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Кримська правозахисна група (КПГ)  — організація кримських правозахисників 
і журналістів, метою якої є сприяння дотриманню і захисту прав людини в Криму 
шляхом формування пильної уваги до проблем дотримання прав людини і норм 
міжнародного гуманітарного права на окупованій території Автономної Республіки Крим 
та м� Севастополя�

КПГ зосереджується на документуванні та постійному моніторингу порушень прав 
людини та воєнних злочинів у зв’язку із окупацією півострова Російською Федерацію� 

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�

1 ВСТУП
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ПРАВО НА СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ 
НЕДОТОРКАННІСТЬ

ОБШУКИ ТА ЗАТРИМАННЯ
22 січня під час проведення одиноч-

ного пікету були затримані Сергій Васильєв 
(брав участь у пікеті) і Ілля Большедворов 
(фільмував подію)� Після складання про-
токолу їх відпустили (докладніше в розділі 
«Свобода мирних зібрань»)� 

У період з 22 до 24 січня було затри-
мано 12 осіб у Севастополі за участь в акції 
на підтримку російського опозиціонера 
Олексія Навального (докладніше в розділі 
«Свобода мирних зібрань»)� 

28 січня приблизно о 17:00 у селі Кор-
мове співробітники поліції РФ вчинили 
обшук у будинку Гульнари Кадирової, 
дружини фігуранта справи «українських 
диверсантів» Івана Яцкіна� За словами 
жінки, співробітники поліції назвали приво-
дом для обшуку шукання наркотиків1� 

1 Крим.Реалії/ У Криму стався обшук у будинку цивільної дружини Яцкіна Гульнари Кадирової https://ru.krymr.com/a/
news-krym-obysk-zhena-jatskina/31074582.html 

2 https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2021/02/prisoners-01-2021.pdf 
3 У більшості випадків ця організація — «Хізб ут-Тахрір».

ПОЛІТИЧНО УМОТИВОВАНЕ КРИМІНАЛЬНЕ 
ПЕРЕСЛІДУВАННЯ 

Станом на кінець січня 2021 року 108 
осіб позбавлені волі у рамцях політично 
умотивованого й/або релігійного криміналь-
ного переслідування� Вичерпний список 
опублікований на сайті КПГ2�

«СПРАВА КРИМСЬКИХ МУСУЛЬМАН»
Фігурантів цієї справи звинува-

чують у причетності до ісламських 
організацій3 або в пропаганді діяльності 
організацій, які в РФ визнані терористич-
ними чи екстремістськими, але не є такими 
за законодавством України� Справи 
розглядаються з порушенням права на 
справедливий суд, основними доказами 
для суду є свідчення анонімних свідків 
(багато хто з них — співробітники ФСБ РФ), 
досудові показання свідків, котрі у подаль-
шому в суді заявляють, що такі свідчення 
дали під тиском, і лінгвістичні експер-
тизи розмов обвинувачених мусульман� 
Докази, надані стороною захисту, зазви-
чай судді не беруть до розгляду�

У січні загальна кількість мешканців 
Криму, позбавлених волі у «справі крим-
ських мусульман», склала 69 осіб� Ще 5 осіб 
обмежені в пересуванні: 3 перебувають під 
наглядом й не в змозі залишити окуповану 
територію, 2 — під домашнім арештом� 

12 січня суддя Південного окружного 
військового суду Роман Сапрунов ухва-
лив вироки мусульманам з «білогірської 

2   ГРОМАДЯНСЬКІ І ПОЛІТИЧНІ ПРАВА

https://ru.krymr.com/a/news-krym-obysk-zhena-jatskina/31074582.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-obysk-zhena-jatskina/31074582.html
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Моніторинговий огляд ситуації з правами людини в Криму   січень 2021 року

групи»: Айдер Джеппаров був засуджений 
до 17 років позбавлення волі, Енвер Оме-
ров — до 18 років позбавлення волі, Різа 
Умеров  — до 13 років позбавлення волі 
в колонії суворого режиму з відбуванням 
перших 2х років ув’язнення в тюрмі4� 

