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Україна: протиправні російські напади на Харків
Російські війська використовують широко заборонені касетні боєприпаси, завдають шкоди

лікарням

Наслідки удару, що залишилися на землі після детонації вибухового боєприпасу (одного з щонайменше десяти в
цьому районі) навпроти харківського пологового будинку №1, після обстрілу Харкова 23 травня, який завдав шкоди
лікарні, 27 травня 2022 року © 2022 Belkis Wille/Human Rights Watch

(Київ, 22 липня 2022 року) – На окупованих територіях Херсонської та Запорізької
областей російські військовики катували цивільних мешканців, незаконно їх
затримували та вчиняли щодо них дії, що призводять до насильницьких зникнень,
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ідеться у сьогоднішній заяві Human Rights Watch. Російські військовики катували також і
військовополонених, яких утримують у цьому регіоні.

«Російські війська перетворили окуповані райони півдня України на безодню страху та
дикого беззаконня, – заявила Юлія Ґорбунова, старша дослідниця Human Rights Watch в
Україні. – Катування, нелюдське поводження, а також свавільні затримання та незаконні
позбавлення волі цивільних осіб належать до беззаперечних воєнних злочинів, які ми
задокументували. Російська влада має негайно покласти край таким порушенням прав
людини й усвідомити, що винні можуть бути – і будуть – притягнуті до відповідальності».

Співробітники/ці Human Rights Watch поговорили з 71 людиною з Херсона, Мелітополя,

Бердянська, Скадовська та ще 10 міст Херсонської та Запорізької областей і описали 42

випадки, коли російські окупаційні війська або вчиняли щодо цивільних дії, що
призводять до насильницьких зникнень, або ж у інший спосіб свавільно утримували їх,

(у деяких випадках інкомунікадо), а також багатьох із них катували. Співробітники/ці
Human Rights Watch задокументували також факт катування трьох бійців Сил
територіальної оборони (ТрО). Двоє з них померли.

Очевидно, такі порушення прав вчинялися з метою отримати інформацію та посіяти
страх, аби люди змирилися з окупацією, оскільки Росія прагне утвердити владу над
окупованою територією всупереч нормам міжнародного права, заявляє Human Rights

Watch.

Опитані люди розповіли про пережите або побачене катування – побиття протягом
тривалого часу та у декільках випадках застосування електричного струму. Вони описали
травми, зокрема зламані ребра, кістки та зуби, сильні опіки, струси мозку, полопані
кровоносні судини очей, порізи та синці.

Колишній ув’язнений організатор протестів, який побажав залишитися неназваним,

розповів, як в ув’язненні російські військовики били його бейсбольною битою. Інший
мітингувальник через травми від побиття в ув’язнені місяць лежав у лікарні. За словами
третього, після семи днів ув’язнення він «ледь ходив», мав зламані ребра та розбиту
колінну чашечку.

Дружина чоловіка, якого на початку липня російські військовики забрали після обшуку
житла і тримали під вартою чотири дні, розповіла, що вони били її чоловіка металевим
прутом, застосовували електрошокер, пошкодили йому плече та спричинили струс
мозку.

Описуючи тотальний страх, один херсонський журналіст сказав: «Ви не знаєте, коли по
вас прийдуть і коли вас відпустять».
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Колишні затримані розповідали, що протягом усього терміну ув’язнення їх тримали із
зав’язаними очима та в кайданках, без їжі, води і медичної допомоги. Щонайменше
одного цивільного затриманого росіяни насильницьким чином перемістили до
окупованого Росією Криму та змусили його виконувати «виправні роботи».

У кількох випадках російські військовики відпускали затриманих лише після підписання
заяви про «співпрацю» з владою або запису відео із закликом до співпраці.

У всіх випадках затримання, крім одного, російські військовики не повідомили родинам,

де утримують їхніх близьких, а військова комендатура не надала родичам жодної
інформації про затриманих, яких вони шукали.

Закони та звичаї війни дозволяють воюючій стороні під час міжнародного збройного
конфлікту утримувати комбатантів як військовополонених й інтернувати цивільних осіб
у місця, які не належать до кримінально-виконавчих установ, якщо діяльність цих осіб
становить серйозну загрозу безпеці влади, що проводить затримання. Свавільні
затримання, незаконне позбавлення волі та дії, що призводять до насильницьких
зникнень заборонено нормами міжнародного гуманітарного права і можуть
кваліфікуватися як воєнні злочини або пов’язані з ними діяння. Відповідно до
міжнародного права катування затриманих і нелюдське поводження з ними є
забороненим за будь-яких обставин. Під час збройного конфлікту ці дії вважаються
воєнним злочином, а також можуть становити злочин проти людяності.

Human Rights Watch заявляє, що для цивільних осіб в умовах окупації ризик свавільних
затримань і катувань дуже високий, але люди не мають можливості безперешкодно
виїхати на підконтрольну Україні територію. Наприклад, херсонська журналістка
розповіла Human Rights Watch: «Я веду телеграм-канал, я в їхній базі даних, доводиться
переховуватися. Мене попередили, що можуть прийти забрати будь-коли. Не ризикую
виїжджати, бо я у них [у чорному списку]». Тринадцятеро людей, які виїхали,

розповідали про сповнені поневірянь поїздки через численні російські блокпости та
випадки затримань.

В інтерв’ю Human Rights Watch постійна представниця Президента України в Автономній
Республіці Крим Таміла Ташева, яка також моніторить ситуацію на окупованих
територіях півдня України, заявила, що влада України не може підтвердити точну
кількість випадків насильницьких зникнень у Херсонській області. Вона сказала, що за
оцінками моніторів дотримання прав людини у період із лютого 2022 року щонайменше
600 людей стали тут жертвами насильницьких зникнень.

«Українці на окупованих територіях переживають пекельні муки, – сказала Юлія
Ґорбунова. – Російська влада та міжнародні слідчі органи повинні негайно розслідувати
воєнні злочини й інші порушення прав, вчинені на цих територіях російськими
військовиками, аби винні постали перед судом».
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