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Kijów, 10.03.2016
LISTA SAVCHENKO: wykaz osób mających związek z porwaniem i bezprawnym przetrzymywaniem,
preparowaniem sprawy oraz dyskredytowaniem delegatki PACE z Ukrainy, deputowanej Rady
Najwyższej Ukrainy Savchenko Nadiyi Viktorivny
Fundacja Otwarty Dialog apeluje o wprowadzenie personalnych sankcji wobec osób odpowiedzialnych
za porwanie, aresztowanie i przetrzymywanie w areszcie ukraińskiej delegatki do Zgromadzenia
Parlamentarnego Rady Europy, deputowanej Rady Najwyższej Ukrainy obywatelki Ukrainy Savchenko
Nadiyi Viktorivny.
Nadiya Savchenko, ukraińska pilotka wojskowa, jako ochotniczka brała udział w antyterrorystycznej
operacji (ATO) na wschodzie Ukrainy. Została porwana przez terrorystów z Ługańskiej Republiki Ludowej
(„ŁNR”) i wywieziona do Rosji. Jest bezpodstawnie oskarżana o udział w zabójstwie rosyjskich
dziennikarzy na terenie ATO i przetrzymywana w areszcie na terenie Rosji.
Uważamy, że unikanie odpowiedzialności karnej przez osoby, które brały udział w porwaniu i
nielegalnym przetrzymywaniu Nadiyi Savchenko, stanowi niebezpieczny precedens dla prawa
międzynarodowego.
W związku z tym, że Federacja Rosyjska:
• jest członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy
w Europie, Rady Europy i Międzynarodowego Funduszu Walutowego;
• ratyfikowała Konwencję w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego
lub poniżającego traktowania albo karania, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich
i Politycznych oraz Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji;
• jest związana prawnymi zobowiązaniami, przedstawionymi w Europejskiej Konwencji Praw
Człowieka.
Zwracamy się do:
• Poroshenko Petro Oleksiyovycha, Prezydenta Ukrainy;
• Yatsenyuka Arseniya Petrovycha, Premiera Ukrainy;
• Deputowanych Rady Najwyższej Ukrainy;
• Ban Ki-moona, Sekretarza Generalnego ONZ;
• Pedro Agramunta, Przewodniczącej ZP RE;
• Ilkka Kanervy, Przewodniczącego ZP OBWE;
• Hugh'a Bayley'a, Przewodniczącego ZP NATO;
• Donalda Tuska, Prezydenta Rady Europy;
• Jean-Claude'a Junckera, Przewodniczącego Eurokomisji;
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• Federici Mogherini, Wysokiej Przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa;
• Martina Schulza, Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego;
• Baracka Obamy, Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki;
• Rządu Japonii;
• Rządu Kanady;
• Rządu Australii;
• Rządów państw europejskich
• Delegatów ZP RE;
• Delegatów ZP OBWE;
• Delegatów ZP NATO;
• Posłów do Parlamentu Europejskiego,
Z apelem:
• o ograniczenie wjazdu do innych krajów;
• o zablokowanie dostępu do kont bankowych i zajęcie majątku na terenie innych krajów;
• o przyczynienie się do przeprowadzenia obiektywnego śledztwa i właściwego ukarania osób
odpowiedzialnych za porwanie, aresztowanie i przetrzymywanie w areszcie Nadiyi Savchenko
Poniżej znajduje się lista osób związanych ze sprawą Nadiyi Savchenko.
1. Osoby ponoszące odpowiedzialność za polityczne decyzje dotyczące porwania, wywiezienia do
Rosji, bezprawnego przetrzymywania i preparowania sprawy przeciwko Nadiyi Savchenko, a także
osoby odpowiedzialne za polityczną legitymizację – w oczach międzynarodowej opinii społecznej
– działań Federacji Rosyjskiej wymierzonych przeciwko Nadiyi Savchenko.
2. Osoby odpowiedzialne za preparowanie dowodów w trakcie postępowania przygotowawczego
w sprawie Nadiyi Savchenko.
3. Osoby odpowiedzialne za przedstawienie – w trakcie procesu karnego – fałszywych dowodów
przeciwko Nadiyi Savchenko, osoby decydujące o dopuszczeniu tych dowodów jako zgodnych
z prawem, jak też o przedłużeniu aresztu Nadiyi Savchenko, inne osoby będące bezpośrednimi
wykonawcami przestępczych decyzji.
Nr
Imię i nazwisko
Stanowisko
Przestępstwa
1. 1. Osoby ponoszące odpowiedzialność za polityczne decyzje dotyczące porwania, wywiezienia
do Rosji, bezprawnego przetrzymywania i preparowania sprawy przeciwko Nadiyi Savchenko,
a także osoby odpowiedzialne za polityczną legitymizację – w oczach międzynarodowej opinii
społecznej – działań Federacji Rosyjskiej wymierzonych przeciwko Nadiyi Savchenko.
1
Putin Vladimir
Prezydent Federacji
Federacja Rosyjska - państwo z
Vladimirovich
Rosyjskiej
ugruntowanym reżimem autorytarnym.
Cała władza w kraju skupia się w rękach
prezydenta Vladimira Putina. To właśnie
on jest odpowiedzialny za podjęcie
politycznej decyzji w sprawie
przetrzymywania Nadiyi Savchenko,
wbrew apelom społeczności
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2

