У даному документі представлений матеріал ГО «КримSOS», який розкриває імена
суддів, які розглядають кримінальні справи або винесли вироки сьогоднішнім жертвам
політичних переслідувань в Криму. Інформація містить вказівку на номер та унікальний
ідентифікатор справи у суді.
Мета цієї роботи – притягнути суддів, які винесли вироки кримським політичним
в'язням, до відповідальності за порушення прав людини, військові злочини та злочини
проти людяності за допомогою українських правоохоронних органів або міжнародних
механізмів (Міжнародний кримінальний суд, механізми універсальної юрисдикції та
міжнародних санкцій).

У цьому документі зібрано основну інформацію та висновки на цю тему. Якщо вам
потрібно більше інформації про суддів, перейдіть на посиланнями нижче або напишіть
нам запит на пошту help@krymsos.com.
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1

ВСТУП
З початку окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь у 2014 році
російська федерація поширила своє законодавство на окуповану територію та розпочала
політично мотивовані переслідування всіх, хто виступає проти окупації або висловлює
найменшу незгоду з діями окупаційної влади. Переслідування зазнали кримські татари,
проукраїнські громадяни, незалежні журналісти, громадські активісти, різні релігійні
групи та інші особи. За даними КримSOS, на сьогоднішній день окупаційна влада веде
політично мотивовані кримінальні переслідування 140 осіб.
Ці політично мотивовані переслідування ведуться з численними процесуальними
порушеннями, у тому числі порушенням права на справедливий суд. Нерідко можна
зіштовхнутися з «підкиданням/фальсифікацією» доказів, примусовим наданням свідчень
під тортурами або в нелюдськими й принижуючими людську гідність умовами утримання.
Також багатьох політв’язнів етапують у російську федерацію, що порушує міжнародне
гуманітарне право й ускладнює доступ адвокатів та сімей до них.
Судді відіграють важливу роль у політично мотивованому ув'язненні громадян
України в окупованому Криму та російській федерації. Виносячи політично упереджений
обвинувальний вирок «іменем російської федерації», судді безпосередньо причетні до
низки порушень норм міжнародного права.
На жаль, на сьогоднішній день проти вкрай небагатьох із суддів, причетних до
цих політично мотивованих переслідувань, запроваджено санкції або вжито інших
заходів притягнення до відповідальності.
У зв'язку з цим виникає необхідність ідентифікувати російських суддів та їхніх
кримських колег, причетних до згаданих порушень прав людини, та надалі притягти їх до
відповідальності за допомогою українських правоохоронних органів чи міжнародних
механізмів (Міжнародний кримінальний суд, універсальна юрисдикція, міжнародні
санкції).

2

ПОЛІТИЧНІ В’ЯЗНІ
За даними КримSOS, на сьогоднішній день (кінець квітня 2022 року) жертвами
політично мотивованих кримінальних переслідувань є 140 осіб (серед них кримських
татар – 103). З них у місцях несвободи перебуває 122 особи (серед них кримських татар –
97).
З 2014 року політично вмотивованих переслідувань зазнали наступні категорії
людей: особи, які не згодні з окупацією і висловлюють проукраїнські політичні погляди;
працівники ЗМІ та незалежні журналісти; кримські татари; особи, які переслідуються за
релігійною ознакою; особи, які виступають за збереження української мови, культури та
ідентичності.
Найчастішим звинуваченням є нібито приналежність до партії «Хізб ут-Тахрір»1. По
цим справам проходять 85 осіб, 81 з яких перебувають в місцях несвободи.
14 Свідків Єгови2 зазнали політичного мотивованого кримінального
переслідування за звинуваченням у нібито організації або причетності до екстремістської
діяльності. 4 з них перебувають у місцях несвободи, 10 – під домашнім арештом.
За звинуваченням про нібито причетність до батальйону Номана Челебіджіхана 3
проходить 10 осіб.
Звинувачення у нібито шпигунстві чи державній зраді було висунуто 8 людям.
Підставою для розмежування цих звинувачень є критерій, чи людина отримала
російський «паспорт» після окупації Криму в 2014 році.
8 людям було пред'явлено обвинувачення у нібито диверсійній діяльності.
За різними звинуваченнями (частіше за нібито виготовлення, зберігання,
транспортування вибухових речовин) жертвами політично мотивованих переслідувань
сьогодні є 14 журналістів.

1

«Хізб ут-Тахрір» - ненасильницька міжнародна ісламська організація, створена на початку 50-х років
минулого століття на Близькому Сході, яка виступає за створення всесвітнього ісламського Халіфату - набула
широкого поширення в колишніх радянських республіках (Узбекистан, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан,
Україна, Азербайджан). У росії 14 лютого 2003 року Верховний Суд визнав «Хізб ут-Тахрір» терористичною
ісламською організацією та заборонив її діяльність на території росії (і, відповідно, на території окупованого
Криму).
Доступ онлайн: < https://memohrc.org/ru/special-projects/presledovanie-organizacii-hizb-ut-tahrir >.
2
У росії (прим. і відповідно на території окупованого Криму) ведеться кампанія переслідування свідків
Єгови, що набула широкомасштабного характеру після того, як Верховний Суд росії 20 квітня 2017 року виніс
рішення про визнання Управлінського центру свідків Єгови в росії екстремістською організацією.
Доступ
онлайн:
<
https://memohrc.org/ru/special-projects/spisok-presleduemyh-po-obvineniyu-vprinadlezhnosti-k-svidetelyam-iegovy >.
3
Батальйон імені Номана Челебіджихана був створений учасниками акції «Громадянська блокада Криму»,
які виступали за припинення товарного сполучення з Кримом та у вересні 2015 року блокували пропускні
пункти.
Доступ онлайн: < https://adcmemorial.org/novosti/na-okkupirovannoj-rossijskoj-armiej-territorii-ukrainyprodolzhayutsya-presledovaniya-krymskih-tatar-i-nasilstvennye-ischeznoveniya/>.

3

4

Важливо звернути увагу, що у всіх вищезазначених та інших випадках політично
мотивованих переслідувань ми використовуємо слово «нібито», оскільки ці
переслідування часто ведуться з підкиданням або фальсифікацією доказів, частими
процесуальними порушеннями та позбавленням права на справедливий суд. У ряді
випадків свідчення були отримані із застосуванням катувань, а ув'язнені, що перебувають
у місцях позбавлення волі, піддаються нелюдському і принижуючому людську гідність
поводженню. На деяких політв'язнів чиниться тиск шляхом поміщення їх у штрафний
ізолятор або до медичних закладів з метою проходження примусової психіатричної
експертизи.
У зв'язку з цим, розділяючи цінність права на справедливий суд, належні умови
утримання, відсутність дискримінації, так само як і інших прав людини — КримSOS не
може визнати, що ці кримінальні переслідування не проводяться виключно з політичних
мотивів і ґрунтуються на належно підготовлених матеріалах справи.
У таблиці нижче представлена інформація про осіб, які зазнали політично
мотивованих переслідувань, дата їх затримання, пред'явлене звинувачення, а також
унікальний ідентифікатор та номер кримінальної справи (за винятком випадків, де у
даний момент їх було неможливо визначити).
ПІБ

Обвинувачення/Підозра

Номер справи 1ша інст.

Унікальний
ідентифікат
ор справи

Вирок

1 Абдулвапов Аметхан

частина 2 статті 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності
терористичної організації")

2 Абдулгазієв Тофік

ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності терористичної
організації"), ст. 278 КК РФ ("Приготування до
насильницького захоплення влади організованою групою за
попередньою змовою")

СПРАВА № 114/2022 (152/2021; 1150/2020;)

61OV000001-2020000134-31

вирок не
оголошено

3 Абдулганієв Ескандер

ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності терористичної
організації")

СПРАВА № 125/2020 (1137/2019;)

61OV000001-2019000138-03

вирок
оголошено

4 Абдулкадиров Владлен

ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності терористичної
організації"), ст. 278 КК РФ ("Приготування до
насильницького захоплення влади організованою групою за
попередньою змовою")

СПРАВА № 114/2022 (152/2021; 1150/2020;)

61OV000001-2020000134-31

вирок не
оголошено

5 Абдуллаєв Заур

частина 2 статті 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності
терористичної організації")

6 Абдуллаєв Іззет

ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності терористичної
організації"), ст. 278 КК РФ ("Приготування до
насильницького захоплення влади організованою групою за
попередньою змовою")

СПРАВА № 114/2022 (152/2021; 1150/2020;)

61OV000001-2020000134-31

вирок не
оголошено

7 Абдуллаєв Теймур

ч. 1 ст. 205.5 КК РФ ("Організація діяльності терористичної
організації")

