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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

22 вересня співробітники ФСБ РФ затримали в Криму двох осіб за розповсюдження 
листівок із закликами повернути Крим Україні (докладніше у розділі «Свобода висловлю-
вання думок»).

ПОЛІТИЧНО УМОТИВОВАНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ 

Станом на кінець вересня 105 осіб позбавлені волі у рамцях політично мотивованого й / 
або релігійного кримінального переслідування. Повний список опублікований на сайті КПГ.1

«СПРАВА КРИМСЬКИХ МУСУЛЬМАН»

Фігурантів цієї справи звинувачують у причетності до ісламських організацій чи пропа-
ганді діяльності організацій, які в РФ визнані терористичними або екстремістськими, але 
не є такими за законодавством України.

У вересні загальна кількість мешканців Криму, позбавлених свободи у «справі кримських 
мусульман», — 69 особа. Ще 5 осіб обмежені в переміщенні: 3 перебувають під наглядом 
і не в змозі залишити окуповану територію, 2 — під домашнім арештом.

4 вересня суддя «Верховного суду Республіки Крим» («ВС РК») Олексій Козирєв продо-
вжив термін утримання під вартою Ескендеру Сулейманову2 до 10 грудня.

9 вересня судді «ВС РК» Олексій Козирєв і Нана Петюшева продовжили термін утри-
мання під вартою Рустему Шейхалієву, Яшару Муедінову, Білялу Аділову, Асану Янікову, 
Тофіку Абдулгазієву, Акіму Бекирову, Сейтвелі Сейтабдієву та Аліму Карімову до 15 
грудня 2020 року3.

104, 115 й 146 вересня судді «ВС РК» Олексій Козирєв і Віктор Васильєв продовжили 
термін утримання під вартою Ерфану Османову, Джемілю Гафарову, Іззету Абдуллаєву, 
Енверу Аметову, Владлену Абдулкадирову, Сейрану Муртазі, Сервету Газієву, Рустему 
Сейтхалілову, Меджиту Абдурахманову, Осману Арифмеметову, Руслану Сулейманову, 
Раїму Айвазову, Фарходу Базарову, Шабану Умерову, Ремзі Бекірову й Різі Ізетову 

1 https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2020/10/lisheniya-svobody-2020-10-01.pdf 
2 «ВС РК» / Список справ, призначених до слухання на 04.09.2020. Справи №№ 3/2-97/2020 https://vs--krm.sudrf.ru/

modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=04.09.2020 
3 «ВС РК» / Список справ, призначених до слухання на 09.09.2020. Справи №№ 3/2-98/2020, 3/2-99/2020, 3/2-

101/2020, 3/2-102/2020, 3/2-104/2020, 3/2-105/2020, 3/2-107/2020, 3/2-108/2020 https://vs--krm.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=09.09.2020 

4 «ВС РК» / Список справ, призначених до слухання на 10.09.2020. Справи №№ 3/2-100/2020, 3/2-103/2020, 
3/2-106/2020, 3/2-109/2020, 3/2-112/2020, 3/2-114/2020, 3/2-116/2020, 3/2-118/2020, 3/2-120/2020 https://
vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=10.09.2020 

5 «ВС РК» / Список справ, призначених до слухання на 11.09.2020. Справи №№ 3/2-110/2020, 3/2-111/2020, 3/2-
113/2020, 3/2-115/2020, https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=11.09.2020 

6 «ВС РК» / Список справ, призначених до слухання на 14.09.2020. Справи №№ 3/2-117/2020, 3/2-119/2020, 3/2-
121/2020 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=14.09.2020 

https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2020/10/lisheniya-svobody-2020-10-01.pdf
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=04.09.2020
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=04.09.2020
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=09.09.2020
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=09.09.2020
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=10.09.2020
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=10.09.2020
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=11.09.2020
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=14.09.2020
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до 15 грудня 2020 року. На сайті суду їхні імена приховано, інформацію про результати засі-
дань у закритому режимі повідомили адвокати7,8.

