
МОНІТОРИНГОВИЙ ОГЛЯД СИТУАЦІЇ

З ПРАВАМИ ЛЮДИНИ В КРИМУ 

ТРАВЕНЬ 2020 РОКУ

e-mail: crimeahrg@gmail.com website:  crimeahrg.org

Моніторинговий огляд підготовлено
Кримською правозахисною групою

на підставі матеріалів,
зібраних у травні 2020 року

На сайті Кримської правозахисної групи ви можете 
ознайомитися з результатами моніторингу ситуації 
з реагування на пандемію COVID-19 в Криму:

https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2020
/06/covid_in_crimea_2020.05.18-31_ua.pdf

Перейти по посиланню, щоб ознайомитися 
з щомісячними моніторинговими оглядами 
Кримської правозахисної групи

Перейти по посиланню, щоб ознайомитися 
з тематичними оглядами та статтями Крим-
ської правозахисної групи

http://crimeahrg.org/category/monitor/
http://crimeahrg.org/category/analytic/
http://crimeahrg.org
https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2020/06/covid_in_crimea_2020.05.18-31_ua.pdf


Моніторинговий огляд ситуації з правами людини в Криму
травень 2020

1

ЗМІСТ

1. ВСТУП .................................................................................................................................................. 2

2. ГРОМАДЯНСЬКІ І ПОЛІТИЧНІ ПРАВА ................................................................................. 3

Право на свободу та особисту недоторканність ................................................................... 3

Обшуки та затримання ............................................................................................................. 3

Політично умотивоване кримінальне переслідування  ........................................................ 3

«Справа кримських мусульман» ............................................................................................ 3

«Справа українських диверсантів» ...................................................................................... 4

Переслідування за звинуваченням у участі у батальйоні ............................................ 4  
імені Н. Челебіджіхана

Переслідування «Свідків Єгови» .......................................................................................... 5

Справа Олега Приходька ....................................................................................................... 5

Справа Едема Бекірова .......................................................................................................... 5

Умови утримання в місцях несвободи ................................................................................ 5

Свобода думки, совісті та релігії ................................................................................................ 6

Свобода зібрань та об’єднань ..................................................................................................... 6

Свобода пересування .................................................................................................................... 7

3. ПОРУШЕННЯ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА ......................... 8

Конвенція (IV) про захист цивільного населення під час війни ........................................ 8

Призов осіб, котрі мешкають на окупованій території, до збройних сил ............... 8 
держави, що окупує, а також пропаганда служби у збройних силах



Моніторинговий огляд ситуації з правами людини в Криму
травень 2020

2

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

23 травня співробітники ФСБ РФ на адміністративному кордоні з Кримом затримали 
Ділявера Меметова й доправили його до відділку МВД РФ «Джанкойський», де протри-
мали впродовж 4 годин, щоб взяти у нього відбитки пальців (детальніше у розділі «Свобода 
пересування»).

26 травня Росгвардія и ЗМОП (рос. — ОМОН) РФ за формальною підставою «обсте-
ження приміщень» вчинили обшуки в чотирьох будинках прихильників релігійної організації 
«Свідки Єгови» в Керчі. За інформацією сайту «Свідки Єгови в Росії», обшуки почалися зі 
штурму, під час якого в одному випадку було зламано вхідну хвіртку, а в іншому — вибито 
шибки. У віруючих вилучили електронні пристрої, друковані видання та документи. Обшуки 
тривали близько 3 годин, після чого віруючих доправили на допит до відділення Слідчого 
комітету РФ. Під час усіх обшуків власникам житла не пред’явили ухвал суду на прове-
дення спеціальних заходів у формі обшуку, а також не надали копій протоколів здійсненого 
«обстеження». Артема Шаблія після затримання утримували в ІТТ Керчі впродовж двох днів 
(детальніше у підпункті «переслідування Свідків Єгови).

