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Вступ

24 сiчня 2019 року Оболонський районний суд м. Києва ухвалив вирок екс-президенту
України Вiктору Януковичу, визнав його винним у державнiй зрадi (стаття 111 КК) та
пособництвi планування, пiдготовки i ведення агресивної вiйни (статтi 27, 437 КК). При
цьому суд виключив з вироку обвинувачення в дiях, спрямованих на змiну державного
кордону України (стаття 110 КК). Екс-президент заочно був засуджений до 13 рокiв
позбавлення волi. Адвокати В. Януковича оскаржили дане рiшення в апеляцiйному судi.

Експерти МТПЛ проводили монiторинг справи екс-президента з травня 2017 року (по-
чинаючи з пiдготовчих судових засiдань) i до оголошення вироку у судi першої iнстанцiї.
Зiбрана у ходi монiторингу iнформацiя, в першу чергу виявленi порушення i отриманi
статистичнi данi, дозволяють провести аналiз кримiнального процесу, зрозумiти наскiль-
ки цей важливий для українського суспiльства процесс вiдповiдав загальноприйнятим
нормам права на справедливий суд.
У ходi монiторингу спостерiгачами МТПЛ зафiксовано 68 епiзодiв, якi порушують

мiжнароднi норми, Конвенцiю про захист прав людини та основоположних свобод i
суперечать практицi Європейського суду з прав людини. У фiнальному звiтi ми перера-
хуємо всi виявленi порушення i квалiфiкуємо їх вiдповiдно до норм мiжнародного права i
практики ЄСПЛ. Зiбранi данi дозволяють не тiльки виявити наявнi порушення, а також
провести статистичний аналiз. Це дає можливiсть «на цифрах» обґрунтувати наявнiсть
зафiксованих нами груп порушень.

Фiнальний звiт складається з трьох частин: перша частина – розгляд порушень права
на справедливий суд, виявлених пiд час монiторингу; друга частина – аналiз зiбраних
статистичних даних; i третя частина – звiти з монiторингу судових засiдань справи В.
Януковича опублiкованих МТПЛ у 2017 i 2018 роках.
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1. Дотримання права на справедливий
суд у справi В. Януковича, аналiз
ситуацiї, виявлення порушень

У ходi аналiзу зiбраної iнформацiї ми звернули увагу на те, що багато порушень нео-
дноразово повторювалися протягом усього судового процесу. Це дозволило зiбрати всi
порушення в декiлька окремих груп для того, щоб надати їм оцiнку з точки зору по-
рушення мiжнародних норм прав людини (в першу чергу спираючись на Європейську
конвенцiю i прецедентне право ЄСПЛ) i порушень нацiонального законодавства (норм
КПК i супутнiх нормативних актiв України). Ми видiлили наступнi групи порушень:

• тиск на суд;

• вiдступ вiд мiжнародних зобов’язань України;

• «позасудовi» методи впливу на процес;

• зловживання iнститутом «державних захисникiв»;

• порушення права на захист.

Кожний факт порушення прав людини пiдкрiпляється посиланням на звiт спостерiгачiв
МТПЛ, у якому зафiксовано конкретнi порушення (загалом 68 посилань). У фiнальному
звiтi також використовуються посилання на практику ЄСПЛ, квалiфiкуючи те або iнше
порушення (загалом 39 посилань).

1.1. Тиск на суд

Експертами МТПЛ неодноразово зазначалося втручання Генерального прокурора Ю.
Луценка у судовий процес. На одному iз засiдань з’ясувалось, що Генпрокурор назвав
iмена членiв колегiї суддiв ще до їх визначення автоматизованою системою документообiгу
суду1, а 29 травня 2017 року ще до рiшення суду вiн оголосив, що справа буде розглядатися
заочно2. рiм цього, адвокати В. Януковича заявили, що парламент України дозволив
заочнi процеси лише для того, щоб «засудити» В. Януковича, а потiм так само їх скасує.
Також захист вiдмiтив, що Ю. Луценко (заради якого було змiнено закон, щоб вiн мiг без
юридичної освiти зайняти посаду Генерального прокурора) у своїх iнтерв’ю робив акцент
на бажаннi «засадити» екс-президента. Такi заяви Ю. Луценка безумовно являються
черговою спробою втрутитися у судовий процес3.
Спостерiгачi МТПЛ у своїх звiтах вiд 26-29.07.2017 вiдмiчали, що на двох суддiв iз

колегiї подано скарги до ВРП, що, безумовно, впливає на їх незалежнiсть при розглядi
справи В. Януковича4. Окрiм тиску зi сторони судової системи, суддi пiддавалися тиску зi
сторони цивiльних осiб. У звiтi вiд 15.08.2017 позначено, що невстановлена група осiб не

1Див. Монiторинг справи В. Януковича (коротка iнформацiя про судове засiдання 04.05.17)
2Див. Монiторинг судового процесу над В. Януковичем (коротка iнформацiя про пiдготовче судове
засiдання 29.05.17)

3Див. Монiторинг судового процесу над В. Януковичем (коротка iнформацiя про судовi засiдання
02.10.18 – 12.10.18)

4Див. Монiторинг судового процесу над В. Януковичем (коротка iнформацiя про судовi засiдання
26.06.17 i 29.06.17)
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пропускала до зали суду адвокатiв адвокатського об’єднання «Aver Lex» (яке представляє
iнтереси В. Януковича), а це не що iнше, як присвоєння собi функцiй суду з метою тиску
на нього5. Крiм того, захист заявив про те, що заступник Генпрокурора в прямому ефiрi
на ТВ називав строки ухвалення рiшення, що також можна розцiнювати, як тиск на суд6.
Пiсля ухвалення рiшення у справi В. Януковича, одного з суддiв все ж вiдсторонили вiд
займаної посади.

Практика ЄСПЛ

Публiчнi заяви чиновникiв такого рангу можуть пiдiрвати довiру до суду. У певних ситуа-
цiях вони несумiснi з поняттям «незалежного та неупередженого суду» у розумiннi пункту
1 статтi 6 Європейської конвенцiї» (справа Совтрансавто-холдiнг проти України)7. У тiй
же справi ЄСПЛ вiдмiчає, що в питаннях втручання у судовий процес важливi не стiльки
спекуляцiї на питання про будь-якi наслiдки таких актiв втручання протягом судового
процесу, скiльки обґрунтованiсть сумнiвiв захисту та/або обвинуваченого вiдносно неза-
лежностi та неупередженостi суду8. Неодноразовi висловлювання представникiв влади
про строки прийняття рiшення по справi В. Януковича, а також про склад колегiї суддiв
та форму судочинства, i специфiчна реакцiя суду на заяви адвокатiв з цього приводу,
тiльки посилювали сумнiви захисту вiдносно незалежностi суду. У справi Сахiнер проти
Туреччини, ЄСПЛ вказує на важливiсть «довiри, яку суди в демократичному суспiльствi
повиннi вселяти громадськостi i, перш за все, у вiдношеннi кримiнального судочинства –
обвинуваченому»9.

Схожу позицiю ЄСПЛ займає не тiльки у вiдношеннi сумнiвiв захисту та/або обвинува-
ченого, але i по вiдношенню до потенцiйних побоювань членiв суддiвської колегiї. У справi
Кiнськiй проти Чеської Республiки ЄСПЛ пiдкреслює значимiсть не стiльки фактичного
доказування впливу або тиску на суддiв, скiльки необхiднiсть прояву неупередженостi.
Суд вважає, що певна дiяльнiсть представникiв держави (включаючи заяви по вiдношен-
ню до суду або обвинуваченого), безсумнiвно, насторожує суддiв вiдносно того, що за їх
дiями в ходi судового розгляду ведеться ретельний контроль10. При винесеннi рiшення
ЄСПЛ, такi дiї представникiв державної влади можуть призвести до визнання розгляду
провадження таким, що не вiдповiдає вимогам справедливого судового розгляду11.

1.2. Вiдступ вiд мiжнародних зобов’язань України

Вiдступ суду вiд мiжнародних зобов’язань України прослiдковувався протягом усього
судового процесу. Суд вiдмовився керуватися нормами Європейської конвенцiї про взаємну
правову допомогу по кримiнальним справам при органiзацiї вiдеозв’зку з В. Януковичем.
Не дивлячись на те, що даний документ ратифiковано Україною i, отже, являється
обов’язковим для використання. Згiдно конвенцiї органiзацiя вiдеозв’язку повинна про-
ходити при спiвпрацi з компетентними органами Росiї (де знаходиться обвинувачений).
Свої вiдмови використовувати мiжнароднi стандарти суд мотивував тiльки заявою про

5Див. Монiторинг судового процесу над В. Януковичем (коротка iнформацiя про судовi засiдання
10.08.17; 15.08.17; 17.08.17)

6Див. Монiторинг судового процесу по справi В. Януковича (коротка iнформацiя про судовi засiдання
05.06.18 и 06.06.18)

7ЄСПЛ 25.07.2002, Совтрансавто-холдинг проти України, № 48553/99, п. 80
8Там же
9ЄСПЛ 25.09.2001, Сахiнер проти Туреччини, № 29279/95, п. 44

10ЄСПЛ 09.02.2012, Кiнськiй проти Чеської республiки, № 42856/06, п. 98
11ЄСПЛ 09.02.2012, Кiнськiй проти Чеської республiки, № 42856/06, п. 113
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те, що екс-президент обвинувачується у державнiй зрадi саме на користь Росiйської
Федерацiї. При цьому в заявах суду вiдсутнi будь-якi посилання на норми законодавства,
якi дозволяють подiбного роду вiдступи вiд мiжнародних зобов’язань. Експерти МТПЛ
неодноразово вiдмiчали цей факт у своїх звiтах12,13,14,15. Дiї суду, якi порушують норми
мiжнародного права, свiдчать про залежнiсть судового процесу вiд полiтичної ситуацiї.
Окрiм нерегулюючого питання про участь В. Януковича у процесi, суд знехтував нормами
мiжнародного права, дiючими по вiдношенню до свiдкiв, якi знаходяться за кордоном,
i вiдмовився проводити їх допит у режимi вiдеоконференцiї, вiдповiдної мiжнародним
зобов’язанням України16,17. Також спостерiгачi МТПЛ вiдмiтили, що суд наполягає на
допитi свiдкiв у режимi вiдеоконференцiї без урахування процедури, передбаченої норма-
ми мiжнародного права, тобто в черговий раз суд знехтував нормами, якi превалюють
над нормами нацiонального права18.

Також експерти МТПЛ зробили акцент на непрофесiйному пiдходi суддiв до виконання
своїх обов’язкiв. На нашу думку, суд некоректно застосував практику ЄСПЛ в частинi
мотивацiї свого рiшення вiдносно долучення до справи державного адвоката. Суд послався
на справи «Мефтах та iншi проти Францiї» (п. 45) i «Пекеллi проти Нiмеччини» (п. 31),
стверджуючи, що данi прецеденти дають можливiсть обмежити В. Януковича у правi
самостiйного вибору своїх захисникiв. Але навiть бiглий аналiз цих рiшень показує, що
обидвi справи вiдносяться до вельми специфiчних ситуацiй. Простого цитування уривкiв
рiшення ЄСПЛ недостатньо для розумiння сутi рiшення, для цього обов’язково необхiдно
враховувати контекст конкретної справи119.

Практика ЄСПЛ

Крiм безпосередньо вiдступу вiд мiжнародних норм, вiдмова суду вiд участi В. Януковича
у судових засiданнях у форматi, передбаченого Європейською конвенцiєю про взаєм-
ну правову допомогу у кримiнальних справах, також призвiв до ряду порушень прав
обвинуваченого, наприклад, позбавив В. Януковича можливостi участi у допитах свiдкiв.
Вiдповiдно до практики ЄСПЛ, обвинувачений, як правило, повинен мати адекватну i
належну можливiсть допитати свiдкiв обвинувачення (справа Шаташвiлi проти Нiмеч-
чини20). Бiльш того, всi докази, як правило, повиннi представлятися у ходi публiчного
слухання у присутностi обвинуваченого (справа Солаков проти Колишньої югославської
республiки Македонiя21.

Незважаючи на те, що неучасть обвинуваченого в процесi може привезти до вищепере-
рахованих порушень його прав, суд не придiлив достатньої уваги цьому аспекту. Бажання
вiдiйти вiд обов’язкових для виконання мiжнародних вимог (причому без посилання

12Див. Монiторинг судового процесу над В. Януковичем (коротка iнформацiя про попереднє судове
засiдання 18.05.17)

13Див. Монiторинг судового процесу над В. Януковичем (коротка iнформацiя про пiдготовче судове
засiдання 29.05.17)

14Див. Монiторинг судового процесу над В. Януковичем (коротка iнформацiя про пiдготовче судове
засiдання 16.06.17)

15Див. Монiторинг судового процесу над В. Януковичем (коротка iнформацiя про судове засiдання
03.08.17)

16Див. Монiторинг судового процесу над В. Януковичем (коротка iнформацiя про судовi засiдання, що
пройшли у перiод з 21.03.18 по 05.04.18)

17Див. Монiторинг справи В. Януковича (коротка iнформацiя про судовi засiдання 05.06.18 и 06.06.18)
18Див. Монiторинг судового засiдання по справi В. Януковичем (коротка iнформацiя про судовi засiдання

16.07.18 и 17.07.18)
19Див. Монiторинг судового процесу над В. Януковичем (судовi засiдання 30.07-01.08.2018)
20ЄСПЛ 15.12.2015, Шаташвiлi проти Нiмеччини, № 9154/10, п. 105
21ЄСПЛ 31.10.2001, Солаков проти Колишньої югославської республiки Македонiя, № 47023/99, п. 57
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на норми, якi дозволяють суду це зробити) у даному процесi «пересилило» обов’язок
суду забезпечити реалiзацiю (а не порушувати) прав пiдсудного. Фактично, суд висував
захисту якiсь додатковi, не передбаченi законом, умови, не пiдкрiпляючи їх посиланнями
на вiдповiднi процесуальнi норми, виконав якi обвинувачений був би допущений до участi
в процесi шляхом вiдеоконференцiї. Суд не збентежила та обставина, що у випадку
невиконання цих умов обвинувачений втрачає можливiсть особисто приймати участь у
процесi.
Ще одним аспектом порушень являється аналогiчна вiдмова суду заслухати свiдкiв

захисту, якi проживають за кордоном, у формi передбаченiй Європейською конвенцiєю
про взаємну правову допомогу у кримiнальних справах. Такi дiї також порушують
норми Європейської конвенцiї. У справi Домбо Бехеєр Б.В. проти Нiдерландiв22, ЄСПЛ
роз’яснив, що кожнiй сторонi повинна надаватися розумна можливiсть представити свої
докази в умовах, якi не помiстять її у невигiдне становище по вiдношенню до опонента.
До такого невигiдного становища можна вiднести ситуацiю, у якiй виявився захист
В. Януковича. У зв’язку з вiдмовою суду проводити допити в рамках мiжнародних
домовленостей, адвокати позбавилися можливостi допитати своїх ключових свiдкiв, у
той час як прокуратура не стикалася з такими обмеженнями. Бiльше того, у випадку
вiдсутностi свiдка на судових засiданнях, суд повинен був вжити всi розумнi зусилля
для забезпечення їх присутностi, про що говориться у справах Бонєв проти Болгарiї23,
Карпенко проти Росiї24, i належним чином розглянути заяву обвинуваченого i його
захисту щодо даного питання (справа Пелло проти Естонiї25). Вiдмова у допитi свiдкiв,
якi знаходяться за кордоном, у вiдповiдностi з мiжнародними нормами, враховуючи
наявнiсть заяв з вимогою такого допиту зi сторони захисту, не може сприйматися як
«розумнi зусилля» або «розгляд заяви пiдсудного належним чином».