10 вересня суддя Південного окружного військового суду Роман Плиско продовжив 
термін утримання під вартою Арсену Абхаїрову, Рустему Емірусеїнову й Ескандеру 
Абдулганієву9 до 14 грудня.

16 вересня суддя Південного окружного військового суду Різван Зубаїров ухвалив 
вироки фігурантам 2-ї бахчисарайської групи «справи кримських мусульман». Марлен Аса-
нов засуджений до 19 років позбавлення волі у колонії суворого режиму, Мемет Бєлялов — 
до 18, Тімур Ібрагімов — 17, Сейран Салієв — 16, Сервер Мустафаєв — 14, Сервер 
Зекірьяєв й Едем Смаїлов — 13 рокам. Ернес Аметов визнаний невинуватим і звільнений 
з-під стражі у залі суду10. Це перший виправдувальний вирок у цій справі.

Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Тимур Ібрагімов, Сейран Салієв, Сервер Зекірьяєв 
й Ернес Аметов перебувають під вартою з 11 жовтня 2017 р., а Сервер Мустафаєв й Едем 
Смаїлов — з 21 травня 2018 р.

17 вересня суддя Апеляційного військового суду в м. Власиха (РФ) залишив чинним рішення 
про утримання під вартою засуджених 16 вересня фігурантів 2-ї бахчисарайської групи. 
Зокрема й рішення про утримання під вартою Ернеса Аметова, визнаного невинуватим.11 

21 вересня, по завершенню терміну ув’язнення, вийшов на волю блогер Наріман Меме-
демінов, котрий 2 жовтня 2019 р. був засуджений Південним окружним військовим судом 
РФ до 2 років і 6 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні.

«СПРАВА УКРАЇНСЬКИХ ДИВЕРСАНТІВ»

На кінець вересня в ув’язненні перебувають 15 осіб, котрих ФСБ РФ під час затримання 
звинуватила «у підготовці диверсій, зберіганні зброї та шпигунстві». Крім того, одна жінка 
перебуває під домашнім арештом. У цих справах зафіксовано незаконні методи ведення 
слідства й застосування тортур для отримання свідчень зізнання, порушення презумпції 
невинуватості, поширення ФСБ РФ через російські ЗМІ відео «зізнання».

3 вересня Московський міський суд залишив чинним рішення про утримання під вартою 
Івана Яцкіна12 до 16 жовтня.

17 вересня сестра Дениса Кашука Олена Гусейнова повідомила, що його етапували 
з СІЗО Сімферополя до СІЗО «Лефортово» м. Москва (РФ)13. 

7 Кримська солідарність / День конвеєрних постанов у Верховному суді. Кримським політв’язням продовжили 
арешт до 15 грудня https://crimean-solidarity.org/news/2020/09/10/den-konvejernyx-postanovlenij-v-verxovnom-sude-krymskim-
polituznikam-prodlili-arest-do--dekabrya-580 

8 Кримська солідарність / Кримськотатарським активістам, звинувачуваних в причетності до Хізб ут-Тахрір, продовжили 
арешт до грудня https://crimean-solidarity.org/news/2020/09/09/krymskotatarskim-aktivistam-obvinyaemym-v-prichastnosti-k-xizb-uttaxrir-
prodlili-arest-do-dekabrya-574 

9 Кримська солідарність / Військовий суд: «Твердження про верховенство Женевської конвенції не відповідає 
законодавству РФ» https://crimean-solidarity.org/news/2020/09/10/voennyj-sud-utverzhdenie-o-verxovenstve-zhenevskoj-konvencii-
ne-sootvetstvuet-zakonodatelstvu-rf-577 

10 Крим.Реалії / У Росії засудили на довгі терміни фігурантів бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» https://ru.krymr.
com/a/news-v-rossii-vynesli-prigovor-figurantam-vtorogo-bahchisaraiskogo-dela-hizb-ut-tahrir/30841911.html 

11 Апеляційний військовий суд. Список справ, призначених до слухання на 17.09.2020 https://vap.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=17.09.2020 