СПРАВА № 117/2019 (194/2018;)

61OV000001-2018000075-79

вирок
оголошено

8 Абдуллаєв Узеір

ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності терористичної
організації")

СПРАВА № 117/2019 (194/2018;)

61OV000001-2018000075-79

вирок
оголошено

9 Абдурахманов Меджит

ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності терористичної
організації"), ст. 278 КК РФ ("Приготування до
насильницького захоплення влади організованою групою за
попередньою змовою")

СПРАВА № 114/2022 (152/2021; 1150/2020;)

61OV000001-2020000134-31

вирок не
оголошено

ч. 2 ст. 282.2 КК РФ ("Участь у діяльності екстремістської
організації")

СПРАВА № 11/2019 (120/2018;)

91OS000001-2018000078-72

вирок
оголошено

10 Абдурахманов Талят

вирок не
оголошено

вирок не
оголошено

11 Абільтаров Рустем

ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності терористичної
організації"), ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 30, ст. 278 КК РФ
("Приготування до насильницького захоплення влади
організованою групою за попередньою змовою")

СПРАВА № 142/2018

61OV000001-2018000016-62

вирок
оголошено

12 Аблямітов Меджит

ч. 2 ст. 208 КК РФ (участь у збройному формуванні)

СПРАВА № 19/2021 (1163/2020;)

91RS001301-2020001719-93

вирок
оголошено

13 Абсеітов Зеврі

ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності терористичної
організації"), ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 30, ст. 278 КК РФ
("Приготування до насильницького захоплення влади
організованою групою за попередньою змовою")

СПРАВА № 142/2018

61OV000001-2018000016-62

вирок
оголошено

14 Абхаіров Арсен

ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності терористичної
організації")

СПРАВА № 125/2020 (1137/2019;)

61OV000001-2019000138-03

вирок
оголошено

15 Адилов Білял

ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності терористичної
організації"), ст. 278 КК РФ ("Приготування до
насильницького захоплення влади організованою групою за
попередньою змовою")

СПРАВА № 114/2022 (152/2021; 1150/2020;)

61OV000001-2020000134-31

вирок не
оголошено

16 Айвазов Раім

ч. 1 ст. 205.5 КК РФ ("Організація діяльності терористичної
організації"), ст. 278 КК РФ ("Приготування до
насильницького захоплення влади організованою групою за
попередньою змовою")

СПРАВА № 111/2022 (149/2021; 1147/2020;)

61OV000001-2020000131-40

вирок
оголошено

17 Алієв Муслім

ч. 1 ст. 205.5 КК РФ ("Організація діяльності терористичної
організації"), ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 30, ст. 278 КК РФ
("Приготування до насильницького захоплення влади
організованою групою за попередньою змовою")

СПРАВА № 143/2019

61OV000001-2017000115-40

вирок
оголошено

18 Алімов Рефат

ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності терористичної
організації"), ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 30, ст. 278 КК РФ
("Приготування до насильницького захоплення влади
організованою групою за попередньою змовою")

СПРАВА № 143/2019

61OV000001-2017000115-40

вирок
оголошено

19 Аметов Енвер

ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності терористичної
організації"), ст. 278 КК РФ ("Приготування до
насильницького захоплення влади організованою групою за
попередньою змовою")

СПРАВА № 115/2022 (153/2021; 1151/2020;)

61OV000001-2020000135-28

вирок не
оголошено

20 Аметов Ільвер

ст.222 ч.1 КК РФ

СПРАВА № 16/2021 (174/2020;)

91RS002101-2020000746-66

вирок
оголошено

21 Аріфмеметов Осман

ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності терористичної
організації"), ст. 278 КК РФ ("Приготування до
насильницького захоплення влади організованою групою за
попередньою змовою")

СПРАВА № 115/2022 (153/2021; 1151/2020;)

61OV000001-2020000135-28

вирок не
оголошено

22 Асанов Марлен
(Сулейман)

Ч. 1 ст. 205.5 КК РФ ("Організація діяльності терористичної
організації"),
ст. 278 КК РФ ("Приготування до насильницького захоплення
влади організованою групою за попередньою змовою")

СПРАВА № 111/2020 (198/2019;)

61OV000001-2019000097-29

вирок
оголошено

23 Ахтемов Азіз

ст.222.1 ч.4; ст.226.1 ч.3; ст.281 ч.2 п.п.а,б КК РФ

СПРАВА № 15/2022

91OS000001-2022000029-89

вирок не
оголошено

24 Ахтемов Асан

ст.222.1 ч.4; ст.226.1 ч.3; ст.281 ч.2 п.п.а,б КК РФ

СПРАВА № 15/2022

91OS000001-2022000029-89

вирок не
оголошено

25 Базаров Фарход

ч. 1 ст. 205.5 КК РФ ("Організація діяльності терористичної
організації"), ст. 278 КК РФ ("Приготування до
насильницького захоплення влади організованою групою за
попередньою змовою")

СПРАВА № 111/2022 (149/2021; 1147/2020;)

61OV000001-2020000131-40

вирок
оголошено

26 Бекіров Акім

ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності терористичної
організації"), ст. 278 КК РФ ("Приготування до
насильницького захоплення влади організованою групою за
попередньою змовою")

СПРАВА № 112/2022 (150/2021; 1148/2020;)

61OV000001-2020000132-37

вирок
оголошено

27 Бекіров Джеббар

частина 1 статті 205.5 КК РФ ("створення осередку "Хізб утТахрір")

28 Бекіров Інвер

ч. 1 ст. 205.5 КК РФ ( "Організація діяльності терористичної
організації"), ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 30, ст. 278 КК РФ
("Приготування до насильницького захоплення влади
організованою групою за попередньою змовою")

вирок не
оголошено
СПРАВА № 143/2019

61OV000001-2017000115-40

вирок
оголошено

5

29 Бекіров Ремзі

ч. 1 ст. 205.5 КК РФ ("Організація діяльності терористичної
організації"), ст. 278 КК РФ ("Приготування до
насильницького захоплення влади організованою групою за
попередньою змовою")

СПРАВА № 111/2022 (149/2021; 1147/2020;)

61OV000001-2020000131-40

вирок
оголошено

30 Бектемиров Вадим

ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності терористичної
організації")

СПРАВА № 121/2022 (176/2021;)

61OV000001-2021000025-83

вирок
оголошено

31 Белялов Мемет

ч. 1 ст. 205.5 КК РФ ("Організація діяльності терористичної
організації"), ст. 278 КК РФ ("Приготування до
насильницького захоплення влади організованою групою за
попередньою змовою")

СПРАВА № 111/2020 (198/2019;)

61OV000001-2019000097-29

вирок
оголошено

32 Бессарабов Олексій

ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 281 (приготування до диверсії у
складі організованої групи), ч. 3. ст. 222.1 (Незаконне
зберігання саморобних вибухових пристроїв у складі
організованої групи)

СПРАВА № 22/2019 (27/2018;)

92OS000001-2018000002-81

вирок
оголошено

33 Виговський Валентин

ст. 276 КК РФ ("Шпигунство")

СПРАВА № 278/2015

91OS000001-2019000072-09

вирок
оголошено

34 Газієв Сервет

ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності терористичної
організації"), ст. 278 КК РФ ("Приготування до
насильницького захоплення влади організованою групою за
попередньою змовою")

СПРАВА № 113/2022 (151/2021; 1149/2020;)

61OV000001-2020000133-34

вирок не
оголошено

35 Гафаров Джемиль

ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності терористичної
організації"), ст. 278 КК РФ ("Приготування до
насильницького захоплення влади організованою групою за
попередньою змовою")

СПРАВА № 113/2022 (151/2021; 1149/2020;)

61OV000001-2020000133-34

вирок не
оголошено

36 Гафаров Ділявер

ч. 2 ст. 208 КК РФ (участь у збройному формуванні)

СПРАВА № 128/2018

91RS001301-2019000586-81

вирок
оголошено

37 Герасимов Артем

ч.1 ст. 282.2 КК РФ ("Організація діяльності екстремістської
організації")

СПРАВА № 117/2020 (1376/2019;)

91RS002401-2019003774-22

вирок
оголошено

38 Гугурик Рустем

ч. 2 статті 208 КК РФ («Участь у збройному формуванні, не
передбаченому федеральним законом, а також участь на
території іноземної держави у збройному формуванні, не
передбаченому законодавством цієї держави, з метою, що
суперечить інтересам Російської Федерації»)

39 Давиденко Костянтин

ст. 276 КК РФ ("Шпигунство")