Bortnikov Alexander
Vasilyevich

Dyrektor Federalnej Służby
Bezpieczeństwa Federacji
Rosyjskiej (FSB FR)

3

Bastrykin Alexander
Viktorovich

4

Drymanov Alexandr
Alexandrovich

5

Karpov Pavel

Naczelnik Komitetu
Śledczego Federacji
Rosyjskiej
Naczelnik Zarządu
Komitetu Śledczego FR ds.
przestępstw związanych z
użyciem zakazanych
środków i metod
prowadzenia wojny. W
dniu 09.02.2015 r. stanął
na czele Głównego Zarządu
Śledczego w Komitecie
Śledczym FR w Moskwie.
Pracownik Administracji
Prezydenta RF

6

Bolotov Valeriy
Dmitriyevich

7

Plotnitsky Igor
Venediktovich

Przywódca organizacji
terrorystycznej „LRL” w
2014 r.
Lider organizacji
terrorystycznej „ŁNR”

8

Zhirinovskiy Vladimir
Volfovich

Szef frakcji LDPR w Dumie
Państwowej FR

9

Naryshkin Sergey

Członek delegacji FR w

1

międzynarodowej.
Odpowiedzialny za realizację
politycznych decyzji w sprawie
Savchenko. W dniu 29.01.2015 r. FSB
wszczęła przeciwko Nadiyi Savchenko
postępowanie z artykułu 322 –
„nielegalne przekroczenie granicy”,
chociaż dowody świadczą o tym, że
Nadiya Savchenko została porwana przez
terrorystów.
Odpowiedzialny za preparowanie spraw
przeciwko Nadiyi Savchenko.
Odpowiedzialny za preparowanie
sprawy karnej przeciwko Nadiyi
Savchenko. Złożył wniosek w sprawie
tymczasowego aresztowania Nadiyi
Savchenko, podpisał dokument
o mianowaniu śledczego Manshina D. S.

Zgodnie z zeznaniami N.V. Savchenko,
Karpov osobiście towarzyszył jej podczas
nielegalnego przewozu na teren Rosji.
Bolotov był szefem „LRL” podczas
pojmania Savchenko i podjął decyzję o
jej wywiezieniu na teren Rosji.
Stał na czele tzw. batalionu „Zarya”,
którego członkowie dokonali
zatrzymania Nadiyi Savchenko,
a następnie przewieźli ją do Rosji. To
właśnie Plotnitskiego Savchenko
wymienia jako organizatora jej
wywiezienia do Rosji. Składał fałszywe
zeznania na procesie w sprawie
Savchenko. M.in. oświadczył, że
Savchenko została dobrowolnie
uwolniona z niewoli.
Podczas talk-show w telewizji rosyjskiej
oświadczył: „Właśnie tam siedzi
Savchenko! A rozstrzelać tę Savchenko
nawet jutro! Powiesić ją w
Biełgorodzie!”.1
W dniu 03.10.2014 r., podsumowując

https://www.youtube.com/watch?v=8G_-WYK2j_o
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Yevgeniyevich