12 Московський міський суд / Інформація у справі № 10-16416/2020 https://www.mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-
criminal/details/c15e2bb6-57ee-4313-ba42-329947b4fd92 

13 https://www.facebook.com/olena.huseinova/posts/10216768394155020 

https://crimean-solidarity.org/news/2020/09/10/den-konvejernyx-postanovlenij-v-verxovnom-sude-krymskim-polituznikam-prodlili-arest-do--dekabrya-580
https://crimean-solidarity.org/news/2020/09/10/den-konvejernyx-postanovlenij-v-verxovnom-sude-krymskim-polituznikam-prodlili-arest-do--dekabrya-580
https://crimean-solidarity.org/news/2020/09/09/krymskotatarskim-aktivistam-obvinyaemym-v-prichastnosti-k-xizb-uttaxrir-prodlili-arest-do-dekabrya-574
https://crimean-solidarity.org/news/2020/09/09/krymskotatarskim-aktivistam-obvinyaemym-v-prichastnosti-k-xizb-uttaxrir-prodlili-arest-do-dekabrya-574
https://crimean-solidarity.org/news/2020/09/10/voennyj-sud-utverzhdenie-o-verxovenstve-zhenevskoj-konvencii-ne-sootvetstvuet-zakonodatelstvu-rf-577
https://crimean-solidarity.org/news/2020/09/10/voennyj-sud-utverzhdenie-o-verxovenstve-zhenevskoj-konvencii-ne-sootvetstvuet-zakonodatelstvu-rf-577
https://ru.krymr.com/a/news-v-rossii-vynesli-prigovor-figurantam-vtorogo-bahchisaraiskogo-dela-hizb-ut-tahrir/30841911.html
https://ru.krymr.com/a/news-v-rossii-vynesli-prigovor-figurantam-vtorogo-bahchisaraiskogo-dela-hizb-ut-tahrir/30841911.html
https://vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=17.09.2020
https://vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=17.09.2020
https://www.mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-criminal/details/c15e2bb6-57ee-4313-ba42-329947b4fd92
https://www.mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-criminal/details/c15e2bb6-57ee-4313-ba42-329947b4fd92
https://www.facebook.com/olena.huseinova/posts/10216768394155020
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ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ЗА ЗВИНУВАЧЕННЯМ У УЧАСТІ  
У БАТАЛЬЙОНІ ІМЕНІ Н. ЧЕЛЕБІДЖІХАНА

На кінець вересня за звинуваченням в участі у батальйоні імені Н. Челебіджіхана позбав-
лені волі 6 осіб. Офіційною причиною переслідування обвинувачених в Криму за ч. 2 ст. 208 
КК РФ є те, що вони не з’явилися доброхітно у силові структури РФ і не заявили про свою 
участь у «кримськотатарською добровільному батальйоні імені Номана Челебіджіхана». Ого-
лошеним слідством доказом діяльності батальйону проти інтересів РФ є інформація зі ЗМІ, 
що метою створення батальйону була деокупація Криму.

2 вересня суддя «ВС РК» Тетяна Мельник залишила чинним рішення про утримання під 
вартою Меджита Аблямітова14 до 17 жовтня. 

ПЕРЕСЛІДУВАННЯ «СВІДКІВ ЄГОВИ»

На кінець вересня в рамцях кримінального переслідування «Свідків Єгови» 
в Криму позбавлені свободи 2 особи, котрі відбувають покарання в колонії. Також відомо 
щонайменше про двох кримчан, проти яких порушено кримінальні справи за приналежність 
до «Свідків Єгови».

СПРАВА ОЛЕГА ПРИХОДЬКА

7 вересня у рамцях слухання справи Олега Приходька в Південному окружному військо-
вому суді (РФ)15 суддя Олексій Магомадов продовжив українському активістові термін утри-
мання під вартою до 15 грудня16.