СПРАВА № 19/2019

91OS000001-2019000072-09

вирок
оголошено

40 Дегерменджи Бекір

ч. 2 ст. 163 КК РФ ("Вимагання, вчинене групою осіб")

СПРАВА № 128/2019 (1409/2018;)

91RS000201-2018005633-57

вирок
оголошено

41 Джаппаров Айдер

ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності терористичної
організації")

СПРАВА № 115/2021 (160/2020;)

61OV000001-2020000034-40

вирок
оголошено

42 Джелял Наріман

ст.222.1 ч.4; ст.226.1 ч.3; ст.281 ч.2 п.п.а,б КК РФ

СПРАВА № 15/2022

91OS000001-2022000029-89

вирок не
оголошено

43 Джемаденов Емиль

ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності терористичної
організації")

СПРАВА № 117/2019 (194/2018;)

61OV000001-2018000075-79

вирок
оголошено

44 Джеппаров Арсен

ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності терористичної
організації"), ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 30, ст. 278 КК РФ
("Приготування до насильницького захоплення влади
організованою групою за попередньою змовою")

СПРАВА № 143/2019

61OV000001-2017000115-40

вирок
оголошено

45 Довгопола Галина

Ст. 275 КК РФ (""Державна зрада"")

СПРАВА № 21/2021

92OS000001-2021000005-23

вирок
оголошено

46 Дубовенко Олександр

ч. 1 ст. 282.2 КК РФ (організація екстремістської діяльності)

47 Дудка Володимир

ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 281 (приготування до диверсії у
складі організованої групи), ч. 3. ст. 222.1 (Незаконне
зберігання саморобних вибухових пристроїв у складі
організованої групи)

вирок не
оголошено

вирок не
оголошено
СПРАВА № 22/2019 (27/2018;)

92OS000001-2018000002-81

вирок
оголошено
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48 Емирусеінов Рустем

ч. 1 ст. 205.5 КК РФ ("Організація діяльності терористичної
організації")

СПРАВА № 125/2020 (1137/2019;)

61OV000001-2019000138-03

вирок
оголошено

49 Еюпов Азамат

ч. 1 ст. 205.5 КК РФ ("Організація діяльності терористичної
організації")

СПРАВА № 134/2022 (1130/2021;)

61OV000001-2021000083-06

вирок не
оголошено

50 Єсипенко Владислав

ч.1. ст. 223.1 КК РФ ("Незаконне виготовлення вибухових
речовин, а також незаконні виготовлення, переробка або
ремонт вибухових пристроїв"), ст. 276 КК РФ ("Шпигунство")

СПРАВА № 120/2022 (1382/2021;)

91RS001901-2021003575-43

вирок
оголошено

51 Жильцов Петро

організація діяльності екстремістської організації (ч.1 ст.
282.2 КК РФ) та фінансування екстремістської діяльності (ч. 1
ст. 282.3 КК РФ).

52 Жуков Євген

ч.1 ст. 282.2 КК РФ ("Організація діяльності екстремістської
організації")

СПРАВА № 113/2022 (1228/2021;)

92RS000401-2021001727-52

вирок не
оголошено

53 Захтей Андрій

ст. 30, за п." "а"" ч. 2 ст.281 КК РФ (Підготовка диверсії);
ст.324 КК РФ (незаконне придбання російського паспорта)

СПРАВА № 16/2018

91OS000001-2018000004-03

вирок
оголошено

54 Зейтуллаєв Руслан

ч.1 ст. 205.5 КК РФ ("Організація діяльності терористичної
організації")

СПРАВА № 139/2016

61OV000001-2016000062-86

вирок
оголошено

55 Зекирʼяєв Сервер

ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності терористичної
організації"); ст. 278 КК РФ ("Приготування до
насильницького захоплення влади організованою групою за
попередньою змовою")

СПРАВА № 111/2020 (198/2019;)

61OV000001-2019000097-29

вирок
оголошено

56 Зіядинов Еміль

ч. 1 ст. 205.5 КК РФ ("Організація діяльності терористичної
організації")

СПРАВА № 118/2022 (165/2021;)

61OV000001-2021000012-25

вирок
оголошено

57 Ібрагімов Ернест

ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності терористичної
організації")

СПРАВА № 128/2022 (1114/2021;)

61OV000001-2021000065-60

вирок не
оголошено

58 Ібрагімов Ісмет

ч. 1 ст. 205.5 КК РФ ("Організація діяльності терористичної
організації")

СПРАВА № 117/2022 (162/2021;)

61OV000001-2021000007-40

вирок не
оголошено

59 Ібрагімов Тимур

ч. 1 ст. 205.5 КК РФ ("Організація діяльності терористичної
організації"), ст. 278 КК РФ ("Приготування до
насильницького захоплення влади організованою групою за
попередньою змовою")

СПРАВА № 111/2020 (198/2019;)

61OV000001-2019000097-29

вирок
оголошено

60 Ібраімов Арсен

ч. 2 статті 208 КК РФ («Участь у збройному формуванні, не
передбаченому федеральним законом, а також участь на
території іноземної держави у збройному формуванні, не
передбаченому законодавством цієї держави, з метою, що
суперечить інтересам російської федерації»)

61 Ізетов Різа

ч. 1 ст. 205.5 КК РФ ("Організація діяльності терористичної
організації"), ст. 278 КК РФ ("Приготування до
насильницького захоплення влади організованою групою за
попередньою змовою")

СПРАВА № 111/2022 (149/2021; 1147/2020;)

61OV000001-2020000131-40

вирок
оголошено

62 Ісмаілов Рустем

ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності терористичної
організації")

СПРАВА № 117/2019 (194/2018;)

61OV000001-2018000075-79

вирок
оголошено

63 Кадиров Едем

ч. 2 ст. 208 КК РФ (участь у збройному формуванні)

СПРАВА № 179/2019

91RS001301-2019000585-84

вирок
оголошено

64 Кантіміров Ельдар

ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності терористичної
організації")

СПРАВА № 116/2021 (161/2020;)

61OV000001-2020000035-37

вирок
оголошено

65 Каракашев Євген

ч. 2 ст. 205.2 КК РФ ("Публічні заклики до здійснення
терористичної діяльності, публічне виправдання тероризму
або пропаганда тероризму"); також обвинувачення за ч.1 ст.
282 КК РФ ("Публічні заклики до ненависті та приниження
людської гідності").

СПРАВА № 127/2019

61OV000001-2019000004-17

вирок
оголошено

66 Карімов Алім

ч. 2 ст. 205.5 ("Участь у діяльності терористичної організації"),
ст. 278 КК РФ ("Приготування до насильницького захоплення
влади організованою групою за попередньою змовою")

СПРАВА № 113/2022 (151/2021; 1149/2020;)

61OV000001-2020000133-34

вирок не
оголошено

вирок не
оголошено

вирок не
оголошено
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67 Кашук Денис

ст. 222 КК РФ ("Незаконне придбання, передача, збут,
зберігання або носіння зброї, її основних частин"), ст. 222.1
КК РФ ("Незаконне придбання, передача, збут, зберігання
або носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв"),
ч.1 ст. 226.1 КК РФ (контрабанда вибухових речовин).

СПРАВА № 136/2020

91RS000501-2020000151-80

вирок
оголошено

68 Коломиєць Андрій

ч. 3 ст. 30 пп "а", "б", "е", "л" ч. 2 ст. 105 ("Замах на вбивство
двох осіб у зв'язку із здійсненням їхньої службової
діяльності, вчинене загальнонебезпечним способом, за
мотивами політичної та ідеологічної ненависті") та за ч. 2 ст.
228 ("Незаконні придбання, зберігання, перевезення без
мети збуту рослин, що містять наркотичні засоби або
психотропні речовини, або їх частин, що містять наркотичні
засоби або психотропні речовини, у великому розмірі") КК
РФ
Фактично визнаний винним у тому, що кидав коктейлі
Молотова у Беркут.