1.3. «Позасудовi» методи впливу на процес

Безсумнiвно, справа В. Януковича одна iз самих резонансних в Українi i бiльшостi грома-
дян важко стримувати свої емоцiї. Експерти МТПЛ неодноразово вiдмiчали упередженiсть
зi сторони суду i представникiв прокуратури до В. Януковича, засновану на надмiрному
вiдношеннi до нього, як до людини i полiтика, не дивлячись на обов’язок виконати
свою роботу професiонально, притримуючись процесуальних рамок. В одному зi звiтiв
експерти вказали на те, що прокурори використовували емоцiйний тон i звинувачували
В. Януковича в iнкримiнованих порушеннях ще до початку розгляду справи по сутi26,а
також вiдзначали, що прокурори тиснули на адвокатiв, заявляючи, що тi «встали на
сторону агресора», що безумовно свiдчить про непрофесiоналiзм сторони обвинувачення27.
Крiм тиску прокурорiв, адвокати зiткнулися з тиском з боку суду. Колегiя звинувачувала
захист у використаннi неправдивої iнформацiї i таким чином перешкоджала в правi захи-
сту на допит свiдкiв28. Крiм того, суд заявляв адвокату В. Сердюку, що своєю позицiєю
в процесi вiн знищує свою репутацiю вiдомого адвоката. Дану заяву можна трактувати

22ЄСПЛ 27.10.1993, Домбо Бехеєр Б.В. против Нiдерландiв, № 14448/88, п. 33
23ЄСПЛ 08.06.2006, Бонєв проти Болгарiї, № 60018/00, п. 43
24ЄСПЛ 13.03.2012, Карпенко проти Росiї, № 5605/04, п. 62
25ЄСПЛ 12.04.2007, Пелло проти Естонiї, № 11423/03, п. 35
26Див. Монiторинг судового процесу над В. Януковичем (коротка iнформацiя про попереднє судове

засiдання 18.05.17)
27Див. Монiторинг судового процесу по справi В. Януковича (коротка iнформацiя про судовi засiдання

16.07.18 и 17.07.18)
28Див. Монiторинг судового процесу над В. Януковичем (коротка iнформацiя про судовi засiдання, якi

пройшли у перiод з 17.01.18 по 25.01.18)
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як неприпустиму для суддiв емоцiйнiсть i вихiд за процесуальнi рамки29. На одному iз
засiдань суд до закiнчення допиту всiх свiдкiв захисту перейшов до дебатiв. Не звертаючи
уваги на протести адвокатiв, надав прокурорам можливiсть зачитувати свою промову30,
а на наступних засiданнях вимагав вiд державного адвоката виступити в дебатах, знову
не звертаючи уваги на протести офiцiйних захисникiв В. Януковича, що в черговий раз
пiдтверджує вихiд суду за процесуальнi рамки31. Внаслiдок невiдповiдного українському
законодавству залучення судом державного адвоката в судовий процес, сталося зiткнення
мiж захисниками екс-президента i полiцiєю. Пiд час зiткнення головуючий суддя вимагав
вiд полiцiї завести адвокатiв до зали засiдання «для реалiзацiї прав Януковича». Викори-
стання таких силових методiв судом не передбачено жодним нормативно-правовим актом
України32.

Практика ЄСПЛ

Зайвi емоцiйнi висловлювання суддiв та iнших учасникiв процесу, перерахованi вище,
також не сприяють «прояву неупередженостi», що є важливим фактором справедливого
судочинства (справа Кiнський проти Чеської Республiки33). На думку ЄСПЛ, «справе-
дливiсть не просто повинна бути дотримана, її дотримання також має бути очевидним»34.
Однак, певнi факти, що мали мiсце пiд час судових засiдань неможливо назвати повагою
до права на справедливий суд, яке в демократичному суспiльствi має гарантуватися в
максимально можливiй мiрi пiд загрозою найсуворiшого покарання (справи Салдуз проти
Туреччини35, Таске проти Бельгiї36).

Також варто вiдзначити позицiю ЄСПЛ щодо публiчних висловлювань чиновникiв
високого рангу, до яких можна вiднести заяви Генерального прокурора України Ю.
Луценка щодо провини екс-президента, зробленi задовго до винесення судом вироку. У
справi Дактарас проти Литви37 ЄСПЛ пiдкреслює важливiсть для державних посадових
осiб ретельно обирати слова пiд час своїх заяв, зроблених до ттого як особу буде засуджено
i визнано винуватою у вчиненнi злочину.

Особливе занепокоєння викликають ситуацiї, коли такi емоцiйнi висловлювання робля-
ться членами колегiї суддiв, наприклад, коли головуючий суддя заявляв прямо пiд час
судового засiдання, що адвокати В. Януковича брешуть. У справi Пандi проти Бельгiї38

ЄСПЛ пiдкреслив, що заяви суддiв пiдлягають бiльш суворому контролю, нiж заяви слiд-
чих органiв. По сутi, суд називав брехнею вислови, ще офiцiйно не визнанi помилковими
в судовому порядку i на цiй пiдставi переривав виступи адвокатiв В. Януковича або зму-
шував захисникiв екс-президента змiнити свої заяви. Яким чином, вiдповiдно до позицiї
ЄСПЛ (справа Сахiнер проти Туреччини39), пiсля цього суд повинен викликати довiру
у обвинуваченого (i, отже, у адвокатiв, якi представляють його iнтереси) залишається
незрозумiлим.

29Там же
30Див. Монiторинг судового процесу над В. Януковичем (судове засiдання 16.08.2018)
31Див. Монiторинг судового засiдання над В. Януковичем (судове засiдання 13.09-18.09.2018)
32Див. Монiторинг судового процесу над В. Януковичем (судове засiдання 16.08.2018)
33ЄСПЛ 09.02.2012, Кiнський проти Чеської республiки, № 42856/06, п. 98
34ЄСПЛ 09.02.2012, Кiнський проти Чеської республiки, № 42856/06, п. 87
35ЄСПЛ 27.11.2008, Салдуз проти Туреччини, № 36391/02, п. 54
36ЄСПЛ 16.11.2010, Таске проти Бельгiї, № 926/05, п. 93
37ЄСПЛ 10.10.2000, Дактарас проти Литви, № 42095/98, п. 41
38ЄСПЛ 21.09.2006, Пандi проти Бельгiї, № 13583/02, п. 43
39ЄСПЛ 25.09.2001, Сахiнер проти Туреччини, № 29279/95, п. 44
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1.4. Зловживання iнститутом «державних захисникiв»

Одним з порушень з боку суду, зазначених експертами МТПЛ, є зловживання iнститутом
«державних захисникiв». Крiм того, що суд, всупереч бажанню В. Януковича, ввiв у про-
цес «державних захисникiв», колегiя систематично обмежувала їх у часi на ознайомлення
зi справою, що призвело до порушення права обвинуваченого на отримання якiсного
захисту. Всього за рiшенням суду в справу по черзi вводилися п’ять державних захи-
сникiв. Першому, незважаючи на багаточисленнi клопотання про надання достатнього
часу для ознайомлення з матерiалами справи, суд надав лише 21 день для вивчення
5000 сторiнок40,41. Такi дiї суду призвели до того, що державний захисник В. Мешечек
вiдмовився захищати В. Януковича, мотивуючи своє рiшення вiдсутнiстю належних
можливостей для якiсного захисту екс-президента42. Наступному «державному адвокату»
суд надав мiсяць на ознайомлення з 52 томами справи, вiдхиляючи всi клопотання щодо
бажаних термiнiв для вивчення матерiалiв, а також iгноруючи всi заяви про неможливiсть
вивчення матерiалiв в тi термiни, якi надає суд43. Так само експерти вiдзначили, що
суд вiдсторонив «незручного» адвоката i вiдправив запит в Центр надання безоплатної
вторинної правової допомоги для призначення вже третього «державного захисника».
Новий захисник так само як попереднi зiткнувся з катастрофiчною нестачею часу для
ознайомлення з матерiалами справи, суд надав йому один мiсяць i один тиждень, замiсть
бажаних двох мiсяцiв44. Всi наступнi «державнi адвокати» стикалися з тiєю ж проблемою,
що i попереднi, суд значно урiзав час для ознайомлення з матерiалами справи45,46.
Обмеження «державних захисникiв» у часi для ознайомлення з матерiалами справи

призвело до їх фактичної неучастi в процесi. Експерти МТПЛ вiдзначили, що «державний
захисник» постiйно заявляв про те, що не може давати пояснення щодо матерiалiв справи,
оскiльки не встиг їх вивчити47. Аналогiчна ситуацiя вiдбувалася i на наступних засiданнях,
захист фактично не брав участi в процесi, заявляючи, що не може коментувати докази
обвинувачення, але вже не тiльки через нестачу часу на ознайомлення зi справою, а
ще й через ненадання судом часу для узгодження правової позицiї з В. Януковичем48.
У ситуацiї, що склалася, «державний захисник» не мiг виконувати покладену на нього
функцiю представника iнтересiв обвинуваченого в судi.
Експерти МТПЛ прокоментували те, що вiдбувається в процесi i вiдзначили, що вiд-

повiдно до законодавства, адвокатська дiяльнiсть не зводиться до створення видимостi
рiвноправностi i присутностi на судовому засiданнi двох сторiн. Це в першу чергу дiяль-
нiсть по здiйсненню захисту, представництва та надання iнших видiв правової допомоги
клiєнту (ст. 1 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську дiяльнiсть») i тiльки клiєнту, а не суду.
П.1 Стандартiв надання безоплатної вторинної правової допомоги зазначає, що пiсля
отримання доручення Центру надання безоплатної вторинної правової допомоги, захи-
сник у визначений законодавством або розумний термiн ознайомлюється з матерiалами
40Див. Монiторинг судового процесу над В. Януковичем (коротка iнформацiя про судовi засiдання

06.07.17 и 12.07.17)
41Див. Монiторинг справи В. Януковича (коротка iнформацiя про судове засiдання 03.08.17)
42Див. Монiторинг судового процесу над В. Януковичем (коротка iнформацiя про судовi засiдання

10.08.17; 15.08.17; 17.08.17)
43Див. Монiторинг судового процесу над В. Януковичем (коротка iнформацiя про судове засiдання

21.09.17)
44Див. Монiторинг судового процесу над В. Януковичем (коротка iнформацiя про судовi засiдання 25.10

и 26.10)
45Див. Монiторинг судового процесу над В. Януковичем (судовi засiдання 30.07-01.08.2018)
46Див. Монiторинг судового процесу над В. Януковичем (судове засiдання 16.08.2018)
47Див. Монiторинг процесу над В. Януковичем (коротка iнформацiя про судове засiдання 21.09.17)
48Див. Монiторинг судового процесу над В. Януковичем (коротка iнформацiя про судовi засiдання

28.09-19.10)
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кримiнального провадження, проводить конфiденцiйну зустрiч з клiєнтом, пiд час якого
отримує вiд нього iнформацiю, яка має правове значення, погоджує правову позицiю
з клiєнтом. Враховуючи те, що законом адвокату безпосередньо забороняється викори-
стовувати свої права всупереч iнтересам клiєнта i займати позицiю у справi всупереч
його волi (ст. 21 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську дiяльнiсть»), спроби «безоплатного
адвоката» М. Герасько налагодити спiлкування з клiєнтом є не стiльки його правом,
скiльки обов’язком. Кодекс адвокатської етики говорить, що при виконаннi своєї дiяль-
ностi адвокат повинен керуватися iнтересами клiєнта, бути компетентним i сумлiнним
(ст.ст. 8, 11). Таким чином, вiдхилення клопотань як В. Мешечка, так i М. Герасько про
надання необхiдної кiлькостi часу для повного ознайомлення зi справою (визначеного
за своїми можливостями i завантаженiстю), яка має очевидну складнiсть i розголос, це
порушення принципу рiвностi i змагальностi в судi, а також права на захист49.
Виходячи з того, що кожен «державний захисник» просив суд надати достатнiй час

для ознайомлення з матерiалами справи i час для узгодження правової позицiї з В.
Януковичем, суд вважав цих адвокатiв «незручними» i замiнював їх, керуючись своїми
вподобаннями, а не законом. Так в одному зi звiтiв вiдзначено, що суд вiдсторонив
захисника i заявив про його некомпетентнiсть, оскiльки той вiдмовлявся коментувати
докази сторони обвинувачення, не вивчивши матерiали в повному обсязi50. Також експерти
видiлили те, що через численнi заяви захисника про надання хоча б обвинувального акту,
суд, незадоволений його позицiєю, вирiшив пiдключити до справи нового «державного
захисника»51.
Однак не всi «безоплатнi адвокати» поводили себе подiбним чином. Експерти МТПЛ

вiдмiчали, що на вiдмiну вiд своїх попередникiв новий «державний захисник» I. Ляшенеко
включився в судовий процес не вимагаючи додаткового часу для ознайомлення зi справою
i не чекаючи налагодження контакту зi своїм клiєнтом. Адвокат обмежився вiдправкою В.
Януковичу листа з пропозицiєю обговорити правову позицiю в судi i приступив (спiльно
з судом i прокуратурою) до розгляду доказiв обвинувачення52.

