
ЧЕРВЕНЬ 2020

У червні задокументовані 17 випадків грубого порушення прав кримських політв’язнів. Ситуація з 
коронавірусів викликає зростаюче занепокоєння. Окупаційна влада продовжує переслідування 
кримчан на релігійному ґрунті. РФ намагається легітимізувати окупацію Криму на міжнародних 
майданчиках.
У червні було задокументовано як мінімум 17 випадків грубого порушення прав політв’язнів: 1) 
Омбудсман України повідомляє, що 3-е фігурантів кримських «справ Хізб ут-Тахрір» потребують 
термінової медичної допомоги. Адвокат Руслана Сулейманова заявляє про різке погіршення його 
здоров’я; 2) 5 травня, 8 фігурантів 2-ї Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» утримувалися в 
нелюдських умовах під час судового засідання. Адміністрація СІЗО №1 Ростова-на-Дону перевела 
їх в приміщення розміром 3 м2 без вікон, вентиляції та сидячих місць, де вони провели 10 годин, 
беручи участь в засіданні по відеозв’язку. Суд ігнорував прохання захисту про забезпечення 
гуманних умов участі політв’язнів в засіданні; 3) На 3-х переслідуваних з політичних мотивів 
кримських татар чиниться тиск через поміщення в психіатричні лікарні на примусову стаціонарну 
судову психіатричну експертизу. Кримчанин Юнус Машаріпов, обвинувачений в незаконному 
поводженні з вибухівкою, з березня 2020 знаходиться в психіатричній лікарні на стаціонарному 
лікування з інтенсивним спостереженням; 4) в червні задокументовано 6 випадків необґрунтованого 
поміщення політв’язнів в одиночні штрафні камери. Троє знаходяться в одиночному ув’язненні вже 
протягом 3–4 місяців1; 5) Підконтрольні РФ кримські суди двічі допустили грубі процесуальні 
порушення при продовженні запобіжного заходу кримським політв’язням2.
2 червня, в с. Курське пройшов обшук в будинку кримської татарки, Шейде Асанової, в рамках 
політично мотивованої кримінальної справи проти її сина, Рустема Асанова, який покинув Крим в 
2016. 10 червня в Криму співробітники ФСБ затримали 5-х кримчан за підозрою в нібито підготовці 
теракту у Сімферополі. Подробиці уточнюються. 
Ситуація з коронавірусом в Криму викликає зростаюче занепокоєння. Спалах коронавіруса 
почався в СІЗО Ростова-на-Дону, де утримуються троє українських політв’язнів. Правозахисники 
звернулися до Комітету ООН з прав людини із заявою про те, що прийняті в колоніях і СІЗО заходи з 
попередження поширення коронавірусу є формальними і неадекватними потенційній небезпеці. За 
даними російської окупаційної влади, в кінці червня в Криму зареєстровано 681 випадок зараження 
коронавірусом. Представник ВООЗ назвав російську статистику по коронавірусу “складною 
для розуміння”. Погіршує становище кримчан те, що окупаційна влада блокує 30 українських 
інформаційних сайтів і дві соціальні мережі, позбавляючи їх можливості отримувати об’єктивну 
інформацію про ситуацію. 
Окупаційна влада продовжує переслідувати кримських мусульман і Свідків Єгови з релігійних 
мотивів3. Верховний суд Криму4 змінив міру покарання за членство в громаді Свідків Єгови Артему 
Герасимову. Штраф був замінений на 6 років позбавлення волі5. Інший переслідуваний Свідок Єгови, 
Артем Шаблій, подав скаргу на протизаконні дії російських силовиків під час обшуку його будинку і 
його арешту в травні. Алуштинський міський суд оштрафував імама Юсуфа Аширова на 5 тис. руб. за 
звинуваченням у нібито незаконній місіонерській діяльності (ч.4 ст. 5.26 КпАП РФ).
Російський суд відхилив апеляцію по ялтинській “справі Хізб ут-Тахрір”, залишивши в силі вироки 
від 8 до 19 років позбавлення волі в колонії суворого режиму всім шістьом політв’язням.6 
Порушено кримінальну справу стосовно Руслана Бекірова, свідка у справі проти політв’язня Енвера 
Сейтосманова. Після того, як Бекіров, відмовився від свідчень проти Сейтосманова і заявив, що дав 
їх під тиском ФСБ, проти нього було порушено кримінальну справу за нібито завідомо неправдиві 
показання (ч. 1 ст. 307 КК РФ). Він знаходиться під підпискою про невиїзд. 
ФСБ Росії без пояснення причин заборонила в’їзд до Криму активісту Олегу Софянику, який 
залишив півострів через побоювання переслідування. 25 червня, Софяник заявив, що російські 
прикордонники не випускають з Криму його дружину, Анжеліку Софяник. Активіст стверджує, що 
проти неї сфабриковано кримінальну справу за підозрою в нібито “крадіжці грошей у родичів”. 
Співробітники ФСБ провели вдома у Софяників обшук, залякували його дружину і двох маленьких 
дітей. 
Київський районний суд Сімферополя заарештував на місяць українського військового Євгена 
Добринського, затриманого в кінці червня співробітниками ФСБ поруч з адміністративною межею 
біля Чонгара. 

1 Більш докладно див. тут, тут, тут, тут і тут.
2 Засідання суду щодо продовження запобіжного заходу Івану Яцкіна проходило без його присутності, а фігурантів 2-го 
Сімферопольського “справи Хізб ут-Тахрір” будуть за рішенням суду утримується під вартою 18 місяців замість допустимих 12-й.
3 Реагуючи на червневі випадки переслідування, уряд США засудило залякування християнських і мусульманських релігійних 
груп російськими окупаційними властями в Криму.
4 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.
5 Реагуючи на вирок, Amnesty International визнав Артема Герасимова в’язнем совісті і вимагає негайного припинення 
переслідування всіх Свідків Єгови і їх звільнення.
6 Реагуючи на рішення суду, Amnesty International та Human Rights Watch написали в прокуратуру РФ листа, де вони називають 
справу сфабрикованою, а його фігурантів – в’язнями совісті, і вимагають їх негайного звільнення.
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РФ намагається легітимізувати окупацію Криму шляхом організації можливості виступати 
на майданчиках ООН і ОБСЄ для російських політиків, підконтрольних журналістів і 
псевдопредставників кримського громадянського суспільства7.
Окупаційна влада порушує норми МГП, здійснюючи військову пропаганду в дитячому оздоровчому 
таборі «Артек» в Криму.

7 Більш докладно див. тут і тут.
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