13 січня суддя Південного окружного вій-
ськового суду Тимур Машуков продовжив 
терміни утримання під вартою Сервета Газі-
єва, Джеміля Гафарова, Аліма Карімова, 
Сейрана Муртази й Ерфана Османова на 
6 місяців й ухвалив етапувати їх з Сімферо-
поля до Ростова-на-Дону (РФ)5� 

14 січня Третій апеляційний суд 
загальної юрисдикції м� Сочі (РФ) залишив 
чинним рішення про утримання під вартою 
Джеміля Гафарова, Ремзі Бекірова, 
Енвера Аметова, Аліма Карімова й Тофіка 
Абдулгазієва6�

21 січня Третій апеляційний суд загаль-
ної юрисдикції м� Сочі (РФ) залишив чинним 
рішення про утримання під вартою Асана 
Янікова, Ескендера Сулейманова, Акіма 
Бекірова7�

29 січня суддя «Верховного суду Рес-
публіки Крим» («ВС РК») Галина Редько8 
залишила чинним рішення про утримання 
під вартою Ісмета Ібрагімова до 2 березня 
2021 року9�

«СПРАВА УКРАЇНСЬКИХ ДИВЕРСАНТІВ»
На кінець січня в ув’язненні перебу-

вають 15 осіб, котрих ФСБ РФ під час 
затримання звинуватила «в підготовці 
диверсій, зберіганні зброї та шпигунстві»� 
У цих справах зафіксовано незаконні 
методи ведення слідства й застосування 
тортур для отримання показань зізнання, 
порушення презумпції невинуватості, 

4 https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1325722744461845&id=403544516679677 
5 https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1326622611038525&id=403544516679677 
6 https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1327287050972081&id=403544516679677 
7 https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1331766053857514&id=403544516679677 
8 «ВС РК» / Справа 22К-386/2021 https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=29.01.2021 
9 Кримська солідарність / Апеляційний суд залишив знавця арабської мови Ісмета Ібрагімова під вартою до березня 

https://crimean-solidarity.org/news/2021/01/29/apellyacionnyj-sud-ostavil-znatoka-arabskogo-yazyka-ismeta-ibragimova-pod-
strazhej-do-marta-890 

10 Крим.Реалії / Суд у Москві відхилив апеляцію на продовження арешту Яцкіну — адвокат https://ru.krymr.com/a/news-
krym-yatskin-apellyaciya-otklonena/31046104.html 

поширення ФСБ РФ через російські ЗМІ 
постановочних відео «зізнань»�

14 січня Перший апеляційний суд загаль-
ної юрисдикції м� Москва (РФ) залишив 
чинним рішення щодо утримання під вар-
тою Івана Яцкіна до 16 лютого 2021 року10� 

ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ЗА ЗВИНУВАЧЕННЯМ 
У УЧАСТІ У БАТАЛЬЙОНІ ІМ. Н. ЧЕЛЕБІДЖІХАНА

На кінець січня за звинуваченням 
в участі у батальйоні імені Н� Челебіджі-
хана позбавлені 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 струк-
тури РФ і не заявили про свою участь 
у «кримськотатарською добровільному 
батальйоні імені Номана Челебіджіхана»� 
Оголошеним слідством доказом діяльності 
батальйону проти інтересів РФ є інформа-
ція зі ЗМІ, що метою створення батальйону 
була деокупація Криму�

ПЕРЕСЛІДУВАННЯ «СВІДКІВ ЄГОВИ»
На кінець січня 2021 року в рамцях 

переслідування «Свідків Єгови» в Криму 
позбавлено волі щонайменше 6 осіб� 

УМОВИ УТРИМАННЯ В МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ
55-річний Наріман Межмедінов був 