ПОЛІТИЧНО УМОТИВОВАНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ 

Станом на кінець травня 94 особи позбавлені волі у рамцях політично умотивованого чи 
релігійного кримінального переслідування. Повний список опубліковано на сайті КПГ.1

«СПРАВА КРИМСЬКИХ МУСУЛЬМАН»

Фігурантів цієї справи звинувачують у причетності до ісламських організацій або в про-
паганді діяльності організацій, що в РФ визнані терористичними чи екстремістськими, проте 
не є такими за законодавством України. 

У травні загальна кількість мешканців Криму, позбавлених волі у «справі кримських 
мусульман», — 65 осіб. Ще 4 людини обмежені у пересуванні: з них 3 перебувають під наг-
лядом і не в змозі залишити окуповану територію, 1 — під домашнім арештом.

14 травня «Верховний суд Республіки Крим» («ВС РК») залишив чинним рішення 
про утримання під вартою Рустема Шейхалієва до 15 червня2. На сайті «суді» інформація 
про слухання відсутня.

14 травня суддя Апеляційного Верховного суду РФ Олег Єгоров залишив чинним вирок 
(2 роки й 6 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні) блогеру Наріману Мемедемінову 

1 https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2020/06/lisheniya-svobody_maj_2020.pdf
2 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/1130199370680851 

https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2020/06/lisheniya-svobody_maj_2020.pdf
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/1130199370680851
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за ст. 205.2 КК РФ (публічні заклики до здійснення терористичної діяльності) за відео на під-
тримку членів організації «Хізб ут-Тахрір». Адвокати й правозахисники впевнені, що реальною 
причиною переслідування є його активна діяльність щодо висвітлення обшуків і кримінальних 
справ проти кримських мусульман. 

25 травня у Південному окружному військовому суді (Ростов-на-Дону) відбулося перше 
слухання за суттю справи Ленура Халілова, Руслана Нагаєва, Ельдара Кантимирова 
й Руслана Месутова3.

У Південному окружному військовому суді також тривають слухання у справі Ернеса 
Аметова, Марлена Асанова, Мемета Бєлялова, Сервера Зекірьяєва, Тимура Ібрагімова, 
Сервера Мустафаєва, Сейрана Салієва й Едема Смаїлова4. У травні відбулося 7 слухань, 
у рамцях яких проводилися опитування свідків й ознайомлення з доказами.

У Південному окружному військовому суді тривають слухання у справі Рустема 
Емірусеїнова, Арсена Абхаїрова й Ескендера Абдулганієва5. У травні відбулося 3 слухання. 
20 травня, за інформацією адвоката Л. Геменджі, слухання відбулося без адвокатів за згодою, 
попри те, що адвокати заздалегідь клопоталися про перенесення слухання через неможливість 
своєї присутності.6

«СПРАВА УКРАЇНСЬКИХ ДИВЕРСАНТІВ»

На кінець травня в ув’язненні перебуває 15 осіб, котрих ФСБ РФ під час затримання зви-
нуватила «у підготовці диверсій, зберіганні зброї та/чи шпигунстві». Окрім того, одна жінка 
знаходиться під домашнім арештом. У цих справах зафіксовано незаконні методи прове-
дення слідства й застосування тортур для отримання свідчень зізнання, порушення презумп-
ції невинуватості, поширення ФСБ РФ через російські ЗМІ відео «зізнання».

ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ЗА ЗВИНУВАЧЕННЯМ У УЧАСТІ  
У БАТАЛЬЙОНІ ІМЕНІ Н. ЧЕЛЕБІДЖІХАНА

На кінець травня за звинуваченням в участі у батальйоні імені Н. Челебіджіхана позбав-
лені волі 5 осіб. Офіційною причиною переслідування обвинувачених у Криму за ч. 2 ст. 208 
КК РФ є те, що вони не з’явилися добровільно у силові структури РФ і не заявили про свою 
участь в «кримськотатарському добровільному батальйоні ім. Н. Челебіджіхана». Оголоше-
ним слідством доказом діяльності батальйону проти інтересів РФ є інформація зі ЗМІ, що 
метою створення батальйону була деокупація Криму.