СПРАВА № 153/2016

91RS000201-2016014084-86

вирок
оголошено

69 Кубедінов Арсен

ч. 2 ст. 282.2 КК РФ ("Участь у діяльності екстремістської
організації")

СПРАВА № 11/2019 (120/2018;)

91OS000001-2018000078-72

вирок
оголошено

70 Кузьо Дарʼя

282.3 (1), 282.2 (1) КК РФ

вирок не
оголошено

71 Кузьо Тарас

ч. 1 ст. 282.2 КК РФ ("Організація діяльності екстремістської
організації")

вирок не
оголошено

72 Куку Емир-Усеін

ч. 2 ст. 205.5 УК РФ("Участь у діяльності терористичної
організації"), ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 30, ст. 278 КК РФ
("Приготування до насильницького захоплення влади
організованою групою за попередньою змовою")

73 Литвинюк Олександр

ч. 1 ст. 282.2 КК Росії (організація екстремістської діяльності)

74 Лімешко Геннадій

ч. 2 ст. 223.1 КК РФ (Незаконне виготовлення вибухового
пристрою, скоєні групою осіб за попередньою змовою)

75 Люлін Сергій

282.2 (1) КК РФ

76 Маладика Володимир

ч.1 ст. 282.2 КК РФ ("Організація діяльності екстремістської
організації")

СПРАВА № 113/2022 (1228/2021;)

92RS000401-2021001727-52

вирок не
оголошено

77 Мамутов Айдин

ч. 2 ст. 208 КК РФ (участь у збройному формуванні)

СПРАВА № 1258/2019

91RS000201-2019004267-97

вирок
оголошено

78 Мамутов Енвер

ч. 1 ст. 205.5 КК РФ ( "Організація діяльності терористичної
організації"), ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 30, ст. 278 КК РФ
("Приготування до насильницького захоплення влади
організованою групою за попередньою змовою")

СПРАВА № 142/2018

61OV000001-2018000016-62

вирок
оголошено

79 Машаріпов Юнус

ч. 1 ст. 222.1 КК РФ ("Незаконне придбання, зберігання та
носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв")

СПРАВА № 114/2020 (1308/2019;)

91RS002401-2018000222-89

вирок
оголошено

СПРАВА № 143/2019

61OV000001-2017000115-40

вирок
оголошено

вирок не
оголошено
СПРАВА № 128/2018

91RS002101-2018000020-78

вирок
оголошено
вирок не
оголошено

Знято судом: звинувачення за ч. 1 ст. 223.1 КК РФ (Незаконне
виготовлення вибухового пристрою")
80 Межмедінов Наріман

ч. 2 ст. 208 КК РФ (участь у збройному формуванні)

СПРАВА № 144/2020

91RS002301-2020000405-13

вирок
оголошено

81 Меметов Ремзі

ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності терористичної
організації"), ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 30, ст. 278 КК РФ
("Приготування до насильницького захоплення влади
організованою групою за попередньою змовою")

СПРАВА № 142/2018

61OV000001-2018000016-62

вирок
оголошено

82 Месутов Руслан

ч. 1 ст. 205.5 ("Організація діяльності терористичної
організації")

СПРАВА № 116/2021 (161/2020;)

61OV000001-2020000035-37

вирок
оголошено

83 Муедінов Яшар

ч. 2 ст. 205.5 ("Участь у діяльності терористичної організації"),
ст. 278 КК РФ ("Приготування до насильницького захоплення
влади організованою групою за попередньою змовою")

СПРАВА № 115/2022 (153/2021; 1151/2020;)

61OV000001-2020000135-28

вирок не
оголошено

84 Мурасов Рустем

частина 2 статті 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності
терористичної організації")

вирок не
оголошено
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85 Муратов Зекірʼя

ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності терористичної
організації")

СПРАВА № 19/2022 (140/2021; 1132/2020;)

61OV000001-2020000115-88

вирок
оголошено

86 Муртаза Сейран

ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності терористичної
організації"), ст. 278 КК РФ ("Приготування до
насильницького захоплення влади організованою групою за
попередньою змовою")

СПРАВА № 113/2022 (151/2021; 1149/2020;)

61OV000001-2020000133-34

вирок не
оголошено

87 Мустафаєв Марлен

частина 1 статті 205.5 КК РФ ("Організація діяльності
терористичної організації")

88 Мустафаєв Сейран

ч. 2 ст. 282.2 КК РФ ("Участь у діяльності екстремістської
організації")

СПРАВА № 11/2019 (120/2018;)

91OS000001-2018000078-72

вирок
оголошено

89 Мустафаєв Сервер

ч. 2 ст. 205.5 ("Участь у діяльності терористичної організації"),
ст. 278 КК РФ ("Приготування до насильницького захоплення
влади організованою групою за попередньою змовою")

СПРАВА № 111/2020 (198/2019;)

61OV000001-2019000097-29

вирок
оголошено

90 Нагаєв Руслан

ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності терористичної
організації")

СПРАВА № 116/2021 (161/2020;)

61OV000001-2020000035-37

вирок
оголошено

91 Насрулла Сейдалієв

ч. 2 статті 208 КК РФ («Участь у збройному формуванні, не
передбаченому федеральним законом, а також участь на
території іноземної держави у збройному формуванні, не
передбаченому законодавством цієї держави, з метою, що
суперечить інтересам Російської Федерації»)

92 Омеров Енвер

ч. 1 ст. 205.5 КК РФ ("Організація діяльності терористичної
організації")

СПРАВА № 115/2021 (160/2020;)

61OV000001-2020000034-40

вирок
оголошено

93 Омеров Різа

ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності терористичної
організації")

СПРАВА № 115/2021 (160/2020;)

61OV000001-2020000034-40

вирок
оголошено

94 Османов Ансар

частина 1 статті 205.5 Кримінального кодексу Росії
("Організація діяльності терористичної організації")

95 Османов Ерфан

ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності терористичної
організації"), ст. 278 КК РФ ("Приготування до
насильницького захоплення влади організованою групою за
попередньою змовою")

96 Османов Рустем

ч. 2 статті 208 КК РФ («Участь у збройному формуванні, не
передбаченому федеральним законом, а також участь на
території іноземної держави у збройному формуванні, не
передбаченому законодавством цієї держави, з метою, що
суперечить інтересам Російської Федерації»)

вирок не
оголошено

97 Пападопулу Людвіка

Ст. 128.1 КК РФ ("Наклеп")

вирок не
оголошено

98 Пархоменко Леонід

Ст. 275 КК РФ (""Державна зрада"")

СПРАВА № 179/2018

61OV000001-2018000098-10

вирок
оголошено

99 Приходько Олег

ч.1 ст. 223.1 КК РФ ("Незаконне виготовлення вибухових
речовин"), ст. 205 ("Терористичний акт"), ч. 1 ст. 222.1
("Незаконні придбання, передача, збут, зберігання,
перевезення або носіння вибухових речовин або вибухових
пристроїв") КК РФ

СПРАВА № 18/2021 (148/2020;)

61OV000001-2020000021-79

вирок
оголошено

100 Саганджи Февзі

ч. 2 ст. 208 КК РФ (участь у збройному формуванні)

СПРАВА № 14/2019 (1189/2018;)

91RS001401-2018002033-36

вирок
оголошено

101 Сакада Володимир

ч.1 ст. 282.2 КК РФ ("Організація діяльності екстремістської
організації")

СПРАВА № 113/2022 (1228/2021;)

92RS000401-2021001727-52

вирок не
оголошено

102 Саледінов Айдер

ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності терористичної
організації")

СПРАВА № 117/2019 (194/2018;)

61OV000001-2018000075-79

вирок
оголошено

103 Салієв Сейран

ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності терористичної
організації"); ст. 205.2 ("Публічні заклики до здійснення
терористичної діяльності, публічне виправдання тероризму
або пропаганда тероризму з використанням мережі
"Інтернет""; ст. 278 КК РФ, ("Приготування до
насильницького захоплення влади організованою групою за
попередньою змовою"))

СПРАВА № 111/2020 (198/2019;)

61OV000001-2019000097-29

вирок
оголошено

вирок не
оголошено

вирок не
оголошено

вирок не
оголошено
СПРАВА № 113/2022 (151/2021; 1149/2020;)

61OV000001-2020000133-34

вирок не
оголошено

9
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104 Сейдаметов Ленур

ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності терористичної
організації")

СПРАВА № 138/2022 (1146/2021;)

61OV000001-2021000099-55

вирок
оголошено

105 Сейтабдієв Сейтвелі

ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності терористичної
організації"), ст. 278 КК РФ ("Приготування до
насильницького захоплення влади організованою групою за
попередньою змовою")

СПРАВА № 112/2022 (150/2021; 1148/2020;)

61OV000001-2020000132-37

вирок
оголошено

106 Сейтмеметов Рустем

ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності терористичної
організації")

СПРАВА № 134/2021 (1124/2020;)

61OV000001-2020000106-18

вирок
оголошено

107 Сейтосманов Енвер

ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності терористичної
організації")

СПРАВА № 169/2019

61OV000001-2019000060-43

вирок
оголошено

108 Сейтосманов Ернест

ч.1 статті 205.5 КК РФ ("Організація діяльності терористичної
організації")

109 Сейтумеров Осман

ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності терористичної
організації")

СПРАВА № 134/2021 (1124/2020;)

61OV000001-2020000106-18

вирок
оголошено

110 Сейтумеров Сейтумер

ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності терористичної
організації")

