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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 міжнародного гума-
нітарного права на території 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 грома-
дянські і політичні 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�

1 ВСТУП
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ПРАВО НА СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ 
НЕДОТОРКАННІСТЬ

ОБШУКИ ТА ЗАТРИМАННЯ
4 лютого в Ялті співробітники Слідчого 

комітету РФ (СК) вчинили обшук у місцевої 
активістки й блогерки Людвіки Пападо-
пулу. Після обшуку в неї та її 18-річного сина 
вилучили мобільну й комп’ютерну техніку, 
а її доправили на допит� Адвокат А�  Ладін 
повідомив, що її обшукували й допиту-
вали як свідка1� Фейсбук-група «Дошка 
ганьби Криму» повідомила, що це пов’я-
зано з публікацією поста на сторінці цієї 
групи, яку Пападопулу не робила2� Сама 
активістка пов’язує це з її громадською 
діяльністю з висвітлення незаконних дій 
де-факто влади� 

За інформацією сайту «Свідки Єгови 
в Росії», 10 лютого в селищі Роздольне 
відбулися обшуки в будинках Андрія 
Рогуцького й 72-річної Людмили Шев-
ченко. Внаслідок обшуків вилучили Біблії, 
блокноти й електронні пристрої� В переліку 
речей, реквізованих у Людмили Шевченко, 
опинилася книга «Священний вертеп», що їй 
не належала3� 

14 лютого о 05:50 на робочому місці 
в пологовому відділенні Луговської лікарні 

1 https://www.facebook.com/alexey.ladin.3/posts/3610328165751209
2 https://www.facebook.com/groups/doskapozor/permalink/2831068063879448/
3 Свідки Єгови в Росії / У кримському селищі Роздольне відбулися обшуки у двох Свідків Єгови. 72-річної віруючій 

підкинули релігійну книгу https://jw-russia.org/news/2021/02/15.html
4 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1347671828933603
5 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/355196985477622
6 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/1288219344883029
7 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1349588848741901
8 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1349610458739740
9 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1349543355413117
10 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1349512348749551

співробітники ФСБ РФ затримали волонтера 
Лілю Решидову� Її доправили до управління 
ФСБ РФ в Сімферополі для допиту як свідка 
у справі про допомогу мусульманам, проти 
яких було порушено кримінальну справу 
за ст� 205�1 КК РФ (Фінансування терорис-
тичної організації)� Решидову відпустили 
через 7 годин допиту4�

17 лютого в декількох кримських містах 
співробітники ФСБ РФ провели обшуки 
в 7 будинках мусульман і активістів, котрі 
допомагали фігурантам «справи кримських 
мусульман» або виходили на мирні акції 
з вимогою припинення політично умотиво-
ваного переслідування мусульман у Криму� 
Обшуки почалися о 4-й ранку й відбулися в:

 ● Бахчисараї (Олег Федоров5, Ернест 
Ібрагімов6)

 ● Сімферополі (Ялкабов Тімур7, Ленур 
Сейдаметов8)

 ● Білогорську (Азамат Еюпов9)

 ● Совєтському районі (Абдулборій Маха-
мадамінов10)

 ● с� Орлине (Яшар Шихаметов)

Після обшуку затриманих доправили до 
Сімферополя в управління ФСБ РФ у Криму� 
Абдулборій Махамадамінов був звільнений 
після допиту, інших 6-х осіб звинуватили 
в причетності до забороненої в РФ орга-
нізації Хізб ут-Тахрір за ст� 205�5 КК РФ 

2   ГРОМАДЯНСЬКІ І ПОЛІТИЧНІ ПРАВА

https://www.facebook.com/alexey.ladin.3/posts/3610328165751209
https://www.facebook.com/groups/doskapozor/permalink/2831068063879448/
https://jw-russia.org/news/2021/02/15.html
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1347671828933603
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/355196985477622
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/1288219344883029
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1349588848741901
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1349610458739740
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1349543355413117
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1349512348749551
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Моніторинговий огляд ситуації з правами людини в Криму   лютий 2021 року

