ОГЛЯД СИТУАЦІЇ В КРИМУ
ЧЕРВЕНЬ 2021
Кримськотатарські
активісти
отримали
застереження
від
прокуратури.
Політично
мотивовані
справи
ведуться
з
систематичними порушеннями. У політичних в’язнів спостерігається
погіршення стану здоров’я. Двоє політв’язнів були етаповані з
території Криму. Теймур Абдуллаєв переведений зі штрафного
ізолятора. Винесені чотири заочних вироки. Триває переслідування
кримчан за ухилення від призову на військову службу. Суд знову
оштрафував імама мусульманської громади «Алушта». Кримчанин
оштрафований за одиночний пікет проти бездіяльності слідчих
органів. У Керчі та Ялті оголошено режим надзвичайної ситуації
внаслідок повеней. Окупаційна влада перешкоджає вступу жителів
Криму до українських ВНЗ.

“
“

Прокуратура
знову направляє
кримськотатарським
активістам застереження
Політично мотивовані
справи ведуться з
систематичними
порушеннями

Прокуратура1 знову направляє кримськотатарським активістам
застереження про неприпустимість участі в несанкціонованих
масових зборах, зокрема у заходах, присвячених Дню
кримськотатарського прапора (деталі тут, тут, тут, тут і тут).
Політично мотивовані справи ведуться з систематичними
порушеннями права на справедливий суд. Суд перешкоджає Ігорю
Шмідту, Яшару Муедінову, Осману Аріфмеметову і ще чотирьом
підсудним у можливості ознайомитися з матеріалами власних
кримінальних справ. Суд призначив Раїму Айвазову державних
адвокатів всупереч його волі. Сервета Газієва видалили з зали суду за
виступ кримськотатарською мовою. Різа Ізетов заявив відвід колегії
суду, вважаючи її упередженою. Поняті по третій Бахчисарайській
групі «справи Хізб ут-Тахрір» підтвердили, що адвокат не був
присутній під час обшуків будинків обвинувачених. Суд відмовив
у позовній заяві про проведення перевірки факту тиску ФСБ на
свідка у справі Енвера Сейтосманова. Судові засідання по другій
Сімферопольській і Алуштинській групах «справи Хізб ут-Тахрір» були
проведені з порушеннями принципу гласності. Сохібі Бурхановій
досі не видають тіло її чоловіка Аюба Рахімова, вбитого під час
спецоперації російських силовиків.

“

Повідомляється, що як мінімум 11 політичних в’язнів скаржаться
Як мінімум 11 політичних на стан здоров’я. Джеміль Гафаров переніс інфаркт на тлі ниркової
в’язнів скаржаться на стан недостатності. У Меджита Абдурахманова виявлена м’язова
здоров’я недостатність. Сервету Газієву і Шабану Умерову викликали медичну
допомогу до зали суду. У Рустема Сейтмеметова погіршився зір у
СІЗО. Олега Приходька турбує стан деяких внутрішніх органів. Зекір’ї
Муратову досі не проведено медичне обстеження для продовження
інвалідності. Едем Смаїлов, Сейран Салієв, Тимур Ібрагімов та Мемет
Бєлялов скаржаться на стоматологічні проблеми.
1 Тут і далі всі державні органи на території окупованого Криму і їх представники згадуються із
застереженням, що вони знаходяться під контролем окупаційної російської влади і не є легітимними
з точки зору українського та міжнародного права.

Політв’язнів Аліма Суф’янова та Сейрана Хайредінова етапували з
кримського СІЗО до Ростова-на-Дону, що становить воєнний злочин.
Теймур Абдуллаєв переведений зі штрафного ізолятора в загін зі
строгими умовами утримання. З березня 2020 року Теймур Абдуллаєв
практично безперервно перебував у ШІЗО.
Винесено
чотири
політично
мотивованих
вироки
за
відсутності обвинувачених. Суд заочно засудив главу Меджлісу
кримськотатарського народу Рефата Чубарова до 6 років ув’язнення
за нібито організацію масових заворушень. Кримськотатарський
активіст Едем Бекіров був засуджений до 7 років позбавлення волі за
нібито зберігання вибухових речовин. Двох кримських татар заочно
засудили до 8 років ув’язнення за нібито причетність до батальйону
імені Номана Челебіджіхана (імена не вказані).
У червні винесено 11 вироків та відкрито 9 нових кримінальних
справ за ухилення від служби в російській армії.
Винесено черговий штраф імаму мусульманської громади «Алушта»
Юсуфу Аширову за «незаконну місіонерську діяльність». На думку
його адвоката, окупаційна влада тисне на релігійну громаду з метою
її приєднання до російського Духовного управління мусульман Криму
(попередні штрафи тут і тут).
Кримчанина Дмитра Формалева оштрафували за одиночний пікет
проти бездіяльності слідчих органів. Формалев три роки домагається
відкриття кримінальної справи проти тренера спортивної школи
Сімферополя, де його прийомний син отримав серйозні травми.
Окупаційна влада активно застосовує по’вязані з пандемією
обмеження для заборони проведення мирних зборів.
У Керчі та Ялті оголошено режим надзвичайної ситуації внаслідок
повеней. Крім рясних опадів, причинами катастрофи стали
накопичення будівельного сміття і побутових відходів на нелегальних
звалищах в Ялті та забруднення річок у Керчі сміттям і очеретом. В
результаті забруднень окупаційна влада закрила 83 пляжі. Заяви
від потерпілих громадян про матеріальну допомогу приймали до
30 червня — в необґрунтовано короткі терміни, а заявлені розміри
компенсацій можуть не покрити завданих збитків.
Окупаційна влада перешкоджає вступу жителів Криму до
українських ВНЗ. Повідомляється про випадки заборони на перетин
КПВВ кримчанам, які бажають навчатися на території, підконтрольній
Україні.
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Двох політв’язнів
етапували з території
окупованого Криму

Теймура Абдуллаєва
випустили зі штрафного
ізолятора

Винесено чотири
політично мотивованих
вироки за відсутності
обвинувачених
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Нові справи та вироки
за ухилення від служби в
російській армії

Черговий штраф імаму
мусульманської громади

Кримчанина оштрафували
за одиночний пікет

“

У Керчі та Ялті оголошено
режим надзвичайної
ситуації внаслідок повеней

“

Окупаційна влада
перешкоджає вступу
жителів Криму до
українських ВНЗ

