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ІНТЕРПОЛ ВИДАЛИВ ЗІ СПИСКУ РОЗШУКУ РОСІЙСЬКОГО ПОЛІТИЧНОГО
БІЖЕНЦЯ ЯНА АНДРЄЄВА
23.03.2018 Комісія з контролю за файлами Інтерполу повідомила, що Яна Андрєєва вилучено зі
списку міжнародного розшуку. Його переслідування визнано політично вмотивованим.
Фундація «Відкритий Діалог» широко висвітлювала справу Яна Андрєєва1. Ми вітаємо рішення
Комісії, завдяки якому було припинено черговий випадок зловживання системою Інтерполу з
боку авторитарної держави.
Ян Андрєєв – колишній голава Тутаєвського муніципального району Ярославської області Росії.
Андрєєв був єдиним (з 19) головою муніципального району в Ярославській області, який не входив
в провладну партію «Єдина Росія».
У квітні 2009 року губернатор Ярославської області Сергій Вахруков публічно заявив, що керівник
Тутаєвського району Ян Андрєєв повинен піти у відставку2. Вахруков не мав повноважень на
звільнення Андрєєва. Це можна було зробити лише на підставі рішення суду або рішення
районного парламенту. Однак місцеві Законодавчі збори відмовилися звільняти Андрєєва. Після
цього у голави Тутаєвського муніципального району почали виникати проблеми з законом.
Протягом 2009 року проти нього було відкрито 4 кримінальні справи за сумнівними
звинуваченнями. Є підстави вважати, що поліція фальсифікувала свідчення свідків. Андрєєва було
відсторонено від займаної посади.
В результаті судових розглядів у вересні 2011 року Яна Андрєєва було виправдано, після чого він
повернувся на посаду голови Тутаєвського муніципального району. Невдовзі після цього Андрєєв
знову зазнав тиску. Керівництво області вимагало від нього подати у відставку.
У грудні 2011 року проти Андрєєва було відкрито ще одну сумнівну кримінальну справу.
Побоюючись за свою безпеку, він прийняв рішення виїхати до родичів в Ізраїль. На початку 2012
року російські правоохоронні органи оголосили Андрєєва в міжнародний розшук.
Зараз Андрєєв разом з дружиною і двома дочками проживає в Ізраїлі. Вони мають посвідку на
проживання, однак не могли отримати ізраїльське громадянство через те, що Андрєєв перебував у
міжнародному розшуку.
Недемократичні держави здійснюють політичні переслідування через систему Інтерполу.
Завдяки зусиллям правозахисних організацій, ПАРЄ, Європарламенту, Єврокомісії, реформа
Інтерполу зрушила з місця. У 2016-2017 рр. Інтерпол став застосовувати (поки що непослідовно)
політику захисту осіб зі статусом біженця, а також більш уважно відстежувати політично
мотивовані запити на розшук.
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За останні два роки Інтерпол анулював розшук декількох осіб, щодо яких Фундація «Відкритий
Діалог» проводила міжнародну кампанію із захисту, зокрема: російського опозиційного
активіста Миколи Коблякова; обвинуваченого у справі ЮКОСа Павла Забєліна; казахстанського
опозиційного політика Мухтар Аблязов, а також осіб, яких переслідують в рамках його справи –
Муратбека Кетебаєва, Олександра Павлова, Тетяни Параскевич, Артура Трофімова.
Фундація «Відкритий Діалог» продовжує кампанію із захисту жертв зловживань системою
Інтерполу 3 і звертає увагу міжнародної громадськості, зокрема, на політично вмотивовані
справи Анатолія Погорєлова, сім'ї Храпунових (Віктора, Лейли та Ільяса Храпунових та ін.) 4,
Жанари Ахметової, Фікрата Гусейнова, Нарзулло Охунжонова5, Анни Урсакі, Яфаза Гасанова.

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, звертайтесь:
Людмила Козловська – lyudmylakozlovska@odfoundation.eu
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