Пiсля того як В. Янукович повернув у судовий процес своїх офiцiйних представникiв, а
вiд послуг усiх «державних захисникiв», яких суд вводив i замiнював за своїм бажанням,
вiдмовився, участь в процесi чергового «державного адвоката» була незаконною. Пiд час
одного з засiдань «державний адвокат», розумiючи незаконнiсть свого перебування в цiй
справi в якостi захисника, спробував вийти з процесу, але суд вiдмовився задовольняти
його звернення, пославшись на те, що саме Центр безоплатної вторинної правової допомоги
приймає рiшення про вiдкликання «державного захисника». Таким чином, утримування
«державного адвоката» в якостi захисника В. Януковича може трактуватися як спроба
нав’язати пiдсудному конкретного представника53. Експерти також вiдзначають, що
всi адвокати протестували проти допиту свiдкiв, оскiльки в залi судових засiдань досi
перебував «державний адвокат», який не має права представляти iнтереси В. Януковича,
але суд не звертаючи уваги на цi протести, перейшов до допиту свiдкiв54.

Ще одним порушенням, викликаним залученням «державного захисника» стало пере-
вищення максимально дозволеної кiлькостi адвокатiв. Незважаючи на те, що на певному
етапi судового процесу iнтереси В. Януковича представляли п’ять офiцiйних захисникiв,

49Див. Монiторинг судового процесу над В. Януковичем (коротка iнформацiя про судовi засiдання 25.10
и 26.10)

50Там же
51Див. Монiторинг судового процесу над В. Януковичем (судове засiдання 30.07-01.08.2018)
52Див. Монiторинг судового процесу над В. Януковичем (коротка iнформацiя про судовi засiдання 04.12

– 11.12)
53Там же
54Там же
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суд iгноруючи положення кримiнального процесу, а саме норму, яка визначає макси-
мально допустиму кiлькiсть адвокатiв у процесi – п’ятеро людей, всупереч офiцiйнiй
вiдмовi обвинуваченого, ввiв у процес нового державного адвоката55,56,57. Таким чином,
суд у черговий раз порушив закон i дав привiд засумнiватися в його незалежностi та
неупередженостi.

Практика ЄСПЛ

На окрему увагу заслуговує ситуацiя зi зловживанням залученням в судовий процес
адвокатiв з Центру безкоштовної правової допомоги. В контекстi неодноразового при-
значення В. Януковичу «державних захисникiв» (за час судового процесу це сталося 5
(!) разiв) важливо зрозумiти чи були такi рiшення суду прагненням дiйсно забезпечити
обвинуваченому його права або спробою формально виконати вимоги закону. Факти,
викладенi вище, такi як вiдмова надати «державним захисникам» достатнього часу для
ознайомлення з матерiалами справи, вiдсутнiсть у «безоплатних адвокатiв» зв’язку з
клiєнтом, наявнiсть у клiєнта офiцiйних адвокатiв, якi дiють за договором i, нарештi, пу-
блiчна вiдмова обвинуваченого вiд послуг конкретного «державного захисника», швидше
вказують на прагнення суду забезпечити формальну присутнiсть «зручного» захисника в
процесi.

Однак, згiдно позицiї ЄСПЛ, номiнальне присутнiсть представника адвокатської профе-
сiї в залi суду не забезпечує ефективного захисту i не є реалiзацiєю права на справедливий
суд (справа Артiко проти Iталiї58). ЄСПЛ нагадує, що Європейська конвенцiя поклика-
на гарантувати права, якi є не теоретичними або iлюзорними, а права, якi є чинними i
ефективними, це, зокрема, стосується права на захист (справа Пелладоа проти Нiдерлан-
дiв59). Про важливiсть саме ефективного захисту також говориться в рiшеннi по справi
Салдуз проти Туреччини60. При цьому, саме суди повиннi забезпечувати справедливий
судовий розгляд i, вiдповiдно, повиннi упевнитися, що адвокату, який присутнiй на су-
довому розглядi, з очевидною метою захисту обвинуваченого за його вiдсутностi, була
надана можливiсть виконати свою роботу (справа Ван Гейсгейм проти Бельгiї61). Яким
чином призначенi судом «державнi захисники», якi заявляють, що не мають можливостi
повнiстю ознайомитися з матерiалами справи в тi термiни, якi видiляв їм суд, можуть
надавати ефективний, а не формальний захист?

Ще одним порушенням права на справедливий суд є «утримання» державного захисника
пiсля того, як у справу вступили офiцiйнi адвокати В. Януковича. У справi Ханзевацкiй
проти Хорватiї62 ЄСПЛ зазначив, що особа, обвинувачувана у вчиненнi кримiнального
правопорушення, має мати можливiсть вдатися до правової допомоги за своїм вибором.
Таким чином, «утримання» державного адвоката в якостi захисника В. Януковича (пiсля
офiцiйного повернення в процес адвокатiв екс-президента) може трактуватися як спроба
нав’язати пiдсудному конкретного захисника.

Варто також вiдзначити, що в контекстi п. 3, ст. 6 Європейської конвенцiї призначення
безкоштовного захисника для забезпечення права на справедливий судовий розгляд,
мається на увазi в разi нестачi у обвинуваченого коштiв для оплати послуг адвоката. Це

55Див. Монiторинг судового процесу над В. Януковичем (судове засiдання 16.08.2018)
56Див. Монiторинг судового процесу над В. Януковичем (судовi засiдання 30.07-01.08.2018)
57Див. Монiторинг судового процесу над В. Януковичем (судове засiдання 13.09-18.09.2018)
58ЄСПЛ 13.05.1980, Артiко проти Италiї, № 6694/74, п. 33
59ЄСПЛ 22.09.1994, Пелладоа проти Нiдерландiв, № 16737/90, п. 41
60ЄСПЛ 27.11.2008, Салдуз проти Туреччини, № 36391/02, п. 51
61ЄСПЛ 21.01.1999, Ван Гейсгейм проти Бельгiї, № 26103/95, п. 33
62ЄСПЛ 16.04.2009, Ханзевацькiй проти Хорватiї, № 17182/07, п. 21
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пiдтверджується практикою ЄСПЛ, в справi Пекеллi проти Нiмеччини63 вiдзначається,
що для надання безоплатної правової допомоги, обвинувачений навiть повинен продемон-
струвати вiдсутнiсть у нього коштiв для оплати послуг адвоката. У справi В. Януковича
питання про його здатнiсть/нездатнiсть самостiйно оплачувати послуги адвоката i, отже,
про необхiднiсть надати обвинуваченому «безоплатного захисника» (через вiдсутнiсть
коштiв) навiть не пiднiмалося.

1.5. Порушення права на захист

Право на захист є головним елементом справедливого судового розгляду. Суд на протязi
всього судового процесу нехтував цим правом обвинуваченого i всiляко його утискав.
Так, на одному iз засiдань офiцiйний адвокат О. Горошинський просив суд надати йому
час для пiдготовки та ознайомлення з матерiалами справи, але суд вирiшив, що це
зловживання правом на захист i вiдмовив адвокату. Через це О. Горошинський був
змушений вивчати матерiали справи i виступати в дебатах параллельно64,65. Безсумнiвно,
в такiй ситуацiї, нi про який якiсний захист обвинуваченого не може бути й мови, оскiльки
неможливо за короткий промiжок часу вивчити бiльше 5000 сторiнок, проаналiзувати
їх i паралельно виступати з дебатною промовою. Крiм того, що суд змусив адвокатiв
працювати в iнтенсивному режимi для складання своєї дебатної промови, вiн ще i не
дав до кiнця виступити одному з офiцiйних адвокатiв, заявивши про закiнчення дебатiв.
У черговий раз суд дiяв врозрiз iз законом, порушивши принцип змагальностi, так як
обвинувачення мало достатню кiлькiсть часу для пiдготовки, прокурорам суд не ставив
нiяких часових рамок i нiяким чином не урiзав у правах, у той час як адвокати, мало того
що були пiдданi всьому вищеперерахованому, так ще й не мали можливостi виступити до
кiнця зi своєю дебатною промовою66.

Головним чином змагальнiсть у процесi полягає в правi обох сторiн представляти докази
суду. У зв’язку з цим, пiдозрiлою є ситуацiя, коли суд систематично вiдмовляє однiй зi
сторiн у долученнi до матерiалiв справи тих чи iнших доказiв, – це можна розцiнювати
як порушення принципу неупередженостi суду. У справi В. Януковича суд неодноразово
вiдмовляв у проханнях захисту про долучення доказiв, наприклад, суд вiдмовився заслу-
хати свiдкiв захисту67,68. Суд вiдмовився долучати до справи висновки альтернативної
експертизи69. Суд вiдхилив клопотання адвоката про призупинення дебатiв i вивченнi
нових доказiв70.
Крiм порушення права на захист, адвокати не раз стикалися з тиском з боку чинної

влади i суду. Пiд час допиту свiдкiв адвокатом В. Сердюком, один з високопоставлених
полiтикiв – А. Яценюк заявив наступне: «Вашими питаннями Ви ставите пiд сумнiв
i дискредитуєте вищий законодавчий орган держави. . . шановний захисник, я дуже
прошу Вас поважати. . . закон i Конституцiю, яку Ви повиннi поважати i нести за неї

63ЄСПЛ 25.04.1983, Пекеллi проти Нiмеччини, № 8398/78, п. 34
64Див. Монiторинг судового процесу над В. Януковичем (судове засiдання 13.09-18.09.2018)
65Див. Монiторинг судового процесу над В. Януковичем (коротка iнформацiя про судовi засiдання

22.10.18 – 30.10.18)
66Див. Монiторинг судового процесу над В. Януковичем (коротка iнформацiя про судовi засiдання

22.10.18 – 30.10.18)
67Див. Монiторинг судового процесу над В. Януковичем (коротка iнформацiя про судовi засiдання

26.06.17 и 29.06.17)
68Див. Монiторинг судового процесу про справi над В. Януковичем (коротка iнформацiя про судовi

засiдання 16.07.18 и 17.07.18)
69Там же
70Див. Монiторинг судового процесу над В. Януковичем (коротка iнформацiя про судовi процеси 22.10.18

– 30.10.18)
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вiдповiдальнiсть»; наступний свiдок – Мiнiстр внутрiшнiх справ А. Аваков, вiдмовився
вiдповiдати на незручнi питання i заявив, що не терпiтиме цей «троллiнг»71. Свiдок
О. Турчинов (Секретар Ради нацiональної безпеки i оборони України) пiд час допиту
назвав адвоката В. Сердюка «клоуном», який заважає йому виступати. На прохання
адвоката зробити свiдку зауваження, суддя В. Дев’ятко заявив, що О. Турчинов, не знав,
що В. Сердюк адвокат, крiм того, О. Турчинов неодноразово робив припущення, що
адвокати якось пов’язанi з росiйською владою i завуальовано погрожував їм аналогiчною
участю з українськими вiйськовими з Криму (якi перейшли на службу до збройних
сил Росiї)72. У ходi допиту, президент України П. Порошенко кiлька разiв стверджував,
що виконання трактувань подiй в Криму i на сходi України спiвзвучних позицiї ЗМI i
державних органiв Росiї (i суперечать офiцiйнiй позицiї української влади) – це елемент
гiбридної вiйни i пропаганди. Так як цi заяви були зробленi в якостi коментаря до правової
позицiї адвокатiв В. Януковича, данi висловлювання можуть бути iнтерпретованi як
певна «погроза» для сторони захисту73.
Як вже було зазначено, на одному iз засiдань головуючий суддя В. Дев’ятко заявив

адвокату В. Сердюку, що своєю позицiєю в процесi вiн знищує свою репутацiю вiдомого
адвоката. Безумовно, цю ремарку слiд розцiнювати як тиск74. У свою чергу прокурори
всiляко намагалися викрити адвокатiв в спробi впливати на суд в iнтересах державних
органiв Росiї, такi заяви також є формою тиску на захист, оскiльки в майбутньому можуть
бути використанi як основа для обвинувачення в державнiй зрадi75. Пiсля такої кiлькостi
погроз до сторони захисту i порушень права на захист, частина адвокатiв вiдмовилася
брати участь процесi: Ю. Рябовол76; адвокати з АО «AVER LEX»77. Пiд час госпiталiзацiї
адвоката О. Байдика, надходили погрози з боку невiдомих осiб78.
Рiвнiсть сторiн – один з основних принципiв кримiнального процесу, реалiзацiя якого

сприяє справедливому судовому розгляду. У справi В. Януковича експерти МТПЛ нео-
дноразово стикалися з «урiзанням» прав захисту, що прямо порушує принцип рiвностi
сторiн. Суд «пiдганяв» адвокатiв пiд час допиту свiдкiв, при цьому прокурори мали у
своєму розпорядженнi достатнiй для себе час79,80,81.
Пiд час допиту свiдкiв суд також неодноразово називав iнформацiю захисту брехнею,

пiсля чого знiмав питання адвокатiв82. З бiльше сотнi свiдкiв захисту, суд вирiшив допита-
ти тiльки 16, оскiльки не бачив необхiдностi в допитi великої кiлькостi83 (пiзнiше довiвши

71Див. Монiторинг судового процесу над В. Януковичем (коротка iнформацiя про судовi засiдання 04.12
– 11.12)

72Див. Монiторинг судового процесу над В. Януковичем (коротка iнформацiя про судовi засiдання, якi
пройшли у перiод з 21.02.18 по 14.03.18)

73Там же
74Див. Монiторинг судового процесу над В. Януковичем (коротка iнформацiя про судовi засiдання, якi

пройшли в перiод з 17.01.18 по 25.01.18)
75Див. Монiторинг судового процесу над В. Януковичем (коротка iнформацiя про судовi засiдання, якi

пройшли у перiод з 21.03.18 по 05.04.18)
76Див. Монiторинг судового процесу над В. Януковичем (судове засiдання 16.08.2018)
77Див. Монiторинг судового процесу над В. Януковичем (судовi засiдання 13.09-18.09.2018)
78Див.Монiторинг судового процесу над В. Януковичем (коротка iнформацiя про судовi засiдання 02.10.18

– 12.10.18)
79Див. Монiторинг судового процесу над В. Януковичем (коротка iнформацiя про судовi засiдання 04.12

– 11.12)
80Див. Монiторинг судового процесу над В. Януковичем (коротка iнформацiя про судовi засiдання, якi

пройшли у перiод з 17.01.18 по 25.01.18)
81Див. Монiторинг судового процесу над В. Януковичем (коротка iнформацiя про судовi засiдання, якi

пройшли у перiод з 21.02.18 по 14.03.18)
82Див. Монiторинг судового процесу над В. Януковичем (коротка iнформацiя про судовi засiддя, якi

пройшли у перiод з 17.01.18 по 25.01.18)
83Див. Монiторинг судового процесу над В. Януковичем (коротка iнформацiя про судовi засiдання, якi
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число погоджених свiдкiв до 23), але в пiдсумку було допитано лише 15 чоловiк з числа
погоджених ранiше. Пiд час одного з засiдань через вiдеозв’язок був готовий давати свiд-
чення свiдок захисту, але суд перервав засiдання, всупереч проханням адвоката допитати
цього свiдка84. Спостерiгачi МТПЛ вiдзначали, що суд не дав можливостi адвокату Б.
Бiленко взяти участь в засiданнi по вiдеозв’язку, а також, ставлячи питання захисту,
сам на них вiдповiдав, таким чином, не даючи адвокатам висловити свою позiцiю85. Суд
вiдмовлявся надавати адвокатам час для ознайомлення з матерiалами справи86. Крiм
того, суд зупинив виступ адвоката пiд час дебатiв i заявив про їх закiнчення87.