СПРАВА № 134/2021 (1124/2020;)

61OV000001-2020000106-18

вирок
оголошено

111 Сейтхалілов Рустем

ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності терористичної
організації"), ст. 278 КК РФ ("Приготування до
насильницького захоплення влади організованою групою за
попередньою змовою")

СПРАВА № 112/2022 (150/2021; 1148/2020;)

61OV000001-2020000132-37

вирок
оголошено

112 Сирук Вадим

ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності терористичної
організації"), ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 30, ст. 278 КК РФ
("Приготування до насильницького захоплення влади
організованою групою за попередньою змовою")

СПРАВА № 143/2019

61OV000001-2017000115-40

вирок
оголошено

113 Сізіков Олександр

ч. 1 ст. 205.5 КК РФ ("Організація діяльності терористичної
організації")

СПРАВА № 154/2022 (1189/2021;)

61OV000001-2021000052-02

вирок не
оголошено

114 Смаілов Едем

ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності терористичної
організації"), ст. 278 КК РФ ("Приготування до
насильницького захоплення влади організованою групою за
попередньою змовою")

СПРАВА № 111/2020 (198/2019;)

61OV000001-2019000097-29

вирок
оголошено

115 Станислав Стеценко
(Худолей)

Ст. 275 КК РФ (""Державна зрада"")

116 Сташевський Віктор

ч.1 ст. 282.2 КК РФ ("Організація діяльності екстремістської
організації")

СПРАВА № 123/2021 (1165/2020;)

92RS000201-2020001344-30

вирок
оголошено

117 Сулейманов Амет

ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності терористичної
організації")

СПРАВА № 134/2021 (1124/2020;)

61OV000001-2020000106-18

вирок
оголошено

118 Сулейманов Ескендер

ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності терористичної
організації")

СПРАВА № 112/2022 (150/2021; 1148/2020;)

61OV000001-2020000132-37

вирок
оголошено

119 Сулейманов Руслан

ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності терористичної
організації"), ст. 278 КК РФ ("Приготування до
насильницького захоплення влади організованою групою за
попередньою змовою")

СПРАВА № 115/2022 (153/2021; 1151/2020;)

61OV000001-2020000135-28

вирок не
оголошено

120 Суфʼянов Алім

ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності терористичної
організації")

СПРАВА № 154/2022 (1189/2021;)

61OV000001-2021000052-02

вирок не
оголошено

121 Таіров Рустем

частина 2 статті 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності
терористичної організації ")

122 Трубач Руслан

ч. 2 ст. 163 КК РФ ("Вимагання, вчинене групою осіб")

СПРАВА № 128/2019 (1409/2018;)

91RS000201-2018005633-57

вирок
оголошено

123 Умеров Шабан

ч. 1 ст. 205.5 КК РФ ("Організація діяльності терористичної
організації"), ст. 278 КК РФ ("Приготування до
насильницького захоплення влади організованою групою за
попередньою змовою")

СПРАВА № 111/2022 (149/2021; 1147/2020;)

61OV000001-2020000131-40

вирок
оголошено

124 Февзієв Раіф

частина 1 статті 205.5 КК РФ ("Організація діяльності
терористичної організації ")

вирок не
оголошено

вирок не
оголошено

вирок не
оголошено

вирок не
оголошено

11

125 Федорів Олег

ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності терористичної
організації")

СПРАВА № 128/2022 (1114/2021;)

61OV000001-2021000065-60

вирок не
оголошено

126 Філатов Сергій

ч.1 ст. 282.2 КК РФ ("Організація діяльності екстремістської
організації")

СПРАВА № 15/2020 (1348/2019;)

91RS000801-2019001881-50

вирок
оголошено

127 Хайрединов Сейран

ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності терористичної
організації")

СПРАВА № 154/2022 (1189/2021;)

61OV000001-2021000052-02

вирок не
оголошено

128 Халілов Ленур

ч. 1 ст. 205.5 КК РФ ("Організація діяльності терористичної
організації")

СПРАВА № 116/2021 (161/2020;)

61OV000001-2020000035-37

вирок
оголошено

129 Чапух Асан

ч. 2 ст. 163 КК РФ ("Вимагання, вчинене групою осіб"), ч. 1, ст.
222 КК РФ ("Зберігання зброї та боєприпасів")

СПРАВА № 128/2019 (1409/2018;)

91RS000201-2018005633-57

вирок
оголошено

130 Шаблій Артем

ч. 2 статті 282.2 КК РФ ("Участь у діяльність екстремістської
організації")

СПРАВА № 15/2022 (1282/2021;)

91RS001201-2021002294-86

вирок
оголошено

131 Шейхалієв Рустем

ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності терористичної
організації"), ст. 278 КК РФ ("Приготування до
насильницького захоплення влади організованою групою за
попередньою змовою")

СПРАВА № 115/2022 (153/2021; 1151/2020;)

61OV000001-2020000135-28

вирок не
оголошено

132 Шиптур Микола

ч.3 ст. 30 та пп. "б" та "е" ч. 2 ст. 105 КК РФ (замах на
вбивство особи у зв'язку із здійсненням цією особою
службової діяльності або виконанням громадського
обов'язку, вчинене суспільно небезпечним способом)
Фактаж: визнаний винним у замаху на представника
самооборони.

СПРАВА № 12/2015 (123/2014;)

92RS000201-2014009184-82

вирок
оголошено

133 Ширинга Костянтин

ст. 276 КК РФ ("Шпигунство")

СПРАВА № 117/2021

91OS000001-2021000292-60

вирок
оголошено

134 Шихаметов Яшар

ч. 2 ст. 205.5 ("Участь у діяльності терористичної організації")

СПРАВА № 137/2022 (1144/2021;)

61OV000001-2021000097-61

вирок не
оголошено

135 Шмідт Ігор

ч.1 ст. 282.2 КК РФ ("Організація діяльності екстремістської
організації")

СПРАВА № 1288/2021

92RS000201-2021001638-37

вирок
оголошено

136 Штибліков Дмитро

ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 281 (Приготування до диверсії у
складі організованої групи), ч. 3 ст. 222 (Незаконне
придбання, зберігання зброї, боєприпасів, вчинене
організованою групою), ч. 3 ст. 222.1 (Незаконне придбання,
зберігання вибухових речовин або пристроїв, вчинене
організованою групою) КК РФ

СПРАВА № 26/2017

92OS000001-2017000005-56

вирок
оголошено

137 Якименко Володимир

ч.5 ст. 228.1 КК РФ ("Незаконне виробництво, збут або
пересилання наркотичних засобів"); КК РФ ч.4. ст. 229.1 КК
РФ ("Контрабанда наркотичних засобів")

СПРАВА № 17/2018

91OS000001-2018000005-97

вирок
оголошено

138 Ялкабов Тимур

ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності терористичної
організації")

СПРАВА № 138/2022 (1146/2021;)

61OV000001-2021000099-55

вирок
оголошено

139 Яніков Асан

ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності терористичної
організації"), ст. 278 КК РФ ("Приготування до
насильницького захоплення влади організованою групою за
попередньою змовою")

СПРАВА № 112/2022 (150/2021; 1148/2020;)

61OV000001-2020000132-37

вирок
оголошено

140 Яцкін Іван

Ст. 275 КК РФ ("Державна зрада")

СПРАВА № 110/2021

91OS000001-2021000118-97

вирок
оголошено

12

СУДДІ
Ми змогли ідентифікувати 42 судді, причетних до 125 кримінальних політично
мотивованих переслідувань у Криму. По 15 особам або ще не призначені судді, які
розглядатимуть справу по суті, або на даний момент ми не маємо можливості визначити
призначеного суддю.
З ідентифікованих суддів: 26 – «судді» на території Криму, 18 – судді на території
рф. Мінімум 15 із кримських суддів — посприяли окупаційній владі: вони або змінили
присязі у 2014 році і перейшли під керівництво окупаційної влади, або це громадяни
України, які стали суддями в Криму після 2014 року, прийнявши присягу «судді рф».
У таблиці представлені суди, у яких працюють судді на момент розгляду справи та
винесення вироку.
Суд першої інстанції4