затриманий за звинуваченням в участі 
у батальйоні ім�  Н�  Челебіджіхана й утри-
мується в СІЗО Сімферополя� Його сестра 
повідомила Кримській правозахисній 
групі, що Наріман фактично безперервно 
після затримання перебуває в медич-
ному блоці СІЗО, тому що страждає на такі 
захворювання: астма, панкреатит, серцева 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1325722744461845&id=403544516679677
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1326622611038525&id=403544516679677
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1327287050972081&id=403544516679677
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1331766053857514&id=403544516679677
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=29.01.2021
https://crimean-solidarity.org/news/2021/01/29/apellyacionnyj-sud-ostavil-znatoka-arabskogo-yazyka-ismeta-ibragimova-pod-strazhej-do-marta-890
https://crimean-solidarity.org/news/2021/01/29/apellyacionnyj-sud-ostavil-znatoka-arabskogo-yazyka-ismeta-ibragimova-pod-strazhej-do-marta-890
https://ru.krymr.com/a/news-krym-yatskin-apellyaciya-otklonena/31046104.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-yatskin-apellyaciya-otklonena/31046104.html
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недостатність� Родині бракує коштів, щоб 
оплатити всі необхідні ліки, а адміністра-
ція СІЗО їх не надає� Втім, ігноруючи його 
захворювання, медико-судова експер-
тиза визнала дозволеним його утримання 
в СІЗО�

37-річний Валентин Вигівський був 
затриманий в 2014 році у справі про «шпи-
гунство» й зараз утримується в колонії 
№ 5 м� Кірово-Чепецьк (РФ)� Батьки мають 
підозру, що нещодавно він перехворів 
на COVID-19 після спалаху вірусу в коло-
нії� У Валентина були схожі симптоми, 
втім медичної допомоги йому не надали, 
тестування на COVID-19 не робили� Крім 
цього, він має хронічне захворювання 
хребта й проблеми з суглобами, також 
у нього стали кришитися зуби� Стан здо-
ров’я погіршується і тому, що українця 
вже чотири роки утримують в приміщенні 
камерного типу (ПКТ) без права на поба-
чення і перемовини з родичами� Батько 
Валентина переконаний, що його сина 
утримують у ПКТ через українську пози-
цію, якої він не приховує�

11 «Мирові судді РК» / Справа 05-0003/26/2021 http://mirsud82.rk.gov.ru/ 
12 «Ленінський районний суд Севастополя» / Справа 5-149/2021 https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_

delo&srv_num=1&H_date=22.01.2021 
13 «Міністерство внутрішніх справ по Республіці Крим» / У Республіці Крим співробітники поліції притягли до 

відповідальності інтернет-користувачів, підозрюваних у закликах до екстремістської діяльності https://82.xn--b1aew.
xn--p1ai/news/item/22803952 

14 Крим Інформ / ФСБ затримала в Криму двох громадян за публічне виправдання тероризму https://www.c-inform.info/
news/id/92332 

15 «Управління МВС РФ по місту Севастополю» / УМВС Росії у м. Севастополь попереджає про відповідальність за участь 
у несанкціонованих акціях https://92.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/22823910 

СВОБОДА ДУМКИ, СОВІСТІ ТА РЕЛІГІЇ

13 січня «мировий суддя» Бахчи са рай ського 
району Олена Андрухова оштрафувала імама 
С. Давлетшаєва на 5 000 рублів за ст� 5�26 
КПАП РФ (Незаконна місіонерська діяльність) 
за проведення намазу «без документів, нада-
них релігійною організацією» на це11� 

СВОБОДА ВИСЛОВЛЮВАННЯ ДУМКИ

22 січня в Севастополі ухвалою «судді 
Ленінського районного суду» Андрія 
Грачова був заарештований Ілля Заїка 
терміном на 5 діб� Його звинуватили 
за ст� 20�2 КпАП РФ (організація несанкці-
онованого масового заходу) за публікацію 
в соціальній мережі інформації про дату й 
місце проведення акції на підтримку росій-
ського опозиціонера Олексія Навального 
в Севастополі12� 

28 січня прес-служба «МВС по Республіці 
Крим» повідомила про притягнення 9 осіб 
до адміністративної відповідальності за ст� 
20�2 КпАП РФ за публікації у соціальних 
мережах закликів до участі в акції на під-
тримку О� Навального13� 

29 січня проросійські ЗМІ з посилан-
ням на прес-службу ФСБ РФ повідомили 
про затримання за ст� 205�2 КК РФ (виправ-
дання тероризму) 2 мешканців Ялти 
й Севастополя за публіка1цію в соціальних 
мережах забороненої в РФ інформації (зміст 
публікацій з’ясовується) 14�

29 січня «управління МВС РФ по місту 
Севастополю» опублікувало заяву із загро-
зами притягнення до відповідальності осіб, 
котрі публікують інформацію щодо прове-
дення «несанкціонованих» масових заходів15�

http://mirsud82.rk.gov.ru/
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=22.01.2021
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=22.01.2021
https://82.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/22803952
https://82.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/22803952
https://www.c-inform.info/news/id/92332
https://www.c-inform.info/news/id/92332
https://92.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/22823910
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СВОБОДА ЗІБРАНЬ ТА ОБ’ЄДНАНЬ

У ніч з 11 на 12 січня співробітники МВС 
РФ зупиняли на керченському мосту на 
виїзді з Криму до РФ автомобілі «для пере-
вірки»� Автомобілі, в яких знаходилися 
кримські татари, не пропускали� За сло-
вами очевидців, у такий спосіб зупинили 
приблизно 120 осіб, котрих утримували 
начебто для перевірки документів� О 6:00 
співробітники МВС РФ стали повертати 
документи, але без підстав заборонили 
виїзд з Криму� Всі інші автомобілі співро-
бітники МВС пропускали безперешкодно� 
Таким чином, співробітники МВС РФ пере-
шкоджали активістам і родичам взяти 
участь в акції підтримки фігурантів «справи 
кримських мусульман», котрим було при-
значено ухвалення вироку на 12 січня 
в Ростові-на-Дону16� 

20 січня «суддя Красногвардійського 
районного суду» Христина Пікула оштра-
фувала на 17 000 рублів директора ТОВ 
«Красногвардійський елеватор» Ольгу 
Ганагу за ст� 20�2 КпАП РФ за організацію 
мітингу 10 серпня 2020 року під будівлею 
адміністрації селища Красногвардійське17� 

22 січня в Сімферополі співробітники 
МВС РФ затримали Сергія Васильєва під 
час проведення одиночного пікету проти 
бездіяльності поліції та прокуратури� Також 
був затриманий Ілля Большедворов, 
котрий фільмував акцію� Їх доправили до 
відділення поліції Центрального району Сім-
ферополя, де склали протокол за ст� 20�6�1 
КпАП РФ (невиконання вимог за загрози 

16 Кримська солідарність / Десятки кримських татар знову заблоковані на Кримському мосту. Вони виїхали на 
оповіщення вироку https://crimean-solidarity.org/news/2021/01/11/desyatki-krymskix-tatar-snova-zablokirovany-na-krymskom-
mostu-oni-vyexali-na-oglashenie-prigovora-848 

17 «Красногвардійський районний суд» / Справа 5-5/2021 (5-833/2021;) https://krasnogvardeiskiy--krm.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=20.01.2021 

18 https://www.facebook.com/ilyabolshe/posts/887969292004927 
19 https://www.facebook.com/ilyabolshe/posts/890611715074018 
20 Кримська солідарність / Поліцейські ухвалили застереження про заборону мітингів чотирьом кримськотатарським 

активістам https://crimean-solidarity.org/news/2021/01/22/policejskie-vynesli-predosterezheniya-o-zaprete-mitingov-chetyrem-
krymskotatarskim-aktivistam-877 

21 https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1332314740469312&id=403544516679677 
22 https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1332470197120433&id=403544516679677 
23 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1337278403306279 
24 https://vk.com/wall483668412_1062 
25 https://www.facebook.com/aksenov.rk/posts/1763890383784413 
26 Офіційний сайт Адміністрації міста Сімферополя / http://simadm.ru/press/government/27799/ 

надзвичайної ситуації — т.  зв. «карантинні 
обмеження»)18� 

Того ж дня «суддя Центрального район-
ного суду Сімферополя» Олена Благодатна 
оштрафувала Сергія Васильєва на 5  000 
рублів19� 

22 січня співробітники МВС РФ вручили 
попередження щодо заборони проведення 
та відвідування мітингів через запрова-
дження режиму «підвищеної готовності 
на території Республіки Крим» активістам 
Еміну Рустемову, Азізу Карахалілову, 
Арсену Якубову й Мустафі Сейдалієву20, 
Ремзі Кутузову21, Різі Асанову22� 

29 січня аналогічні попередження отри-
мали мешканці села Совєтське Рустем 
Меннанов, Асан Сейтхалілов й Ельдар 
Сейт-Эмінов23, мешканка Алушти Ольга 
Волгіна24�

23 січня в Сімферополі та Севастополі 
відбулися акції на підтримку російського 
опозиціонера Олексія Навального� Напе-
редодні окупаційна влада вжила низку 
заходів з метою перешкодити проведенню 
цих акцій:

 ● 22 січня «очільник» Криму Сергій Аксьо-
нов опублікував заяву з закликом «не 
ходити на незаконні мітинги»25� 

 ● 22 січня адміністрація Сімферополя 
опублікувала заяву Міністерства освіти 
РФ із закликом до батьків захистити 
своїх дітей від участі в політичній акції26�

 ● 22 грудня класні керівники кількох 
сімферопольських шкіл вимагали від 

https://crimean-solidarity.org/news/2021/01/11/desyatki-krymskix-tatar-snova-zablokirovany-na-krymskom-mostu-oni-vyexali-na-oglashenie-prigovora-848
https://crimean-solidarity.org/news/2021/01/11/desyatki-krymskix-tatar-snova-zablokirovany-na-krymskom-mostu-oni-vyexali-na-oglashenie-prigovora-848
https://krasnogvardeiskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=46631700&case_uid=10ccd27d-495b-4a0e-a1b2-305a51edff6b&delo_id=1500001
https://krasnogvardeiskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=20.01.2021
https://krasnogvardeiskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=20.01.2021
https://www.facebook.com/ilyabolshe/posts/887969292004927
https://www.facebook.com/ilyabolshe/posts/890611715074018
https://crimean-solidarity.org/news/2021/01/22/policejskie-vynesli-predosterezheniya-o-zaprete-mitingov-chetyrem-krymskotatarskim-aktivistam-877
https://crimean-solidarity.org/news/2021/01/22/policejskie-vynesli-predosterezheniya-o-zaprete-mitingov-chetyrem-krymskotatarskim-aktivistam-877
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1332314740469312&id=403544516679677
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1332470197120433&id=403544516679677
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1337278403306279
https://vk.com/wall483668412_1062
https://www.facebook.com/aksenov.rk/posts/1763890383784413
http://simadm.ru/press/government/27799/
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батьків звітувати 23 січня кожні 2 години 
про те, що дитина перебуває під контро-
лем батьків27� 

 ● Вранці 23 січня під приводом демонтажу 
новорічної ялинки площа Леніна в Сім-
ферополі була повністю огороджена, 
зокрема із залученням співробітників 
МВС РФ28� 

 ● 23 січня, за 2 години до запланова-
ного початку акції, С� Аксьонов заявив, 
що співробітники силових структур РФ 
«будуть вкрай жорстко діяти з метою 
встановлення порядку» в Криму29� 

 ● 23 січня «губернатор» Севастополя 
Михайло Развожаєв опублікував заяву 
з закликом до молоді не йти на «неза-
конні» акції, щоб не «зіпсувати собі 
життя»30�

 ● 23 січня адміністрація Севастополя без 
попереднього анонсу організувала на 
площі Нахімова виставку комунальної 
техніки 31�

Активіст Олексій Єфремов повідо-
мив, що 23 січня в Сімферополі зібралося 
приблизно 100 осіб, котрі не вигукували 
гасла й не мали із собою плакатів чи іншої 
атрибутики� Втім, за його словами, 10–15 
осіб з числа присутніх були затримані 
на 5 годин� Сайт «ОВС-Інфо» повідомив 
про 8 затриманих на акції в Сімферополі: 
Мілана Москвіна, Дар’я Лускова, Катерина 
Харченко, Алі Ахмад, Марія Радченко, 
Олександра Радіонова, Анастасія Кандова, 
Юлія Малисіна32� 28 січня в «Централь-

