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АНЕКСІЙНІ «ХВИЛІ» ТА ЇХ ВПЛИВ 

НА ЕТНОПОЛІТИЧНУ СИТУАЦІЮ В КРИМУ 

 

Проаналізовано сутність анексії та особливості анексійних «хвиль», які 

періодично «накочувалися» на Крим упродовж кількох останніх століть. 

Основна увага приділяється дослідженню російських анексійних «хвиль», 

зокрема їх катастрофічних впливів на етнополітичні процеси в Криму і в першу 

чергу настатус і становище кримськотатарського народу. 

У висновках статті зазначається, що анексія є грубим порушенням 

міжнародного права. Вона може призводити до суттєвих змін в етнополітичній 

ситуації анексованих країн і часто супроводжується дискримінацією за 

етнічною чи релігійною ознакою і навіть насильницькою депортацією деяких 

етнічних спільнот. Все це вимагає подальшого вдосконалення міжнародного 

права, зокрема, з одного боку, щодо більш жорсткого покарання того, хто 

здійснює анексію, а з іншого боку, щодо більш потужної підтримки її жертви. 
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ANNEXATION «WAVES» AND THEIR INFLUENCE 

ON THE ETHNOPOLITICAL SITUATION IN CRIMEA 

 

In the article the essence of annexation in general and the peculiarities of the 

annexations’ «waves» which periodically swashed on the Crimea during a few last 

centuries are analyzed. First of all the main attention is devoted to the research of the 

Russian annexations’ «waves», in particular their catastrophic effects on the status 

and conditionon the Crimean tatars. 

In sum, the article states that the annexationis a gross violation of the 

international law. It can result in essential changes in ethnopolitical situation of 

annexed countries and often be accompanied by discrimination on ethnic  and 

religion featuresand even forcible deportation of some ethnic groups. All these 

require the further improvement of the international lawin particular, on the one side, 

more hard punishment of those who commit the annexation and, on the other side, 

more powerful support of its victim. 
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