3 Південний окружний військовий суд. Справа 1-61/2020 https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_
num=1&name_op=case&case_id=1702567&delo_id=1540006

4 Південний окружний військовий суд. 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=1701473&case_uid=3506031e-cb59-4292-8189-2b1db03fc20c&delo_id=1540006&new=

5 Південний окружний військовий суд. Справа 1-25/2020 (1-137/2019;) https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1695390&delo_id=1540006

6 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1134787220222066 

https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1702567&delo_id=1540006
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1702567&delo_id=1540006
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1701473&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=1701473&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=1695390&delo_id=1540006
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1695390&delo_id=1540006
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1134787220222066
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ПЕРЕСЛІДУВАННЯ «СВІДКІВ ЄГОВИ»

7 травня адвокат О. Захарчук повідомив, що «ВС РК» залишив під вартою прихиль-
ника релігійної організації «Свідки Єгови» Сергія Філатова до набуття вироком чинності7. 
«Суддя» Едуард Білоусов відмовив захисту в заміні запобіжного заходу з утримання в СІЗО 
на домашній арешт через ризик інфікування COVID-198. 26 травня той самий суддя після 
розгляду скарги залишив без змін вирок Сергію Філатову (6 років позбавлення волі) за при-
належність до релігійної організації «Свідки Єгови»9.

26 травня сайт «Свідки Єгови в Росії» повідомив, що представники Слідчого комітету 
РФ, Росгвардії та ЗМОП вчинили обшуки у «Свідків Єгови» в Керчі. Щонайменше 7 осіб 
було доправлено на допити. Артем Шаблій до 28 утримувався в ІТТ Керчі. Його відпустили 
під зобов’язання про явку як підозрюваного за ч. 1.1 ст. 282.2 КК РФ (залучення до діяль-
ності екстремістської організації). Слідчий Валерій Зарубін обґрунтував кримінальну 
справу тим, що Артем Шаблій «залучав людей в екстремістську діяльність, розмовляючи 
з ними про Біблію»10.

СПРАВА ОЛЕГА ПРИХОДЬКА

7 травня суддя Апеляційного військового суду РФ Олександр Мордовін11 залишив 
чинним рішення про утримання Олега Приходька під вартою до 15 вересня 2020 року12.

28 травня в Південному окружному військовому суді почалися слухання за суттю справи 
Олега Приходька13. 

СПРАВА ЕДЕМА БЕКІРОВА

22 травня суддя «Центрального районного суду Сімферополя» Сергій Деменюк ухвалив 
оголосити в розшук Едема Бекірова, котрого влада РФ звільнила з-під варти й передала 
Україні у рамцях обміну в вересні 2019 року14. 

УМОВИ УТРИМАННЯ В МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ

З 12 травня, за інформацією консула України Тараса Малишевського, Енвер Омеров 
перебуває в карцері СІЗО №1 Ростова-на-Дону (РФ). Його помістили до карцеру терміном 

7 Крим.Реалії / Суди в Криму не відпустили під домашній арешт засудженого «свідка Єгови» Філатова https://ru.krymr.
com/a/news-sud-krym-svidetel-iegovy-filatov/30599818.html

8 «ВС РК» / Справа № 22-1210/2020 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_
id=4343512&case_uid=313c32d2-9694-470f-b412-939db8ec9e26&delo_id=4&new=4

9 КПГ / Вирок щодо джанкойського прихильника «Свідків Єгови» Сергій Філатова залишено без змін https://
crimeahrg.org/ru/prigovor-v-otnoshenii-dzhankojskogo-storonnika-svidetelej-iegovy-sergeya-filatova-ostavlen-bez-izmeneniya/