Суддя 1-ї інстанції

Крим

Армянський міський суд

Ліхачова Лариса Олексіївна*

Крим

Армянський міський суд

Феденєва Тетяна Миколаївна

Крим

Верховний Суд Республіки Крим

Зіньков Віктор Іванович*

Крим

Верховний Суд Республіки Крим

Палій Андрій Юрійович

Крим

Верховний Суд Республіки Крим

Погребняк Сергій Миколайович*

Крим

Верховний Суд Республіки Крим

Хіневич Алла Миколаївна*

Крим

Гагарінський районний суд м. Севастополя

Крилло Павло Валерійович

Крим

Гагарінський районний суд м. Севастополя

Сібул Володимир Олександрович

Крим

Гагарінський районний суд м. Севастополя

Тумайкіна Людмила Петрівна

Крим

Джанкойський районний суд

Єрмакова Марія Геннадіївна

Крим

Керченський міський суд

Алтанець Ірина Георгіївна*

Крим

Київський районний суд м. Сімферополя

Бєлоусов Михайло Миколайович*

Крим

Київський районний суд м. Сімферополя

Кузнєцова Ольга Павлівна*

Крим

Кіровський районний суд

Галін Ігор Вікторович

Крим

Кіровський районний суд

Дегтярьов Ігор Олександрович*

Крим

Ленінський районний суд

Удут Іван Михайлович*

Крим

Нахімовський районний суд міста Севастополя

Берднікова Ольга Олександрівна*

Крим

Севастопольський міський суд

Землюков Данил Сергійович

Крим

Севастопольський міський суд

Кожевников Ігор Володимирович

Крим

Севастопольський міський суд

Нікітін Геннадій Володимирович*

Крим

Сімферопольский районний суд

Берберов Длявер Меметович*

Крим

Судакський міський суд

Босі Олена Андріївна

Крим

Судакський міський суд

Риков Євген Геннадійович*

Крим

Чорноморський районний суд

Єрохіна Ірина Валеріївна*

4

Тут і надалі всі державні органи на території окупованого Криму та їхні представники згадуються із застереженням, що вони
перебувають під контролем окупаційної російської влади і не є легітимними з погляду українського та міжнародного права.

Крим

Ялтинський міський суд

Романенко Володимир Вікторович*

Крим

Ялтинський міський суд

Смирнов Сергій Григорович

рф

Московський обласний суд

Старцева Світлана Миколаївна

рф

Південний окружний військовий суд у м.
Ростові-на-Дону

Волков Олег Валерійович

рф

Південний окружний військовий суд у м.
Ростові-на-Дону

Галкін Денис Олександрович

рф

Південний окружний військовий суд у м.
Ростові-на-Дону

Генералов Олександр Васильович

рф

Південний окружний військовий суд у м.
Ростові-на-Дону

Горелов Сергій Михайлович

рф

Південний окружний військовий суд у м.
Ростові-на-Дону

Жидков Станіслав Володимирович

рф

Південний окружний військовий суд у м.
Ростові-на-Дону

Зубаіров Різван Абдуллайович

рф

Південний окружний військовий суд у м.
Ростові-на-Дону

Колесник Анатолій Владиславович

рф

Південний окружний військовий суд у м.
Ростові-на-Дону

Корсаков В’ячеслав Олексійович

рф

Південний окружний військовий суд у м.
Ростові-на-Дону

Костін Ігор Володимирович

рф

Південний окружний військовий суд у м.
Ростові-на-Дону

Кривцов Кирило Миколайович

рф

Південний окружний військовий суд у м.
Ростові-на-Дону

Магомадов Олексій Абдулмажитович

рф

Південний окружний військовий суд у м.
Ростові-на-Дону

Машуков Тимур Хабасович

рф

Південний окружний військовий суд у м.
Ростові-на-Дону

Опанасенко Валерій Сергійович

рф

Південний окружний військовий суд у м.
Ростові-на-Дону

Пліско Роман Костянтинович

рф

Південний окружний військовий суд у м.
Ростові-на-Дону

Сапрунов Роман Вікторович

Символом «*» позначені судді, яких можна ідентифікувати як зрадників присязі
України та сприяючих окупаційній владі.
У таблиці нижче надано інформацію про те, справи яких політв'язнів розглядав чи
розглядає кожен із ідентифікованих суддів, а також який вирок було винесено в рамках
цього переслідування.
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14
Суд 1 інстанції

Армянський міський суд

Суддя 1 інстанції

Ліхачова Лариса Олексіївна

Ім'я
обвинуваченого
Кашук Денис

Вирок

3 роки 8 місяців позбавлення волі в колонії загального режиму

Феденєва Тетяна Миколаївна Дубовенко Олександр

Верховний Суд Республіки Крим

Зіньков Віктор Іванович

06.04.2020

вирок не оголошено

Литвинюк Олександр

вирок не оголошено

Ахтемов Азіз

вирок не оголошено

Ахтемов Асан

вирок не оголошено

Джелял Наріман

вирок не оголошено

Якименко Володимир

15,5 років позбавлення волі

28.03.2018

Палій Андрій Юрійович

Давиденко Костянтин

7 років колонії суворого режиму

06.06.2019

Погребняк Сергій
Миколайович

Абдурахманов Талят

2,5 роки позбавлення волі умовно з 1 роком обмеження волі і з
випробувальним терміном 2 роки

22.01.2019

Захтей Андрій

6,5 років колонії суворого режиму і штраф 220 тисяч рублів

16.02.2018

Кубедінов Арсен

2,5 роки позбавлення волі умовно з 1 роком обмеження волі і з
випробувальним терміном 2 роки

22.01.2019

Мустафаєв Сейран

2,5 роки позбавлення волі умовно з 1 роком обмеження волі і з
випробувальним терміном 2 роки

22.01.2019

Ширинга Костянтин

12 роки позбавлення волі в колонії суворого режиму

14.10.2021

Яцкін Іван

11 років позбавлення волі в колонії суворого режиму и 1 рік обмеження
волі

21.05.2021

Крилло Павло Валерійович

Сташевський Віктор

6,5 років позбавлення волі в колонії загального режиму та 7 років
обмеження на заняття публічною діяльністю пов'язаною з виступами та
публікаціями у ЗМІ, розміщенням матеріалів в інформаційнокомунікаційних мережах, включаючи Інтернет

29.03.2021

Сібул Володимир
Олександрович

Шиптур Микола

9 років колонії суворого режиму

28.04.2015

6 років позбавлення волі в колонії загального режиму. вирок від 22.10.2021

22.10.2021

Хіневич Алла Миколаївна

Гагарінський районний суд м.
Севастополя

Дата
оголошення
вироку

Тумайкіна Людмила Петрівна Шмидт Ігор
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Джанкойський районний суд

Єрмакова Марія Геннадіївна

Філатов Сергій

6 років позбавлення волі у колонії загального режиму

05.03.2020

Керченський міський суд

Алтанець Ірина Георгіївна

Шаблій Артем

2 роки позбавлення волі умовно з випробувальним терміном 3 роки

16.02.2022

Київський районний суд м.
Сімферополя

Бєлоусов Михайло
Миколайович

Дегерменджи Бекір

3 роки позбавлення волі умовно з випробувальним терміном 3 роки

17.04.2019

Коломиєць Андрій

10 років колонії суворого режиму

10.06.2016

Трубач Руслан

3 роки позбавлення волі умовно з випробувальним терміном 3 роки

17.04.2019

Чапух Асан

3,5 роки позбавлення волі умовно з випробувальним терміном 3 роки

17.04.2019

Кузнєцова Ольга Павлівна

Мамутов Айдин

4 роки позбавлення волі

24.07.2019

Галін Ігор Вікторович

Кадиров Едем

4 роки позбавлення волі та 1 рік обмеження волі.

31.05.2019

Дегтярьов Ігор
Олександрович

Аблямітов Меджит

6 років колонії суворого режиму та 1 рік обмеження волі

23.03.2021

Гафаров Ділявер

10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму та 1 рік обмеження
волі

10.05.2018

Ленінський районний суд

Удут Іван Михайлович

Саганджи Февзі

10,5 років позбавлення волі

23.01.2019

Московський обласний суд

Старцева Світлана
Миколаївна

Виговський Валентин

11 років колонії суворого режиму

15.12.2015

Нахімовський районний суд міста
Севастополя

Берднікова Ольга
Олександрівна

Жуков Євген

вирок не оголошено

Маладика Володимир

вирок не оголошено

Сакада Володимир

вирок не оголошено

Кіровський районний суд

Південний окружний військовий
суд у м. Ростові-на-Дону

Волков Олег Валерійович

Айвазов Раім

17 років позбавлення волі, з яких 5 роки у в'язниці

10.03.2022

Базаров Фарход

15 років позбавлення волі, з яких 4 роки та 10 місяців у в'язниці

10.03.2022

Бекіров Ремзі

19 років позбавлення волі, з яких 5 роки у в'язниці

10.03.2022

Ізетов Різа

19 років позбавлення волі, з яких 5 роки у в'язниці

10.03.2022

Умеров Шабан

18 років позбавлення волі, з яких 5 роки у в'язниці

10.03.2022

Галкін Денис Олександрович Ібрагімов Ісмет
Генералов Олександр
Васильович

вирок не оголошено

Бекіров Акім

14 років позбавлення волі

18.03.2022

Каракашев Євген

6 років колонії загального режиму

19.04.2019

Пархоменко Леонід

14 років позбавлення волі

11.12.2018
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Сейтабдієв Сейтвелі