УМОВИ УТРИМАННЯ В МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ

18 вересня Сервер Мустафаєв повідомив адвокатові Сіяру Паничу про те, що адміністра-
ція СІЗО №1 Ростова-на-Дону (РФ) запроторила на 15 суток до карцеру фігуранта «справи 
кримських мусульман» Ельдара Кантимирова. Приводом для цього стало те, що Ельдар 
Кантимиров не відгукнувся на перекличку, тому що в цей час виконував намаз17.

14 КПГ / Підозрюваного в участі в українському «нацбатальйоні» Меджита Аблямітова «Верховний суд» залишив під 
вартою https://crimeahrg.org/ru/podozrevaemogo-v-uchastii-v-ukrainskom-naczbatalone-medzhita-ablyamitova-verhovnyj-sud-ostavil-
pod-strazhej/ 

15 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=5012264&case_uid=c8b16e47-cef9-41d0-8683-d4a389866d43&delo_id=1540006 

16 Крим.Реалії / У Росії українському активістові з Криму Приходьку продовжили арешт на три місяці — адвокат 
https://ru.krymr.com/a/news-rossia-prihodko-prodlili-arest-na-3-mesyaca/30825639.html 

17 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1231809537186500&id=403544516679677 

https://crimeahrg.org/ru/podozrevaemogo-v-uchastii-v-ukrainskom-naczbatalone-medzhita-ablyamitova-verhovnyj-sud-ostavil-pod-strazhej/
https://crimeahrg.org/ru/podozrevaemogo-v-uchastii-v-ukrainskom-naczbatalone-medzhita-ablyamitova-verhovnyj-sud-ostavil-pod-strazhej/
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=5012264&case_uid=c8b16e47-cef9-41d0-8683-d4a389866d43&delo_id=1540006
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=5012264&case_uid=c8b16e47-cef9-41d0-8683-d4a389866d43&delo_id=1540006
https://ru.krymr.com/a/news-rossia-prihodko-prodlili-arest-na-3-mesyaca/30825639.html
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1231809537186500&id=403544516679677
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СВОБОДА ДУМКИ, СОВІСТІ ТА РЕЛІГІЇ

У вересні до «мирових судів» Криму надійшло 4 нових адміністративних провадження 
щодо релігійних організацій та їхніх членів за ст. 5.26 (Незаконна місіонерська діяльність), 
три з них — стосовно таких організацій: католицька церква Візантійського обряду — 
приходу перенесення мощів Миколи Чудотворця (Ялта)18, Церква християн віри 
євангельської «Світло миру» (Ялта)19 й Церква євангельських християн-баптистів 
(смт. Партеніт)20, а одне провадження — стосовно прихожанина церкви християн віри єван-
гельської в Партеніті Євгена Дуданова (протокол за ч. 4 ст. 5.26 КпАП РФ21).

СВОБОДА ВИСЛОВЛЮВАННЯ ДУМКИ

22 вересня прес-служба ФСБ РФ розповсюдила через підконтрольні ЗМІ інформацію 
про затримання двох осіб за «поширення екстремістської агітації» — листівок із закликами 
повернути Крим під контроль влади України22. Затриманими є 28-річний мешканець Євпа-
торії та 22-річний мешканець Одеси Олександр Долженков, громадянин України, котрий 
приїхав до Криму з підконтрольної Україні території. Відомо, що проти Олександра Должен-
кова співробітники ФСБ РФ порушили справу за ч. 1 ст. 280.1 КК РФ (Публічні заклики 
до вчинення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності РФ)23.

КПГ провела у вересні моніторинг доступу до мовлення українського радіо в Криму. 
У 7 населених пунктах на українських радіочастотах транслюють власні програми російські 
FM-станції. В 11 населених пунктах з 19 на окремих частотах зафіксовано одночасне мов-
лення двох станцій — української та російської. Поруч з КПВВ «Чаплинка» на окупованій 
території Криму встановлено нову телерадіовежу, що свідчить про цілеспрямоване блоку-
вання українського FM-радіомовлення російськими станціями24.

