ОГЛЯД СИТУАЦІЇ В КРИМУ
ТРАВЕНЬ 2022
росія використовує Крим як плацдарм для вторгнення на материкову
частину України та агітації до участі у військових діях. російська
влада в Криму відправила лікарів у зону ведення бойових дій. росія
продовжує мародерство на нових окупованих територіях. У Криму
зафіксовано новий випадок насильницьких зникнень. Суди винесли
нові політично мотивовані вироки та штрафи. У Криму відбуваються
свавільні затримання адвокатів. Продовжуються політично
мотивовані кримінальні переслідування та порушення прав
кримських політичних в’язнів. Стало відомо про чергові катування
свідків. Кримські активісти отримали попередження.
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Плацдарм для вторгнення на материкову частину України. росія
використовує аеропорт Сімферополя для постачання озброєння, а
також завантажує ракети на підводні човни Чорноморського флоту
в Південній бухті Севастополя. росія формує у Криму резервні
підрозділи для використання у бойових діях проти України.
Стали відомі нові імена загиблих військових російської армії,
незаконно призваних у Криму. В АР Крим та м. Севастополь звозять
російських військовослужбовців, загиблих та поранених у ході
бойових дій. У СІЗО Сімферополя утримують та катують українських
військовополонених та цивільних заручників. На Херсонщині
окупанти викрали місцевих жителів Руслана Абдурахманова та
Айдера Умерова та вивезли їх до Криму за звинуваченнями у нібито
причетності до батальйону імені Номана Челебіджихана.

Агітація до участі у
військових діях проти
України

Агітація до участі у військових діях проти України. У Севастополі
провели агітаційні заходи, на яких пропонувалося написати листи
російським солдатам. У Криму на вулицях розміщують банери на
підтримку агресії росії проти України (деталі тут).

російська влада в Криму
відправила лікарів у зону
ведення бойових дій

російська влада в Криму1 відправила лікарів у зону ведення
бойових дій. Стало відомо про перші групи медичних працівників,
відправлених до Донецької та Луганської областей, зокрема до
Маріуполя.
Мародерство на нових окупованих територіях. Станом на 10 травня,
було вивезено вже близько 500 тис. тонн зерна. росія експортує його
до інших країн, зокрема до Сирії (деталі тут і тут).
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Новий випадок
насильницьких зникнень

Новий випадок насильницьких зникнень. 13 травня російські
силовики відвезли у невідомому напрямку кримського татарина
Назіма Мурадасілова. Наразі відсутня інформація про його долю.
Нові політично мотивовані вироки та штрафи. Суд засудив
фігурантів 2-ої Сімферопольської групи «справи Хізб ут-Тахрір»
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.

(Біляла Аділова, Тофіка Абдулгазієва, Владлена Абдулкадирова,
Іззета Абдуллаєва, Меджита Абдурахманова) до позбавлення волі
на терміни від 12 до 14 років. Суд у Криму посилив заочний вирок
лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву, збільшивши
термін позбавлення волі з 2 до 3 років. Імам Емір Меджитов був
оштрафований на 20 тисяч рублів за нібито незаконну місіонерську
діяльність.
Затримання адвокатів. Кримського адвоката Едема Семедляєва
затримали за нібито дискредитацію російської армії. Того ж дня суд
оштрафував його на 75 тис. рублів. Одразу після закінчення судового
засідання його адвокат, Назім Шейхмамбетов, був затриманий за
нібито «організацію масового одночасного перебування громадян
у громадському місці» і відправлений під адміністративний арешт
на 8 діб. Наступного дня при захисті Назіма Шейхмамбетова були
затримані адвокати Айдер Азаматов та Еміне Авамілєва і на тих
же підставах відправлені під адміністративний арешт на 8 і 5 діб
відповідно.
Продовжуються політично мотивовані кримінальні переслідування.
Ірину Данілович, яка у квітні стала жертвою насильницького
зникнення, підозрюють у нібито незаконних діях з вибуховими
речовинами або вибуховими пристроями. Ернес Аметов, раніше
виправданий фігурант 2-ої Бахчисарайської групи «справи Хізб утТахрір», був знову заарештований.
Порушення прав кримських політичних в’язнів. Політв’язні Сервер
Мустафаєв, Едем Смаїлов, Сервер Зекір’яєв та Тимур Ібрагімов були
незаконно етаповані до Башкортостану. За словами співкамерника, у
Азамата Еюпова спостерігаються ознаки інсульту або мікроінсульту.
Рустем Таїров перебуває у тюремній лікарні з невідомим діагнозом.
Стало відомо про чергові катування свідків у «справі про вибух
на газопроводі». Ельдар Одаманов заявив, що його катували
електричним струмом під час допиту. Шевкет Усеїнов розповів про
тиск із боку спецслужб: він давав попередні свідчення з мішком на
голові та в наручниках.
Прокуратура вручила попередження кримськотатарським активістам
Сулейману Кадирову та Ельмаз Акімовій напередодні роковин
депортації кримськотатарського народу.
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