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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
1 жовтня поблизу будівлі «Верховного 

суду Республіки Крим» («ВС РК») лейтенант 
поліції РФ Сергій Мінаєв затримав акти-
вістку Лейлу Яшлавську, котра прийшла 
на засідання суду з розгляду апеляції на 
тримання під вартою Нарімана Джелялова� 
Формальним приводом для затримання 
стала її відмова на необґрунтовану вимогу 
надати документи1� Після затримання акти-
вістку доправили до РВВС «Київський», 
де протримали понад 5 годин, не звину-
вативши й не обґрунтувавши причину 
затримання2� 

11 жовтня об 11:30 неподалік будівлі 
«Кримського гарнізонного військового 
суду» у Сімферополі було затримано 15 осіб, 
які прийшли на розгляд апеляції на вирок 
фігурантам «красногвардійської групи» 
«справи кримських мусульман»� Співробіт-
ники ЗМОП (рос. ОМОН. — ред.) насильно 
помістили людей до заздалегідь пригнаного 
автобус і доправили до РВВС «Централь-
ний»� Їм не пояснили причину затримання 
та не склали протоколи затримання3� 
Близько 18:30 під будівлею РВВС поліція 
затримала ще 5 осіб, котрі там перебували, 
щоб дізнатися про долю затриманих� На 5 
затриманих склали протоколи за ст� 20�6�1 

1 https://www.facebook.com/oleksandra2501/posts/1070134613792394 
2 https://www.facebook.com/oleksandra2501/posts/1070295837109605 
3 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1512737305760387 
4 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1513046969062754 
5 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1513206929046758 
6 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1513785652322219 
7 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1522627388104712 
8 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1522678544766263 
9 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1522831344750983 

КпАП РФ (Невиконання правил поведінки 
за надзвичайної ситуації чи загрозі її 
виникнення) та відпустили близько 23:30� 
На інших, раніше затриманих, вранці склали 
протоколи за ст� 20�2�2 КпАП РФ (Органі-
зація масового одночасного перебування 
людей, що спричинило порушення громад-
ського порядку)4� Втім Ділявера Меметова 
й Решата Параламова й не відпустили, від-
правивши на ніч до ІТТ5, інших випустили 
з РВВС 12 жовтня близько 02:30� 

12 жовтня у «Центральному районному 
суді Сімферополя» щодо 7 осіб, затриманих 
11 жовтня, було ухвалено рішення про стяг-
нення штрафу за ст� 20�2�2 КпАП РФ� Сума 
штрафів — від 5000 до 20 000 рублів6�

25 жовтня о 11:20 біля будівлі «Крим-
ського гарнізонного військового суду» 
у Сімферополі затримали людей (21 особу), 
котрі прийшли на засідання з апеляції на 
вирок фігурантам «красногвардійської 
групи» «справи кримських мусульман7� 
Людей силоміць завели до автобуса й 
доправили до РВВС «Центральний»8, де на 
них склали протоколи за ст� 20�2�2 КпАП 
РФ (Організація масового одночасного 
перебування громадян у публічних місцях, 
що спричинило порушення громадського 
порядку)� Вже в РВВС затримали адвоката 
Едема Семедляєва за відмову виконати 
неправомірну вимогу співробітника Центру 
протидії екстремізму («Центр Е») Руслана 
Шамбазова роздягнутися9� Всіх затриманих 

2   ГРОМАДЯНСЬКІ І ПОЛІТИЧНІ ПРАВА

https://www.facebook.com/oleksandra2501/posts/1070134613792394
https://www.facebook.com/oleksandra2501/posts/1070295837109605
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1512737305760387
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1513046969062754
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1513206929046758
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1513785652322219
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1522627388104712
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1522678544766263
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1522831344750983
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не відпустили 25 жовтня, а доправили до 
різних ІТТ на території Криму� Їх відпустили 
лише наступного дня, після розгляду справ 
у «Центральному районному суді Сімфе-
рополя»� За результатами слухань 14 осіб 
оштрафували на суми від 10 000 до 15 000 
рублів, 7 виправдали, а 1 протокол повер-
нули до поліції10�

29 жовтня у Сімферополі кілька десят-
ків кримських татар провели акцію на 
підтримку фігурантів «3-ї бахчисарайської 
групи» «справи кримських мусульман», 
котрим того дня ухвалювали вирок 
у Ростові-на-Дону (РФ)� Люди вишикува-
лися з плакатами в ланцюг із дотриманням 
протиепідеміологічних заходів� О 10:40 
прибулі на місце співробітники МВС РФ 
стали заводити затриманих до автобуса 
без роз’яснення причин затримання11� 
Об’єднання «Кримська солідарність» 
повідомило про затримання 33 осіб. 
Їх доправили до РВВС «Центральний» 
і «Київський»� 2 затриманих журналістів від-
пустили після ознайомлення з редакційним 
завданням� Решту затриманих протри-
мали приблизно до 20:00 у відділеннях� 
Щодо 22 осіб склали протоколи за ч� 5 ст� 
20�2 КпАП (Участь у несанкціонованому 
масовому заході), а 9 осіб відпустили без 
пред’явлення обвинувачень12�

10 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1056504368442612&id=100022491759799 
11 https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=396308362036887 
12 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1525478897819561 
13 https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2021/11/prisoners_10_2021.pdf 
14 У більшості випадків ця організація — «Хізб ут-Тахрір».
15 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1508337149533736 
16 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1508626759504775 
17 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1509869969380454 
18 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1509722929395158 

ПОЛІТИЧНО УМОТИВОВАНЕ КРИМІНАЛЬНЕ 
ПЕРЕСЛІДУВАННЯ 

Станом на кінець жовтня 116 осіб 
перебувають у місцях позбавлення волі 
у рамцях політично мотивованого й/або 
релігійного кримінального пересліду-
вання� Ще 4 людей, імовірно, позбавлені 
свободи з політичних мотивів� Повний спи-
сок опубліковано на сайті КПГ13� Ще 9 осіб 
перебувають під домашнім арештом�

«СПРАВА КРИМСЬКИХ МУСУЛЬМАН»
Фігурантів цієї справи звинувачують 

у причетності до ісламських організацій14 
або в пропаганді діяльності організацій, які 
в РФ визнані терористичними чи екстреміст-
ськими, але не є такими за законодавством 
України� Справи розглядаються з порушен-
ням права на справедливий суд, основними 
доказами для суду є свідчення анонімних 
свідків (багато хто з них — співробітники 
ФСБ РФ), досудові показання свідків, котрі 
у подальшому в суді заявляють, що такі 
свідчення дали під тиском, і лінгвістичні екс-
пертизи розмов обвинувачених мусульман� 
Докази, надані стороною захисту, зазвичай 
судді не беруть до розгляду�

У жовтні загальна кількість мешканців 
Криму, позбавлених волі у «справі крим-
ських мусульман», склала 79 осіб� Ще 5 осіб 
обмежені в пересуванні: 3 перебувають під 
наглядом й не в змозі залишити окуповану 
територію, 2 — під домашнім арештом� 

За період з 5 до 7 жовтня «Ленін-
ський районний суд Севастополя» 
продовжив термін тримання під вартою 
Завура Абдуллаєва15, Рустема Мурасова16 
й Рустема Таїрова17 до 11 січня 2022 року й 
Раїфа Февзієва — до 12 січня 2022 року18� 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1056504368442612&id=100022491759799
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=396308362036887
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1525478897819561
https://crimeahrg.org/wp-content/uploads/2021/11/prisoners_10_2021.pdf
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1508337149533736
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1508626759504775
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1509869969380454
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1509722929395158
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28 жовтня «Севастопольський міський суд» 
залишив чинним рішення про тримання під 
вартою Завура Абдуллаєва до 11 січня 2022 
року19� Постанову ухвалив «суддя» Анатолій 
Дубовцев20�

14 жовтня суддя Південного окруж-
ного військового суду в м� Ростов-на-Дону 
(ПОВС) Денис Галкін продовжив Ісмету 
Ібрагімову термін тримання під вартою до 
24 січня 2022 року21�

15 жовтня суддя Апеляційного військо-
вого суду в м� Власиха (РФ) Анатолій Солін 
залишив чинним рішення про тримання 
під вартою Енвера Аметова, Османа Арі-
фмеметова, Яшара Муєдінова, Руслана 
Сулейманова й Рустема Шейхалієва до 
грудня 2021 року22�

20 жовтня суддя ПОВС Ігорь Костін 
продовжив термін тримання під вартою Сей-
тумета Сейтумерова, Османа Сейтумерова 
й Рустема Сейтмеметова до 22 листопада 
2021 року й термін домашнього арешту 
Амета Сулейманова23�

29 жовтня суддя ПОВС Ігор Костін засу-
див фігурантів «3-ї бахчисарайської групи» 
«справи кримських мусульман»:

 ● Сейтумера Сейтумерова — до 17 років 
позбавлення свободи в колонії суво-
рого режиму;

 ● Османа Сейтумерова — до 14 років поз-
бавлення свободи в колонії суворого 
режиму;

 ● Рустема Сейтмеметова — до 13 років 
позбавлення свободи в колонії суво-
рого режиму; 

 ● Амета Сулейманова — до 12 років поз-
бавлення свободи в колонії суворого 
режиму;

19 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1524948177872633 
20 «Севастопольський міський суд» / Справа 22К-852/2021 https://gs--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_

date=28.10.2021 
21 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1515095625524555 
22 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1516481268719324 
23 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1519342221766562
24 https://www.facebook.com/mumine.saliyeva/posts/2546112952199097 
25 «ВС РК» / Справа 22К-3011/2021. https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=01.10.2021
26 https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/4507036452695049 
27 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1524879347879516 
28 Крим.Реалії/ «Справа про диверсію на газопроводі» в Криму: Асану Ахтемову продовжили арешт до 23 січня https://

ru.krymr.com/a/news-asan-ahtemov-diversiya-na-gazoprovode-arest/31533953.html 

Усі вони перші три роки й шість місяців 
повинні перебувати у в’язниці24� До того часу, 
доки вирок набуде чинності, Амет Сулейма-
нов залишатиметься під домашнім арештом�

СПРАВА НАРІМАНА ДЖЕЛЯЛА
Справу щодо заступника голови Медж-

лісу кримськотатарського народу Нарімана 
Джеляла, Асана й Азіза Ахтемових було 
відкрито за звинуваченням у пошкодженні 
газопроводу за ст� 281 КК РФ (Диверсія)� 
У справі зафіксовано такі незаконні методи 
слідства, як фактичне викрадення співро-
бітниками ФСБ й утримання затриманих 
у невідомому місці з метою застосування 
насильства, застосування тортур, вико-
ристання у справі прихованих свідків 
і фальсифікація доказів� Наріман Джелял 
публічно висловлював свою громадянську 
й політичну позиції, відкрито взяв участь 
у Саміті Кримської платформи� 

1 жовтня суддя «ВС РК» Наталія Гре-
беннікова залишила чинним рішення 
про утримання Нарімана Джеляла під вар-
тою, скоротивши термін на 1 день  — до 
3 листопада 2021 року25� 7 жовтня його 
відправили до психіатричної лікарні для про-
ходження примусової експертизи26� 

28 жовтня суддя «Київського районного 
суду Сімферополя» Євген Пронін продо-
вжив термін тримання під вартою Нарімана 
Джеляла до 23 січня 2022 року� Слухання 
відбувалося без нього, тому що Наріман 
Джелял з 7 жовтня перебуває у психіа-
тричній лікарні на примусовій експертизі27� 
Аналогічні рішення про продовження тер-
міні тримання під вартою ухвалив суддя 
Євгеній Пронін щодо Асана Ахтемова й 
Азіза Ахтемова28�

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1524948177872633
https://gs--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=28.10.2021
https://gs--sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=28.10.2021
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1515095625524555
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1516481268719324
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1519342221766562
https://www.facebook.com/mumine.saliyeva/posts/2546112952199097
https://vs--krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=01.10.2021
https://www.facebook.com/nikolay.polozov/posts/4507036452695049
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1524879347879516
https://ru.krymr.com/a/news-asan-ahtemov-diversiya-na-gazoprovode-arest/31533953.html
https://ru.krymr.com/a/news-asan-ahtemov-diversiya-na-gazoprovode-arest/31533953.html
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«СПРАВА УКРАЇНСЬКИХ ДИВЕРСАНТІВ»
На кінець жовтня в ув’язненні пере-

бувають 17 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, 
поширення ФСБ РФ через російські ЗМІ 
постановочних відео «зізнань»� 

14 жовтня суддя «ВС РК» Алла Хиневич 
засудила громадянина України Костянтина 
Ширінга до 12 років у колонії суворого 
режиму� Його окупаційна влада звинува-
тила у шпигунстві29�

5 жовтня відбулося судове засідання 
у справі журналіста Владислава Єсипенка, 
де допитали двох свідків обвинувачення: 
оперуповноваженого співробітника ФСБ 
В’ячеслава Тропіна й понятого Олексія 
Лузанова�

12 жовтня відбулося чергове засідання 
у справі Владислава Єсипенка, де допитали 
свідка сторони обвинувачення� Адвокати 
заявили клопотання про допит експерта, 
котрий здійснював експертизу, про огляд 
автомобіля і допит вибухотехніка, присут-
нього під час огляду автівки� Проте суддя 
Длявер Берберов відмовив у задоволенні 
клопотання сторони захисту� Також через 
відпустку судді було оголошено перерву 
у засіданнях до 16 листопада�

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

На кінець жовтня 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 

29 КПГ / «Справа українського шпигуна»: окупаційний суд засудив Костянтина Ширінга до 12 років https://crimeahrg.org/
uk/sprava-ukra%d1%97nskogo-shpiguna-okupaczijnij-sud-zasudiv-kostyantina-shiringa-do-12-rokiv/

30 КПГ / У Севастополі «Свідка Єгови» Шмідта засудили до 6 років колонії https://crimeahrg.org/uk/u-sevastopoli-svidka-
%d1%94govi-shmidta-zasudili-do-6-rokiv-koloni%d1%97/

31 «Кримська солідарність» / Активісту Рустему Мурасову продовжили термін арешту на 3 місяці https://crimean-solidarity.
org/news/2021/10/05/aktivistu-rustemu-murasovu-prodlili-srok-aresta-na--mesyaca--1589 

32 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1040228683400221&id=100022392969328 

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�

6 жовтня суддя «Київського районного 
суду Сімферополя» Михайло Білоусов 
ухвалив заочний вирок щодо Ескендера 
Сеїт-Небієва за ст� 208 КК РФ� Також 
у цьому «суді» триває заочний розгляд 
справи щодо Гайди Різаєвої.

ПЕРЕСЛІДУВАННЯ СВІДКІВ ЄГОВИ
На кінець жовтня 2021 року в рамцях 

переслідування «Свідків Єгови» в Криму 
позбавлено волі 5 людини� Ще 9 обмежені 
в переміщенні: 7 — під домашнім арештом, 
2 — під підпискою про невиїзд�

22 жовтня суддя Гагарінського район-
ного суду Севастополя Людмила Тумайкіна 
засудила Ігоря Шмідта до 6 років позбав-
лення волі в колонії загального режиму� 
Також вона ухвалила рішення про зміну 
йому запобіжного заходу з домашнього 
арешту на тримання під вартою30� 

УМОВИ УТРИМАННЯ В МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ
5 жовтня фігурант «справи крим-

ських мусульман» Рустем Мурасов 
повідомив адвокатові Е� Курбедінову про те, 
що в камері СІЗО-1 Сімферополя, де його 
утримують, завжди вогко, є пліснява, тар-
гани, щури й миші� Протягом останніх 20 днів 
йому не надають можливості помитися31� 