Всi цi факти є нi чим iншим, як упередженим ставленням суду до захисту i як наслiдок
порушенням принципу рiвностi сторiн.

Експерти МТПЛ вiдзначали, що обвинуваченням подавалися як докази уривки iнтерв’ю
В. Януковича, на пiдставi яких робився висновок про державну зраду екс-президента, при
цьому iгнорувалися прохання адвокатiв надати суду повнi записи iнтерв’ю для розумiння
контексту, в якому зробленi тi чи iншi висловлювання В. Януковича. Така поведiнка
прокурорiв наштовхує на висновок, що вони намагалися «склеїти» справу, ґрунтуючись
на спiрних доказах88.
У справi В. Януковича з’ясувалося, що українськi суди здатнi порушувати принцип

розумностi строкiв судового процесу не тiльки затягуючи процес, а й цiлеспрямовано
прискорюючи його. Таке прискорення процесу колегiєю суддiв, по-перше, наштовхує на
думку про те, що суд просто намагається засудити обвинуваченого якомога швидше,
а, по-друге, безумовно дає привiд сумнiватися в об’єктивностi та законностi рiшення,
оскiльки багато доказiв не було розглянуто пiд час засiдань, а кожну стадiю суд намагався
закiнчити якнайшвидше. Наприклад, за iнформацiєю ЗМI суддi вiдклали розгляд iнших
справ для того, щоб якомога швидше закiнчити стадiю дебатiв у справi В. Януковича89.
Крiм цього суд практично кожен день по 8 годин вислуховував дебатну промову захисту,
скасовуючи при цьому iншi свої засiдання, а в певний момент перервав промову адвоката
i заявив, що той не вклався у вiдведений для його виступу термiн, що є порушенням ч.4
ст. 364 КПК90. Експерти МТПЛ акцентували увагу на тому фактi, що Оболонський суд
звернувся до Святошинського суду для того, щоб останнiй перенiс слухання у справi, в
якому брав участь один з адвокатiв В. Януковича, оскiльки колегiя хотiла якомога швидше
закiнчити стадiю дебатiв, а при зайнятостi адвоката в iнших процесах це було зробити
складнiше91. Примiтно, що у справi, яку потрiбно було вiдкласти заради прискореного
рiшення по В. Януковичу, проходять п’ятеро обвинувачених, якi на вiдмiну вiд екс-
президента утримуються пiд вартою понад 4 роки. Ще один факт, який свiдчить про
«прискорений процес», – небажання суду чекати виписки В. Януковича з госпiталю для
надання йому можливостi виступити з останнiм словом92.
Виходячи з вищеперерахованого, безперечно можна зробити висновок, що суд усiма

пройшли у перiод з 21.02.18 по 14.03.18)
84Див. Монiторинг судового процесу по справi В. Януковичем (коротка iнформацiя про судовi засiдання

16.07.18 и 17.07.18)
85Там же
86Див. Монiторинг судового процесу над В. Януковичем (судовi засiдання 13.09-18.09.2018)
87Див. Монiторинг судового процесу над В. Януковичем (коротка iнформацiя про судовi засiдання

22.10.18 – 30.10.18)
88Див. Монiторинг судового процесу над В. Януковичем (коротка iнформацiя про судовi засiдання

21.09.17)
89Див. Монiторинг судового засiдання над В. Януковичем (судовi засiдання 13.09-18.09.2018)
90Див. Монiторинг судового процесу над В. Януковичем (коротка iнформацiя про судовi засiдання

02.10.18 – 12.10.18)
91Див. Монiторинг судового процесу над В. Януковичем (коротка iнформацiя про судовi засiдання

22.10.18 – 30.10.18)
92Див. Український суд першої iнстанцiї винiс вирок екс-президенту країни Вiктору Януковичу
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силами намагався якомога швидше закiнчити судовий розгляд, неодноразово порушивши
при цьому основнi норми українського та мiжнародного права.

Практика ЄСПЛ

Бiльшiсть виявлених у ходi монiторингу порушень пов’язанi з наданням та дотриманням
права на захист. У цю групу ми вiднесли: перешкоджання залученню доказiв захисту
(включаючи допит свiдкiв), тиск на адвокатiв, порушення принципу рiвностi сторiн i
спроби прискорити розгляд справи за рахунок урiзання можливостей захисту. Для всiх
цих видiв порушень iснує правова оцiнка ЄСПЛ.
Серед зафiксованих спостерiгачами МТПЛ порушень, неодноразово зустрiчається

вiдмова суду вiд допиту свiдкiв захисту. Згiдно з практикою ЄСПЛ, у разi звернення
обвинуваченого з обґрунтованим проханням про заслуховування свiдкiв, якi можуть
змiцнити позицiю захисту або навiть призвести до виправдання обвинуваченого, для
вiдхилення такого запиту представники держави повиннi надати вiдповiднi причини
(справи Топiч проти Хорватiї93, Поляков проти Росїi94). Бiльш того, у разi вiдсутнiсть
свiдка на судових засiданнях, суд повинен вжити всiх розумних зусиль для забезпечення
його присутностi, про що йде мова в справах Бонев проти Болгарiї95, Карпенко проти
Росiї96, i належним чином розглянути заяву обвинуваченого i його захисту щодо даного
питання (справа Пелло проти Естонiї97). Таким чином, у справi В. Януковича мала
мiсце вiдмова суду вiд допиту свiдкiв (вiдповiдно до Європейської конвенцiї про взаємну
правову допомогу у кримiнальних справах), що знаходяться за кордоном, з огляду на
наявнiсть заяв з вимогою такого допиту з боку захисту, не може сприйматися як «розумнi
зусилля» або «розгляд заяв пiдсудного належним чином».

На думку ЄСПЛ необґрунтованiсть вiдмови в допитi або виклику свiдка може призвести
до обмеження права на захист, що несумiсно з гарантiями справедливого судового розгляду
(справи Попов проти Росiї98 i Вiдал проти Бельгi99).

Ще однiєю особливiстю даного процесу стало бажання суду якомога швидше заслу-
хати виступи сторони захисту пiд час дебатiв. Адвокатам екс-президента доводилося
безперервно виступати тривалий час (часто засiдання тривали по 8 годин). Засiдання
проходили практично кожен день. Через поспiх з проведенням дебатiв, адвокатам i су-
ддям довелося вiдмовитися вiд участi в iнших процесах (на час проведення слухань у
справi В. Януковича). Згiдно практики ЄСПЛ вкрай важливо, щоб i обвинувачений, i
його захисники мали можливiсть брати участь у розглядi i робити заяви, не вiдчуваючи
надмiрної втоми (справи Махви проти Францiї100 i Барбера, Мессег i Джабардо проти
Iспанiї101).

Також спроби прискорити процес мали мiсце пiд час допитiв деяких свiдкiв, коли
суд просто переривав допит, який проводився адвокатами. Така ситуацiя суперечить
принципу рiвностi сторiн, так як суд не обмежував прокурорiв пiд час їх допиту свiдкiв.
Бажання заощадити час i прискорити процес не може служити пiдставою для iгнорування
такого фундаментального для судового процесу принципу, як рiвнiсть сторiн (справа

93ЄСПЛ 10.10.2013, Топiч проти Хорватiї, № 51355/10, п. 42
94ЄСПЛ 29.01.2009, Поляков проти Росiї, № 77018/01, п. 34
95ЄСПЛ 08.06.2006, Бонев проти Болгарiї, № 60018/00, п. 43
96ЄСПЛ 13.03.2012, Карпенко проти Росiї, № 5605/04, п. 62
97ЄСПЛ 12.04.2007, Пелло проти Естонiї, № 11423/03, п. 35
98ЄСПЛ 13.07.2006, Попов проти Росiї, № 26853/04, п. 188
99ЄСПЛ 22.04.1992, Вiдал проти Бельгiї, № 12351/86, п. 34

100ЄСПЛ 19.10.2004, Махвi проти Францiї, № 59335/00, п. 40
101ЄСПЛ 06.12.1988, Барбера, Мессег и Джабардо проти Испанiї, № 10590/83, п. 70
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Нiдерост-Хубер проти Швейцарiї102).
Важливо вiдзначити ставлення ЄСПЛ до фактiв тиску на сторону захисту. За час монi-

торингу експерти МТПЛ неодноразово звертали увагу на позицiю ЄСПЛ, пiдкреслюючи
центральну роль адвокатури у вiдправленнi правосуддя i пiдтримцi верховенства права.
Вiльна адвокатська практика, яка проводиться без будь-яких невиправданих перешкод, є
найважливiшою складовою демократичного суспiльства i обов’язковою умовою для ефе-
ктивного здiйснення положень Європейської конвенцiї, зокрема, гарантiй справедливого
судового розгляду i права на особисту безпеку. У справах Нiкула проти Фiнляндiї103 i
Шопфер проти Швейцарiї104 ЄСПЛ вказує, що особливий статус адвокатiв забезпечує їм
центральне мiсце в системi вiдправлення правосуддя в якостi посередникiв мiж громад-
ськiстю i судами. Таким чином, ппереслiдування або утиски представникiв юридичної
професiї завдає удар у саме серце системи Європейської конвенцiї (справи Елчi та iншi
проти Туреччини105 i Колеснiченко проти Росiї106).
В контекстi тиску на захисникiв В. Януковича важливо вiдзначити i факти погроз iз

боку високопоставлених чиновникiв i порушення кримiнальних справ проти адвокатiв, у
зв’язку з їх позицiєю в даному, безумовно важливому з точки зору суспiльного iнтересу,
процесi. У справi Торгейр Торгейрсон проти Iсландiї107 ЄСПЛ зазначає, що засудження i
вирок можуть перешкоджати вiдкритому обговоренню питань, що становлять суспiльний
iнтерес. Таким чином, побоювання пiддатися кримiнальному переслiдуванню за свою
правову позицiю у справi, безумовно, здiйснювало негативний вплив на адвокатiв екс-
президента.

102ЄСПЛ 18.02.1997, Нiдерост-Хубер проти Швейцарiї, № 18990/91, п. 30
103ЄСПЛ 21.03.2002, Нiкула проти Фiнляндiї, № 31611/96, п. 45
104ЄСПЛ 20.05.1998, Шопфер проти Швейцарiї, № 25405/94, п. 29
105ЄСПЛ 13.11.2003, Елчi та iншi проти Туреччини, № 23145/93 i 25091/94, п. 669
106ЄСПЛ 09.04.2009, Колеснiченко проти Росiї, № 19856/04, п. 31
107ЄСПЛ 25.06.1992, Торгейр Торгейрсон проти Iсландiї, № 13778/88, п. 68
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2. Аналiз статистичних даних

Зiбранi в ходi монiторингу данi дозволяють не тiльки виявити факти порушень, але також
провести статистичний аналiз. Це дає можливiсть «на цифрах» (за допомогою об’єктивних
вихiдних) обґрунтувати деякi з виявлених нами порушень (проаналiзованих в першому
роздiлi). Даний статистичний аналiз проводився на пiдставi протоколiв судових засiдань
з червня 2017 (коли справа почала розглядатися по сутi) по грудень 2018 (дати останнiх
засiдань суду першої iнстанцiї). Зiбранi данi можуть дати уявлення про ситуацiю в
судовому процесi над В. Януковичем, а також пiдтвердити деякi припущення (наприклад,
щодо ситуацiї iз забезпеченням рiвностi сторiн) за допомогою математичних методiв.
Представляється, що такий пiдхiд сприяє бiльш об’єктивному аналiзу ситуацiї, що є
важливим для вiдповiдi на питання: чи вiдповiдає судовий процес загальноприйнятим
стандартам права на справедливий суд?
Щодо загальних статистичних даних: процес над В. Януковичем1 тривав 89 засiдань

(4 пiдготовчих i 85 по сутi). В загальнiй кiлькостi сторонами було подано 638 клопотань,
допитано 52 свiдка, а сумарний час 85 засiдань склав 291,8 години.

2.1. Рiвнiсть сторiн

Одним з очевидних порушень, якi пiддаються статистичному аналiзу, є вiдповiднiсть
процесу принципу рiвностi сторiн. Для розумiння ситуацiї ми проаналiзували кiлькiсть
допитаних свiдкiв, а також поданих сторонами клопотань.

37

15

вiд прокуратури
вiд адвокатiв

Рис. 2.1.: Спiввiдношення допитаних сторонами свiдкiв.

Незважаючи на те, що обидвi сторони клопотали про допит бiльше сотнi свiдкiв кожна,
суд вирiшив сконцентруватися на свiдках вiд обвинувачення (див. рис. 2.1). За час процесу
було допитано 52 людини. Менше третини вiд цього числа – з боку захисту, i це при тому,
що на вiдмiну вiд прокурорiв адвокати В. Януковича постiйно вимагали допитати своїх
свiдкiв.

1У судi першої iнстанцiї
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Рис. 2.2.: Кумулятивна дiаграма клопотань.

48.9%
47.3%

3.8%

а) захисту

вiдмовлено
задоволено
долучено

2.4%

97.3%

0.3%

б) прокуратури

Рис. 2.3.: Клопотання.