27 https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2813275918958031 
28 https://www.facebook.com/crimeainform/posts/1722671997941046 
29 https://www.facebook.com/aksenov.rk/posts/1764319237074861 
30 https://www.instagram.com/p/CKYXWA4gqE-/ 
31 Вісті Севастополь / На площі Нахімова в Севастополі показали оновлену комунальну техніку https://vesti92.ru/news/

novosti/na-ploschadi-nakhimova-v-sevastopole-pokazali-obno/ 
32 ОВД-інфо / Список затриманих на акціях на підтримку Олексія Навального 23 січня 2021 року https://ovdinfo.org/

news/2021/01/23/spisok-zaderzhannyh-na-akciyah-v-podderzhku-alekseya-navalnogo-23-yanvarya-2021-goda 
33 «Центральний районний суд Сімферополя» / Справа 5-278/2021 https://centr-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_

delo&srv_num=1&H_date=28.01.2021 
34 «Центральний районний суд Сімферополя» / Справа 5-296/2021 https://centr-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_

delo&srv_num=1&H_date=29.01.2021 
35 «Центральний районний суд Сімферополя»/ Справи 5-150/2021, 5-151/2021, 5-153/2021, 5-154/2021 https://leninskiy--sev.

sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=23.01.2021 
36 «Центральний районний суд Сімферополя»/ Справи 5-152/2021, 5-155/2021 - 5-162/2021 https://leninskiy--sev.sudrf.ru/

modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=24.01.2021 

ному районному суді Сімферополя» 
відбулося слухання у справі Дар’ї Луско-
вої33, 29 січня  — у справі Алі Ахмата34, 
котрих звинуватили за ст�  20�6�1 КпАП РФ 
(Невиконання правил поведінки за надзви-
чайної ситуації)� 

За період з 23 до 25 січня «суддя Ленін-
ського районного суду» Андрій Грачов 
ухвалив 11 постанов про призначення 
покарання за ст� 20�2 КпАП РФ щодо учас-
ників масових заходів, затриманих під час 
проведення акції в Севастополі� 

23 січня ухвалено 3 постанови про при-
значення покарання за участь в акції щодо 
Володимира Гречишкіна, Дмитра Браж-
нікова, Артема Лукашова (ст. 20.2 КпАП 
РФ)35� Володимира Гречишкіна засудили 
до 20 годин примусових робіт, Артема 
Лукашова  — до 5 діб арешту� 24 січня 
ухвалено 8 постанов за ст� 20�2 КпАП РФ 
щодо В’ячеслава Неєвіна, Олександра 
Крицького, Сергія Лукашова, Олександри 
Баклицької, Анастасії Глушенко, Максима 
Бичкова, Андрія Кравцова й Максима 
Розума36� В’ячеслав Неєвин засуджений 
до однієї доби адмінарешту, Олександр 
Крицький і Олександра Баклицька  — до 
3 діб арешту, Сергій Лукашов, Максим 
Бичков і Анастасія Глушенко  — до 5 діб, 
Андрій Кравцов і Максим Розум — до 7 діб 
адміністративного арешту� 

Окрім того, 23 січня ухвалено 2 поста-
нови за ст� 20�2 КпАП РФ про призначення 
покарань в інших районах Криму� У «Ниж-
ньогірському районному суді»  — щодо 

https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2813275918958031
https://www.facebook.com/crimeainform/posts/1722671997941046
https://www.facebook.com/aksenov.rk/posts/1764319237074861
https://www.instagram.com/p/CKYXWA4gqE-/
https://vesti92.ru/news/novosti/na-ploschadi-nakhimova-v-sevastopole-pokazali-obno/
https://vesti92.ru/news/novosti/na-ploschadi-nakhimova-v-sevastopole-pokazali-obno/
https://vesti92.ru/news/novosti/na-ploschadi-nakhimova-v-sevastopole-pokazali-obno/
https://ovdinfo.org/news/2021/01/23/spisok-zaderzhannyh-na-akciyah-v-podderzhku-alekseya-navalnogo-23-yanvarya-2021-goda
https://ovdinfo.org/news/2021/01/23/spisok-zaderzhannyh-na-akciyah-v-podderzhku-alekseya-navalnogo-23-yanvarya-2021-goda
https://centr-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=28.01.2021
https://centr-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=28.01.2021
https://centr-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=29.01.2021
https://centr-simph--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=29.01.2021
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=23.01.2021
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=23.01.2021
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=24.01.2021
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=24.01.2021
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Даниїла Шеркунова37 й в «Алуштинському 
міському суді» — щодо Андрія Башкова38� 

