
ОГЛЯД СИТУАЦІЇ В КРИМУ

3-4 вересня російські силовики провели обшуки, після яких затри-
мали п’ятеро осіб. Продовжуються порушення права на здоров’я та 
процесуальні порушення в політично мотивованих справах. Теймура 
Абдуллаєва тричі за місяць поміщали в ШІЗО. Галину Довгополу ета-
пували в Краснодар. Четверо політичних в’язнів скаржаться на умови 
утримання. Кримськотатарських політичних в’язнів ставлять на «про-
філактичний облік». Член Меджлісу був затриманий після обшуків, 
його місцезнаходження майже добу залишалося невідомим. Поліція 
вручила кримськотатарському активісту застереження. У кримських 
школах поширюються матеріали, що розпалюють ненависть.

3-4 вересня російські силовики провели обшуки, після яких затрима-
ли п’ятеро осіб. Затримання мали ознаки насильницьких зникнень — 
до вечора 4 вересня місцезнаходження затриманих залишалося не-
відомим (деталі тут, тут, тут та тут). Суд1 взяв Нарімана Джеляла, Асана 
і Азіза Ахтемових під варту, їм пред’явлено звинувачення у нібито 
«участі в диверсії» на газопроводі і «незаконному придбанні, збері-
ганні, перевезенні вибухових речовин у складі організованої групи». 
Нарімана Джеляла утримують у спецблоці СІЗО як нібито «схильного 
до тероризму», з моменту затримання його близько доби утримували 
в наручниках та з мішком на голові. Асан Ахтемов і Азіз Ахтемов під 
тортурами дали зізнавальні показання, від яких згодом відмовилися. 
Ельдар Одаманов і Шевкет Усеінов засуджені на 15 і 14 діб відповід-
но за адміністративними звинуваченнями у нібито непідкоренні за-
конному розпорядженню працівника поліції. Після акції біля будівлі 
ФСБ у Сімферополі на підтримку викрадених кримських татар затри-
мано більше 60 осіб, складено 58 адміністративних протоколів, Ес-
кендера Ахтемова заарештовано на 10 діб, Арсена Ахтемова – на 15 
діб. 24 людини оштрафовані за нібито «порушення маскового режи-
му» на суми від 5 тис. до 30 тис. рублів (деталі тут, тут та тут). Затрима-
на Ірина Капілова оштрафована на 3 тис. рублів за «проживання без 
паспорта громадянина Російської Федерації».

Продовжуються порушення права на здоров’я політв’язнів. Сервет Га-
зієв був госпіталізований у зв’язку з наслідками раніше перенесено-
го мікроінсульту. Пізніше його побили в тюремній лікарні і насильно 
поголили йому бороду. Зекір’я Муратов госпіталізований у зв’язку з 
гіпертонією. За словами адвоката, у Владислава Єсипенка спостеріга-
ються панічні атаки, він побоюється погроз з боку ФСБ. Асан Ахтемов 
страждає від болю в області ребер і нападів задухи, йому не надаєть-
ся медична допомога. Різа та Енвер Омерови перехворіли на коро-
навірус у СІЗО. Амету Сулейманову під час засідання суду викликали 
швидку через підвищений тиск.

Продовжуються процесуальні порушення в політично мотивованих 
справах. Раїм Айвазов відмовився від своїх свідчень, заявивши, що 

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.

вони були отримані під тортурами. Заур Абдуллаєв не міг підготувати-
ся до судового засідання, оскільки не отримував інформацію про те, 
що буде на ньому розглядатися. Свідки обвинувачення у справі Вла-
дислава Єсипенка плутаються в свідченнях щодо того, як саме у ньо-
го знайшли гранату. Суд не зміг встановити, де зберігаються речові 
докази у справі Мустафи Джемілєва. Меджита Абдурахманова вида-
лили з зали суду через його скаргу на те, що з кабіни для обвинуваче-
них йому не чути допиту секретного свідка. Родичі Олега Приходька 
4 місяці не отримують від нього звісток, адміністрація колонії близь-
ко 10 днів не передавала йому посилку з ліками. Експертка від ФСБ 
підтвердила, що матеріали прихованого аудіозапису у провадженні 
щодо 2-ої Сімферопольської групи «справи Хізб ут-Тахрір» змонтова-
ні. Докази щодо Тимура Ялкабова і Ленура Сейдаметова було отри-
мано без їхнього відома шляхом аудіозапису з боку ФСБ. Суддя від-
сторонив Османа Аріфмеметова від участі в слуханнях за те, що той 
заявив йому відвід і звернувся до нього кримськотатарською мовою. 
Суд відмовив Яшар Шихаметову у наданні перекладача на кримсько-
татарську мову.

Теймура Абдуллаєва тричі за місяць поміщали в ШІЗО. З березня 
2020 року по червень 2021 року він майже постійно перебував у 
ШІЗО.

66-річну Галину Довгополу, яку звинувачують у нібито державній зра-
ді, етапували в Краснодар.

Четверо політичних в’язнів скаржаться на умови утримання: в каме-
рах є щури, кліщі та грибок.

Кримськотатарських політичних в’язнів ставлять на «профілактичний 
облік», серед них: Емір-Усеїн Куку, Узеїр Абдуллаєв, Меджит Аблямі-
тов, Еміль Джемаденов. Постановка на профілактичний облік озна-
чає посилену охорону і неможливість дострокового звільнення або 
пом’якшення умов відбування покарання.

Член місцевого Меджлісу кримськотатарського народу Ельдар Мен-
сітов був затриманий після обшуку, його місцезнаходження майже 
добу залишалося невідомим. Згодом його відпустили.

Поліція вручила кримськотатарському активісту Заїру Смедлі засте-
реження «про неприпустимість порушення закону під час проведення 
масових акцій». Раніше він був затриманий на акції біля будівлі ФСБ у 
Сімферополі та оштрафований на 30 тис. рублів.

У кримських школах поширюються матеріали, що розпалюють нена-
висть до різних релігійних і суспільних груп. У листівках «екстремізм», 
в якому звинувачують кримських татар і Свідків Єгови, прирівнюють 
до фашизму.
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