(Участь у терористичній організації)� Того 
ж дня в «Київському районному суді» Сім-
ферополя та «Ленінському районному суді» 
Севастополя (щодо Яшара Шихаметова) 
всім шістьом затриманим було обрано запо-
біжний захід у формі утримання під вартою 
до 15 квітня 2021 року11�

ПОЛІТИЧНО УМОТИВОВАНЕ КРИМІНАЛЬНЕ 
ПЕРЕСЛІДУВАННЯ 

Станом на кінець лютого 2021 року 114 
осіб позбавлені волі у рамцях політично 
умотивованого й/або релігійного кри-
мінального переслідування� Вичерпний 
список опублікований на сайті КПГ12�

«СПРАВА КРИМСЬКИХ МУСУЛЬМАН»
Фігурантів цієї справи звинува-

чують у причетності до ісламських 
організацій13 або в пропаганді діяльності 
організацій, які в РФ визнані терористич-
ними чи екстремістськими, але не є такими 
за законодавством України� Справи роз-
глядаються 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 експертизи 
розмов обвинувачених мусульман� Докази, 
надані стороною захисту, зазвичай судді 
не беруть до розгляду�

У лютому загальна кількість мешканців 
Криму, позбавлених волі у «справі крим-

11 https://www.facebook.com/watch/live/?v=798525817732039
12  https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2021/03/prisoners_02_2021.pdf 
13  У більшості випадків ця організація — «Хізб ут-Тахрір».
14 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1339692136398239
15 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1339770949723691
16 ПОВС / Список справ, призначених до слухання на 03.02.2021. Справа № 1-62/2021 https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.

php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=03.02.2021
17 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1340758742958245
18 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1340812886286164
19 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1341462566221196
20  «ВС РК» / Список справ, призначених до слухання на 05.02.2021. Справа № 22К-473/2021 https://vs--krm.sudrf.ru/

modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=05.02.2021
21 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1341583999542386

ських мусульман», склала 74 осіб� Ще 5 
осіб обмежені в пересуванні: 3 перебува-
ють під наглядом й не в змозі залишити 
окуповану територію, 2 — під домашнім 
арештом� 

2 лютого «Верховний суд Республіки 
Крим» («ВС РК») залишив чинним рішення 
про утримання під вартою Вадима Бекте-
мірова14 й Еміля Зіядінова15 до 1 березня 
2021 року�

3 лютого суддя Південного окружного 
військового суду (ПОВС) Денис Гапкін16 
продовжив термін перебування під вар-
тою Ісмету Ібрагімову на 6 місяців — до 
24 червня 2021 року17�

3 лютого Апеляційний військовий суд 
м� Власиха (РФ) залишив чинним рішення 
про утримання під вартою Сейтвелі 
Сейтабдієва, Акіма Бекірова, Рустема 
Сейтхалілова, Асана Янікова й Ескендера 
Сулейманова до 16 червня 2021 року18�

4 лютого Апеляційний військовий суд 
м� Власиха (РФ) залишив чинним рішення 
про утримання під вартою Раїма Айвазова, 
Фархода Базарова, Ремзі Бекірова, Різу 
Ізетова, Шабана Умерова до 16 червня 
2021 року19�

5 лютого «суддя» «ВС РК» Олена 
Данилова20 залишила чинним рішення 
про утримання під вартою Сейрана Хай-
редінова й АлімаСуфьянова до 2 березня 
2021 року21�

8 лютого 3-й апеляційний суд м� Сочи (РФ) 
залишив чинним рішення про утримання під 
вартою Руслана Сулейманова й Рустема 
Шейхалієва до 14 січня 2021 року� Оскільки 
щодо них ПОВС уже ухвалив рішення 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=798525817732039&ref=watch_permalink
https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2021/03/prisoners_02_2021.pdf
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1339692136398239
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1339770949723691
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=03.02.2021
https://yovs--ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=03.02.2021
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1340758742958245
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1340812886286164
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1341462566221196
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=05.02.2021
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=05.02.2021
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1341583999542386
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про продовження терміну утримання до 
16  червня 2021 року, то цей розгляд був 
формальним22�

17 лютого після обшуку були позбавлені 
волі 6 осіб, котрих ФСБ РФ звинуватила 
у причетності до організації Хізб ут-Тахрір 
(детальніше у розділі «Обшуки й затри-
мання»)�

17 лютого «Київський районний суд Сім-
ферополя» продовжив Вадиму Бектемірову 
термін утримання під вартою до 2 червня 
2021 року23� 

17 лютого ПОВС продовжив термін 
утримання під вартою Еміля Зіядінова на 
6  місяців — до 4 серпня 2021 року� Зіяди-
нов перебував у «Кримському гарнізонному 
військовому суді» та брав участь у слухання 
через відеоконференцзв’язок24�

24 лютого «Київський районний суд» Сім-
ферополя продовжив терміни утримання 
під вартою Аліму Суфьянову й Сейрану 
Хайретдінову до 2 червня 2021 року й 
термін домашнього арешту Олександру 
Сізікову25�

25 лютого суддя Апеляційного вій-
ськового суду м� Власиха (РФ) Олександр 
Пересада залишив чинним рішення 
про утримання під вартою Енвера Аметова, 
Яшара Муєдінова, Руслана Сулейманова, 
Рустема Шейхалієва до 16 червня 2021 
року26� 26 лютого аналогічне рішення щодо 
Тофіка Абдулгазієва, Іззета Абдуллаєва, 
Меджіта Абдурахманова й Біляла Аділова 
ухвалив суддя Анатолій Солін27�

«СПРАВА УКРАЇНСЬКИХ ДИВЕРСАНТІВ»
На кінець лютого в ув’язненні пере-

бувають 15 осіб, котрих ФСБ РФ під час 
затримання звинуватила «в підготовці 

22 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1343785439322242
23 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1349933565374096
24 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1350428935324559
25 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1354738464893606
26  Апеляційний військовий суд / Список справ, призначених до слухання на 25.02.2021. Справа № 55К-72/2021 https://

vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=25.02.2021
27  Апеляційний військовий суд / Список справ, призначених до слухання на 26.02.2021. Справа № 55К-73/2021 https://

vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=26.02.2021
28  КПГ / Справу 66-річної «української шпигунки» Г.Довгополої почали розглядати в Сімферополі.
https://crimeahrg.org/ru/delo-66-letnej-ukrainskoj-shpionki-g-dovgopoloj-nachali-rassmatrivat-v-sevastopole

диверсій, зберіганні зброї та шпигунстві»� 
У цих справах зафіксовано незаконні 
методи ведення слідства й застосування 
тортур для отримання показань зізнання, 
порушення презумпції невинуватості, 
поширення ФСБ РФ через російські ЗМІ 
постановочних відео «зізнань»� 

17 лютого в «Севастопольському місь-
кому суді» розпочався розгляд за суттю 
справи громадянки України Галини Довго-
полої, котру влада РФ звинувачує за ст� 275 
КК РФ (Державна зрада)28� Її вивезли з СІЗО 
«Лефортово» Москви до Криму�

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

На кінець лютого 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 структури 
РФ і не заявили про свою участь у «крим-
ськотатарською добровільному батальйоні 
імені Номана Челебіджіхана»� Оголошеним 
слідством доказом діяльності батальйону 
проти інтересів РФ є інформація зі ЗМІ, 
що метою створення батальйону була део-
купація Криму�

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

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

14 лютого у селищі Роздольне відбулися 
обшуки у місцевих прихильників органі-
зації «Свідки Єгови» Андрія Рогуцького й 
Людмили Шевченко (детальніше у розділі 
«Обшуки й затримання»)�

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1343785439322242
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1349933565374096
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1350428935324559
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1354738464893606
https://vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=25.02.2021
https://vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=25.02.2021
https://vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=26.02.2021
https://vap.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=26.02.2021
https://crimeahrg.org/ru/delo-66-letnej-ukrainskoj-shpionki-g-dovgopoloj-nachali-rassmatrivat-v-sevastopole
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«СПРАВА ПРО ДОПОМОГУ МУСУЛЬМАНАМ»
14 лютого співробітники ФСБ РФ затри-