10 Свідки Єгови в Росії. У Керчі силовики під час «обстеження» будинків віруючих влаштували штурм з биттям вікон. 
Затримано батька двох малолітніх дітей https://jw-russia.org/news/2020/05/21.html

11 Апеляційний військовий суд / Список справ, призначених до слухання на 07.05.2020. Справа № 55К-97/2020 
https://vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=07.05.2020

12 Крим.Реалії / Кримський активіст Приходько залишається під арештом. Суд у Росії відхилив апеляцію захисту. 
https://ru.krymr.com/a/news-krym-prihdko-ostaetsa-pod-arestom/30598931.htm

13 Південний окружний військовий суд. Справа 1-48/2020 https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_
num=1&name_op=case&case_id=1701993&case_uid=c8b16e47-cef9-41d0-8683-d4a389866d43&delo_id=1540006&new=

14 https://www.facebook.com/crimeahrg/photos/a.1677121552573479/2612086795743612/?

https://ru.krymr.com/a/news-sud-krym-svidetel-iegovy-filatov/30599818.html?fbclid=IwAR0r4O8jUg_JhdYRCWn4ZJl2IRGlql-YXxN9jacDex0iFVywY3iee3hlG6I
https://ru.krymr.com/a/news-sud-krym-svidetel-iegovy-filatov/30599818.html?fbclid=IwAR0r4O8jUg_JhdYRCWn4ZJl2IRGlql-YXxN9jacDex0iFVywY3iee3hlG6I
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=4343512&case_uid=313c32d2-9694-470f-b412-939db8ec9e26&delo_id=4&new=4
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=4343512&case_uid=313c32d2-9694-470f-b412-939db8ec9e26&delo_id=4&new=4
https://crimeahrg.org/ru/prigovor-v-otnoshenii-dzhankojskogo-storonnika-svidetelej-iegovy-sergeya-filatova-ostavlen-bez-izmeneniya/
https://crimeahrg.org/ru/prigovor-v-otnoshenii-dzhankojskogo-storonnika-svidetelej-iegovy-sergeya-filatova-ostavlen-bez-izmeneniya/
https://jw-russia.org/news/2020/05/21.html
https://vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=07.05.2020
https://ru.krymr.com/a/news-krym-prihdko-ostaetsa-pod-arestom/30598931.htm
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1701993&case_uid=c8b16e47-cef9-41d0-8683-d4a389866d43&delo_id=1540006&new=
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=1701993&case_uid=c8b16e47-cef9-41d0-8683-d4a389866d43&delo_id=1540006&new=
https://www.facebook.com/crimeahrg/photos/a.1677121552573479/2612086795743612/?type=3&theater
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на 15 діб відразу після етапування із СІЗО Сімферополя. Приводом слугувало те, що у нього 
нібито знайшли голку для шиття15. 

22 травня адвокати повідомили, що фігуранти «справи кримських мусульман» Теймур 
Абдуллаєв й Еміль Джемаденов більше двох місяців утримуються в штрафних ізоляторах 
колоній №2 і № 16 у м. Салават (РФ). Приводом для розміщення в ШІЗО, за словами адво-
ката, стали невірно заправлене ліжко й неправильно пришита бирка16. 

23 травня адвокат повідомив, що в московському СІЗО «Лефортово» зафіксовано спалах 
COVID-19. За інформацією КПГ, на 23 травня в Лефортово знаходилися щонайменше три 
громадянина України, фігуранти політично умотивованих кримінальних справ: Іван Яцкін, 
Галина Довгопола й Костянтин Ширінга17.

СВОБОДА ДУМКИ, СОВІСТІ ТА РЕЛІГІЇ

8 травня «мировий суддя» Іван Кувшинов оштрафував релігійну організацію Церква 
християн віри євангельської «Новий світ» на 30 000 рублів за ч. 3 ст. 5.26 КпАП РФ 
(незаконна місіонерська діяльність). Формальною підставою для стягнення стала відсутність 
вивіски з назвою організації на фасаді будинку, за адресою якого вона зареєстрована. 
«Суддя» проігнорував заяву, що церква не проводить служб й обрядів. За його заявою, 
релігійна організація здійснює діяльність доти, поки в реєстрах РФ відсутній запис 
про припинення її діяльності18. 

