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Резюме

1. 14 лютого 2019 року, під час «генеральної репетиції» масових затримань, запланованих 
на 27 березня, російські силовики здійснили рейд на три кримськотатарські оселі в с. 
Октябрському Крайногвардійского району. [1] Обшуки з самого ранку супроводжувалися 
процесуальними порушеннями та закінчилися затриманням трьох активних представників 
кримськотатарської громади. [2] 27 березня 2019 року, орієнтовно о 6-й ранку, російські 
силовики почали масштабну координовану операцію по всій території Кримського 
півострова. 30 кримськотатарських осель у Сімферополі, Володимировці, Строгановці, 
Кам’янці, Білому, Акрополісі та Айкавані були атаковані сотнями озброєних та в масках агентів 
Російської Федеральної Служби Безпеки (ФСБ), Сил Спеціального Призначення (ОМОН), 
Російської Національної Гвардії (Росгвардія), поліції та дорожньої поліції (ДАІ або ДПС). Як 
наслідок, після операції були затримані 23 кримських татар. 

2. Майже всі 26 заарештованих були пов’язані або брали участь у діяльності «Кримської 
Солідарності» – асоціації членів родин та представників кримських політичних в’язнів 
та зниклих осіб, члени якої моніторять судові засідання, транслюють онлайн дії де-факто 
правоохоронних органів, надають юридичну допомогу та підтримку заарештованим та 
їхнім родинам. Всіх 26 заарештованих обвинувачують в участі у діяльності Хізб ут-Тахрір 
(міжнаціональна панісламістська організація, заборонена в Росії, але не заборонена в 
Україні) – в організації та/або участі в діяльності терористичної організації відповідно 
до статті 205.5 Кримінального кодексу РФ. Всі, окрім трьох арештованих були вивезені з 
Криму та переміщені до місця превентивного утримання в Ростовській області Російської 
Федерації. У разі визнання їх винними, арештованих очікує від 10 до 24 років позбавлення 
волі в російських колоніях суворого режиму.

3. Ранкові рейди в лютому та березні були публічною демонстрацією сили, мали на меті 
ліквідувати «Кримську Солідарність» та змусити мовчати кримськотатарських активістів. До 
того ж, уявна загроза тероризму створюється задля ізолювання кримськотатарської громади 
та стимулювання підтримку владних репресій немусульманським населенням. Кількість 
залучених до операції агентів та спосіб її проведення були вочевидь непропорційними 
до безпосередньої цілі арешту визначених осіб. Двері були вибиті та зламані, до будинків 
десятками вдиралися озброєні люди в масках, цілі поселення були оточені, а в будинках 
затриманих, їхніх родичів та сусідів проводилися насильницькі обшуки. Стверджується, що 
майже всі обшуки закінчилися «знахідками» цілковито нових однакових копій забороненої 
літератури Хізб ут-Тахрір. Заарештовані та їхні родичі стверджують, що всі матеріали 
підкинули силовики. 

4. Обшуки супроводжувалися систематичними порушеннями російського законодавства [3] та 
міжнародних стандартів: телефони були одразу конфісковані, адвокатам заборонили бути 
присутніми під час обшуків та консультувати клієнтів (статті 16.1 та 182.11 Кримінального 
Процесуального Кодексу (КПК) РФ), затримані не були проінформовані про свої права (стаття 
182.4 та 182.15 КПК РФ), копії ордерів на обшук і протоколи не були надані всім затриманим 
(статті 182.4 і 182.15 КПК РФ), до сусідніх будинків вдиралися та проводили обшуки без 
ордеру (стаття 182.3 КПК РФ), а також силовики привели «офіційних» понятих, які діяли згідно 
з їхніми інструкціями (стаття 60.1 КПК РФ). Три особи, які були ціллю рейду, були затримані 
поблизу Ростова-на-Дону з надмірним застосуванням сили (стаття 164.4 КПК РФ). Затриманих 
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взяли під нагляд ФСБ, де їхні права на перекладача та конфіденційне спілкування зі своїм 
адвокатом були обмежені (статті 18 та 16.1 КПК РФ). Всі 26 затриманих були заарештовані 
після коротких закритих (або обмежених) слухань про обрання запобіжного заходу (стаття 
241 КПК РФ) де всі клопотання з боку захисту були зрештою відхилені. Заарештованих у 
лютому, утримували в Сімферополі. Заарештованих у березні таємно вивезли за межі Криму 
до слідчих в’язниць у Ростовській області, що порушує статей 152 та 32 КПК РФ. 