На рис. 2.2 ми можемо бачити як розвивалися обставини навколо поданих сторонами
клопотань. Клопотання адвокатiв задовольнялися протягом усього процесу приблизно в
половинi випадкiв. На перший погляд, сам по собi цей факт нi про що не говорить. Однак,
глянувши на рис. 2.3 ми побачимо, що клопотання прокуратури задовольнялися практично
в повному обсязi (за час процесу було подано 317 клопотаннь обвинувачення проти 321 –
захисту). Для обґрунтування такої поведiнки суду, можна було б припустити, що виною
тому самi адвокати, якi подавали невiдповiднi процесуальним нормам клопотання, однак
з графiка на рис. 2.2 i 2.4 ми бачимо, що подiбна картина спостерiгається протягом
усього процесу. При цьому в справi екс-президента приймали участь безлiч адвокатiв, як
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Рис. 2.5.: Розподiл поданих захистом клопотань.

призначених самим В. Януковичем, так i наданих державою.
На рис. 2.4 зображено спiввiдношення поданих/задоволених клопотань у кожному

засiданнi суду. Як ми бачимо, вiдносини суду до клопотань адвокатiв не змiнювалося
iстотно протягом усього процесу. Тобто ставлення суду до сторони захисту (незалежно
вiд персоналiй адвокатiв) залишалося незмiнним. Варто зауважити, що всього лише у
восьми засiданнях з 402 клопотання прокуратури не були задоволенi в повнiй мiрi. Для
сторони захисту картина складається зовсiм iншим чином.

Q2-2017 Q4-2017 Q1-2018 Q3-2018 Q1-2019
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Рис. 2.4.: Спiввiдношення поданих та задоволених клопотань в момент кожного з засi-
дань суду.
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2.2. Активнiсть офiцiйних адвокатiв i «державних
захисникiв»

За час процесу над В. Януковичем суд п’ять разiв призначав екс-президенту «державних
захисникiв». У першiй частинi даного звiту ми детально проаналiзували вплив «примусо-
вого призначення захисникiв» на дотримання права на справедливий суд. Роль, вiдведена
судом цiї категорiї адвокатiв (у даному процесi) потребує оцiнки, адже вони представляли
iнтереси екс-президента майже в половинi засiдань3. Одним з вимiрюваних показникiв
активностi захисникiв у судовому процесi може бути спiввiдношення поданих клопо-
тань. Ми пiдготували графiк, який вiдображає кiлькiсть поданих клопотань офiцiйними
захисниками В. Януковича i «державними адвокатами» (див. рис. 2.5).
Як виявилося, офiцiйнi (приватнi) захисники подали майже в чотири рази бiльше

клопотань нiж їх «державнi» колеги, при тому, що «безоплатнi адвокати» приймали
участь майже в половинi судових засiдань. Що стосується результативностi, то клопотання
приватних адвокатiв вiдхилялися в 50% випадкiв, а «державних» в 54%. Частково цi
показники можуть бути пов’язанi з частою замiною «державних захисникiв», як вже
зазначалося ранiше, вони по черзi змiнювалися п’ять разiв. Однак, група офiцiйних
захисникiв В. Януковича також змiнювалася – за час процесу екс-президента представляли
шiсть адвокатiв за договором, з трьох рiзних адвокатських об’єднань.
Вiдзначимо, що причини таких показникiв можуть бути рiзнi – рiвень пiдготовки

адвоката, його матерiальна i т.д. зацiкавленiсть або кiлькiсть наданого на пiдготовку
часу. Це як раз не є основоположним у контекстi нашого дослiдження. Набагато важливi-
ше показати, що використання «державних адвокатiв» всупереч бажанню пiдсудного4

негативно позначається на якостi захисту в судi.

2.3. Розумнiсть строкiв судового процесу

Важливим показником справедливого судочинства є вмiння суду управляти строками
судового процесу. Вiд колегiї суддiв вимагається в повнiй мiрi вивчити обставини справи,
при цьому не затягуючи процес. На жаль, аналiз справи В. Януковича показав, що i в
цiй сферi є значнi проблеми. Для того, щоб виявити перiоди «затягування», або навпаки
«прискорення» процесу, ми склали графiк, який вiдображає iнтервали мiж засiданнями
(див. рис. 2.6).

Iдеальним, з точки зору розумностi строкiв, можна було б назвати графiк де коливання
мали б рiвну частоту i величину – це вказувало б на те, що перiодичнiсть засiдань
залишалася незмiнною протягом усього процесу. Однак, графiк у справi В. Януковича
далекий вiд таких показникiв. Особливо сильний часовий розрив мiж засiданнями має
мiсце в першiй частинi графiка (з червня по грудень 2017) на рис. 2.6, пiковi показники
iнтервалiв мiж засiданнями тут досягають майже 40 днiв. Проаналiзувавши протоколи
засiдань i звiти спостерiгачiв МТПЛ стає ясна причина таких коливань – як раз в цей
перiод суд по черзi вводив (i потiм виводив) в процес трьох «державних захисникiв»,
кожному з яких потрiбен був час для ознайомлення з матерiалами справи. Причому змiна
адвокатiв в основному була пов’язана з їх нездатнiстю всебiчно ознайомитися зi справою
в тi термiни якi видiляв на це суд. Тобто вiдмова суду надати «державним захисникам»,
достатнього часу для пiдготовки, приводив нi до прискорення процесу, а навпаки до його

2У 40 засiданнях iз 89 сторона обвинувачення подавала клопотання
3У 41 iз 85 засiдань
4Має можливiсть оплатити послуги самостiйно обраного захисника
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Рис. 2.6.: Iнтервали мiж засiданнями.

затягування, адже кожному новому адвокату було необхiдно надати хоч якийсь час на
ознайомлення зi справою.

У третiй частинi графiка (засiдання з березня по липень 2018) ми знову бачимо значне
коливання. В цей час проводився допит свiдкiв захисту, багато з яких перебували за
кордоном, в основному в Росiї5. Так як суд вiдмовився проводити допит свiдкiв шляхом
вiдеоконференцiї вiдповiдно до мiжнародних норм6, адвокатам довелося органiзовувати
проїзд свiдкiв до Криму, звiдки вони виходили на зв’язок без задiяння механiзмiв, передба-
чених Європейською конвенцiєю про взаємну правову допомогу у кримiнальних справах.
Безумовно, органiзацiя таких складних (з технiчної точки зору) допитiв вимагала часу.
Четверта частина графiка (засiдання з серпня по жовтень 2018) вiдображає рiшення

суду знову ввести в процес «державного захисника» (що призвело до чергового пiкового
показника iнтервалу мiж засiданнями), за яким прослiдувала смуга щоденних засiдань,
на графiку цього перiоду вiдповiдає аномальний (для даного процесу) горизонтальний
вiдрiзок. Цi показники можуть вказувати на бажання суду прискорити процес, за рахунок
частого проведення засiдань, пiсля «втрати темпу» викликаного рiшенням ввести в справу
«державного адвоката».

Розiбравши природу коливань вiдображених на графiку, стають зрозумiлi i причини
проблем, якi пов’язанi зi строками судового процесу. Багато в чому, це пов’язано з
позицiєю суду:

• який вiдмовився проводити вiдеоконференцiї з пiдсудним i свiдками у форматi,
передбаченому мiжнародним правом;

• постiйно вводить у процес «державних адвокатiв»;

• постiйно замiнював «державних адвокатiв», якi вимагають дати їм можливiсть
нормально пiдготуватися до справи;

• ппiдганяти адвокатiв на етапi дебатiв, для чого засiдання почали проводитися
щодня.

5Такi свiдки не могли приїхати до Києва, через побоювання переслiдування з боку української влади
6Про це ми детально писали в першiй частинi даного звiту
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Висновки

ППредставлений вище аналiз свiдчить про iснування безлiчi процесуальних порушень.
Серед грубих порушень прав людини, виявлених в ходi монiторингу даного процесу,
окремо потрiбно вiдзначити наступнi:

• вiдмова суду вiд застосування обов’язкових норм Європейської Конвенцiї про взаєм-
ну допомогу в кримiнальних справах, ратифiкованих Україною;

• залучення судом «державних захисникiв», незважаючи на протести Вiктора Януко-
вича i наявнiсть у нього максимально дозволеної кiлькостi адвокатiв за договором;

• вiдмова суду вiд заслуховування показань бiльшостi свiдкiв захисту, в тому числi
тих, кого захист вважає основними свiдкам;

• тиск, погрози i навiть фiзичний вплив на адвокатiв екс-президента з боку представ-
никiв влади;

• вiдмова суду надати можливiсть адвокатам закiнчити свiй виступ у дебатах.

Важливо вiдзначити, що бiльшiсть з виявлених порушень вiдбувалися при декларуваннi
прихильностi мiжнародним i нацiональним стандартам справедливого судочинства i навiть
пiд гаслами захисту прав обвинуваченого. Така ситуацiя значно ускладнює виявлення
порушень прав людини, адже формально в документах суду або прокуратури, або в
заявах полiтикiв всi цi дiї вiдбуваються в рамках мiжнародних норм або навiть заради їх
гарантiй.
На пiдставi результатiв монiторингу, враховуючи численнi порушення Європейської

конвенцiї про захист прав людини i основоположних свобод, а також порушення нацiо-
нального законодавства України експерти МТПЛ вважають, що процес над Вiктором
Януковичем має ознаки полiтично вмотивованого переслiдування та не вiдповiдає загаль-
ноприйнятим стандартам права на справедливий суд.
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3. Звiти монiторингу судових засiдань у
2017–2018 роках

3.1. Монiторинг справи В. Януковича (коротка iнформацiя
про судове засiдання 04.05.17)

4 травня у Києвi розпочався розгляд справи екс-президента України Вiктора Януковича
про державну зраду. За ходом судового процесу спостерiгали представники Мiжнародного
товариства прав людини. У залi була присутня велика кiлькiсть журналiстiв (30-40 камер).
Перед входом до суду проходив невеличкий пiкет з плакатами, якi закликають «вбивцю
Януковича судити негайно!».
У ходi першого слухання суд частково задовольнив клопотання захисту щодо участi

Януковича в судовому засiданнi шляхом вiдеоконференцiї i вивчення матерiалiв щодо
тиску Генерального прокурора України Юрiя Луценка на суд.

Згiдно з матерiалами справи, прокуратура послiдовно виступала проти участi В. Януко-
вича в судових засiданнях шляхом вiдеоконференцiї, наполягаючи на проведеннi заочного
розгляду. Позицiя звинувачення мотивована тим, що мiсцезнаходження В. Януковича не
вiдомо, проте захист надав офiцiйнi данi про мiсце проживання екс-президента, отриманi
вiд Генеральної прокуратури Росiйської Федерацiї. Крiм того, в iншiй справi В. Янукович
уже приймав участь у судовому засiданнi по вiдеозв’язку.

Захист також заявив про втручання Генерального прокурора в судовий процес, нага-
давши, що Ю. Луценко назвав iмена всiх членiв колегiї суду, якi будуть брати участь
у судовому процесi, ще до того, як тi були визначенi автоматизованою електронною
системою розподiлу суддiв.

3.2. Монiторинг справи В. Януковича (коротка iнформацiя
про попереднє судове засiдання 18.05.17)

18 травня вiдбулося друге судове засiдання у справi екс-президента України Вiктора Яну-
ковича про державну зраду. Експерти Мiжнародного товариства прав людини звернули
увагу на деякi тенденцiї, якi можуть виходити за рамки правового розгляду даної справи.

• Ратифiкованi Україною мiжнароднi норми, що регулюють порядок судочинства,
коли один з його учасникiв знаходиться за кордоном, передбачають спiвпрацю з
державними органами країни мiсцеперебування такого учасника. В даному випад-
ку мова йде про державнi органи Росiйської федерацiї. Незважаючи на офiцiйну
готовнiсть росiйських структур спiвпрацювати, український суд вiдмовився вiд
використання даного механiзму. Це рiшення мотивується тим, що В. Янукович
звинувачується в державнiй зрадi на користь Росiйської Федерацiї. Однак суд не
послався на будь-якi норми мiжнародного або нацiонального права, якi дають йому
таку можливiсть. Це створює прецедент вiдступу вiд мiжнародних норм i породжує
ситуацiю, при якiй судовий процес ставиться в залежнiсть вiд поточної полiтичної
ситуацiї.

• Незважаючи на заяви про вiдсутнiсть втручання в автоматизовану систему розподiлу
суддiв, здатнiсть Генерального прокурора «вгадувати» iмена всiх членiв колегiї
суддiв в конкретнiй справi i публiчно заявляти про це, може негативно впливати як
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на емоцiйно-психологiчний стан суддiв, так i на рiвень довiри до автоматизованого
розподiлу суддiв з боку суспiльства.

• У своєму виступi представники прокуратури використовував емоцiйний тон i, не
дивлячись на те, що розгляд справи по сутi ще не розпочався, звинуватили В.
Януковича в тому, що вiн « . . . накликав вiйну, сприяв анексiї Криму, здав частину
Донецької i Луганської областей, внаслiдок чого український народ отримав мiльйо-
ни бiженцiв, сльози матерiв, калiцтва i тисячi хрестiв на кладовищах. . . ». Звичайно,
справа проти екс-президента не може бути повнiстю позбавлений емоцiйного i полi-
тичного забарвлення, однак вихiд за суто процесуальнi рамки загрожує посиленням
негативних тенденцiй у суспiльствi, ставить пiд сумнiв неупередженiсть державних
структур i їхнiх представникiв. Гучнi процеси, з полiтичною складовою (такi як
справа В. Януковича) можуть мати позитивнi наслiдки тiльки якщо сприяють
встановленню компромiсу i взаєморозумiнню в суспiльствi.

3.3. Монiторинг справи В. Януковича (коротка iнформацiя
про пiдготовче судове засiдання 29.05.17)

29 травня вiдбулося третє судове засiдання у справi екс-президента України Вiктора
Януковича про державну зраду, яке тривало вiсiм годин. Деякi тенденцiї, про якi повi-
домляли експерти Мiжнародного товариства прав людини ранiше, отримали подальший
розвиток.
Експерти МТПЛ вже звертали увагу на публiчнi заяви Генерального прокурора Ю.

Луценка, в яких вiн назвав склад колегiї суддiв ще до їх призначення автоматизованою
системою розподiлу суддiв. Ще одна несвоєчасна заява Генерального прокурора була
зроблено 24 травня. Виступаючи в парламентi Ю. Луценко повiдомив, що суд буде
розглядати справу В. Януковича в ходi заочного розслiдування. Заява була зроблена
до початку розгляду справи по сутi, коли суд ще не прийняв нiякого рiшення з даного
питання. Таким чином, посилюється ситуацiя, про яку експерти МТПЛ повiдомляли
ранiше – заяви Генпрокурора можуть негативно впливати як на емоцiйно-психологiчний
стан суддiв, так i на рiвень довiри до автоматизованого розподiлу суддiв з боку суспiльства.
Суд прийняв рiшення звернутися до Вищої ради правосуддя для аналiзу висловлювань
Генерального прокурора.

