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політв’язнів
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Продовжуються
процесуальні порушення у
політично мотивованих
справах
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Винесено четвертий
вирок у «справі про
неінформування»

Російська Федерація посилила законодавство щодо «небажаних організацій». Продовжуються порушення права на здоров’я політв’язнів,
а також процесуальні порушення в їхніх справах. Двоє кримських
татар потрапили у штрафний ізолятор. Винесено четвертий вирок у
«справі про неінформування». Російський Слідчий комітет знову відмовився видати для поховання тіло Набі Рахімова. Відбувся обшук
у будинку кримських татар. Суд засудив жінку до 4,5 років за нібито
фінансування тероризму. Окупаційна влада виселяє людей. Окупанти
продовжують знищувати довкілля півострова. Не припиняються проблеми з електро- і водопостачанням. 250 громадянам відмовлено в
компенсації збитку від повені. Суд відхилив позов про встановлення адміністративного нагляду за колишнім політв’язнем. Припинено
2 адміністративних переслідування.
Російська Федерація посилила законодавство щодо «небажаних організацій». Відтепер для кримінального провадження не обов’язково
мати адміністративні стягнення. Таке посилення являє собою ризик
для всіх правозахисних та інших неурядових організацій, а також тих,
хто жертвував їм кошти.
Продовжуються порушення права на здоров’я політв’язнів. Сервет
Газієв та Інвер Бекіров перенесли мікроінсульт. У Зекір’ї Муратова
підозра на пневмонію. У Івана Яцкіна загострилося хронічне захворювання, відкрилися виразки на ногах. У Османа Сейтумерова болі
в попереку, його зір стрімко погіршується. Рустем Сейтмеметов скаржиться на набряклість ніг. У Сервера Мустафаєва проблеми із зором
і зубами. Стан здоров’я Джеміля Гафарова погіршився. Медики постановили, що Ремзі Бекіров може брати участь у судових засіданнях
з температурою 38.7°С.
Продовжуються процесуальні порушення у політично мотивованих
справах. Суддя апеляційного суду помилково зачитав заздалегідь
готове рішення. Руслану Нагаєву, Ельдару Кантімірову, Руслану Месутову і Ленуру Халілову заборонили давати свідчення кримськотатарською мовою. Сервера Мустафаєва обмежують в ознайомленні з
матеріалами справи. У справі 3-ї Бахчисарайської групи обвинувальні
свідчення суперечать одне одному. Захист Ремзі Бекирова оголосив
відвід судді, вважаючи його упередженим. Захист Ільвера Аметова
вимагає повернення справи прокурору, після цього було відкликано
частину звинувачень. Ферат Сайфуллаєв, котрий відбув термін ув’язнення, розповів про нові обшуки і тиск з боку ФСБ.
Суд1 виніс четвертий вирок у «справі про неінформування», оштрафувавши Айдера Аблякімова на 30 тис. рублів (штрафи іншим фігурантам – тут, тут і тут).
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.

Айдер Саледінов і Рустем Ісмаїлов потрапили в ШІЗО за спробу здійснити намаз в нічний час під час свята Курбан-Байрам.
Російський Слідчий комітет відмовився видати для поховання тіло
вбитого російськими силовиками громадянина Узбекистану Набі
(Аюба) Рахімова, посилаючись на нібито його причетність до тероризму.
Проведено обшук у будинку кримських татар. Після обшуку Абдулла
Ібрагімов отримав адміністративний арешт на 3 доби за публікацію,
яку він розмістив у соцмережі в 2013 році.
Суд засудив Ніну Малахову до 4,5 років колонії за нібито «збір коштів для терористичної організації під виглядом благодійності». Інформація в цій справі уточнюється.
Окупаційна влада виселяє людей. Під Сімферополем виселяють більше 300 сімей. У 2006 році вони отримали дозвіл на будівництво, але
окупаційна влада заперечує наявність документів та дозволів. У Севастополі забирають дві земельні ділянки для будівництва траси
«Таврида».
Окупанти продовжують знищувати довкілля півострова. У Феодосії
каналізаційні стоки зливають прямо в море. У Севастополі виявлено
низку незаконних звалищ. Сталася пожежа на звалищі в Євпаторії, не
виключено версію про навмисний підпал.
Не припиняються проблеми з електро- і водопостачанням (докладніше тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут і тут). РФ не може забезпечити роботу електромереж у період спеки (докладніше тут, тут і тут). Жителі Сак
скаржаться на іржаву воду.
250 громадянам відмовлено в компенсації збитку від повені в Ялті та
Керчі. Через повені питна вода в Бахчисарайському районі непридатна до вживання.
Суд відхилив позов поліції, котра хотіла встановити адміністративний нагляд за Наріманом Мемедеміновим. Він вийшов на волю
у 2020 році.
Припинено 2 адміністративних переслідування. Ельвіна Усеїнова,
дружина політв’язня Ельдара Кантімірова, визнана невинною; для
Дмитра Формалева штраф за одиночний пікет було замінено попередженням.
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