PACE, przewodniczący
Dumy Państwowej FR

10

Pushkov Aleksey
Konstantinovich

Szef delegacji FR w PACE,
Szef Komitetu do Spraw
Międzynarodowych Dumy
Państwowej

11

Slutskiy Leonid
Eduardovich

Członek delegacji Rosji w
PACE

12

Zakharova Mariya
Vladimirovna

Oficjalny przedstawiciel
MSZ FR

swoje uczestnictwo na sesji ZP OBWE
Sergey Naryshkin nazwał Savchenko
‘Obrzydliwym zabójcą”: „Od kiedy
obrzydliwy zabójca może się mienić
więźniem politycznym? To jest absurd, ja
tego nie jestem w stanie zrozumieć”.2
W dniu 27.01.2015 r. Podczas sesji PACE
porównał Nadiyę Savchenko do
terrorystów, którzy popełnili zamach
terrorystyczny w redakcji francuskiego
czasopisma Charlie Hebdo: „…Nie
potrafię sobie wyobrazić, żeby jedna z
partii politycznych Francji wciągnęła
takiego przestępcę na listę kandydatów
na posłów, a – tym bardziej – żeby
Zgromadzenie Narodowe Francji
wprowadziło taką osobę podejrzaną o
popełnienie poważnej zbrodni na listę
swoich delegatów do PACE”.3
W dniu 26.01.2015 r. na sesji PACE,
oświadczył, że Rosja nie wyda Nadiyi
Savchenko: „Nikt nie zamierza uwolnić
Savchenko z powodu takiej interpretacji
immunitetu PACE. Podkreślam, chodzi o
interpretację. Uważamy, że immunitetu
udziela się w celu sprawowania władzy
przez deputowanych, a nie po to, by
uczynić go nietykalnym za przestępstwa
popełnione w przeszłości“.4 Pushkov
oświadczył także o braku możliwości
spotkania przedstawicieli PACE z Nadiyą
Savchenko z powodu zawieszenia
członkostwa FR W PACE.
Slutskiy oświadczył, że w przypadku
przyjęcia w Ukrainie „Listy Savchenko”,
nakładającej sankcje na osoby w niej
wymienione, Rosja odpowie
symetrycznie. Oskarżył również władze
USA o podżeganie do utworzenia „Listy
Savchenko”.5
W dniu 20.02.2016 r. Maria Zakharova
nazwała „hipokryzją przekraczającą
wszelkie granice“ akcję poparcia N.V.
Savchenko, zorganizowaną przez

