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ФСБ у Криму затримала
та катувала Нарімана
Аметова

“
“

Суд виніс політично
мотивований вирок Сергію
Швиденку

Окупаційна влада
продовжує свавільні
обшуки, затримання та
арешти кримських татар

“

Слідчий комітет порушив
кримінальну справу проти
убитого силовиками Набі
Рахімова

“

Продовжуються порушення
прав політичних ув’язнених

ФСБ затримала та катувала Нарімана Аметова. Суд ухвалив політично
мотивований вирок Сергію Швиденку. Окупаційна влада продовжує
свавільні затримання та арешти кримських татар. Слідчий комітет порушив кримінальну справу проти вбитого силовиками Набі Рахімова.
Іван Яцкін був знову незаконно етапований. Суди продовжують штрафувати кримських активістів. Окупаційна влада популяризує службу
у російській армії серед дітей.

голосно повторив питання свідку. Суд відмовив Олександру Сизікову
повернути матеріали його кримінальної справи прокурору для адаптації на шрифт Брайля. Суд відмовив у задоволенні клопотання захисту про витребування оперативних документів, на підставі яких проводилися оперативно-розшукові заходи щодо Владислава Єсипенка.
У камері Азіза Ахтемова, розрахованій на 6 ліжок, утримуються 9 людей. Через це їм доводиться спати почергово, у тому числі на підлозі.

ФСБ1 у Криму затримала та катувала Нарімана Аметова. Під час затримання ФСБ катувала Нарімана електричним струмом, аби отримати інформацію про нібито причетність до диверсії. Потім його змусили підписати якісь папери та пройти тест на поліграфі. Після цього
відпустили. Родичі Нарімана записали публічне звернення з вимогою
припинити тортури та переслідування кримських татар. Наступного
дня, 24 грудня, сотні кримських активістів зібралися біля будинку Нарімана, щоб висловити протест проти тортур, яких він зазнав.

Політичний в’язень Іван Яцкін був незаконно етапований в Кемеровську область. Перебуваючи у СІЗО, Іван Яцкін оголосив голодування.
Після прибуття до виправної колонії №44 м. Білово, Кемеровської області, він був взятий на профілактичний облік.

Політичний в’язень з Іван
Яцкін був знову незаконно
етапований

Суди продовжують штрафувати кримських активістів. Суди оштрафували Ірину Копилову, Ролана Османова, Алі Алієва, Пакізе Сейтумерову, Зарему Німеттулаєву, Мустафу Бекірова та Зідана Аджикелямова
на суми від 6 до 15 тис. рублів. Апеляційний суд залишив у силі штраф
адвокату Едему Семедляєву за відмову роздягнутися у відділенні поліції.

Суди продовжують
штрафувати кримських
активістів

Суд виніс політично мотивований вирок Сергію Швиденку за нібито
координацію діяльності українських диверсантів у Криму (маються на
увазі політичні ув’язнені Дмитро Штибліков, Олексій Стогній, Гліб Шаблій, Олексій Бесарабов та Володимир Дудка). Сергія Швиденка засудили до 6,5 років позбавлення волі.
Окупаційна влада продовжує свавільні обшуки, затримання та арешти кримських татар. ФСБ РФ затримала і згодом відпустила Куртумера Чалгозова, його допитували у справі про диверсію на газопроводі
в с. Перевальне. Російські силовики провели обшук у Рустема Ібадлаєва. Адміністрація ізолятора тимчасового утримання відмовилася відпустити Руслана Азізова після закінчення терміну арешту, незважаючи на надану копію рішення суду. Його відпустили після втручання
адвоката. Координатора «Кримської солідарності» Мустафу Сейдалієва заарештували на 10 діб відразу після закінчення терміну попереднього арешту за публікацію в соціальній мережі, датовану 2012
роком.
Слідчий комітет порушив кримінальну справу проти Набі (Аюба) Рахімова, убитого російськими силовиками під час затримання. Кримінальну справу порушено за нібито «Застосування насильства щодо
представника влади». Раніше суди неодноразово відмовляли у видачі
тіла Набі Рахімова дружині для поховання.
Продовжуються порушення прав політичних ув’язнених. Андрія Захтея два місяці тримали у підвалі карцера колонії у Сімферополі. Суд
видалив Яшара Муєдінова під час слухання через те, що він надто
1 Тут і далі всі державні органи на території окупованого Криму та їх представники згадуються з
приміткою, що вони знаходяться під контролем окупаційної російської влади та не є легітимними
з точки зору українського та міжнародного законодавства.

Окупаційна влада популяризує службу у російській армії серед дітей
у Криму. На заході «Ялинка бажань» міністерство оборони катає дітей на танках, перевдягає їх у каски та бронежилети військової поліції, організовує стрільбу по мішенях. Нагадуємо, що окупаційна влада
проводить заходи щодо прийняття дітей шкільного віку до «Юнармії» — російської військово-патріотичної організації для дітей від 8
років.
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Окупаційна влада
популяризує службу
у російській армії серед
дітей