5. Обшуки, арешти та затримання 26 кримських татар сукупно є порушенням Європейської 
Конвенції з Прав Людини (ЄКПЛ). Російська влада не змогла продемонструвати, що ці 
арешти зумовлювалися об’єктивними підозрами щодо їхньої кримінальної діяльності, а 
досудові затримання як форма запобіжного заходу були необхідними та пропорційними 
(стаття 5 ЄКПЛ). Слухання щодо досудовому затриманню не були відкритими, справедливими 
чи проведеними в межах незалежної та неупередженої судової системи (стаття 6 ЄКПЛ). 
Використання надмірної сили та інвазійний характер домашніх обшуків порушує право на 
приватність затриманих та інших мешканців (стаття 8 ЄКПЛ). Затримані були відокремлені та 
зазнали особливо жорстокого та незаконного поводження через свою етнічну та релігійну 
ідентичність або політичну позицію, що є порушенням заборони дискримінації (стаття 14 
ЄКПЛ). До того ж, є вагомі причини вважати, що обрання фактичних або можливих членів 
«Кримської Солідарності» є частиною ширшої атаки на кримськотатарських активістів, та 
може становити склад злочину проти людяності як переслідування, що визначено в статті 7(h) 
Римського статуту Міжнародного Кримінального Суду (статут МКС).

6. Як вже було зазначено, автори стверджують, що операції російських силовиків 14 лютого 
та 27 березня 2019 року, арешти і затримання 26-ти кримських татар є порушенням 
російського законодавства, Європейської конвенції з прав людини а також може бути 
злочином переслідування згідно зі статутом МКС. Російська влада має надати будь-які 
надійні та достовірні докази того, що заарештовані планували, організовували або брали 
участь в будь-якій терористичній діяльності. [4] Звинувачення базуються на припущенні, 
що підзахисні є членами Хізб ут-Тахрір – організації, яка ще не була безпосередньо пов’язана 
з терористичними діями в Криму, Росії або десь деінде. До того ж, наразі головний доказ 
їхньої можливої участі в діяльності Хізб ут-Тахрір – книги, були опубліковані організацією, 
– найвірогідніше були підкинуті силовиками. Отже, автори стверджують, що ці особи були 
обрані за ціль для ліквідації «Кримської Солідарності», як частина ширших заходів для 
придушення опозиції кримських татар до російській окупації Кримського півострова.

7. Автори схвалюють позицію Європейського Союзу щодо незаконного характеру цих 
арештів, [5] та закликають російську владу негайно звільнити всіх 26-х кримських татар, 
закрити кримінальні справи проти них та надати їм та їхнім родичам компенсацію фізичної, 
матеріальної та психологічної шкоди, спричиненої цими порушеннями. [6] До того ж, автори 
закликають російську владу звільнити та виправдати всіх інших кримських татар, які були 
хибно обвинувачені в участі або організації діяльності Хізб ут-Тахрір, а також припинити 
політичне переслідування законослухняних кримських активістів. Також автори вимагають 
від російської влади надати всю інформацію про місце перебування та стан Едема Яячикова 
– кримського татарина, в чиєму помешканні провели обшук 27 березня, після чого він 
зникнув безвісти.
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8. Також, автори надають наступні рекомендації: 

• Міжнародній спільноті: продовжувати накладати санкції на приватних осіб та організації, 
які відповідальні за серйозні порушення прав людини в Криму, а також закликати російську 
владу до звільнення всіх кримських політв’язнів.

• Прокурору Міжнародного кримінального суду: включити ці арешти до компетенції 
попереднього розгляду щодо України та якнайшвидше вимагати дозволу на повне 
розслідування.

• Українській владі: продовжувати розслідування порушень проти своїх громадян, а також 
притягувати до відповідальності тих, хто стоїть за цими порушеннями.

• Російському уповноваженому з прав людини: розслідувати порушення прав людини, 
викладені в цьому звіті, розглянути ширшу схему позбавлення прав та дискримінації 
кримськотатарської громади, а також переглянути класифікацію Хізб ут-Тахрір як 
терористичної організації.
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