кримських мусульман» 
Еміра-Усеїна Куку в СЗІО-3 Новочеркаська (РФ). Адвокат повідомив, що Куку продовжують 
утримувати в одиночній камері у спецблоці. Він скаржився адвокатові на проблеми 
з нирками. Лікар СІЗО на підставі лише зовнішнього огляду не діагностував проблем 
з нирками й відмовився надавати медичну допомогу.29

26 КПГ / Українського активіста Олега Приходька залишили в СІЗО до 10 квітня https://crimeahrg.org/ru/14070-2/
27 «ВС РК» / Список справ, призначених до слухання на 20.02.2020. Справа 22К-558/2020. https://vs--krm.sudrf.ru/

modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=20.02.2020 
28 https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2532830910335868
29 Крим.Реалії / У кримського політв’язня Емір-Усеїна Куку в СІЗО загострилися проблеми з нирками — адвокат 

https://ru.krymr.com/a/news-krym-emir-usein-kuku-problemy-s-pochkami/30433818.html

https://crimeahrg.org/ru/14070-2/?fbclid=IwAR1dhk7be_PySzz809e4Zec6dTkbcsNKVCcD2SqxWZ4viMJcVVLqlzoJwB4
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=20.02.2020
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=20.02.2020
https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2532830910335868
https://ru.krymr.com/a/news-krym-emir-usein-kuku-problemy-s-pochkami/30433818.html
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СВОБОДА ДУМКИ, СОВІСТІ ТА РЕЛІГІЇ

У лютому КПГ зафіксувала 4 нових адміністративних впровадження стосовно релігійних 
організацій Криму за ч. 3 ст. 5.26 КпАП РФ (незаконна місіонерська діяльність). Усі — 
стосовно місцевих релігійних організацій Церкви християн віри євангельської (МРО 
ЦХВЄ): МРО ЦХВЕ 

«Виноградник»30, 2 справи щодо МРО ЦХВЄ «Перемога»31, Севастопольська МРО ЦХВЕ 
«Світло Воскресіння».32

У лютому відбулися три слухання за справою імама Расіма Дервішева, котрого звинува-
чують за ст. 5.26 КпАП РФ за проведення релігійного обряду в мечеті.33 Слухання тривати-
муть у березні 2020.

ПЕРЕСЛІДУВАННЯ «СВІДКІВ ЄГОВИ»

В «Ялтинському міському суді» триває розгляд справи Артема Герасимова34, 
а в «Джанкойському міському суді» — справи Сергія Філатова35, котрих звинувачують 
в організації діяльності в Криму «Свідків Єгови» за ч.1 ст. 282.2 КК РФ (Організація 
діяльності екстремістської організації). 

За інформацією сайту «Свідки Єгови в Росії», 10 лютого під час дебатів у «суді» прокурор 
зажадав 6,5 років позбавлення волі для Артема Герасимова.36

25 лютого в «Джанкойському міському суді» прокурор зажадав для Сергія Філатова 
7 років позбавлення волі.37

13 лютого в Ялті співробітники ФСБ РФ вчинили обшук у члена організації «Свідки 
Єгови» Тараса Кузьо. (детальніше у розділі «Обшуки й затримання»). 

30 «Мирові судді Республіки Крим» / Справа 05-0115/16/2020 http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/
caselistas/?id=589688&year=2019

31 Мирові судді Севастополя» ./ Справи 5-0063/12/2020 и 5-0064/12/2020  http://mirsud.sev.gov.ru/officework/
caselistas/?id=371083&year=2020

32 «Мирові судді Севастополя» ./ Справа 5-0092/13/2020 http://mirsud.sev.gov.ru/officework/
caselistas/?id=376082&year=2020

33 «Мирові судді Республіки Крим» / Справа 05-0023/13/2020 http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/
caselistas/?id=599325&year=2019

34 «Ялтинський міський суд» / Справа № 1-17/2020 (1-376/2019;)   https://yalta--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1573946&case_uid=a86ce85f-b9ef-46e5-a063-82e22b1708c1&delo_id=1540006

35 Джанкойський міський суд» / Справа № 1-5/2020 (1-348/2019;) https://dzhankoi--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=10429300&case_uid=67221f44-f7c7-4db0-b9f6-af3fc077a7a2&delo_id=1540006&new=

36 Свідки Єгови в Росії / Справа Герасимова в Ялті. https://jw-russia.org/cases/yalta.html#20200213
37 Крим.Реалії / Російська прокуратура запросила 7 років ув’язнення для «Свідка Єгови» з Джанкоя (+відео) https://

ru.krymr.com/a/news-rossiyskaya-prokuratura-zaprosila-7-let-zaklyucheniya-dlya-svidetelya-iyegovy-iz-dzhankoya/30453460.html

http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/caselistas/?id=589688&year=2019
http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/caselistas/?id=589688&year=2019
http://mirsud.sev.gov.ru/officework/caselistas/?id=371083&year=2020
http://mirsud.sev.gov.ru/officework/caselistas/?id=371083&year=2020
http://mirsud.sev.gov.ru/officework/caselistas/?id=376082&year=2020
http://mirsud.sev.gov.ru/officework/caselistas/?id=376082&year=2020
http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/caselistas/?id=599325&year=2019
http://mirsud82.rk.gov.ru/officework/caselistas/?id=599325&year=2019
https://yalta--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1573946&case_uid=a86ce85f-b9ef-46e5-a063-82e22b1708c1&delo_id=1540006
https://yalta--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1573946&case_uid=a86ce85f-b9ef-46e5-a063-82e22b1708c1&delo_id=1540006
https://dzhankoi--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=10429300&case_uid=67221f44-f7c7-4db0-b9f6-af3fc077a7a2&delo_id=1540006&new=
https://dzhankoi--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=10429300&case_uid=67221f44-f7c7-4db0-b9f6-af3fc077a7a2&delo_id=1540006&new=
https://ru.krymr.com/a/news-rossiyskaya-prokuratura-zaprosila-7-let-zaklyucheniya-dlya-svidetelya-iyegovy-iz-dzhankoya/30453460.html
https://ru.krymr.com/a/news-rossiyskaya-prokuratura-zaprosila-7-let-zaklyucheniya-dlya-svidetelya-iyegovy-iz-dzhankoya/30453460.html
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СВОБОДА ЗІБРАНЬ ТА ОБ’ЄДНАНЬ

