
ОГЛЯД СИТУАЦІЇ В КРИМУ

Кримський півострів переживає гострий дефіцит прісної води. РФ 
витісняє з Криму громаду Православної церкви України. Окупаційна 
влада відкрила 5 нових політично мотивованих кримінальних 
проваджень. Де-факто суди порушують право політв’язнів на 
справедливий суд та принцип змагальності сторін. У серпні в Криму 
шість разів фіксувалася рекордна кількість зараження коронавірусом 
за добу. Політв’язні утримуються в умовах, які становлять небезпеку 
для їх здоров’я.

За інформацією окупаційної влади, в Криму стрімко зменшується 
запас і погіршується якість питної води, а в столиці і двох районах 
Криму населенню доступна тільки холодна вода і тільки 3 години на 
добу. Обмеження пов’язане з дефіцитом прісної води на півострові. 
Всупереч нормам МГП (ст. 47, 55 ЖК IV), окупаційна влада не вживає 
ефективних заходів для вирішення проблеми, але вимагає цього від 
влади України. Також, право кримчан на доступ до водних ресурсів (ст. 
1 (2) МПЕСКП; ст. 1 (2) МПГПП) грубо порушуються де-факто владою 
Севастополя, яка допускає огородження, захоплення і забудову 
прибережної території та забруднення моря нечистотами.

РФ витісняє українську православну громаду з Криму. Верховний 
суд РФ відмовився переглянути судове рішення про виселення 
громади ПЦУ з Кафедрального собору в Сімферополі. Архієпископ 
Кримської єпархії ПЦУ Климент вважає виселення переслідуванням 
за релігійною ознакою.

У серпні було відкрито 5 нових політично мотивованих кримінальних 
справ. 19 серпня ФСБ затримала кримчанина Меджита Аблямітова 
за підозрою у членстві в «батальйоні імені Н. Челебіджихана» 
(ч. 2 ст. 208 КК РФ). Він був взятий під варту. 31 серпня, після 
обшуків в Радянському та Судакському районах Криму російські 
силовики затримали чотирьох кримськотатарських активістів. Вони 
підозрюються у нібито неповідомлення про злочин (ст. 205.6 КК РФ) 
і перебувають під домашнім арештом. Сторона захисту стверджує, що 
всі активісти підписали явку з повинною. Журналіст Айдер Кадиров 
зробив це під тортурами. Як доказ провини Кадирова наводиться 
нібито його листування з певним Уміджоном Дадажоновим від 2015 
р., хоча відповідальність за інкриміноване діяння передбачена в 
КК РФ лише з 2016 р. Ретроспективне застосування кримінального 
закону — одне з типових порушень прав політв’язнів, описаних в 
останній доповіді УВКПЛ ООН.

Підконтрольні окупаційній владі суди грубо порушують право 
політв’язнів на справедливий суд та ігнорують принцип змагальності 
сторін. Судді відмовляються приймати докази та клопотання сторони 
захисту (докладніше тут, тут, тут і тут), а також допускають зловживання 
сторони обвинувачення правом використовувати анонімних свідків 
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для доведення вини політв’язнів (детальніше тут і тут). Адвокат 
проукраїнського активіста Олега Приходька, обвинуваченого в нібито 
підготовці теракту, після судових засідань заявив про безпідставність 
звинувачень і фальсифікації доказів у справі (детальніше тут і тут). 
Представники судової системи окупантів чинять тиск на адвоката 
політв’язнів, Лілю Гемеджі (детальніше тут і тут). 

У серпні в Криму шість разів було зафіксовано рекордну кількість 
зражень коронавірусом за добу. Найбільша кількість заражених(84) 
було зафіксовано 27 серпня. 20 серпня стало відомо, що 
коронавірусом заразився політв’язень Муслім Алієв, який знаходився 
в СІЗО №1 Уфи, РФ. Його вивезли в невідомому напрямку. Про 
його місцезнаходження нічого невідомо вже більше тижня. Ще 
5 політв’язнів з цього СІЗО знаходяться в зоні ризику зараження.

Кримські політв’язні утримуються в небезпечних для здоров’я умовах. 
За інформацією Омбудсмана України, адміністрації місць несвободи 
ігнорують заяви про надання медичної допомоги як мінімум 5 
політв’язням (докладніше тут, тут і тут). На двох політв’язнів чиниться 
психологічний тиск: Вадим Бектемиров поміщений в психіатричну 
лікарню для проходження експертизи; Теймур Абдуллаєв вже 4 місяці 
утримується в ШІЗО.
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