Фігуранта «справи кримських мусульман» 
Теймура Абдуллаєва двічі протягом жовтня 
відправили до штрафного ізолятора (ШІЗО)� 
Таким чином, він провів понад півтора року 
в ШІЗО у ВК-2 Салават (з березня 2020 р�)32�

https://crimeahrg.org/uk/sprava-ukra%d1%97nskogo-shpiguna-okupaczijnij-sud-zasudiv-kostyantina-shiringa-do-12-rokiv/
https://crimeahrg.org/uk/sprava-ukra%d1%97nskogo-shpiguna-okupaczijnij-sud-zasudiv-kostyantina-shiringa-do-12-rokiv/
https://crimeahrg.org/uk/u-sevastopoli-svidka-%d1%94govi-shmidta-zasudili-do-6-rokiv-koloni%d1%97/
https://crimeahrg.org/uk/u-sevastopoli-svidka-%d1%94govi-shmidta-zasudili-do-6-rokiv-koloni%d1%97/
https://crimean-solidarity.org/news/2021/10/05/aktivistu-rustemu-murasovu-prodlili-srok-aresta-na--mesyaca--1589
https://crimean-solidarity.org/news/2021/10/05/aktivistu-rustemu-murasovu-prodlili-srok-aresta-na--mesyaca--1589
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1040228683400221&id=100022392969328
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СВОБОДА ВИСЛОВЛЮВАННЯ ДУМКИ

4 жовтня «Київський районний суд Сім-
ферополя» оштрафував на 5000 рублів 
журналіста Айдера Кадирова за фільму-
вання масових затримань 4 жовтня 2021 
року у Сімферополі за ст�  20�6�1 КпАП РФ 
(Порушення режиму загрози надзвичайної 
ситуації)33�

25 жовтня під час масових затримань 
у Сімферополі співробітники МВС РФ затри-
мали трьох медіаактивістів «Кримської 
солідарності»: Зідана Аджікелямова, Рус-
лана Параламова й Ділявера Ібрагімова. 
Двоє з них мали прес-картки й редакційне 
завдання34� Вони були позбавлені свободи 
протягом доби� 26 жовтня у «Централь-
ному районному суді Сімферополя» суддя 
Олександр Вороний оштрафував Руслана 
Параламова на 10 000 рублів, а суддя 
Сергій Деменок виправдав Зідана Аджіке-
лямова� 

29 жовтня під час масових затримань 
у Сімферополі співробітники МВС РФ 
затримали двох медіаактивістів «Кримської 
солідарності» — Енвера Алімова та Сейрана 
Максудова. Їх доправили до РВВС, після 
чого відпустили, ознайомившись із редак-
ційним завданням35�

СВОБОДА ЗІБРАНЬ ТА ОБ’ЄДНАНЬ

11, 25 і 29 жовтня в Криму сталися масові 
затримання людей, котрі прийшли на від-
криті судові засідання у справі кримських 
мусульман (докладніше у розділі «Обшуки 
та затримання»)� Усього відбулося при-
наймні 72 затримання на місці зібрання 
та 1 затримання адвоката в РВВС� 3 осіб 
затримали двічі — 11 та 25 жовтня� 24 осіб 
не випустили впродовж першого дня 
після затримання та залишили на ніч в ІТТ� 

33 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1508338009533650 
34 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1522627388104712 
35 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1525478897819561 
36 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1522753431425441 
37 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1523203698047081 
38 https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1523297874704330 
39 https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=862064771168225 

Щонайменше 63 затриманих звинуватили 
за ст�  20�6�1 КпАП РФ (Невиконання пра-
вил поведінки за надзвичайної ситуації чи 
загрозі її виникнення), ст� 20�2 КпАП РФ 
(Порушення встановленого порядку орга-
нізації чи проведення мирного зібрання), 
ст�  20�2�2 КпАП РФ (Організація масового 
одночасного перебування та (або) пере-
сування громадян у публічних місцях, 
що спричинили порушення громадського 
порядку)� З них 21 особу оштрафовано на 
суму від 5000 до 20 000 рублів, виправ-
дано 7 осіб, інші очікують на розгляд 
справ у кримських «судах»� Затриманих 
також позбавили права не захист, оскільки 
було зафіксовано факти не лише пере-
шкоджання адвокатській діяльності, а й 
необґрунтованого переслідування адвоката 
за виконання ним професійних обов’язків�

Як-от, 25 жовтня співробітник «Цен-
тру Е» Руслан Шамбазов не допустив 
адвоката Рустема Кямілєва до затрима-
ного під час масових затримань активіста 
Ділявера Меметова� Він зажадав від адво-
ката залишити РВВС «Центральний» під 
загрозою переслідування за ст� 19�3 КпАП 
РФ (Непокора вимозі співробітника полі-
ції)36� Того самого дня Руслан Шамбазов 
затримав адвоката Едема Семедляєва, 
котрий прийшов до РВВС, за ст� 19�3 КпАП 
РФ через відмову розтягтись у відділенні37� 
Адвокат Семедляєв протягом доби пере-
бував в ІТТ  — до розгляду його справи 
у «Центральному районному суді Сім-
ферополя»� «Суд» повернув справу до 
поліції для виправлення «процесуальних 
порушень»38�

29 жовтня адвоката Рустема Кямілєва 
не допустили до РВВС «Київський» до затри-
маних вранці того ж дня активістів39�

Окрім затримань, співробітники МВС 
РФ ще занотували паспортні дані людей, 
присутніх на місці подій поблизу будівлі 

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1508338009533650
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1522627388104712
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1525478897819561
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1522753431425441
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1523203698047081
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1523297874704330
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=862064771168225
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«суду»� Цю інформацію надалі може бути 
використано для складання протоколів 
і подальшого переслідування в адміністра-
тивному порядку� 

До того ж, у «Київському районному суді 
Сімферополя» продовжилися слухання 
за адміністративними провадженнями щодо 
кримських татар, затриманих 4 жовтня 
у Сімферополі40� У жовтні за цими справами 
судді оштрафували 12 осіб на суми від 1000 
до 15 000 рублів�

40 КПГ / Правозахисний огляд про переслідування учасників подій 4 вересня: https://crimeahrg.org/uk/peresliduvannya-
uchasnikiv-podij-4-veresnya-v-simferopoli-pravozahisnij-obzor/ 

41 https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/3008011036151184 

СВОБОДА ПЕРЕСУВАННЯ

З 19 жовтня влада України припинила 
роботу одного з трьох КПВВ з Кримом  — 
КПВВ «Чаплинка»41� КПВВ «Чонгар» 
і «Каланчак» продовжують працювати у зви-
чайному режимі�

https://crimeahrg.org/uk/peresliduvannya-uchasnikiv-podij-4-veresnya-v-simferopoli-pravozahisnij-obzor/
https://crimeahrg.org/uk/peresliduvannya-uchasnikiv-podij-4-veresnya-v-simferopoli-pravozahisnij-obzor/
https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/3008011036151184
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КОНВЕНЦІЯ (IV) ПРО ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНОГО 
НАСЕЛЕННЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ

ПРИЗОВ ОСІБ, КОТРІ МЕШКАЮТЬ 
НА ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ, ДО ЗБРОЙНИХ 
СИЛ ДЕРЖАВИ-ОКУПАНТА

У жовтні КПГ зафіксувала 4 нових кри-
мінальних справ щодо жителів Криму за ст� 
328 КК РФ (Ухилення від служби в Зброй-
них силах РФ) і 10 нових вироків, ухвалених 
за ст� 328 КК РФ� На кінець жовтня КПГ 
зафіксувала за весь період окупації 271 
кримінальних справ за ухилення від служби 
в ЗС РФ, переданих на розгляд до «судів» 
Криму� За 259 з них вже винесено вироки, 
ще 12 перебувають на стадії розгляду�

3 ПОРУШЕННЯ НОРМ МІЖНАРОДНОГО 
ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА

НАД ОГЛЯДОМ ПРАЦЮВАЛИ:

Олександр Сєдов, аналітик Кримської 
правозахисної групи;

Ольга Скрипник, координатор Кримської 
правозахисної групи�
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