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Варшава,	11.12.2018	

	

РОСІЯ:	ЗУПИНИТИ	ПЕРЕСЛІДУВАННЯ	АДВОКАТІВ	І	ПРАВОЗАХИСНИКІВ	

	

Російський	 правозахисник	 Лев	 Пономарьов	 і	 кримський	 адвокат	 Еміль	 Курбедінов	 зазнали	
обурливих	адміністративних	арештів	за	публікації	в	соціальних	мережах.	У	такий	спосіб	влада	
продовжує	 застосовувати	 політику	 залякуваннь	 і	 покарань	 осіб,	 які	 критикують	 дії	 режиму	 і	
захищають	тих,	кого	переслідують	з	політичних	мотивів.	

	

05.12.2018	рішенням	Тверського	суду	Москви	директор	громадського	руху	«За	права	людини»	Лев	
Пономарьов	 був	 взятий	 під	 адміністративний	 арешт	 терміном	 на	 25	 діб.	 Підставою	 для	 арешту	
стало	 те,	 що	 Пономарьов	 опублікував	 в	 Facebook	 пост	 із	 закликом	 вийти	 на	 акцію	 «За	 наших	 і	
ваших	 дітей».	 Вона	 відбулася	 28.10.2018	 в	 Москві	 і	 не	 була	 узгоджена	 з	 владою.	 Суд	 визнав	
Пономарьова	винним	в	порушенні	правил	проведення	публічного	заходу.	07.12.2018	Московський	
міський	суд	скоротив	термін	арешту	до	16	діб.	

У	громадському	русі	вважають,	що	рішення	про	арешт	на	такий	тривалий	термін	було	прийняте	в	
зв'язку	 з	 підготовкою	 «Маршу	 за	 мир.	 Проти	 насильства»,	 запланованого	 на	 16.12.20181.	 Лев	
Пономарьов	 є	 ініціатором	маршу	 і	 одним	 з	 тих,	 хто	 03.12.2018	 подав	 у	мерію	Москви	 офіційне	
повідомлення	 про	 проведення	 акції.	 Повідомлялося	 що	 акція	 «повинна	 стати	 відповіддю	
громадянського	 суспільства	 на	 повзуче	 захоплення	 влади	 силовиками,	 на	 застосування	 ними	
катувань	і	провокацій,	на	посилення	політичних	репресій	...»2.	

Варто	 також	 зазначити,	 що	 Лев	 Пономарьов	 був	 одним	 з	 ініціаторів	 листа	 російських	
правозахисників	із	закликом	не	допустити	призначення	представника	Росії	на	посаду	Президента	
Інтерполу	3.	 Значною	 мірою,	 саме	 завдяки	 згуртованій	 позиції	 правозахисників	 з	 різних	 країн	
вдалося	не	допустити,	щоб	росіянин	Олександр	Прокопчук	очолив	Інтерпол.		

	

06.12.2018	 співробітники	 Центру	 з	 протидії	 екстремізму	 затримали	 в	 Криму	 адвоката	 Еміля	
Курбедінова.	 Причиною	 затримання	 стали	 кілька	 репостів	 в	 Facebook	 повідомлень	 зі	 сторінки	
«Хізб	 ут-Тахрір	 Україна»,	 які	 Курбедінов	 зробив	 ще	 в	 2013	 році.	 У	 репостаx	 повідомлялося	 про	
заходи	 (мітинги,	 прес-конференції),	 які	 проводила	 організація.	 У	 Росії	 «Хізб	 ут-Тахрір»	 визнана	
терористичною	організацією,	проте	в	Україні	її	діяльність	не	заборонена.	Курбедінова	звинуватили	
в	«пропаганді	або	публічній	демонстрації	атрибутики	чи	символіки	екстремістських	організацій».	

Під	час	затримання	у	адвоката	вилучили	телефон,	комп'ютер	і	жорсткий	диск,	які	були	у	нього.	

