Українцям, яких утримують у Росії, виносять звинувачення, обумовлені
політичними міркуваннями
26 травня 2016 року Вищий суд у Чечні (Росія) засудив двох українців, Миколу Карпюка
та Станіслава Клиха, до 22.5 і 20 років ув’язнення відповідно, 19 травня 2016 року їх
звинуватили в умисному вбивстві і спробі умисного вбивства російських солдат під час
першої чеченської війни 1994-1995 рр.
Українська Гельсінська спілка з прав людини (UHHRU, Київ) за підтримки
Європейського центра захисту прав людини (EHRAC), що розташований в
Мідлсекському Університеті, представляє пана Клиха і пана Карпюка у їх справах в
Європейському суді з прав людини. Нещодавно UHHRU і EHRAC подали оновлену заяву
по справі Клиха до Європейського суду.

Малюнок, створений як частина кампанії LetMyPeopleGo ЄвроМайданомСОС і Центром
громадянських свобод
Микола Карпюк і Станіслав Клих були заарештовані російською владою у березні і
серпні 2014 року відповідно, їх тримали під вартою в різних в’язницях Північного
Кавказу в очікуванні головного вироку Вищого Суду Чечні. Після арешту, Миколі
Карпюку та Станіславу Клиху відмовляли в наданні адвокатів за їх вибором, спілкуванні
з консульськими представниками і членами родини протягом більше 10 місяців. Вони
також розповіли, що російська влада застосовувала до них тортури з метою змусити їх
надати зізнання (які потім будуть прийняті Вищим судом в якості доказу під час
спільного розгляду справ). Правозахисний центр «Меморіал» (Москва) 17 лютого 2016

року видав положення про те, що Станіслав Клих і Микола Карпюк вважаються
політв’язнями. Правозахисний центр «Меморіал» також видав серію аналітичних
доповідей про судовий процес, які мають на меті висвітити основні і процедурні
недоліки версії звинувачення. Наприклад, з тридцяти солдатів, яких нібито вбили пан
Карпюк і пан Клих, вісімнадцять померли в іншому місці всі разом, а ще одинадцять
солдатів вбиті не артилерійським вогнем, як стверджується.
Звинувачення і вироки оскаржуються російськими адвокатами Клиха і Карпюка. Зоя
Свєтова, відома російська правозахисниця, так описує затримання Клиха і Карпюка,
подальший суд і звинувачення: «одне з найбільш безглуздих і жахливо
фальсифікованих судових переслідувань, ініційованих проти українських
націоналістів після анексії Криму». Після винесення вироку, МЗС України вимагало
«щоб Росія негайно анулювала це неправомірне рішення і випустила Миколу Карпюка
і Станіслава Клиха»; Міністерство юстиції України заявило, що застосує право для
подачі заяви про екстрадицію цих в’язнів.
Справи Клиха і Карпюка в Європейському суді з прав людини пов’язані з їх арештом,
досудовим утримуванням під вартою, умовами, в яких їх утримували. Було декілька
запитів щодо забезпечувальних заходів (згідно з правилом 39 Регламенту суду) по
справі Клиха стосовно погіршення його фізичного і психічного здоров’я. Надалі,
стосовно останніх запитів про забезпечувальні заходи, UHHRU і EHRAC нещодавно
подали оновлену заяву до Європейського суду з прав людини, детально викладаючи
порушення стосовно його заяв про катування (стаття 3 ЄСПЛ), неспроможність
ефективно розслідувати його заяви про катування (стаття 3 ЄСПЛ), незаконні засади
його довгого утримування під вартою до початку суду (стаття 5).
Пан Карпюк і пан Клих є серед тих декількох громадян України, яких переслідують в
Росії з політичних міркувань, їх судові процеси нагадують «показові процеси»
радянської епохи. До таких справ відноситься справа Надії Савченко, українського
військового пілота, яку звинуватили у вбивстві двох російських журналістів і
незаконному перетині російського кордону. Російський суд визнав її винною і засудив
до 22 років ув’язнення 6 квітня 2016 року. Її звільнили 25 травня 2016 року, і вона
повернулася в Україну. Інша справа – це права Олега Сєнцова, українського режисера,
якого 25 серпня 2015 року визнали винним у плануванні терористичного акту в Криму
після анексії півострова Росією і засудили до 22 років каторжних робіт.