СВОБОДА ЗІБРАНЬ ТА ОБ’ЄДНАНЬ

1 травня співробітник МВС РФ Садовий видав активістці Лутфіє Зудіевій застере-
ження МВС РФ і «Джанкойської міжрайонної прокуратури» про відповідальність у разі участі 
в несанкціонованих масових заходах 3, 5, 18 травня і 26 червня 2020 року19. 

1 травня співробітники МВС РФ вручили аналогічні застереження цивільному журналісту 
Серверу Аяр й активістам Осману Асанову, Смаїл Саїтову й Усеїну Асанову, котрі мешка-
ють у селі Жовтень Джанкойського району20. 

7 травня лист із застереженням від «прокуратури міста Євпаторія» отримав акти-
віст «Кримської солідарності» Сейран Менсеїтов21. 15 травня застереження отри-
мали Наріман Джелялов22, Заїр Смедляєв23, Еміне Авамілєва24 й Ділявер Акімов25, 

15 https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2615173038768321
16 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/1136301873403934/
17 https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/3079307562134619?__tn__=H-R
18 «Мировий суд Республіки Крим». Справа № 05-0136/52/2020. http://mirsud82.rk.gov.ru/files/docs/

DecisionTextsAS/52/05-0136_52_2020_Postanovlenie_o_naznachenii_administrativnogo_nakazaniya.docx 
19 https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2595597967392495?__tn__=-R
20 https://www.facebook.com/watch/?v=261205008596476 
21 https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2600049293614029
22 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3127008740696298&set=pcb.3127009464029559 
23 https://www.facebook.com/zair.smedlya/posts/2926465800721902
24 https://www.facebook.com/watch/?v=855560181601003
25 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3840331439372825&set=a.780379825368017

https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2615173038768321
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/1136301873403934/?type=3&theater
https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/3079307562134619?__tn__=H-R
http://mirsud82.rk.gov.ru/files/docs/DecisionTextsAS/52/05-0136_52_2020_Postanovlenie_o_naznachenii_administrativnogo_nakazaniya.docx
http://mirsud82.rk.gov.ru/files/docs/DecisionTextsAS/52/05-0136_52_2020_Postanovlenie_o_naznachenii_administrativnogo_nakazaniya.docx
https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2595597967392495?__tn__=-R
https://www.facebook.com/watch/?v=261205008596476
https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2600049293614029
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3127008740696298&set=pcb.3127009464029559
https://www.facebook.com/zair.smedlya/posts/2926465800721902
https://www.facebook.com/watch/?v=855560181601003
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3840331439372825&set=a.780379825368017
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17 травня — Муслім Зеврієв, Рустам Меннанов і Асан Сейтхалілов26, Ділявер Халі-
лов27, Сервер Сейтібрамов28.

Ці застереження вручалися кримськотатарським активістам незадовго до дня пам›яті 
жертв депортації кримськотатарського народу.

СВОБОДА ПЕРЕСУВАННЯ

23 травня співробітники ФСБ РФ не дозволили Діляверу Меметову виїхати з Криму 
на підконтрольну Україні територію. Близько 14:00 його затримали співробітники поліції 
та доправили до відділу МВС РФ «Джанкойський», де його протримали близько 4 годин 
з метою взяти у нього відбитки пальців. Після цього він зробив ще одну спробу виїхати 
з Криму, але йому знову відмовили, посилаючись на недійсність паспорта через вирвані сто-
рінки. Д. Меметов стверджує, що паспорт йому пошкодили у поліційному відділку. Співробіт-
ник ФСБ РФ Дмитро Івашов виписав Д. Меметову постанову про заборону виїзду з Криму 
й про призначення штрафу в розмірі 2 000 рублів29. 