У рамках судового засiдання сторони не прийшли рiшення щодо формату участi В. Яну-
ковича в судовому процесi. Захист продовжує наполягати на участi В. Януковича (у
форматi вiдеоконференцiї) тiльки пiсля дотримання мiжнародних норм (офiцiйного звер-
нення в державнi органи Росiї з боку державних органiв України). Як уже повiдомляли
експерти МТПЛ, непiдкрiплена правовими нормами вiдмова вiд спiвпрацi з компетен-
тними органами Росiї, створює прецедент вiдступу вiд мiжнародних норм i породжує
ситуацiю, при якiй судовий процес ставиться в залежнiсть вiд поточної полiтичної ситуацiї.
Крiм того, вiдсутнiсть рiшення про формат участi В. Януковича в даному судовому

процесi може не тiльки порушувати право на справедливий суд, але й позбавить українське
суспiльство можливостi всебiчного вивчення обставин подiй 2014 року. Максимально
широка, публiчна участь ключових фiгурантiв подiй 2014 року в судовому процесi, таких
як В. Янукович, О. Турчинов, Ю. Луценко i т.д. може посприяти початку широкої
громадської дискусiї щодо шляхiв подолання конфлiктiв останнiх рокiв.
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3.4. Монiторинг справи В. Януковича (коротка iнформацiя
про пiдготовче судове засiдання 16.06.17)

6 червня вiдбулося четверте пiдготовче судове засiдання у справi екс-президента України
Вiктора Януковича про державну зраду. Так як суд прийняв рiшення з наступного засiда-
ння почати розгляд справи по сутi, в даному матерiалi експерти Мiжнародного товариства
прав людини звертають увагу на основну проблему, виявлену в ходi монiторингу чотирьох
засiдань, якi пройшли в рамках пiдготовчого судового засiдання.
Основним моментом, що викликає побоювання у експертiв МТПЛ залишається не

урегулювання питання про формат участi В. Януковича в цiй справi. Суд у черговий раз
вiдмовився керуватися нормами Європейської конвенцiї про взаємну правову допомогу
у кримiнальних справах при органiзацiї вiдеозв’язку з В. Януковичем. Згiдно з цим
документом органiзацiя вiдеозв’язку повинна проходити у спiвпрацi з компетентними
органами Росiї. Дане рiшення як i ранiше мотивується тiльки висновком суду про те, що
екс-президент пiдозрюється в державнiй зрадi саме на користь Росiйської Федерацiї. При
цьому, вiдсутнi будь-якi посилання на норми законодавства, що дозволяють подiбного
роду вiдступ вiд мiжнародних зобов’язань. Стає очевидним небажання суду детально
розглядати це питання, не дивлячись на неодноразовi спроби захисту повернутися до
його обговорення.

З точки зору права на особисту участь у судовому процесi, складається двоїста ситуацiя.
З однiєї сторони, судом вiдхилено клопотання прокуратури про заочний процес (принаймнi
на стадiї пiдготовчого судового засiдання) i це формально дає екс-президенту можливiсть
брати участь в судових засiданнях; з iншої сторони, без урегулювання питання про
процедуру проведення вiдеоконференцiй В. Янукович фактично не має можливостi
безпосередньо брати участь в судовому процесi. При цьому розгляд справи по сутi
розпочнеться вже на наступному засiданнi (судом уже затвердженi дати десяти засiдань,
якi вiдбудуться з 26 червня по 31 серпня).

На наш погляд, описана вище ситуацiя може бути частиною загальної тенденцiї вiдступу
української держави вiд взятих на себе мiжнародних зобов’язань. У сферi прав людини
вона проявляється у вiдступi України вiд окремих зобов’язань, визначених Мiжнародним
пактом про громадянськi i полiтичнi права та Конвенцiєю про захист прав людини i
основоположних свобод, а також традицiйно «слабким» виконанням рiшень Європейського
суду з прав людини. Чи додасться до даних проявiв вiдхiд вiд процесуальних мiжнародних
норм в резонансних судових справах? Очевидно, що ця тема потребує бiльш глибокого
дослiдження i широкого висвiтлення.

3.5. Монiторинг справи В. Януковича (коротка iнформацiя
про судовi засiдання 26.06.17 i 29.06.17)

26 i 29 червня вiдбулися судовi засiдання по сутi у справi екс-президента України Вiктора
Януковича про державну зраду. Судом було прийнято рiшення про початок заочного
провадження в данiй справi, тобто проведення суду без участi самого обвинуваченого.
Тенденцiя на обмеження дистанцiйної участi В. Януковича в судi вже не раз вiдзна-

чалася експертами МТПЛ. Починаючи зi стадiї пiдготовчого засiдання суд, офiцiйно
вiдмовляючи прокуратурi в початку заочного провадження, своїми дiями (вiдмовляючись
керуватися нормами Європейської конвенцiї про взаємну правову допомогу у кримi-
нальних справах при органiзацiї вiдеозв’язку з В. Януковичем) фактично ставав на бiк
обвинувачення. Рiшення про заочне провадження тiльки пiдтвердило спостережувану з
початку процесу позицiю суду.
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Однак деякi дiї суду i поведiнка прокуратури, що мали мiсце на засiданнi 29 червня,
можуть вказувати на наявнiсть спроб ще бiльше обмежити процесуальнi права захи-
сту. Судом було вiдхилено прохання адвокатiв заслухати свiдкiв захисту; представники
прокуратури заявили, що у захисту немає письмових доказiв у данiй справi, отже, етап
пред’явлення письмових доказiв захисту можна пропустити. Це викликає побоювання в
тому, що суд i прокуратура не зацiкавленi у всебiчному i об’єктивному розглядi справи.

Мотивами такої поведiнки представникiв дiючої влади може бути як вже сформоване
на початковiй стадiї процесу внутрiшнє переконання у винуватостi В. Януковича, так i
наявнiсть тиску на представникiв суду та прокуратури.

• Генеральний прокурор неодноразово публiчно заявляв, що В. Янукович винен у
державнiй зрадi, що могло вплинути на об’єктивнiсть прокурорiв у цiй справi.

• Згiдно з iнформацiєю з вiдкритих джерел, як мiнiмум на двох (М. Тiтова i К.
Васалатiя) з трьох суддiв колегiї, яка розглядає справу В. Януковича, поданi скарги
до Вищої ради правосуддя. Незважаючи на давнiсть (деякi зi скарг 2016 року), вони
до сих пiр на розглядi, що ставить суддiв в залежнiсть вiд ВРП.

3.6. Монiторинг справи В. Януковича (коротка iнформацiя
про судовi засiдання 06.07.17 i 12.07.17)

6 липня, на початку судового засiдання Оболонського районного суду м. Києва головуючий
суддя заявив, що напередоднi в Iнтернетi з’явилася особиста заява В. Януковича, що
стосується сутi судового процесу. Сторона звинувачення запропонувала суду подивитися
i прослухати заяву В. Януковича.
Резюмуючи заяву екс-президента, можна зробити висновок, що В. Янукович вiдмов-

ляється вiд участi в судовому розглядi по його справi. Чисто технiчно це виражалося у
вiдсутностi в залi суду адвокатiв, настiльки звичних слухачам i глядачам, що стежать
за ходом суду. Стiл адвокатiв був порожнiй. Вiдкликаючи адвокатiв, В. Янукович по-
дякував юристам за квалiфiковану роботу, але заявив, що не хоче «приймати участi в
нiбито змагальному процесi, пiдсумок якого заздалегiдь визначений». У своєму виступi
вiн перерахував порушення нацiональних i мiжнародних норм права, якi вiдзначали i
експерти МТПЛ в попереднiх публiкацiях.
Судом було прийнято рiшення про надання В. Януковичу державного адвоката. За

тиждень питання було вирiшене i на наступному судовому засiданнi 12 липня захист
представляв київський адвокат В. Мешечек. Призначений захисник заявив, що вважає
тиском з боку звинувачення появу в ЗМI iнформацiї про те, що захист може знайомитися з
матерiалами справи вивчаючи по два, три або чотири томи в день (близько 1000 сторiнок)
i попросив надати йому як мiнiмум мiсяць на прочитання i аналiз двадцяти одного тому
матерiалiв по данiй справi (близько 5250 сторiнок). Суд призначив наступне засiдання на
3 серпня, надавши новому адвокату двадцять один день на ознайомлення з матерiалами.
Таким чином, для того, щоб ознайомитися з усiма матерiалами, новий захисник повинен
вивчати хоча б по одному тому (близько 250 сторiнок) в день, без вихiдних.

Описанi вище публiчнi заяви прокуратури i рiшення суду (про перенесення засiдання на
3 серпня) свiдчать про те, що незалежно вiд того обирає В. Янукович своїх адвокатiв сам
або їх призначає держава, можливостi сторони захисту в цiй справi всiляко обмежуються.

Як стало вiдомо з вiдкритих джерел адвокати В. Януковича готують скаргу до Євро-
пейського суду з прав людини на недотримання права на доступ до правосуддя.
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3.7. Монiторинг справи В. Януковича (коротка iнформацiя
про судове засiдання 03.08.17)

3 серпня вiдбулося чергове судове засiдання у справi екс-президента України Вiктора
Януковича про державну зраду. Експерти Мiжнародного товариства прав людини вiдзна-
чають, що новий державний захисник В. Януковича пiсля ознайомлення з матерiалами
справи клопотав про участь екс-президента в судовому процесi шляхом вiдеоконференцiї,
органiзованої в рамках мiжнародних зобов’язань України. Експерти МТПЛ вже неоднора-
зово вiдзначали проблему з вiдмовою суду дотримуватиметься мiжнародних зобов’язань
України в питаннi про дистанцiйну участю В. Януковича. Вiдмову вiд даної процедури
захисник екс-президента розцiнив як порушення судом мiжнародного i нацiонального
права. Таким чином, навiть призначений державою i не маючий зв’язку з В. Януковичем
(а отже i не координуючий свою роботу з пiдзахисним) адвокат вказує на тi ж порушення
з боку суду, на якi ранiше вказували попереднi захисники екс-президента, що брали
участь у даному процесi.

Адвокат клопотав про надання йому достатнього часу для ознайомлення з 28-ма томами
матерiалiв попереднього судового засiдання, попросивши суд вiдкласти наступне засiда-
ння на мiсяць. Суд вiдмовився вiд надання додаткового часу, мотивуючи своє рiшення
вiдсутнiстю в цих матерiалах важливої для сутi процесу iнформацiї. Для роз’яснення
ситуацiї, що склалася необхiдно пояснити, що державний захисник, як правило, не мо-
же повнiстю зосередитися на справi, на яку вiн призначений, так як паралельно веде
справи в рамках своєї регулярної адвокатської практики. Ця ситуацiя справедлива i для
захисника екс-президента В. Мешечка, який повiдомив суду, що паралельно веде iншi
справи. Неможливiсть повнiстю зосередитися на справi i вiдмова суду надати захиснику
необхiдний час для ознайомлення з усiма матерiалами, безумовно, порушує принципи
змагальностi та рiвноправностi сторiн судового процесу.

3.8. Монiторинг справи В. Януковича (коротка iнформацiя
про судовi засiдання 10.08.17; 15.08.17; 17.08.17)

10, 15 i 17 серпня пройшли судовi засiдання у справi екс-президента України Вiктора
Януковича про державну зраду. Експерти Мiжнародного товариства прав людини звер-
нули увагу на деякi тенденцiї, якi можуть виходити за рамки правового розгляду даної
справи i свiдчити про порушення права на справедливий суд.

• Засiдання 15.08.17 було присвячено допиту свiдка Ю. Сергєєва, екс-представника
України при ООН. Незважаючи на те, що Ю. Сергєєв на даний момент не займає
нiяких державних посад i працює викладачем у США, його супроводжували люди
в штатському. Дана група осiб обмежила вхiд до зали суду представнику Мiжнаро-
дного товариства прав людини, спостерiгачевi МТПЛ було вiдмовлено в можливостi
зайняти своє звичайне мiсце в залi суду, що позбавило органiзацiю можливостi
якiсно проводити монiторинг судового засiдання. Представник МТПЛ повiдомив
Головi суду про порушення його права на присутнiсть у залi суду при вiдкритому
процесi. Адмiнiстрацiя послалася на вiдсутнiсть вiльних мiсць. Ця ситуацiя нага-
дує процеси над дисидентами в 80-i роки, коли зал суду спецiально заповнювався
студентами юридичних факультетiв, а представникам громадськостi теж говорили:
«Ви ж бачите, мiсць немає».

Крiм того, невстановлена група осiб не пропускала в зал суду адвокатiв адвокат-
ського об’єднання «Aver Lex» (представляє iнтереси В. Януковича), якi мали намiр
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передати Ю. Сергєєву документи, що стосуються його участi в iншiй справi, в якiй
«Aver Lex» захищає iнтереси В. Януковича. Таким чином, невстановленими людьми
була фактично привласнена функцiя суду приймати рiшення щодо допуску осiб до
зали суду.

Така поведiнка є тиском на суд, на свiдка Ю. Сергєєва, на захисникiв В. Януковича
та на представникiв громадськостi, суперечить процесуальному законодавству, а
отже – несе загрозу об’єктивному розгляду справи.

• На засiданнi 17.08.17 державний захисник В. Мешечек вiдмовився захищати В. Яну-
ковича, мотивуючи своє рiшення вiдсутнiстю належних можливостей для якiсного
захисту екс-президента. Адвокат заявив, що працює один (не входить нi в одне
адвокатське об’єднання) i на вiдмiну вiд прокуратури та попереднiх захисникiв (адво-
катського об’єднання «Aver Lex») не має партнерiв або помiчникiв. Цi обставини не
дають йому можливостi якiсно виконувати свої обов’язки. Експерти Мiжнародного
товариства прав людини вже не раз вказували на нездатнiсть державного адвоката,
який паралельно веде iншi справи, якiсно займатися такою складною справою. Не в
останню чергу це пов’язано з вiдмовою суду надати адвокату достатньо часу для
ознайомлення з величезним масивом матерiалiв даної справи, яка налiчує тисячi
сторiнок. Крiм цього В. Мешечек не мав зв’язку з пiдзахисним, не мiг вибудовувати
свою роботу, спираючись на результати роботи попереднiх захисникiв у процесi (не
маючи зв’язку зi свiдками захисту, багато з яких знаходяться за кордоном).