2

http://tass.ru/politika/1485417
http://tass.ru/politika/1725479
4
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2015/01/26/7030081/
5
http://lslutsky.ru/rus/news/1288
3
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eurodeputowanych, a głodówkę Ukrainki
- inscenizacją: „Cóż za hipokryzja
przekraczające wszelkie granice!
Najpierw wbrew prawu zaocznie
wybrano Nadiyę Savchenko na posła,
włączono ją do grona delegatów, a
potem urządzono komedię polityczną,
która przeszła w inscenizację głodówki.
Pozostało im jeszcze nauczyć się śpiewać
pieśni chóralne przy wejściach do
Parlamentu Europejskiego“.6
13
Zhilin Aleksandr
Ekspert wojskowy, Szef
Komentarz Zhilina na temat
Ivanovich
Centrum Badań
aresztowania Savchenko: „Została
Stosowanych Problemów
schwytana Nadiya Savchenko. Ta
Społecznych
m...nda zabiła naszych korespondentów
z VGTRK. Ta s...ka powinna siedzieć we
wspólnej celi, gdzie ruskie baby przez 24
godziny na dobę będą jej tłumaczyć, w
jakiej kwestii się myli“.7
14
Markov Sergey
Dyplomata rosyjski i
Łamiąc zasadę domniemania
Aleksandrovich
działacz społeczny,
niewinnności, Markov publicznie nazwał
politolog, dyrektor
Savchenko zabójcą.8 Podczas
generalny „Instytutu Badań wystąpienia na antenie w programie
Politycznych” Sp. z o.o.
radiowym Markov oświadczył:
„Savchenko naprowadzała ukraiński
ogień w ramach m.in. świadomej polityki
junty dążącej do działań terrorystycznych
w stosunku do dziennikarzy”.9
15
Morozov Igor
Członek Komitetu Rady
08.03.2016 Igor Morozov zaapelował o
Nikolayevich
Federacji ds. Spraw
zignorowanie "listy Savchenko" w UE:
Międzynarodowych
„Myślę, że w ogóle nie należy oficjalnie
reagować na tę inicjatywę, ponieważ jest
ona sprzeczna z duchem i literą
Europejskiej Karty Praw Człowieka ...
Ona została skazana jako osoba
zaangażowana w zabójstwo rosyjskich
dziennikarzy. To zostało udowodnione,
ona przyznała się do winy”10.
2. 2. Osoby odpowiedzialne za preparowanie dowodów – w trakcie postępowania
przygotowawczego – w sprawie Nadiyi Savchenko
16
Klopov Aleksandr
Kierownik Urzędu FSB FR
Wydał rozkaz A.I. Pochechuevovi, aby
Vasilyevich
dla obwodu woroneskiego, skierować Savchenko do Urzędu
Generał Major
Śledczego Komitetu Śledczego Federacji
Rosyjskiej (KŚ FR) dla obwodu
6

https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10209008464198489?pnref=story
https://www.facebook.com/alexandr.zhilin.77/posts/505056382960542
8
https://www.facebook.com/sergey.markov.5/posts/732936586834009
9
http://echo.msk.ru/programs/personalno/1618444-echo/
10
http://rusnovosti.ru/posts/411471
7
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17

Pochechuev A. I.

18

Troinina Oksana
Aleksandrovna

19

Мedvedev Aleksandr
Viktorovich

20

Shchukin Alexandr
Vyacheslavovich

21

Manshin Dmitriy
Sergeevich

22

Bokunovich
Dmitriy V.

23

Grachev Timofey
Vladimirovich

Starszy oficer operacyjny
organów spraw
wewnętrznych Zarządu FSB
Rosji dla obwodu
woroneskiego w mieście
Rossosz
Inspektor Oddziału ds.
Nieletnich Wydziału Milicji
Nr 1 Zarządu MSW Rosji dla
miasta Woroneż, kapitan
policji FR
Zastępca naczelnika
drugiego oddziału Urzędu
Śledczego KŚ FR dla
obwodu woroneskiego,
podpułkownik resortu
sprawiedliwości
Szef Głównego Zarządu
Śledczego w Komitecie
Śledczym FR

woroneskiego po tym, jak została
nielegalnie przewieziona na teren Rosji.
Podał nieprawdziwe informacje KŚ FR
odnośnie okoliczności przybycia
N.V. Savchenko na teren Rosji.
Sporządził raport na temat
„przekroczenia” przez N.V. Savchenko
granicy ukraińsko-rosyjskiej. Raport
został sporządzony na podstawie
nieprawdziwych informacji.
Brała udział w „zatrzymaniu” Savchenko
w hotelu w Woroneżu, między innymi
dokonywała przeszukania, w trakcie
którego Savchenko podrzucono rosyjskie
ruble.
Rozkazał umieścić Savchenko w jednym z
hoteli m. Woroneż po jej nielegalnym
przewiezieniu na teren Rosji. W hotelu
Savchenko była przetrzymywana wbrew
swojej woli.