За період з 29 до 31 січня «Ленінський 
районний суд Севастополя» ухвалив 7 
постанов про призначення покарання 
щодо Валентина Матвєєва39, Данила 
Коваленка, Тетяни Стьопиної, Ярослава 
Балакіна, Олександра Зенюкова40, Яни 
Ярослав, Вадима Родіна41� 29 січня «МВС 
по Республіці Крим» опублікувало заяву 

37 «Алуштинський міський суд» / Справа 5-100/2021 https://alushta--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_
date=23.01.2021 

38 «Нижньогірський районний суд» / Справа 5-45/2021 https://nizhnegorskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_
num=1&H_date=23.01.2021 

39 «Ленінський районний суд Севастополя» / Справа 5-200/2021 https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&H_date=29.01.2021 

40 «Ленінський районний суд Севастополя» / Справи 5-201/2021 - 5-204/2021 https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=30.01.2021 

41 «Ленінський районний суд Севастополя» / Справи 5-205/2021, 5-206/2021 https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=31.01.2021 

42 «МВС по Республіці Крим» / МВС у Республіці Крим попереджає про відповідальність за участь у несанкціонованих 
акціях https://82.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/22816281/ 

43 https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2818269438458679 
44 ОВД-інфо / Список затриманих на акції на підтримку Олексія Навального 31 січня 2021 року https://ovdinfo.org/

news/2021/01/31/spisok-zaderzhannyh-na-akcii-v-podderzhku-alekseya-navalnogo-31-yanvarya-2021-goda 

з погрозами щодо учасників «несанкціоно-
ваних» акцій 42�

29 січня батьки кримських школярів 
повідомили КПГ про вимогу класного керів-
ника принести записки із повідомленням, 
де їхні діти були 30 і 31 січня43� 

31 січня сайт ОВС-інфо повідомив 
про затримання в Сімферополі на акції на 
підтримку Навального щонайменше 7 осіб44�

https://alushta--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=23.01.2021
https://alushta--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=23.01.2021
https://nizhnegorskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=23.01.2021
https://nizhnegorskiy--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=23.01.2021
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=29.01.2021
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=29.01.2021
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=30.01.2021
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=30.01.2021
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=31.01.2021
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=31.01.2021
https://82.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/22816281/
https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2818269438458679
https://ovdinfo.org/news/2021/01/31/spisok-zaderzhannyh-na-akcii-v-podderzhku-alekseya-navalnogo-31-yanvarya-2021-goda
https://ovdinfo.org/news/2021/01/31/spisok-zaderzhannyh-na-akcii-v-podderzhku-alekseya-navalnogo-31-yanvarya-2021-goda
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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

28 січня прес-служба МВС РФ у «Рес-
публіці Крим» повідомила про затримання 
3  мешканців Бахчисарайського району 
за ухиляння від служби в ЗС РФ45� 

У січні КПГ зафіксувала 13 нових кри-
мінальних справ щодо мешканців Криму 
за ст� 328 КК РФ (Ухиляння від служби 
в Збройних силах РФ) і 13 нових вироків, 
ухвалених за ст� 328 КК РФ� Це найбільше 
число вироків, зафіксованих за цією 
статтею протягом місяця за весь час оку-
пації� Серед них — 2 вироки в «Кіровському 
районному суді», 5  — у «Ленінському 
районному суді Севастополя», по одному 
в «Гагарінському районному суді Сімферо-
поля», «Бахчисарайському районному суді», 
в «Центральному районному суді Сімферо-
поля», «Красноперекопському районному 
суді», «Совєтському районному суді» та 
«Нижньогірському районному суді»�

Всього на кінець січня 2021 р� КПГ 
зафіксувала 176 кримінальних справ за ухи-
лення від служби в ЗС РФ, що передані на 
розгляд до «судів» Криму� За 168 з них вже 
ухвалено вироки, ще 8 перебувають на ста-
дії розгляду�

45 «МВС по Республіці Крим» / У Криму співробітники поліції притягли до відповідальності ухильників від військової 
служби https://82.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/22791554 

НАД ОГЛЯДОМ ПРАЦЮВАЛИ:

Ольга Скрипник, координатор Кримської 
правозахисної групи;

Олександр Сєдов, аналітик Кримської 
правозахисної групи�

https://82.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/22791554
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