11 травня «очільник Криму» Сергій Аксьонов продовжив до 31 травня термін дії «режиму 
самоізоляції» — фактичної заборони мешканцям Криму виходити з дому без особливих при-
чин30. З 18 травня набули чинності зміни режиму, що дозволили громадянам у віці до 65 років 
і без певних захворювань, перелічених у додатку до указу, залишати місця проживання31.

У травні, за результатами моніторингу сайтів «судів» Криму, КПГ зафіксувала 4 276 поста-
нов про призначення покарань за порушення «режиму самоізоляції» за ст. 20.6.1 КпАП РФ. 
Всього з початку квітня 2020 року в Криму було ухвалено щонайменше 6 398 таких рішень 
в адміністративних справах, а 792 справи очікують на судовий розгляд.

11 травня Кабінет Міністрів України продовжив до 22 травня тимчасове припинення 
роботи КПВВ на адміністративному кордоні з Кримом32, а 20 травня — продовжив припи-
нення роботи КПВВ до 22 червня 2020 року33. Пересування через українські КПВВ дозво-
лено або на підставі реєстрації місця проживання, або за наявності підстав гуманітарного 
змісту (незалежно від реєстрації місця проживання).

На російських КПВВ з Кримом продовжують діяти обмеження виїзду для громадян Укра-
їни, котрі постійно мешкають на півострові.34 Кримчани, котрі «автоматично» вважаються 
громадянами РФ, можуть одноразово виїхати з Криму, демонструючи український паспорт 
як «громадянство іншої країни чи документ, що підтверджує постійне проживання за межами 
РФ». Окрім цього, кримчани спроможні виїхати у разі смерті чоловіка, дружини, батька чи 
матері, дітей, усиновлювача, усиновленого, опікуна й піклувальника.

26 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1132551713778950?__tn__=-R
27 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/1133102230390565/
28 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/1133709343663187/
29 https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2613074882311470
30 «Уряд Республіки Крим» / Наказ № 158-у від 11 травня 2020 року https://rk.gov.ru/ru/document/show/21323
31 «Уряд Республіки Крим» / Наказ № 163-у від 15 травня 2020 року https://rk.gov.ru/ru/document/show/21483 
32 Урядовий портал / Постанова № 343 від 04 травня 2020 року https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-

deyakih-aktiv-a343 
33 Урядовий портал / Постанова № 392 від 20 травня 2020 року https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-z-metoyu-

zapobigannya-poshirennyu-na-teritoriyi-ukrayini-gostroyi-respiratornoyi-hvorobi-covid-19-sprichinenoyi-koronavirusom-sars-cov-i200520-392 
34 http://static.government.ru/media/files/rUNwXiSXZs1NmLZauzAsdAIM3ppeWRAB.

pdf?fbclid=IwAR3ME8YizkTjgZWUSKMQzCmONhZdPmcrRqAKb7uNOuqjTn8kxP6NJvF0NME 

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1132551713778950?__tn__=-R
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/1133102230390565/
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/photos/a.416800078687454/1133709343663187/
https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2613074882311470
https://rk.gov.ru/ru/document/show/21323
https://rk.gov.ru/ru/document/show/21483
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-aktiv-a343
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-aktiv-a343
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-z-metoyu-zapobigannya-poshirennyu-na-teritoriyi-ukrayini-gostroyi-respiratornoyi-hvorobi-covid-19-sprichinenoyi-koronavirusom-sars-cov-i200520-392
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-z-metoyu-zapobigannya-poshirennyu-na-teritoriyi-ukrayini-gostroyi-respiratornoyi-hvorobi-covid-19-sprichinenoyi-koronavirusom-sars-cov-i200520-392
http://static.government.ru/media/files/rUNwXiSXZs1NmLZauzAsdAIM3ppeWRAB.pdf?fbclid=IwAR3ME8YizkTjgZWUSKMQzCmONhZdPmcrRqAKb7uNOuqjTn8kxP6NJvF0NME
http://static.government.ru/media/files/rUNwXiSXZs1NmLZauzAsdAIM3ppeWRAB.pdf?fbclid=IwAR3ME8YizkTjgZWUSKMQzCmONhZdPmcrRqAKb7uNOuqjTn8kxP6NJvF0NME
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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