14 років позбавлення волі

18.03.2022

Сейтхалілов Рустем

14 років позбавлення волі

18.03.2022

Сулейманов Ескендер

15 років позбавлення волі

18.03.2022

Яніков Асан

15 років позбавлення волі

18.03.2022

Горелов Сергій Михайлович

Сейтосманов Енвер

17 років колонії суворого режиму, 1 рік обмеження волі

05.12.2019

Жидков Станіслав
Володимирович

Зіядинов Еміль

17 років позбавлення волі

19.04.2022

Зубаіров Різван
Абдуллайович

Абдулгазієв Тофік

вирок не оголошено

Абдулкадиров Владлен

вирок не оголошено

Абдуллаєв Іззет

вирок не оголошено

Абдурахманов Меджит

вирок не оголошено

Адилов Білял

вирок не оголошено

Колесник Анатолій
Владиславович

Асанов Марлен (Сулейман)

19 років позбавлення волі в колонії суворого режиму

16.09.2020

Белялов Мемет

18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму и 1,5 роки обмеження
волі

16.09.2020

Зекирʼяєв Сервер

13 років позбавлення волі в колонії суворого режиму

16.09.2020

Ібрагімов Тимур

17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму и 1,5 роки обмеження
волі

16.09.2020

Мустафаєв Сервер

14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму и 1 рік обмеження
волі

16.09.2020

Салієв Сейран

16 років позбавлення волі в колонії суворого режиму 1 рік обмеження волі

16.09.2020

Смаілов Едем

13 років позбавлення волі в колонії суворого режиму и 1 рік обмеження
волі

16.09.2020

Абдуллаєв Теймур

17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму

18.06.2019

Абдуллаєв Узеір

13 років позбавлення волі в колонії суворого режиму

18.06.2019

Джемаденов Емиль

12 років позбавлення волі в колонії суворого режиму

18.06.2019

Ісмаілов Рустем

14 років позбавлення волі у колонії суворого режиму

18.06.2019

Саледінов Айдер
Корсаков В’ячеслав
Олексійович

Аметов Енвер

вирок не оголошено

Аріфмеметов Осман

вирок не оголошено

Зейтуллаєв Руслан

Костін Ігор Володимирович

Кривцов Кирило
Миколайович

Магомадов Олексій
Абдулмажитович

12 років позбавлення волі в колонії суворого режиму

15 років позбавлення волі в колоніях суворого режиму та 1 рік обмеження
волі

Муедінов Яшар

вирок не оголошено

Сулейманов Руслан

вирок не оголошено

Шейхалієв Рустем

вирок не оголошено

Ібрагімов Ернест

вирок не оголошено
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18.06.2019

07.09.2016

Сейтмеметов Рустем

13 років позбавлення волі в колонії суворого режиму

29.10.2021

Сейтумеров Осман

14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму

29.10.2021

Сейтумеров Сейтумер

17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму

29.10.2021

Сулейманов Амет

12 років позбавлення волі в колонії суворого режиму

29.10.2021

Федорів Олег

вирок не оголошено

Еюпов Азамат

вирок не оголошено

Сізіков Олександр

вирок не оголошено

Суфʼянов Алім

вирок не оголошено

Хайрединов Сейран

вирок не оголошено

Бектемиров Вадим

11 років позбавлення волі в колонии суворого режима

11.02.2022

Приходько Олег

5 років позбавлення волі (з яких 1й рік в тюрмі, 4 роки в колонії суворого
режиму). вирок від 03.03.2021

03.03.2021

Шихаметов Яшар

вирок не оголошено

Машуков Тимур Хабасович

Муратов Зекірʼя

Опанасенко Валерій
Сергійович

Газієв Сервет

вирок не оголошено

Гафаров Джемиль

вирок не оголошено

Карімов Алім

вирок не оголошено

Муртаза Сейран

вирок не оголошено

Османов Ерфан

вирок не оголошено

Пліско Роман Костянтинович

Сапрунов Роман Вікторович

11 років и 6 месяцев позбавлення волі в колонії суворого режиму
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11.02.2022

Абдулганієв Ескандер

12 років позбавлення волі, з яких 2 роки в тюрмі и 10 років в колонії
суворого режиму

03.11.2020

Абільтаров Рустем

8 років 9 місяців колонії суворого режиму та 1 рік обмеження волі

24.12.2018

Абсеітов Зеврі

9 років колонії суворого режиму та 1 рік обмеження волі

24.12.2018

Абхаіров Арсен

13 років позбавлення волі, з яких 2 роки в тюрмі і 11 років в колонії
суворого режиму

03.11.2020

Емирусеінов Рустем

17 років позбавлення волі, з яких 2 роки в тюрмі і 15 років в колонії
суворого режиму

03.11.2020

Мамутов Енвер

16 років 9 місяців колонії суворого режиму та 1 рік 6 місяців обмеження
свободи

24.12.2018

Меметов Ремзі

8 років 6 місяців колонії суворого режиму та 1 рік обмеження свободи

24.12.2018

Алієв Муслім

19 років позбавлення волі у колонії суворого режиму

12.11.2019

Алімов Рефат

8 років позбавлення волі в колонії суворого режиму

12.11.2019

Бекіров Інвер

18 років позбавлення волі у колонії суворого режиму

12.11.2019

Джаппаров Айдер

17 років позбавлення волі (2 роки в тюрмі и 15 років в колонії суворого
режиму)

12.01.2021

Джеппаров Арсен

7 років позбавлення волі у колонії суворого режиму

12.11.2019

Кантіміров Ельдар

12 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з обмеженням волі на
1 рік після звільнення

16.08.2021

Севастопольський міський суд
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Куку Емир-Усеін

12 років позбавлення волі у колонії суворого режиму

12.11.2019

Месутов Руслан

18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з обмеженням волі на
1 рік після звільнення

16.08.2021

Нагаєв Руслан

13 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з обмеженням волі на
1 рік після звільнення

16.08.2021

Омеров Енвер

18 років позбавлення волі (2 роки в тюрмі и 16 років в колонії суворого
режиму

12.01.2021

Омеров Різа

13 років позбавлення волі (2 роки в тюрмі и 11 років в колонії суворого
режиму

12.01.2021

Сейдаметов Ленур

13 років позбавлення волі в колонії суворого режиму

22.03.2022

Сирук Вадим

12 років позбавлення волі у колонії суворого режиму

12.11.2019

Халілов Ленур

18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з обмеженням волі на
1 рік після звільнення

16.08.2021

Ялкабов Тимур

17 лет років позбавлення волі в колонії суворого режиму

22.03.2022

14 років колонії суворого режиму та штраф 300 тис. руб.

04.04.2019

Дудка Володимир

14 років колонії суворого режиму та штраф 350 тис. руб.

04.04.2019

Кожевников Ігор
Володимирович

Довгопола Галина

12 років позбавлення волі в колонії загального режиму і 1 рік обмеження
волі (вирок від 24.03.2021)

24.03.2021

Нікітін Геннадій
Володимирович

Штибліков Дмитро *

5 років колонії суворого режиму і штраф 200 тисяч рублів

16.11.2017

Землюков Данило Сергійович Бессарабов Олексій

Симферопольский районный суд

Берберов Длявер Меметович Єсипенко Владислав

6 років позбавлення волі в колонії загального режиму і штраф 110 тисяч
рублів

16.02.2022

Судакський міський суд

Босі Олена Андріївна

Аметов Ільвер

Обмеження волі на 8 місяців (не залишати м. Судак, нічний домашній
арешт)

14.10.2021

Риков Євген Геннадійович

Лимешко Геннадій

8 років колонії загального режиму

10.05.2018

Чорноморський районний суд

Єрохіна Ірина Валеріївна

Межмедінов Наріман

8 років позбавлення волі

20.07.2020

Ялтинський міський суд

Романенко Володимир
Вікторович

Герасимов Артем

6 років позбавлення волі
Штраф 400 тис.руб (05.03.2020 вирок суду). 04.06.2020 вирок було змінено

05.03.2020

Смирнов Сергій Григорович

Жильцов Петро

вирок не оголошено

Кузьо Дарʼя

вирок не оголошено

Кузьо Тарас

вирок не оголошено

Люлін Сергій

вирок не оголошено

Машаріпов Юнус

"стаціонарне лікування із посиленим спостереженням у психіатричній
лікарні
(раніше - 4 роки колонії загального режиму - вирок відмінено)"
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03.03.2020