W dniu 16.05.2015 r, podpisał
postanowienie o połączeniu w jednym
postępowaniu karnym postępowania
karnego przeciwko N. V. Savchenko i
postępowania karnego w związku z
„popełnieniem przez resorty siłowe
Ukrainy przestępstw na terenie
samozwańczych republik we wschodniej
Ukrainie”.
Śledczy Komitetu Śledczego prowadzi sprawę Nadiyi Savchenko.
FR, major resortu
Odgrywał kluczową rolę w preparowaniu
sprawiedliwości
sprawy N. V. Savchenko na wstępnym
etapie dochodzenia - prowadził
przesłuchanie N. V. Savchenko i
świadków w sprawie, popierał
oskarżycieli publicznych na rozprawie.
Starszy śledczy Drugiego
Śledczy KŚ FR w sprawie N.V. Savchenko.
Oddziału Śledczego Urzędu Wydawał decyzje odmowne odnośnie
ds. badania przestępstw
umorzenia śledztwa w sprawie
związanych z użyciem
Savchenko oraz umorzenia
zakazanych środków i
postępowania karnego wobec niej.
metod prowadzenia wojny
KŚ FR
Starszy śledczy Oddziału
Śledczy KŚ FR w sprawie
Śledczego Urzędu ds.
N. V. Savchenko. Znany także z udziału w
badania przestępstw
dochodzeniu w sprawie tzw. „Sprawy
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związanych z użyciem
Bołotnej” (postępowanie karne
zakazanych środków i
przeciwko uczestnikom protestu
metod prowadzenia wojny antyrządowego w dniu 06.05.2012 r. w
KŚ FR, major resortu
Moskwie).
sprawiedliwości
3. 3. Osoby odpowiedzialne za przedstawienie – w trakcie procesu karnego – fałszywych
dowodów przeciwko Nadiyi Savchenko, osoby decydujące o dopuszczeniu tych dowodów jako
zgodnych z prawem, jak też o przedłużeniu aresztu Nadiyi Savchenko, inne osoby będące
bezpośrednimi wykonawcami przestępczych decyzji.
Prokuratorzy
24
Lomanov Andrey
Zastępca prokuratora
Reprezentował stronę oskarżenia na
Vyacheslavovich
rejonowego dzielnicy
rozprawie w dniu 02.07.2014 r.
Nowousmańskiej
w obwodzie woroneskim
25
Dolgikh Sergey
Prokurator rejonowy
Reprezentował stronę oskarżenia na
Viktorovich
dzielnicy Nowousmańskiej rozprawie w dniu 02.07.2014 r.
w obwodzie woroneskim
26
Kozlov S. А.
Asystent prokuratora
Reprezentował stronę oskarżenia na
Dzielnicy Sovetskiej miasta rozprawie w dniu 27.08.2014 r.
Voronezh
27
Butyrin Yevgeniy I.
Asystent prokuratora
Reprezentował stronę oskarżenia na
Dzielnicy Sovetskiej miasta rozprawie w dniu 15.09.2014 r.
Voronezh
28
Sidorov Vitaliy
Naczelnik Wydziału Karno- Reprezentował stronę oskarżenia na
Leonidovich
Sądowego Prokuratury
rozprawie w dniu 15.09.2014 r.
obwodu woroneskiego,
starszy radca resortu
sprawiedliwości
29
Oleg Karasev
Prokurator m. Moskwy
Reprezentował stronę oskarżenia na
rozprawie w dniu 03.03.2015 r.,
wnioskował o przeprowadzenie
posiedzenia sądowego za zamkniętymi
drzwiami.
30
Filipchuk Pavel
Prokurator Wydziału
Reprezentował oskarżenie publiczne w
Igorevich
Zarządzania ds. Nadzoru
procesie sądowym w sprawie N.V.
nad śledztwem w
Savchenko. Uczestniczył również w
szczególnie ważnych
procesach sądowych „sprawy placu
postępowaniach
Bolotnego”.
Prokuratury Generalnej FR
31
Kuznetsov Vladislav
Prokurator Wydziału
Reprezentował oskarżenie publiczne w
Vyacheslavovich
Oskarżycieli Publicznych
procesie sądowym w sprawie N.V.
Zarządu Karno-Sądowego
Savchenko.
Prokuratury Obwodu
Rostowskiego
32
Yunoshev Dmitriy V.
Prokurator Wydziału
Reprezentował oskarżenie publiczne w
Oskarżycieli Publicznych
procesie sądowym w sprawie N.V.
Zarządu Karno-Sądowego
Savchenko.
Prokuratury Obwodu
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Rostowskiego
Sędziowie
33
Sorokin Dmitriy
Arkadyevich