19–22 лютого співробітники «прокуратури Криму» вручили кільком кримськотатарським 
активістам попередження щодо адміністративної відповідальності «за участь 
у несанкціонованих масових зібраннях». Окрім цього, у попередженнях містяться погрози 
кримінального переслідування за «антиекстремістськими» статями КК РФ, Приводом 
для поширення таких застережень слугувала заява про те, що «прокуратура» володіє 
інформацією щодо проведення заходів, приурочених до річниці загибелі Н. Челебіджіхана 
(23 лютого) чи Дня кримського спротиву російській окупації (26 лютого).

20 лютого сестра Мустафи Джемілєва — Діляра Сейтвелієва — повідомила, що 
отримала таке застереження.38 Об’єднання «Кримська солідарність» повідомило, що 
такі застереження були вручені кримськотатарським активістам Рустему Хощу і Руслану 
Абдурашитову.39 21 лютого про вручення попередження повідомив Заїр Смедляєв40, 22 
лютого — Абдурешит Джеппаров.41

38 Крим.Реалії / Російська прокуратура вручила попередження сестрі Мустафи Джемілєва https://ru.krymr.com/a/news-
rossiiskaya-prokuratura-predosterezhenie/30445986.html

39 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1064169847283804
40 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2734405849927899&set=a.288658477835994&type=3
41 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1301264456740707&id=100005714940800

https://ru.krymr.com/a/news-rossiiskaya-prokuratura-predosterezhenie/30445986.html?fbclid=IwAR1YYpe0ru2ryiEQ2Pb1ee_xi2-8pzX4ZKFMEK7%E2%80%A6
https://ru.krymr.com/a/news-rossiiskaya-prokuratura-predosterezhenie/30445986.html?fbclid=IwAR1YYpe0ru2ryiEQ2Pb1ee_xi2-8pzX4ZKFMEK7%E2%80%A6
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1064169847283804?__xts__%5B0%5D=68.ARBoViVGbAxCOiTxwar5KBtoyk7VEVQoQ5c0orH8HCl0hU0jmY4NwciZPLlXxzpKwycbiO3NRTAa5rvAb1BAPxf1w-2nsDvh4gi9IWUtp7voCLhDoYtEF7Gsie8mKHfgkC0DNoAjHHilsN1XmdTjRPmyJ9rfGIWBGD2mQ4LURpBnaCXzG0r_3NllFl1Lyiv4w6atZeLYhoXee2EjcgnuqcNHfsbEFy3XLJBoI14IzM_dOGlr5GkaLsmjoyDRBNRHNBk5yPhpjP3cimI91aIuC9cFo17Nh5onV-JLxgXcfUS51-ImekWwZh0EQb8KggJ9ChW_NonoymaMBJx0sgGe5JGVYg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2734405849927899&set=a.288658477835994&type=3
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1301264456740707&id=100005714940800
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3. ПОРУШЕННЯ НОРМ МІЖНАРОДНОГО 
ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА

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

КПГ у лютому зафіксувала 8 нових кримінальних справ стосовно мешканців Криму 
за ухиляння від служби в Збройних силах РФ: 6 справ — у «Ленінському районному суді 
Севастополя»42 та по одному — у «Совєтському районному суді»43 та «Феодосійському місь-
кому суді»44. За трьома з них у «Ленінському районному суді Севастополя» були ухвалені 
вироки. 1145 й 1846 лютого вирок ухвалив суддя Андрій Грачов, 12 лютого — суддя Анатолій 
Василенко47. Усього до кінця лютого КПГ зафіксувала 91 кримінальну справу за ухиляння 
від служби у ЗС РФ, що передані на розгляд до «судів» Криму. За 85 з них вже ухвалені 
вироки, ще 6 перебувають на стадії розгляду. 

НАД ОГЛЯДОМ ПРАЦЮВАЛИ:

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

42 «Ленінський районний суд Севастополя» / Справа 1-70/2020, 1-89/2020, 1-90/2020,1-91/2020,1-117/2020,1-
123/2020   https://leninskiy--sev.sudrf.ru

43 «Совєтський районний суд» / Справа 1-24/2020 http://sovetskiy.krm.sudrf.ru/
44 «Феодосійський міський суд» / Справа 1-100/2020 https://feodosiya--krm.sudrf.ru/
45 «Ленінський районний суд Севастополя» / Список справ, призначених до слухання на 11.02.2020.  

Справа № 1-89/2020 https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=11.02.2020
46 «Ленінський районний суд Севастополя» / Список справ, призначених до слухання на 18.02.2020. 

Справа № 1-70/2020 (1-359/2019;) https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_
date=18.02.2020

47 «Ленінський районний суд Севастополя» / Список справ, призначених до слухання на 12.02.2020. 
Справа № 1-90/2020 https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=12.02.2020 

https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=11.02.2020
http://sovetskiy.krm.sudrf.ru/
https://feodosiya--krm.sudrf.ru/
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=11.02.2020
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=18.02.2020
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=18.02.2020
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=12.02.2020
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