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Російська Федерація продовжує маніпулювати механізмами міжнародного кримінального 
переслідування 

 
Росія оголосила в міждержавний розшук українського руфера Павла Ушивця, який зазнав 
кримінального переслідування після проведення проукраїнського арт-перформансу в Москві. 
Існує загроза, що з метою отримати українця Росія може вдатися також до оголошення його в 
міжнародний розшук по лінії Інтерполу. Це вже не перший випадок, коли Росія зловживає 
механізмами міжнародного кримінального переслідування з метою роздобути політичних 
опонентів режиму. Фундація «Відкритий Діалог» вважає, що міжнародне співтовариство 
зобов'язане припинити подібні зловживання, які порочать систему міжнародного правового 
співробітництва. Одним з рішень проблеми може стати призупинення членства Росії у 
Міжнародній організації кримінальної поліції «Інтерпол». 

20.08.2014, за кілька днів до святкування Дня Незалежності України, український руфер Павло 
Ушивець (псевдонім «Григорій Мустанг») здійснив проукраїнську патріотичну акцію в Москві. Він 
забрався на дах одного з висотних будівель міста, закріпив на шпилі український прапор і 
розфарбував у синьо-жовті кольори зірку, розташовану на верхівці будівлі. Все це йому вдалося 
зробити інкогніто.  

Того ж дня за фактом події російськими правоохоронними органами було затримано четверо 
громадян Російської Федерації – Олексія Широкожухова, Олександра Погрєбова, Євгенію 
Короткову і Анну Лепьошкіну. Спочатку проти них порушили кримінальну справу за ст. 214 КК РФ 
(«Вандалізм»), однак пізніше справу перекваліфікували на ст. 213 («Хуліганство»). Водночас 
російські державні ЗМІ повідомили про затримання «вандалів, які пофарбували зірку і вивісили 
прапор України на висотці в ніч на 20 серпня»1. 

21.08.2014 Таганський суд Москви взяв під домашній арешт всіх чотирьох обвинувачених на 
термін до 19.10.2014.  

22.08.2014 Павло Ушивець на своїй сторінці в Facebook опублікував повідомлення, в якому 
зізнався, що це він розфарбував зірку на висотці і вивісив український прапор. Як доказ він надав 
особисте фото, зроблене під час фарбування зірки. «Свій вчинок вважаю арт-перформансом і 
присвячую його Дню Незалежності України, а також всім хлопцям, які захищають зараз мою 
Батьківщину», – написав Павло Ушивець. Він також закликав звільнити раніше затриманих 
чотирьох громадян Росії, оскільки вони ні в чому не винні 2. 

11.09.2014 стало відомо, що російські слідчі органи заочно висунули звинувачення і оголосили 
Павла Ушивця в міждержавний розшук по лінії СНД. Йому інкримінують кримінальний злочин – 
«Хуліганство». У випадку арешту і передачі Павла Ушивця правоохоронним органам Росії, йому 

                                                         
1 http://itar-tass.com/proisshestviya/1389413  
2 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=296845310497375&set=a.286946961487210.1073741830.100005157254188&type=1  
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загрожує 7 років позбавлення волі. Коментуючи такий розвиток подій, представник МВС України 
Антон Геращенко заявив, що Україна не видаватиме свого громадянина слідчим органам РФ 3.  

 

Фундація «Відкритий Діалог» вважає, що звинувачення, висунуті проти Павла Ушивця, 
неспівмірні зі здійсненим правопорушенням і є наслідком антиукраїнської політики Кремля. 
Існує реальна загроза, що Павло Ушивець також буде оголошений в міжнародний розшук по 
лінії Інтерполу. 

Ми закликаємо Інтерпол не допустити зловживання своїми інформаційними системами з боку 
Росії і ігнорувати можливий запит з боку Росії про оголошення Павла Ушивця в розшук. Ця 
справа є одним з багатьох випадків, які демонструють маніпуляцію Росією механізмами 
кримінального переслідування в боротьбі з противниками авторитарного режиму. 

Ми звертаємо увагу Комісії з внутрішнього контролю Інтерполу на системне зловживання Росією 
міжнародним правом. Досить часто фіксуються випадки, коли Росія використовувала систему цієї 
міжнародної організації для переслідування людей за політичними і некримінальним мотивами. У 
вересні 2013 року Фундація «Відкритий Діалог» публікувала звіт щодо зловживання деякими 
державами (зокрема, Росією) системою Інтерполу4.  

В листопаді 2013 року міжнародна організація Fair Trials International, що займається наданням 
правової підтримки особам, позбавленим права на судовий захист у своїх країнах, опублікувала 
звіт про використання системи Інтерполу в політичних цілях. Зокрема, у звіті описуються випадки 
використання Росією системи Інтерпол для переслідування опонентів авторитарного режиму5.  

Влітку 2014 року в ході поглиблення кризи в українсько-російських відносинах Слідчим комітетом 
РФ було порушено кримінальну справу проти українських державних діячів Ігоря Коломойського і 
Арсена Авакова. Кримінальні справи є сфабрикованими, проте українці були оголошені в 
міжнародний розшук.  

Нагадуємо, що статут Інтерполу забороняє цій організації займатися справами політичного, 
військового, релігійного і расового характеру6. 

Вважаємо такі зловживання з боку Росії неприпустимими. Закликаємо Інтерпол і країни-
учасниці цієї організації, а також Європейський парламент, Європейську Комісію, ООН, ПАРЄ та 
ПА ОБСЄ розглянути питання про призупинення членства Росії у Міжнародній організації 
кримінальної поліції Інтерпол за систематичні зловживання системою цієї організації. 

 

Для отримання більш детальної інформації,  будь ласка,  звертайтеся: 

Андрій Осаволюк – andriy.osavoliyk@odfoundation.eu   

Людмила Козловська – lyudmylakozlovska@odfoundation.eu  

Фундація «Відкритий Діалог» 

 

                                                         
3
 http://www.bbc.co.uk/ukrainian/entertainment/2014/09/140912_mustang_wanted_mvs_zsh.shtml  

4 http://ru.odfoundation.eu/a/1271,otchet-zloupotrebleniya-sistemoy-interpola  
5 http://www.fairtrials.org/wp-content/uploads/Strengthening-respect-for-human-rights-strengthening-INTERPOL5.pdf  
6 
http://www.mid.ru/bdomp/spm_md.nsf/0/b6d48af3c6b4971544257be8001fceb8/$FILE/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%B8%D0%BD
%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%BB.pdf  
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