мали Лілю Решидову для допиту як свідка 
у справі про фінансування тероризму (ст. 
205.1 КК РФ)� Після допиту її відпустили� 
Ліля Решидова — волонтерка, котра опіку-
ється збиранням допомоги для дітей29� 

14 лютого в республіці Татарстан 
затримали подружжя — громадянина 
РФ Рузіля Яппарова й громадянку Укра-
їни, кримчанку Ніну Малахову. Жінка має 
під опікою донечку, яку вона народила 
місяць тому� Подружжя доправили до 
Криму, й 15 лютого в «Київському район-
ному суді» Сімферополя Рузілю Яппарову 
було обрано запобіжний захід у формі 
утримання під вартою, а Ніні Малаховій — 
у формі домашнього арешту із забороною 
на спілкування та використання інтернету� 
Їх звинуватили у фінансуванні тероризму 
за перерахування 1400 рублів (20 USD) 
фондам Ісраїла Ахмеднабієва, які опіку-
ються допомогою мешканцям Нігеру30� 
За заявою ФСБ РФ ці фонди переводять 
частину коштів організаціям, визнаним 
у РФ терористичними� Яппарову й Мала-
ховій за пред’явленим обвинуваченням 
(ч. 1.1 ст. 205.1 КК РФ) загрожує від 8 до 15 
років позбавлення волі�

УМОВИ УТРИМАННЯ В МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ 
Фігуранти «справи кримських мусуль-

ман» Шабан Умеров, Раїм Айвазов, Різа 
Ізетов і Фарход Базаров повідомили 
адвокату про те, що з Сімферополя до 
Краснодару кожного з них етапували 
в «стакані» — камері в кузові автозаку пло-
щею 50 см на 50 см, що не опалювалася 
протягом усього шляху (450 км)31�

5 лютого адміністрація ІК-2 у м� Сала-
ват (РФ) повідомила Ділярі Абдуллаєвій, 
що її сина, фігуранта «справи кримських 
мусульман» Теймура Абдуллаєва, вкотре 

29 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1347671828933603
30 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1348497895517663
31 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1341506609550125
32 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1342397189461067
33 https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/3814951391903562

відправили до ШІЗО терміном на 10 діб 
відразу, як добіг кінця попередній термін32� 
Теймур Абдуллаєв практично безперервно 
перебуває в ШІЗО з березня 2020 року�

15 лютого адвокат М� Полозов пові-
домив, що в січні громадянина України 
Івана Яцкіна, котрого влада РФ затримала 
в Криму за звинуваченням у державній 
зраді, адміністрація СІЗО «Лефортово» 
(Москва, РФ) протягом години тримала на 
морозі без верхнього одягу й взуття33�

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1347671828933603
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1348497895517663
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1341506609550125
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1342397189461067
https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/3814951391903562
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СВОБОДА ДУМКИ, СОВІСТІ ТА РЕЛІГІЇ

11 лютого «мировий суддя» Білогір-
ська Станіслав Новіков оштрафував 
на 15 000 рублів імама Муртазу Абля-
зова за ст� 5�26 КпАП РФ (Незаконна 
місіонерська діяльність) за проведення 
п’ятничного намазу в мечеті без «доку-
мента, що підтверджує повноваження від 
релігійної організації»� «Суддя» обґрун-
тував рішення тим, що хоча Муртаза 
Аблязов і має посвідчення імама, отри-
мане від Духовного управління мусульман 
Криму, воно було видано після складання 
протоколу� Таким чином, де-факто влада 
обмежує свободу думки, совісті та релігії 
за ознакою наявності чи відсутності будь-
яких документів або посвідчень� 

У лютому КПГ зафіксувала 5 нових 
адміністративних проваджень за ст� 5�26 
КпАП РФ: щодо Церкви євангельських 
християн-баптистів м. Євпаторія, Сина-
гоги месіанських юдеїв “Хава Нагіла” 
в м. Євпаторія, А. Іслямова, І. Денисова й 
С. Шейхмедова. Всього за період окупації 
КПГ зафіксувала 116 таких впроваджень, 
що за ними ухвалено штрафів на суму 
щонайменше 1 495 500 рублів�

34  КПГ / Окупаційна влада Криму на півдні Херсонської області заглушає українські FM станції https://crimeahrg.org/ru/
okkupaczionnye-vlasti-kryma-na-yuge-hersonskoj-oblasti-glushat-ukrainskie-fm-stanczii 

СВОБОДА ВИСЛОВЛЮВАННЯ ДУМКИ

4 лютого в Ялті співробітники Слідчого 
комітету РФ після обшуку в квартирі вилу-
чили всю комп’ютерну техніку місцевої 
активістки й блогерки Людвіки Пападопулу. 
Приводом слугував пост, опублікований 
не нею, в групі «Дошка ганьби чиновни-
ків Криму»� За цей пост СК порушив 
справу про наклеп� Пападопулу проходить 
у цій справі поки що в статусі свідка, тобто 
конфіскація у неї технічних засобів є пере-
вищенням повноважень Слідчого комітету 
(докладніше в розділі «Обшуки й затри-
мання»)� 

Моніторинг FM-мовлення, проведе-
ний КПГ на початку лютого в 19 населених 
пунктах Херсонської області, засвідчив, 
що влада РФ з території окупованого Криму 
блокує частоти українських радіостанцій 
на підконтрольних уряду України теренах 
шляхом трансляції на цих хвилях російських 
і кримських станцій34�

https://crimeahrg.org/ru/okkupaczionnye-vlasti-kryma-na-yuge-hersonskoj-oblasti-glushat-ukrainskie-fm-stanczii
https://crimeahrg.org/ru/okkupaczionnye-vlasti-kryma-na-yuge-hersonskoj-oblasti-glushat-ukrainskie-fm-stanczii
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СВОБОДА ЗІБРАНЬ ТА ОБ’ЄДНАНЬ

1 лютого співробітники МВС РФ вру-
чили активістам Надіру Алієву й Айдеру 
Сулейманову, а також блогеру «Крим-
ської солідарності» Абляміту Зіядінову 
застереження про неприпустимість екс-
тремістського діяльності� Надір Алієв 
повідомив, що дільничний пояснив це 
необхідністю профілактичної бесіди 
з приводу акцій на підтримку російського 
опозиціонера Олексія Навального35� 4 
лютого аналогічне попередження вручили 
активісту Джанкойського району Деляверу 
Аблаєву36� 

19 лютого громадське об’єднання 
«Кримська солідарність» повідомило, 
що співробітники «прокуратури Криму» вру-
чили застереження про неприпустимість 
участі в «несанкціонованих» акціях адвока-
тці Еміне Авамілєвой, активістам Рустему 
Хощу, Мустафі Абдурахманову, Ремзі 
Зудієву й Зеккію Куламетову, Нурі Абду-
рашитову, Мураджону Ібрагімову37 й Алі 
Сеїтаблаєву38�

26 лютого Юг�  МБХ Медиа повідо-
мило про візит співробітників МВС РФ 
до активістки з Алушти Ольги Волгіної 
для передачі попередження про неприпу-
стимість участі в несанкціонованій акції39�

1 лютого суддя «Ленінського районного 
суду Севастополя» Анатолій Василенко 
ухвалив 6 постанов про призначення пока-
рання за ст� 20�2 КпАП РФ (Проведення 
несанкціонованого масового заходу) 
за участь в акціях на підтримку росій-
ського опозиціонера Олексія Навального40� 
Микита Потієнко, Тимофій Железняк, 
Крістіна Сало, Тетяна Тяглова — притягнуті 

35  https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1339089956458457 
36  https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1341572006210252 
37  Кримська солідарність / У Криму масово вручають застереження «про неприпустимість несанкціонованих 

акцій» https://crimean-solidarity.org/news/2021/02/19/v-krymu-massovo-vruchayut-predosterezheniya-o-nedopustimosti-
nesankcionirovannyx-akcij-963 

38  https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1351362578564528 
39  https://www.facebook.com/mbkmediasouth/posts/892990624768504 
40 «Ленінський районний суд Севастополя» / Список справ, призначених до слухання на 01.02.2021. Справи 2-207/2021 — 