* - Після закінчення терміну ув'язнення, Дмитра Штиблікова не було відпущено на волю, а було пред'явлено нове звинувачення в нібито державній зраді. 27 квітня 2022 року Південний
окружний військовий суд Ростова-на-Дону виніс щодо Штиблікова обвинувальний вирок - 19 років та 6 місяців позбавлення волі. Суд розпочав обчислення терміну з 09.11.2016, таким
чином Дмитро Штибліков має провести в ув'язненні ще 14 років.
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ВИСНОВКИ
1. Зі 140 сьогоднішніх політично вмотивованих переслідувань вироки винесено щодо 90
осіб.
2. До реальних термінів ув'язнення було засуджено 81 особу. Сума їх вироків становить
1002 роки та 2 місяці.
3. Судді, які розглядають найбільше політично мотивованих справ (по одній справі може
проходити декілька осіб):

Суд

Південний окружний
військовий суд у м.
Ростові-на-Дону
Південний окружний
військовий суд у м.
Ростові-на-Дону
Південний окружний
військовий суд у м.
Ростові-на-Дону

Суддя

Кількість політично
мотивованих справ

Сапрунов Роман Вікторович

4

Генералов Олександр
Васильович

3

Магомадов Олексій
Абдулмажитович

3

4. Судді, які розглядають (-ли) політичні мотивовані справи проти найбільшої кількості
осіб:
Суд

Суддя

Кількість осіб

Південний окружний
військовий суд у м. Ростовіна-Дону

Сапрунов Роман Вікторович

15

Південний окружний
військовий суд у м. Ростовіна-Дону

Зубаіров Різван Абдуллайович

12

Південний окружний
військовий суд у м. Ростовіна-Дону

Генералов Олександр
Васильович

7

Південний окружний
військовий суд у м. Ростовіна-Дону

Пліско Роман Костянтинович

7

Південний окружний
військовий суд у м. Ростовіна-Дону

Корсаков В’ячеслав
Олексійович

6

Південний окружний
військовий суд у м. Ростовіна-Дону

Костін Ігор Володимирович

6

5. Судді Південного окружного військового суду Ростова-на-Дону Сапрунов Роман
Вікторович, Зубаіров Різван Абдуллайович, Генералов Олександр Васильович,
Волков Олег Валерійович і Пліско Роман Костянтинович винесли найбільші у сумі
політично мотивовані вироки

Суддя

Сума строків реального тюремного
ув'язнення (років)

Сапрунов Роман Вікторович

215,00

Зубаіров Різван Абдуллайович

110,00

Генералов Олександр Васильович

92,00

Волков Олег Валерійович

88,00

Пліско Роман Костянтинович

85,00

6. При цьому до в середньому найсуворіших термінів ув'язнення засуджують судді
Південного окружного військового суду Ростова-на-Дону Волков Олег Валерійович
(17,6 років ув'язнення за вироком у середньому), Горелов Сергій Михайлович і
Жидков Станіслав Володимирович (17 років ув'язнення за вироком у середньому).
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ПОРУШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
Нижче наведено перелік норм міжнародного права, які були порушені російськими
суддями та підконтрольними РФ кримськими суддями в рамках політично мотивованих
переслідувань:
Порушення міжнародного гуманітарного права:
 Поширення кримінального законодавства держави-окупанта на окуповану територію
(ст. 43 Гаазького положення про закони і звичаї війни на суходолі, ст. 64 IV Женевської
конвенції);
 В окремих випадках (справи активістів Євромайдану, «справа 26 лютого») —
ретроспективне застосування кримінального законодавства держави-окупанта на
окупованій території (ст. 65 IV Женевської конвенції, ст. 75 (4)(c) Додаткового протоколу
I);
 Незаконний арешт цивільної особи (ст. 147 IV Женевської конвенції);
 Позбавлення цивільної особи права на неупереджене і нормальне судочинство (ст. 147
IV Женевської конвенції, ст. 85 (4)(e) Додаткового протоколу I);
 Порушення принципу відповідності покарання правопорушенню (ст. 67, ст. 70 IV
Женевської конвенції);
 Недопуск представників Міжнародного комітету Червоного Хреста на судові засідання
та вироки, які передбачають позбавлення волі на термін від двох років (ст. 74 IV
Женевської конвенції).
Порушення міжнародного права прав людини:
 Порушення права на свободу та особисту недоторканність (ст. 9 Міжнародного пакту
про громадянські і політичні права, ст. 5 Європейської конвенції з прав людини);
 Порушення права на справедливий суд (ст. 14 (1,3) Міжнародного пакту про
громадянські і політичні права, ст. 6 Європейської конвенції з прав людини);
 В окремих випадках — покарання без закону (ст. 15 Міжнародного пакту про
громадянські і політичні права, ст. 7 Європейської конвенції з прав людини);
 В окремих випадках (Свідки Єгови) — порушення права на свободу релігії (ст. 18
Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, ст. 9 Європейської конвенції з
прав людини);
 В окремих випадках — порушення права на свободу вираження поглядів (ст. 19
Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, ст. 10 Європейської конвенції
з прав людини);
 В окремих випадках («справи Хізб ут-Тахрір») — право не бути покараним двічі за одне
й те саме правопорушення (ст. 14 (7) Міжнародного пакту про громадянські і політичні
права, ст. 4 Протоколу №7 до Європейської конвенції з прав людини).
Воєнні злочини:
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Умисне позбавлення цивільної особи права на справедливе і нормальне судочинство
(ст. 8 (2)(a)(vi) Римського статуту Міжнародного кримінального суду);
Незаконне позбавлення волі (ст. 8 (2)(a)(vii) Римського статуту Міжнародного
кримінального суду).

Злочини проти людяності:
 Ув'язнення або інше жорстоке позбавлення фізичної свободи в порушення
основоположних норм міжнародного права (ст. 7 (1)(e) Римського статуту
Міжнародного кримінального суду);
 Переслідування будь-якої ідентифікованої групи або спільноти за політичними,
національними, етнічними, релігійними та іншими мотивами (ст. 7 (1)(h) Римського
статуту Міжнародного кримінального суду).
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РЕКОМЕНДАЦІЇ
Раді національної безпеки та оборони України


Ввести персональні санкції проти суддів, які виносять обвинувальні вироки кримським
політичним в'язням, та проти інших осіб, які причетні до грубих порушень прав людини
в окупованому Криму.

Депутатам Верховної Ради України


Ініціювати законопроект про зміну санкційного законодавства України, яке дозволило
б запроваджувати персональні санкції проти громадян України, які вчиняють військові
злочини, злочини проти людяності та грубі порушення прав людини.

Міністерству закордонних справ України


Проводити переговори з ЄС, США, Великою Британією, Канадою, Швейцарією, Японією,
Австралією та іншими державами щодо введення персональних санкцій проти суддів,
які виносили обвинувальні вироки кримським політичним в'язням, а також проти інших
осіб, які причетні до грубих порушень прав людини в окупованому Криму.

Офісу Генерального прокурора України, Прокуратури АР Крим та м. Севастополя,
Головному управлінню Національної поліції України в АР Крим та м. Севастополі







Провести ретельне та ефективне розслідування всіх випадків незаконного позбавлення
волі в окупованому Криму;
Здійснювати кримінальне переслідування суддів, які виносять обвинувальні вироки
кримським політичним в'язням, а також інших осіб, які скоїли військові злочини,
злочини проти людяності та грубі порушення прав людини в окупованому Криму;
Передавати Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду факти, що
засвідчують причетність суддів та інших осіб до міжнародних злочинів в окупованому
Криму;
Співпрацювати з правоохоронними органами інших держав для кримінального
переслідування суддів, які виносять обвинувальні вироки кримським політичним
в'язням у рамках механізму універсальної юрисдикції.

Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду


Продовжувати розслідування міжнародних злочинів в окупованому Криму,
включаючи факти політичного переслідування різних груп та незаконного
позбавлення волі.

25

Іноземним державам




Здійснювати кримінальне переслідування суддів, які виносять обвинувальні вироки
кримським політичним в'язням, та інших осіб, які причетні до грубих порушень прав
людини в окупованому Криму в рамках механізму універсальної юрисдикції;
Ввести персональні санкції проти суддів, які виносять обвинувальні вироки кримським
політичним в'язням, та інших осіб, які причетні до грубих порушень прав людини в
окупованому Криму

Українським та міжнародним правозахисним організаціям


Продовжувати документування фактів політично вмотивованого переслідування
різних груп та незаконного позбавлення волі.
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