Sędzia rejonowy dzielnicy
Nowousmańskiej
w obwodzie woroneskim

34

Litovkina Tatiana
Alexandrovna

Sędzie Woroneskiego Sądu
Okręgowego

35

Saligov Мagomed
Topayevich

Sędzia sądu rejonowego
dzielnicy Sovetskiej
w obwodzie woroneskim

36

Kosebkov Nikolay
Fedorovich

Sędzie Woroneskiego Sądu
Obwodowego

37

Levashova Valentina
Yevgeniyevna

Sędzia Basmannego Sądu
Rejonowego miasta
Moskwy

38

Pasyunin Yuriy
Anatolyevich

Sędzia Moskiewskiego
Sądu Miejskiego

39

Karpov Artur

Sędzia Sądu Rejonowego

Sędzia na pierwszym posiedzeniu (w
dniu 7.02.2014 r.) dotyczącym
zastosowania środka zapobiegawczego
w stosunku do N. V. Savchenko. Wydał
decyzję o tymczasowym aresztowaniu
Savchenko do dnia 30.08.2014 r.
W dniu 27.07.2014 r. przewodniczyła na
posiedzeniu sądu apelacyjnego w
sprawie N. V. Savchenko. Wydała wyrok
o oddaleniu apelacji obrońców
N. V. Savchenko odnośnie jej
tymczasowego aresztowania do dnia
30.08.2014 r.
W dniu 27.08.2014 r. wydał
postanowienie o przedłużeniu okresu
tymczasowego aresztowania Nadiyi
Savchenko. Wydał decyzję o
przeprowadzeniu ekspertyzy
psychologiczno-psychiatrycznej w
stosunku do N. V. Savchenko.
W dniu 15.09.2014 r. przewodniczył na
posiedzeniu sądu apelacyjnego w
sprawie N. V. Savchenko. Wydał wyrok o
oddaleniu apelacji obrońców
N. V. Savchenko odnośnie jej
tymczasowego aresztowania do dnia
30.10.2014 r.
W dniu 27.10.2014 r. przedłużyła areszt
N. V. Savchenko do dnia 13.02.2015 r.
W dniu 04.03.2015 r. przewodniczyła na
posiedzeniu sądowym, w trakcie którego
obrońcy N. V. Savchenko próbowali
zaskarżyć odmowę śledczych KS FR
odnośnie zwolnienia Savchenko z
aresztu, aby mogła uczestniczyć w sesji
PACE, która odbywała się w styczniu
2015 r. Sędzia oddaliła skargę
adwokatów.
W dniu 22.12.2014 r. przewodniczył na
posiedzeniu sądu apelacyjnego w
sprawie N. V. Savchenko. Wydał wyrok o
oddaleniu apelacji obrońców
N. V. Savchenko odnośnie jej
tymczasowego aresztowania do dnia
13.02.2015 r.
W dniu 10.02.2015 r. przedłużył termin

facebook.com/OpenDialogFoundation | odfoundation@odfoundation.eu | www.odfoundation.eu

Gennadievich

„Basmannyj” w Moskwie
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Mokhov Andrey
Valeryevich