2-212/2021. https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=01.02.2021 
41  КПГ / Влада РФ у кілька разів збільшує штрафи за участь у мітингах https://crimeahrg.org/ru/vlasti-rf-v-neskolko-raz-

uvelichivayut-shtrafy-za-uchastie-v-mitingah 
42  Офіційний інтернет-портал правової інформації http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102240007 

до відповідальності у формі 20 годин при-
мусових робіт, Олександр Мішура — 30ти 
годин примусових робіт, Марко Провора — 
5ти діб адміністративного арешту� 

11 лютого Державна дума РФ ухва-
лила в третьому читанні законопроект, 
що посилює відповідальність за непокору 
співробітникам поліції під час проведення 
мітингів, а також запроваджує відповідаль-
ність за порушення правил фінансування 
мирного зібрання41� 24 лютого президент 
РФ підписав закон № 24-ФЗ «Про вне-
сення змін до Кодексу Російської Федерації 
про адміністративні правопорушення», а це 
засвідчує, що такі зміни набули чинності42�

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1339089956458457
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1341572006210252
https://crimean-solidarity.org/news/2021/02/19/v-krymu-massovo-vruchayut-predosterezheniya-o-nedopustimosti-nesankcionirovannyx-akcij-963
https://crimean-solidarity.org/news/2021/02/19/v-krymu-massovo-vruchayut-predosterezheniya-o-nedopustimosti-nesankcionirovannyx-akcij-963
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1351362578564528
https://www.facebook.com/mbkmediasouth/posts/892990624768504
https://leninskiy--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=01.02.2021
https://crimeahrg.org/ru/vlasti-rf-v-neskolko-raz-uvelichivayut-shtrafy-za-uchastie-v-mitingah
https://crimeahrg.org/ru/vlasti-rf-v-neskolko-raz-uvelichivayut-shtrafy-za-uchastie-v-mitingah
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102240007


10

КОНВЕНЦІЯ (IV) ПРО ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНОГО 
НАСЕЛЕННЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ

ПРИЗОВ ОСІБ, КОТРІ МЕШКАЮТЬ 
НА ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ, ДО ЗБРОЙНИХ СИЛ 
ДЕРЖАВИ, ЩО ОКУПУЄ, А ТАКОЖ ПРОПАГАНДА 
СЛУЖБИ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ

5 лютого прес-служба МВС РФ в Криму 
повідомила про затримання мешканця 
Бахчисарайського району за ухилення від 
служби в ЗС РФ43� 9 лютого прес-служба 
повідомила про затримання за аналогічним 
звинуваченням трьох мешканців Сімферо-
польського району44�

У лютому КПГ зафіксувала 13 нових 
кримінальних справ щодо мешканців 
Криму за ст� 328 КК РФ (Ухилення від 
служби в Збройних силах РФ) і 10 нових 
вироків, ухвалених за ст� 328 КК РФ 
у «Бахчисарайському районному суді», 
«Ленінському районному суді Севастополя», 
«Сімферопольському районному суді», 
«Центральному районному суді Сімферо-
поля», «Красноперекопському районному 
суді» та «Судакському міському суді»� Всього 
на кінець лютого КПГ зафіксувала 189 кри-
мінальних справ за ухилення від служби 
в ЗС РФ, переданих на розгляд до «судів» 
Криму� За 178 з них уже ухвалено вироки, 
ще 11 перебувають на стадії розгляду�

43  «МВС по Республіці Крим» / У Бахчисарайському районі правоохоронці притягнули до відповідальності ухильника від 
військової служби https://82.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/22929703 

44  «МВС по Республіці Крим»» / Співробітники поліції в Сімферопольському районі затримали злісних ухильників від 
призову на військову службу https://82.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/22993072 

3 ПОРУШЕННЯ НОРМ МІЖНАРОДНОГО 
ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА

НАД ОГЛЯДОМ ПРАЦЮВАЛИ:

Ольга Скрипник, координатор Кримської 
правозахисної групи;

Олександр Сєдов, аналітик Кримської 
правозахисної групи�
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