18 травня Міністерство оборони РФ повідомило, що в Севастополі на збірний пункт вій-
ськкомату прибула перша група новобранців у кількості 21 особи35. Після тимчасового при-
пинення роботи призовних комісій через COVID-19 їхню робота було повністю відновлено 
для проведення весняної призовної кампанії.

КПГ у травні зафіксувала 4 нові кримінальні справи щодо мешканців Криму за ст. 328 КК 
РФ (ухиляння від служби в збройних силах РФ): 3 — в «Ленінському районному суді Севас-
тополя»36 та 1 — у «Первомайському районному суді»37. У рамцях раніше порушених кримі-
нальних справ у травні було ухвалено 8 вироків: 4 — у «Ленінському районному суді Севасто-
поля» (судді Анна Гуло38 і Віктор Клімаков39), 1 — в «Джанкойському районному суді» (суддя 
Ліліана Соловйова40), 1 — у «Нижньогірському районному суді» (суддя Марина Бриндя41) та 
2 — у «Кіровському районному суді» (суддя Ігор Дегтярьов42). Усього на кінець травня КПГ 
зафіксувала 105 кримінальних справ за ухиляння від служби в ЗС РФ, які передано на роз-
гляд до «судів» Криму. За 100 з них уже ухвалено вироки, 5 перебувають на стадії розгляду.

НАД ОГЛЯДОМ ПРАЦЮВАЛИ:

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

35 Міністерство оборони РФ / «У Севастополі на збірному пункті військкомату прийняли першу групу призовників» 
https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12292907@egNews

36 «Ленінський районний суд Севастополя» / Справи 1-207/2020, 1-208/2020, 1-209/2020  https://leninskiy--sev.sudrf.ru 
37 «Первомайський районний суд» / Справи 1-59/2020 https://pervomaiskiy--krm.sudrf.ru/
38 «Ленінський районний суд Севастополя» / Список справ, призначених до слухання на 12.05.2020. Справа 

1-175/2020 https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=12.05.2020. Список справ, 
призначених до слухання на 15.05.2020. Справа 1-137/2020 https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&H_date=15.05.2020

39 «Ленінський районний суд Севастополя» / Список справ, призначених до слухання на 21.05.2020. Справа 
1-169/2020 https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=21.05.2020  / Список справ, 
призначених до слухання на 25.05.2020. Справа 1-207/2020 https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&H_date=25.05.2020

40 «Джанкойський районний суд» / Список справ, призначених до слухання на 13.05.2020. Справа 1-176/2020 
https://dzhankoi--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=13.05.2020

41 «Нижньогірський районний суд» / Список справ, призначених до слухання на 19.05.2020. Справа 1-50/2020 
https://nizhnegorskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=19.05.2020

42 «Кіровський районний суд» / Список справ, призначених до слухання на 19.05.2020. Справа 1-45/2020 https://
kirovskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=19.05.2020

/ Список справ, призначених до слухання на 26.05.2020. Справа 1-59/2020 https://kirovskiy--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=26.05.2020

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12292907@egNews
https://leninskiy--sev.sudrf.ru
https://pervomaiskiy--krm.sudrf.ru/
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=12.05.2020
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=15.05.2020
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=15.05.2020
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=21.05.2020
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=25.05.2020
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=25.05.2020
https://dzhankoi--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=13.05.2020
https://nizhnegorskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=19.05.2020
https://kirovskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=19.05.2020
https://kirovskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=19.05.2020
https://kirovskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=26.05.2020
https://kirovskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=26.05.2020
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