КПГ організувала у вересні моніторинг блокування провайдерами в Криму доступу 
до українських сайтів новин. Моніторинг засвідчив, що 9 провайдерів у 8 населених пунк-
тах цілком блокують 25 українських сайтів і 1 соціальну мережу. Ці ж провайдери блокують 
сайти Меджлісу кримськотатарського народу, Хізб ут-Тахрір, «Свідків Єгови» й Міністерства 
з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Крім того, ще щонайменше 
3 українських сайти у цих провайдерів доступні лише частково25.

18 http://mirsud82.rk.gov.ru/ Справа 05-0432/94/2020
19 http://mirsud82.rk.gov.ru Справа 5-0382/100/2020
20 http://mirsud82.rk.gov.ru/ Справа 05-0601/24/2020
21 http://mirsud82.rk.gov.ru/ Справа 05-0602/24/2020
22 Вісті Крим / Спіймано українських агітаторів, котрі планували дестабілізацію Криму https://vesti-k.ru/pojmany-

ukrainskie-agitatory-planirovavshie-destabilizaciyu-kryma 
23 Крим.Реалії / Стало відомо ім’я затриманого в Криму українця, звинуваченого ФСБ в екстремізмі https://ru.krymr.

com/a/news-krym-zaderzannyj-ukrainec-turist-iz-odessy/30855458.html 
24 КПГ / На півночі Криму окупаційна влада встановила нову вежу для блокування сигналу українських FM-станцій 

https://crimeahrg.org/ru/na-severe-kryma-okkupaczionnaya-vlast-ustanovila-novuyu-vyshku-dlya-blokirovaniya-signala-ukrainskih-fm-
stanczij 

25 КПГ / У Криму 9 провайдерів у 8 містах цілком блокують 30 сайтів https://crimeahrg.org/ru/v-krymu-9-provajderov-v-8-
gorodah-polnostyu-blokiruyut-30-sajtov/?fbclid=IwAR14thnnKVM3wAXKdU4b0QF1g7VTe0r0__-l7Nh-86Zfqcw8J2uRqRQGYzQ

http://mirsud82.rk.gov.ru/
http://mirsud82.rk.gov.ru
http://mirsud82.rk.gov.ru/
http://mirsud82.rk.gov.ru/
https://vesti-k.ru/pojmany-ukrainskie-agitatory-planirovavshie-destabilizaciyu-kryma
https://vesti-k.ru/pojmany-ukrainskie-agitatory-planirovavshie-destabilizaciyu-kryma
https://ru.krymr.com/a/news-krym-zaderzannyj-ukrainec-turist-iz-odessy/30855458.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-zaderzannyj-ukrainec-turist-iz-odessy/30855458.html
https://crimeahrg.org/ru/na-severe-kryma-okkupaczionnaya-vlast-ustanovila-novuyu-vyshku-dlya-blokirovaniya-signala-ukrainskih-fm-stanczij
https://crimeahrg.org/ru/na-severe-kryma-okkupaczionnaya-vlast-ustanovila-novuyu-vyshku-dlya-blokirovaniya-signala-ukrainskih-fm-stanczij
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СВОБОДА ЗІБРАНЬ ТА ОБ’ЄДНАНЬ

2 вересня суддя «Залізничного районного суду Сімферополя» Марія Домнікова оштрафу-
вала на 20 000 рублів підприємця Ельдара Яячика за ч. 2 ст. 20.2 КпАП РФ (Порушення 
порядку проведення мітингу). Приводом для адміністративної справи слугувало те, що він 
у день кримськотатарського прапора організував автопробіг у складі 5 машин з кримськота-
тарськими прапорами без погодження з де-факто владою26. 

15 вересня Венера Мустафаєва, мати фігуранта «справи кримських мусульман» і право-
захисника Сервера Мустафаєва, вийшла в Бахчисараї на одиночний пікет з плакатом «Бесіди 
в мечеті — не злочин! Поверніть мені сина»27. 22 вересня її викликали до відділку МВС РФ, 
де вручили протокол про порушення «карантинних обмежень» за ст. 20.6.1 КпАП РФ (Неви-
конання правил поведінки під час запровадження режиму підвищеної готовності) та ст. 20.2 
КпАП РФ (Порушення порядку проведення мітингу). 25 вересня «Бахчисарайський район-
ний суд» повернув матеріали адміністративної справи щодо Венери Мустафаєвої до відді-
лення МВС РФ у Бахчисараї через порушення, зроблені в складанні протоколу28.