Здається, що проблема не в особистих якостях адвоката В. Мешечка, а в самому
форматi державного захисника, який не дає можливостi якiсно представляти пiдза-
хисного в такiй складнiй справi. Виникає питання, чи здатний iнститут державного
захисника гарантувати дотримання права на справедливий суд у даному процесi?

3.9. Монiторинг справи В. Януковича (коротка iнформацiя
про судове засiдання 21.09.17)

21 вересня вiдбулося чергове судове засiдання у справi екс-президента України Вiктора
Януковича про державну зраду. Хiд засiдання пiдтвердив побоювання експертiв Мiж-
народного товариства прав людини, неодноразово висловленi ранiше. Дiї всiх учасникiв
процесу вказують на те, що ситуацiя все бiльше розходиться з принципами дотримання
права на справедливий суд.

Суд. Судова колегiя вiдхилила всi клопотання захисту (14 штук), включаючи неодно-
разове прохання надати бiльше часу для ознайомлення з усiма матерiалами до початку
розгляду справи по сутi; клопотання про виклик В. Януковича на засiдання в порядку,
передбаченому мiжнародними зобов’язаннями України; клопотання про вiдвiд секретаря
та суддiв. Суд продовжує наполягати на тому, що адвокат мав достатньо часу для озна-
йомлення зi справою (52 томи за один мiсяць) i, при необхiдностi, може готуватися до
конкретного засiдання (тiльки вивчивши необхiдну частину матерiалiв) без ознайомлення
з усiєю справою.

Експерти МТПЛ проводять монiторинг даного процесу протягом майже п’яти мiсяцiв
(з початку слухань) з них близько трьох мiсяцiв iнтереси В. Януковича представля-
ють державнi захисники. За цей час суд постiйно вiдмовляв захисникам (i чинному i
попередньому) у наданнi достатнього (на думку захисникiв) часу для ознайомлення з
матерiалами справи, мотивуючи це небажанням затягувати судовий процес. Однак, весь
хiд процесу вказує на те, що саме таке рiшення збiльшує його термiни, так як змушує
державних захисникiв заявляти самовiдвiд (що призводить до необхiдностi призначення
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нового державного захисника i надання йому часу для ознайомлення зi справою), або
готувати нескiнченнi клопотання (розгляд яких займає бiльшу частину судового засiдан-
ня) про перенесення чергового засiдання, щоб виграти час для вивчення матерiалiв. В
результатi справа практично не розглядається по сутi.

Прокуратура. На засiданнi почала проявлятися «тактика», якої дотримується обви-
нувачення при наданнi частини своїх доказiв. Суду пропонується переглянути уривки
рiзних iнтерв’ю В. Януковича, на пiдставi яких робиться висновок про державну зраду
екс-президента. При цьому iгноруються прохання захисту ознайомити суд з повними
записами цих iнтерв’ю, що необхiдно для розумiння контексту, в якому зробленi тi чи
iншi висловлювання В. Януковича.

Експерти МТПЛ вже стикалися з подiбною судовою практикою в справi екс-начальника
контррозвiдки СБУ В. Бiка (його також звинувачують у державнiй зрадi). Працiвники
прокуратури в цьому процесi показують суду уривки роликiв (якi знаходяться в публi-
чному доступi) i пропонують суду зробити висновки на пiдставi отриманої «нарiзки».
Безумовно, такий пiдхiд перешкоджає всебiчному вивченню справи i ставить пiд питання
можливiсть винесення справедливого судового рiшення.
Крiм цього залишається не ясним чи вiдомо Генеральнiй прокуратурi про мiсце пере-

бування В. Януковича. Обвинувачi, якi беруть участь у данiй справi, стверджують, що
їм не вiдомо про точне мiсцезнаходження екс-президента, в той час як їхнi колеги, якi
беруть участь в iншiй справi (пов’язанiй зi спiвробiтниками спецпiдроздiлу «Беркут»)
контактували з В. Януковичем i навiть змогли органiзувати його виступ у судi шляхом
вiдеоконференцiї.

Адвокат. Загальна позицiя нового державного захисника М. Гераська багато в чому
повторює позицiю його попередника. Як i попереднiй державний захисник, вiн постiйно
заявляє про неможливiсть вивчення всiх матерiалiв справи в тi термiни, якi надає йому
суд. На засiданнi 21 вересня М. Герасько вимагав викликати полiцiю, щоб зафiксувати
кримiнальне правопорушення, вчинене судом щодо захисту; заявляв, що вiдмова надати
йому достатньо часу для пiдготовки до процесу свiдчить про наявнiсть тиску на суд;
попередив, що продовження розгляду справи зараз (без надання йому достатнього часу
для ознайомлення з матерiалами) перетворить суд в судилище. Пiд час вивчення доказiв
прокуратури (уривкiв виступiв В. Януковича), адвокат постiйно заявляв, що не може
дати свої пояснення з цього матерiалу, так як не встиг вивчити їх в строк, вiдведений
судом.

Все це вказує на нездатнiсть М. Гераська якiсно виконувати свої обов’язки в цiй справi
в тому темпi, на якому наполягає суд. Незалежно вiд причини: брак часу (адвокат пара-
лельно веде iншi справи), вiдсутнiсть мотивацiї або вiдсутнiсть професiйної квалiфiкацiї,
але те, що вiдбувається, складно назвати справедливим судом, в якому дотримуються
принципу рiвностi сторiн. Ситуацiя, при якiй державнi захисники один за iншим здатнi
тiльки просити надати їм достатньо часу для вивчення справи i заявляти, що з цiєї при-
чини вони не можуть приступити до розгляду справи по сутi, нiяк не може вiдповiдати
iнтересам обвинуваченого. З таким же успiхом мiсце захисту може просто залишатися
порожнiм, тим бiльше що суд вже почав ознайомлення з доказами прокуратури, не
звертаючи уваги на повну неготовнiсть державного захисника.

3.10. Монiторинг справи В. Януковича (коротка iнформацiя
про судовi засiдання з 28.09.17 по 19.10.17)

У перiод з 28 вересня по 19 жовтня вiдбулися чотири судовi засiдання у справi екс-
президента України Вiктора Януковича про державну зраду. На думку експертiв Мiж-
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народного товариства прав людини в цiй справi склалася ситуацiя, при якiй захист
фактично не бере участi в процесi, що суперечить принципу змагальностi в судi.

М. Герасько, державний захисник В. Януковича, клопотав про надання йому часу для
зустрiчi з обвинуваченим. Суд надав йому таку можливiсть, адвокат поїхав до Ростова
(мiсце проживання В. Януковича) в перiод мiж 29 вересня i 18 жовтня (призначенi на цей
час засiдання переносилися). На засiданнi 19 жовтня М. Герасько повiдомив, що йому не
вдалося зустрiтися з В. Януковичем i вiн не може повноцiнно брати участь в процесi до
тих пiр, поки не погодить свою позицiю з клiєнтом. На практицi це виражається в такий
спосiб:

• Пiд час ознайомлення з доказами прокуратури (перегляд вiдеороликiв) адвокат
фактично не бере участi в процесi, заявляючи, що не може коментувати вiдео до
тих пiр, поки не погодить свою позицiю з В. Януковичем.

• Всi клопотання М. Гераська стосуються прохань припинити процес до його зустрiчi
з клiєнтом, припинити засiдання в зв’язку з закiнченням робочого дня, прохань
перервати засiдання на обiдню перерву i т.д., в той час як суд вже давно розпочав
розгляд матерiалiв справи по сутi (вивчаючи докази прокуратури). Така ситуацiя
не вiдповiдає принципу рiвностi сторiн у судi, адже фактично сторона захисту або
самоусунулася з процесу, або не отримала можливостi повноцiнно представляти
В. Януковича (що послугувало цьому причиною, позицiя адвоката або дiї суду, в
даному контекстi не має принципового значення).

У ситуацiї, що склалася, державний захисник не виконує покладену на нього функцiю
представника iнтересiв обвинуваченого в судi, так як не має можливостi приступити до
участi в справi по сутi. А якщо врахувати, що В. Янукович публiчно вiдмовився брати
участь в процесi, то суд фактично проходить при двох сторонах процесу – колегiї суддiв i
представникiв прокуратури.

3.11. Монiторинг справи В. Януковича (коротка iнформацiя
про судовi засiдання 25.10.17 i 26.10.17)

25 i 26 жовтня вiдбулися судовi засiдання у справi екс-президента України Вiктора
Януковича про державну зраду. В ходi яких суд вiдсторонив державного захисника М.
Гераська. Новим державним захисником призначений I. Ляшенко.

Ситуацiя з повторною замiною адвоката в черговий раз показує нездатнiсть забезпечити
представництво обвинуваченого в судi за допомогою державних захисникiв. Причиною
вiдводу стала позицiя адвоката, який заявив, що вiн не може приступити до розгляду
справи в судi до тих пiр, поки не ознайомиться з усiма матерiалами справи. Суд, порадив-
шись, ухвалив рiшення про замiну адвоката. Це вже другий випадок, коли державний
захисник виходить з процесу, в обох випадках фактичною причиною такого рiшення була
вiдмова суду надати адвокатам достатньо (на думку адвокатiв) часу для пiдготовки до
справи (сюди можна вiднести вивчення всiх матерiалiв справи i зустрiч з клiєнтом).

Згiдно iз законодавством, адвокатська дiяльнiсть не зводиться до створення видимостi
рiвноправностi i присутностi на судовому засiданнi двох сторiн, це в першу чергу дiяль-
нiсть по здiйсненню захисту, представництва та надання iнших видiв правової допомоги
клiєнту (ст. 1 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську дiяльнiсть»). Саме клiєнту, а не суду.
П.1 Стандартiв надання безоплатної вторинної правової допомоги свiдчить, що пiсля
отримання доручення центру надання безоплатної вторинної правової допомоги захисник
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у визначений законодавством або розумний строк ознайомлюється з матерiалами кримi-
нального провадження, проводить конфiденцiйну зустрiч з клiєнтом, пiд час якої отримує
вiд нього iнформацiю, яка має правове значення, погоджує правову позицiю з клiєнтом.
З огляду на те, що законом адвокату безпосередньо забороняється використовувати свої
права всупереч iнтересам клiєнта i займати позицiю в справi всупереч його волi (ст. 21 ЗУ
«Про адвокатуру та адвокатську дiяльнiсть»), спроби М. Гераська налагодити спiлкування
з клiєнтом були не стiльки його правом, скiльки обов’язком. Кодекс адвокатської етики
говорить, що при виконаннi своєї дiяльностi, адвокат повинен керуватися iнтересами
клiєнта, бути компетентним i сумлiнним (ст.ст. 8, 11). Таким чином, вiдхилення клопотань
як В. Мешечка, так i М. Гераська про надання необхiдної кiлькостi часу для повного
ознайомлення зi справою (визначеним за своїми можливостями i завантаженiстю), яке
має таку складнiсть i розголос, це порушення принципу рiвностi i змагальностi в судi, а
також права на захист.
Експерти МТПЛ неодноразово вiдзначали, що в справi В. Януковича повноцiнне

представництво iнтересiв обвинуваченого за допомогою державних захисникiв неможливе.
Залученi таким способом адвокати, якi не мають можливостi координувати свою позицiю з
клiєнтом або якiсно ознайомитися з матерiалами справи, змушенi заявляти про самовiдвiд
або займати таку позицiю, при якiй їх участь в процесi зводиться до вимог надати їм
достатньо часу для ознайомлення зi справою i до спроб зустрiтися з клiєнтом.
Але якщо перший державний захисник сам зрозумiв, що не зможе в стислi термiни

якiсно виконувати свої повноваження i взяв самовiдвiд, то в ситуацiї з М. Герасько суд
вказав на те, що останнiй є некомпетентним, так як вiдмовляється коментувати докази
сторони обвинувачення в процесi, не вивчивши матерiали в повному обсязi; не хоче
працювати понаднормово, заявляючи клопотання про перерву на обiд i про неможливiсть
понаднормової роботи. Експертiв МТПЛ також стурбував можливий тиск з боку суддiв-
ської колегiї на наступного (наступних) державного захисника В. Януковича шляхом
створення прецеденту замiни адвоката виходячи з особистих мiркувань суддiв.

Суд намагається оперативно вирiшити проблему з вiдсутнiстю захисника В. Януковича
в процесi. Менш нiж за добу колегiя суддiв вiдправила запит в Центр надання безоплатної
вторинної правової допомоги та був призначений новий адвокат I. Ляшенко. Вiн попросив
два мiсяцi на ознайомлення з матерiалами справи. Однак, новому третьому державному
(i четвертому в процесi) захиснику суд також урiзав час на вивчення матерiалiв i надав
адвокатовi тiльки мiсяць i один тиждень.
У результатi позицiя, зайнята судом, – обмеження адвокатiв у часi, який надається

для ознайомлення зi справою, з метою не затягувати процес, – призводить до зворотних
результатiв. Минуло бiльше трьох мiсяцiв з початку участi державних захисникiв у
процесi. За цей час призначений вже третiй за рахунком адвокат, а процес знову фактично
вiдкладений, тому що новому захисниковi потрiбен час для ознайомлення з матерiалами
справи (перiод мiж першою участю державного захисника В. Мешечка i початком слухань
за участю I. Ляшенко складе майже п’ять мiсяцiв). У минулому це вже двiчi призводило
до виходу захисникiв з процесу.

3.12. Монiторинг справи В. Януковича (коротка iнформацiя
про судовi засiдання з 04.12.17 по 11.12.17)

4 грудня було поновлено судовi засiдання у справi екс-президента України Вiктора
Януковича, якого звинувачують у державнiй зрадi. У судових слуханнях взяв участь
новий державний захисник екс-президента – I. Ляшенко.
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На вiдмiну вiд своїх попередникiв I. Ляшенко включився в судовий процес, не ви-
магаючи додаткового часу для ознайомлення зi справою i не чекаючи налагодження
контакту зi своїм клiєнтом. Державний адвокат обмежився вiдправкою В. Януковичу
листа з пропозицiєю обговорити правову позицiю в судi i приступив (спiльно з судом i
прокуратурою) до розгляду доказiв обвинувачення. I. Ляшенко також не наполягав на
участi В. Януковича в процесi в форматi вiдеоконференцiї проведеної вiдповiдно до норм
мiжнародного права (з офiцiйним зверненням до державних органiв Росiї), чого вимагали
попереднi адвокати екс-президента.