Sędzia Moskiewskiego
Sądu Miejskiego

41

Alisov Igor Borisovich

Sędzia Moskiewskiego
Sądu Miejskiego

42

Olikhver Nataliya
Ivanovna

Sędzia Moskiewskiego
Sądu Miejskiego

43

Nikishina Nataliya
Viktorovna

Sędzia Moskiewskiego
Sądu Miejskiego

44

Malysheva
Yehaterina
Anatolievna

Sędzia Rostowskiego Sądu
Okręgowego

45

Kirsanova Lyudmila
Vladimirovna

Sędzia Rostowskiego Sądu
Okręgowego

46

Stepanenko Leonid
Aleksandrovich

Sędzia Donieckiego Sądu
Miejskiego Obwodu
Rostowskiego

47

Khaybulayev Ali
Salakhudinovich

Sędzia Donieckiego Sądu
Miejskiego Obwodu
Rostowskiego

48

Chernysh Yevgeniya
Sergeyevna

Sędzia Donieckiego Sądu
Miejskiego Obwodu
Rostowskiego

tymczasowego aresztu Nadiyi Savchenko
do dnia 13.05.2015 r.
W dniu 25.02.2015 r. przewodniczył na
posiedzeniu sądu apelacyjnego w
sprawie N. V. Savchenko. Wydał wyrok o
oddaleniu apelacji obrońców
N. V. Savchenko odnośnie jej
tymczasowego aresztowania do dnia
13.05.2015 r.
W dniu 27.08.2015 r., będąc członkiem
składu sędziowskiego, utrzymał w mocy
postanowienie o przedłużeniu
tymczasowego aresztowania Savchenko.
W dniu 27.08.2015 r., będąc członkiem
składu sędziowskiego, utrzymała w mocy
postanowienie o przedłużeniu
tymczasowego aresztowania Savchenko.
W dniu 27.08.2015 r., będąc członkiem
składu sędziowskiego, utrzymała w mocy
postanowienie o przedłużeniu
tymczasowego aresztowania Savchenko.
W dniu 01.10.2015 r. utrzymała w mocy
postanowienie o przedłużeniu
tymczasowego aresztowania Savchenko
do dnia 16.04.2016 r.
W dniu 04.12.2105 r. utrzymała w mocy
postanowienie o przedłużeniu
tymczasowego aresztowania Savchenko
do dnia 16.04.2016 r.
Sędzia Przewodniczący na procesie w
sprawie N.V. Savchenko. Działał w
interesie oskarżenia publicznego,
systematycznie uchylając ważne wnioski
obrony. W dniu 03.04.2016 r. nie
zezwolił Savchenko na wystąpienie z
mową końcową w sądzie, w wyniku
czego ogłosiła ona „suchą głodówkę”.
Sędzia Przewodniczący na procesie w
sprawie N.V. Savchenko. Działał w
interesie oskarżenia publicznego,
systematycznie uchylając ważne wnioski
obrony.
Sędzia Przewodniczący na procesie w
sprawie N.V. Savchenko. Działał w
interesie oskarżenia publicznego,
systematycznie uchylając ważne wnioski
obrony.

Inne osoby odpowiedzialne
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Makarov Nikolay
Alexandrovich

Naczelnik Aresztu
Śledczego Nr 3
w Woroneżu

Powołując się na „wewnętrzne zasady”,
wydał zakaz przekazywania Nadiyi
Savchenko książek.

„Lista Savchenko” została sporządzona przez ekspertów z Fundacji Otwarty Dialog przy udziale rosyjskich
adwokatów Nadiyi Savchenko i przedstawicieli wspólnoty obrońców praw człowieka. Rozszerzona
wersja listy (licząca 49 nazwisk) została przyjęta i poparta jednogłośnie przez Forum Wolnej Rosji w
Wilnie w dn. 10.03.2016 r.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt:
Andriy Osavoliyk – andriy.osavoliyk@odfoundation.eu
Lyudmyla Kozlovska - lyudmylakozlovska@odfoundation.eu
Fundacja Otwarty Dialog

facebook.com/OpenDialogFoundation | odfoundation@odfoundation.eu | www.odfoundation.eu