23 вересня суддя «ВС РК» Любов Дяченко залишила чинною постанову про штраф 
у розмірі 15 000 рублів щодо члена Комуністичної партії РФ в Євпаторії Оксани Тараніної 
за заклик на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook взяти «участь у неузгодженому 
з владою публічному заході»29.

26 «Залізничний районний суд Сімферополя» / Список справ, призначених до слухання на 02.09.2020. Справа 
№ 5-483/2020 https://zheleznodorozhniy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=02.09.2020 

27 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/715846428969958/ 
28 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1239274696439984 
29 «ВС РК» / Список справ, призначених до слухання на 23.09.2020. Справа 12-476/2020 https://vs--krm.sudrf.ru/

modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=23.09.2020 

https://zheleznodorozhniy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=02.09.2020
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/715846428969958/
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1239274696439984
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=23.09.2020
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=23.09.2020
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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 вересні зафіксувала 16 нових кримінальних справ щодо мешканців Криму за ст. 
328 УК РФ (Ухиляння від служби в Збройних силах РФ) і 9 нових вироків, ухвалених за ст. 
328 УК РФ, з них 4 — у «Ленінському районному суді Севастополя» («судді» Анатолій Васи-
ленко, Віктор Клімаков, Анна Гуло30), 2 — у «Центральному районному суді Сімферополя» 
(«судді» Юрій Гулевич і Віктор Можелянський31), 2 — у «Судакському міському суді» («суддя» 
Олена Босі32) та 1 — у «Керченському міському суді» («суддя» Ірина Алтанець33). Усього 
на кінець вересня КПГ зафіксувала 141 кримінальну справу за ухиляння від служби в ЗС РФ, 
що надійшли на розгляд до «судів» Криму. За 134 з них ухвалено вироки, ще 7 перебувають 
на стадії розгляду.

НАД ОГЛЯДОМ ПРАЦЮВАЛИ:

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

30 «Ленінський районний суд Севастополя» / Список справ, призначених до слухання ю на 01.09.2020. Справа 
1-306/2020 https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=01.09.2020; Список справ, 
призначених до слухання на 08.09.2020. Справа 1-314/2020 https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&H_date=08.09.2020; Список справ, призначених до слухання на 21.09.2020. Справа 1-330/2020 
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=21.09.2020; Список справ, призначених до 
слухання на 29.07.2020. Справа 1-334/2020 https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_
date=29.09.2020 

31 «Центральний районний суд Сімферополя» / Список справ, призначених до слухання на 15.09.2020. Справа 
1-256/2020 и http://centr-simph.krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=15.09.2020; Список справ, 
призначених до слухання на 24.09.2020. Справа 1-274/2020 http://centr-simph.krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&H_date=24.09.2020 

32 «Судакський міський суд» / Список справ, призначених до слухання на 16.09.2020. Справа 1-101/2020 https://
sudak--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=16.09.2020; Список справ, призначених до слухання 
на 18.09.2020. Справа 1-99/2020 https://sudak--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=18.09.2020 

33 «Керченський міський суд» / Список справ, призначених до слухання на 10.09.2020. Справа 1-407/2020 https://
kerch--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=10.09.2020 

https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=01.09.2020
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=08.09.2020
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=08.09.2020
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=21.09.2020
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=29.09.2020
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=29.09.2020
http://centr-simph.krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=15.09.2020
http://centr-simph.krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=24.09.2020
http://centr-simph.krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=24.09.2020
https://sudak--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=16.09.2020
https://sudak--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=16.09.2020
https://sudak--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=18.09.2020
https://kerch--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=10.09.2020
https://kerch--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=10.09.2020
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