Факт	затримання	Курбедінова	викликав	величезне	обурення	серед	громадськості	та	його	колег.	У	
суді	його	захищали	13	адвокатів	і	юристів,	а	біля	суду	зібралися	сотні	людей,	щоб	висловити	свою	

																																																								
1	http://www.zaprava.ru/tverskoj-sud-prisudil-lvu-ponomarevu-25-sutok-aresta/		
2	http://www.zaprava.ru/podano-uvedomlenie-na-provedenie-v-moskve-marsha-za-mir-protiv-nasiliya/		
3	https://www.novayagazeta.ru/news/2018/11/21/146941-rossiyskie-pravozaschitniki-vystupili-protiv-kandidatury-prokopchuka-na-post-prezidenta-
interpola		



 
	

 
 

facebook.com/OpenDialogFoundation | odfoundation@odfoundation.eu | www.odfoundation.eu 
 

підтримку	 затриманому	 адвокату.	 Судове	 засідання	 тривало	 2	 дні.	 07.12.2018	 суддя	 Київського	
районного	 суду	Сімферополя	Антон	Цикуренко	прийняв	рішення	призначити	Емілю	Курбедінову	
адміністративний	арешт	тривалістю	5	діб.	

Раніше	Еміль	Курбедінов	вже	притягувався	до	адміністративної	відповідальності	за	ці	ж	репости,	
проте	зроблені	в	іншій	соціальній	мережі	–	ВКонтакте.	У	січні	2017	року	він	був	засуджений	до	10	
діб	арешту.	Суд	проігнорував	аргументи	захисту	Курбедінова	про	те,	що	в	2013	році	в	Криму	ще	не	
діяло	російське	законодавство.	Фактично,	до	адвоката	була	застосована	зворотна	сила	дії	закону.		

У	 такий	спосіб	Курбедінов	був	покараний	двічі	 за	одне	й	те	ж	саме	діяння.	Показово,	що	в	обох	
випадках	 (в	 січні	 2017	 року	 і	 у	 грудні	 2018	 року)	 протокол	 про	 адміністративне	 порушення	 був	
складений	одним	і	тим	же	оперативним	співробітником	–	Русланом	Шамбазовим.	

Адвокат	 Еміль	 Курбедінов	 широко	 відомий	 своєю	 участю	 в	 справі	 захисту	 осіб,	 які	 зіткнулися	 з	
політично	 мотивованими	 переслідуваннями	 на	 Кримському	 півострові.	 Зокрема,	 Курбедінов	 є	
адвокатом	одного	з	українських	моряків,	захоплених	у	полон	Росією	в	Керченській	протоці	в	кінці	
листопада	2018	року.	У	січні	2017	року	Курбедінов	був	удостоєний	правозахисної	премії	організації	
«Front	Line	Defenders»	за	«свою	багаторічну	роботу	адвоката-правозахисника».	

У	 Росії	 поширений	 метод	 впливу	 на	 адвокатів	 через	 судові	 або	 дисциплінарні	 органи.	 Нерідко	
адвокати	піддаються	позбавленню	адвокатського	статусу.	Правозахисники	відзначають	залежність	
дисциплінарних	органів	від	судової	влади.		

У	 Криму	 з	 початком	 російської	 окупації	 розгорнулася	 хвиля	 репресій	 щодо	 супротивників	
російської	 влади.	 Понад	 70	 людей	 зазнали	 політично	 мотивованого	 кримінального	
переслідування.	Еміль	Курбедінов	є	одним	з	небагатьох	адвокатів,	які	наважуються	брати	участь	в	
політично	мотивованих	справах.	

	

Адміністративні	 арешти	 Льва	 Пономарьова	 і	 Еміля	 Курбедінова	 стали	 реакцією	 на	 їхню	
правозахисну	діяльність.	В	такий	спосіб	влада	Росії	намагається	залякати	інших	правозахисників	
і	адвокатів	та	поквитатися	з	критиками	режиму.		

Фундація	 «Відкритий	Діалог»	 закликає	міжнародну	 громадськість	 перейти	 до	 конкретних	 дій	
щодо	захисту	осіб,	 які	 стикаються	 з	політично	мотивованими	переслідуваннями,	а	 також	 їхніх	
захисників.	 10.12.2018	 на	 зустрічі	 Міністрів	 закордонних	 справ	 країн	 ЄС	 було	 схвалено	
пропозицію	 Нідерландів	 зі	 створення	 європейського	 аналога	 Акту	 Магнітського,	 який	 би	
дозволяв	вводити	персональні	санкції	проти	осіб,	причетних	до	порушення	прав	людини	в	будь-
якій	країні	світу.	Ми	закликаємо	до	негайної	розробки	та	прийняття	такого	документа.	

	

	

Для	отримання	більш	детальної	інформації,	будь	ласка,	звертайтесь:	

Людмила	Козловська	–	lyudmylakozlovska@odfoundation.eu	

	

	

	