Однак, на засiданнi 11 грудня В. Янукович повернув в судовий процес своїх офiцiйних
представникiв – адвокатське об’єднання «Aver Lex». Державний адвокат I. Ляшенко
звернувся до суду з проханням дати йому можливiсть вийти з процесу, тому що згiдно
з Кримiнальним процесуальним кодексом i Законом України «Про надання безопла-
тної вторинної правової допомоги» в ситуацiї, яка склалася, вiн бiльше не повинен був
представляти iнтереси екс-президента. Суд вiдмовився задовольнити звернення адвоката,
пославшись на те, що саме Центр безоплатної вторинної правової допомоги приймає
рiшення про вiдкликання державного захисника. Варто зазначити, що така позицiя суду
може йти в розрiз з практикою Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). У справi
«Ханзевацкiй проти Хорватiї» ЄСПЛ зазначив, що особа, обвинувачувана у вчиненнi
кримiнального злочину, повинна мати можливiсть вдатися до правової допомоги за своїм
вибором. Таким чином, утримання державного адвоката I. Ляшенко в якостi захисника
В. Януковича (пiсля офiцiйного повернення в процес адвокатiв АО «Aver Lex») може
трактуватися як спроба нав’язати пiдсудному конкретного захисника, особливо якщо
врахувати, що представники прокуратури виступили проти вiдкликання I. Ляшенка,
побоюючись, що офiцiйнi адвокати екс-президента можуть знову бути вiдкликанi своїм
клiєнтом, що порушить «темп» процесу, який влаштовує обвинувачення.

Незважаючи на протести адвокатiв (включаючи державного захисника) щодо неможли-
востi допиту свiдкiв до тих пiр, поки I. Ляшенко, який бiльше не представляє iнтереси
В. Януковича, не покине зал засiдання, суд почав допит свiдка А. Яценюка (одного з
лiдерiв «Майдану», який став у 2014 роцi прем’єр-мiнiстром України). Звертаємо увагу
на те, що в наслiдку ця обставина може послужити причиною визнання всього допиту
недiйсним, тому що в ньому брала участь людина, не уповноважена на такi дiї.

Пiд час допиту А. Яценюка адвокатом В. Сердюком свiдок заявив наступне: «Вашими
питаннями Ви ставите пiд сумнiв i дискредитуєте вищий законодавчий орган держави.
. . шановний захисник, я дуже прошу Вас поважати. . . закон i Конституцiю, яку Ви
повиннi поважати i нести за неї вiдповiдальнiсть». З огляду на те, що цi слова сказанi
одним з представникiв вищої полiтичної елiти України i той факт, що за критику дiючої
влади деякi громадяни вже притягуються до кримiнальної вiдповiдальностi (справа
журналiста В. Муравiцького), заява А. Яценюка може розглядатися як залякування
адвокатiв пiдсудного.
Суд почав «пiдганяти» адвокатiв пiд час їх допиту свiдка Яценюка, посилаючись на

те, що допиту чекає iнший свiдок. Суд i прокуратура заявляли, що питання захисту
– це втрата часу. При цьому нiяких зауважень до допиту з сторони обвинувачення у
колегiї суддiв не виникало, хоча в своїх вiдповiдях на питання обвинувачення А. Яценюк
детально розповiдав про подiї 2002, 2004 i 2010 рокiв, якi прямо не пов’язанi з подiями
2014-го року. У пiдсумку, суд перервав допит А. Яценюка адвокатами екс-президента
i вiдпустив свiдка до того, як сторона захисту закiнчила задавати свої питання. Така
ситуацiя може суперечити принципу рiвностi сторiн. Згiдно з практикою ЄСПЛ (справа
«Нiдерост-Хубер проти Швейцарiї») бажання заощадити час i прискорити процес не може
служити пiдставою для невиконання такого фундаментального принципу, як рiвнiсть
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сторiн.
Будучи присутнiми на судових засiданнях з iнших кримiнальних справах, експерти

МТПЛ не раз спостерiгали ситуацiю, при якiй суд вiдкладав допит деяких свiдкiв на iншу
дату, для того, щоб надати сторонам можливiсть в повному обсязi допитати кожного свiдка
або просто знiмав питання однiєї зi сторiн, якщо вважав їх такими, що не вiдносяться до
справи. Залишається не зрозумiлим, чому суд у справi В. Януковича вiдiйшов вiд такої
практики i замiсть цього почав «пiдганяти» адвокатiв, а потiм i зовсiм перервав їх допит
прямо пiд час зачитування питання захисником.

Пiсля закiнчення допиту першого свiдка, суд приступив до допиту Мiнiстра внутрiшнiх
справ України А. Авакова. Перед тим, як дати сторонi захисту слово, суддя попередив їх,
що вони повиннi задавати конкретнi i коректнi питання, що також може бути чинником
тиску. Пiсля того як адвокат Сердюк почав задавати питання про минуле А. Авакова,
мiнiстр попередив адвоката, що не терпiтиме цей «троллiнг». В цiлому, опитування
ключових свiдкiв пройшло в напруженiй обстановцi, навколо суду було сконцентровано
велику кiлькiсть працiвникiв полiцiї (за заявою адвокатiв, понад сто осiб).

3.13. Монiторинг справи В. Януковича (коротка iнформацiя
про судовi засiдання, якi вiдбулися у перiод з 13.12.17
по 28.12.17)

У перiод з 13 грудня 2017 по 28 грудня 2017 вiдбулося чотири судовi засiдання у справi
екс-президента України Вiктора Януковича про державну зраду. Така частота слухань (4
засiдання за 12 робочих днiв) є рiдкiсною для українського судочинства, нi в одному з
процесiв, монiторинг яких здiйснюють експерти МТПЛ, немає таких темпiв.

Хiд судових засiдань. Пiд час засiдання 13 грудня сторона захисту запропонувала вивчи-
ти вiдеоматерiали (взятi з вiдкритих джерел, зокрема з сайту ютуб) пов’язанi з подiями
на Майданi (зима 2013-2014 рокiв). Сторона обвинувачення виступила проти. На думку
прокуратури, вiдеоматерiали щодо того, що вiдбувається на Майданi, не вiдносяться до
справи. Варто вiдзначити, що позицiя захисту багато в чому базується на твердженнi
того, що до подiй в Криму (навеснi 2014 року) призвели не дiї В. Януковича, а подiї
що вiдбулися взимку 2014 на Майданi i подальша змiна влади. У данiй ситуацiї позицiя
прокурорiв зрозумiла з точки зору змагальностi сторiн у судовому процесi, де кожна зi
сторiн намагається виграти «змагання», в тому числi i послабивши свого «противника».
Однак роль прокуратури не зводиться до представництва iнтересiв (у вузькому розу-
мiннi) однiєї зi сторiн процесу. Згiдно ч. 1 ст. 3 Закону «Про прокуратуру», дiяльнiсть
прокуратури базується на принципах законностi, справедливостi, неупередженостi та
об’єктивностi. Можна зробити висновок, що дiючи в рамках своїх повноважень, пред-
ставники прокуратури як мiнiмум не повиннi перешкоджати спробам захисту озвучити
(а також спробувати довести) свою версiю подiй, адже неупередженiсть має на увазi
однакове ставлення як до своєї версiї, так i до версiї захисту.

Варто звернути увагу на практику Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), зокрема,
рiшення у справi «Джаспер проти Сполученого Королiвства», в якому ЄСПЛ нагадує,
що всi докази, наявнi у прокуратури i тi, якi свiдчать за або проти обвинуваченого,
повиннi бути розкритi сторонi захисту. Таке твердження вказує на необхiднiсть надати
захисту досить широкi можливостi при роботi з доказами, якщо навiть «оппоненти» в
особi прокуратури повиннi передавати захисту iнформацiю, здатну допомогти адвокатам
у захистi їх клiєнта. Використання захистом доказiв зiбраних самостiйно, навiть якщо
вони суперечать версiї обвинувачення, тим бiльше не повинно блокуватися, якщо на
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думку адвокатiв вони свiдчать на користь обвинуваченого.
У ходi судового засiдання 20 грудня захист письмово сповiстив суд про неможливiсть

взяти участь у даному судовому засiданнi через перебування в РФ з метою збору доказiв
у справi їх пiдзахисного. У вiдповiдь представник прокуратури заявив, що такi дiї є
неповагою до суду i до сторони обвинувачення та попросив суд призначити державного
захисника В. Януковичу, якщо вiн сам не визначить для себе нових адвокатiв. Суд не
пiдтримав дану iнiцiативу обвинувачення. Цей епiзод також ставить пiд сумнiв дотримання
представниками прокуратури принципiв неупередженостi i об’єктивностi, адже спроба
зобов’язати пiдсудного замiнити своїх адвокатiв швидше за все порушить його право
ефективно захищатися. Згiдно з практикою ЄСПЛ, наприклад, у справi «Ханзевацкiй
проти Хорватiї», особа, обвинувачувана у вчиненнi кримiнального злочину, яка не бажає
захищати себе особисто, повинна мати можливiсть звернутися за правовою допомогою
за власним вибором. Можна припустити, що за участю в справi державного захисника
сторонi обвинувачення було б комфортнiше працювати, але, як було вже вказано ранiше,
роль прокуратури в процесi не може бути зведена виключно до формату змагальностi
сторiн.

3.14. Монiторинг справи В. Януковича (коротка iнформацiя
про судовi засiдання, якi вiдбулися у перiод з 17.01.18
по 25.01.18)

У перiод з 17 сiчня по 25 сiчня 2018 року вiдбулися чотири судовi засiдання у справi
екс-президента України Вiктора Януковича про державну зраду. Як i ранiше звертає на
себе увагу «iнтенсивнiсть» судового розгляду, в середньому на тиждень проходить по два
судових засiдання, рiдкiсна для українського судочинства швидкiсть. Пiд час монiторингу,
проведеного експертами МТПЛ, мали мiсце факти, якi можуть трактуватися як тиск на
сторону захисту.

Пiд час допиту свiдкiв представники суду неодноразово називали брехнею iнформацiю,
на яку посилалися адвокати екс-президента, пiсля чого питання або знiмалося судом, або
адвокатiв змушували перефразувати питання таким чином, «щоб в ньому не звучала
брехня». Часто данi ситуацiї мали мiсце щодо позицiї адвокатiв по вiдношенню до фактiв,
якi ще не отримали офiцiйної правової оцiнки (немає рiшень суду щодо того, що в
цих випадках вважати «помилковим», а що «правдивим»). Звичайно, в даному процесi
«емоцiйний фон» досить сильний, адже приймають в ньому участь полiтики (або їх
представники) намагаються в тому числi виправдати свої дiї перед суспiльством; однак
це не повинно поширюватися на колегiю суддiв. Зайва «емоцiйна залученiсть» суду
може поставити пiд сумнiв те, що Європейський суд з прав людини називає «прояв
неупередженостi» (справа «Кiнскiй проти Чеської Республiки»), пов’язуючи це поняття з
дотриманням п.1 ст. 6 (право на справедливий суд) Європейської конвенцiї про захист
прав людини i основоположних свобод.

Позицiя суду може свiдчити про наявнiсть суб’єктивної думки колегiї суддiв (або деяких
її членiв) по вiдношенню до сторони захисту, адже заяви суду, по сутi, носять оцiночний
характер. Замiсть того, щоб обмежитися зняттям питання (якщо, на думку суду, воно
не вiдноситься до справи або на те є iншi процесуальнi причини) суд фактично називає
адвокатiв брехунами. Вiдчуття суб’єктивного ставлення з боку суду посилюється i iншими
iнцидентами, якi мали мiсце в ходi судових засiдань. Наприклад, на засiданнi 24 сiчня
головуючий суддя В. Дев’ятко заявив адвокату В. Сердюку, що своєю позицiєю в процесi
вiн знищує свою репутацiю вiдомого адвоката. Ця ремарка безумовно не має вiдношення
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до розгляду справи, однак може бути розцiнена як спроба змусити адвоката помiняти
свою лiнiю захисту, особливо, якщо взяти до уваги ту обставину, що суд свого часу усунув
вiд справи державного адвоката М. Гераська в зв’язку з його правової позицiєю.

«Своєрiднi взаємовiдносини» мiж колегiєю суддiв i стороною захисту не обмежуються
ремарками i заявами. В ходi допиту свiдка А. Парубiя (Голова Верховної ради України),
24 сiчня, суд, незадоволений пiдходом адвокатiв до допиту i вважаючи це тратою часу
обмежився всього однiєю годиною допиту зi сторони захисту. Пiсля видiленого судом часу,
головуючий суддя зупинив допит прямо пiд час озвучування захистом чергового питання.
Така ситуацiя стає нормою для судового процесу над В. Януковичем (подiбна позицiя
суду мала мiсце пiд час засiдання 04.12.17), що суперечить принципу рiвностi сторiн у
судовому процесi, адже захисту не надали можливостi в повному обсязi допитати свiдка.
Експерти МТПЛ вже вiдзначали ранiше, що вiдповiдно до практики Європейського суду
з прав людини (справа «Нiдерост-Хубер проти Швейцарiї») бажання заощадити час i
прискорити процес не може служити пiдставою для невиконання такого фундаментального
для судового процесу принципу, як рiвнiсть сторiн.

3.15. Монiторинг справи В. Януковича (коротка iнформацiя
про судовi засiдання, якi вiдбулися у перiод з 07.02.18
по 15.02.18)

У перiод з 7 по 15 лютого 2018 року в Оболонському районному судi м. Києва вiдбулися
чотири судовi засiдання у справi екс-президента України Вiктора Януковича про дер-
жавну зраду. Високопоставленi свiдки з боку обвинувачення робили заяви, якi можуть
трактуватися як тиск на адвокатiв. Кiлькiсть подiбних заяв, якi пролунали в судi за
останнi мiсяцi, дозволяє говорити про наявнiсть усталеної тенденцiї. Основнi загрози
дотриманню права на справедливий суд в процесi над екс-президентом на даний момент
проявляються саме в тиску на сторону захисту.
Особливу увагу необхiдно придiлити допиту Секретаря Ради нацiональної безпеки i

оборони О. Турчинова (навеснi 2014 року виконував обов’язки Президента України):
1) Пiд час допиту, свiдок О. Турчинов назвав адвоката В. Сердюка клоуном, який

заважає йому виступати. На прохання адвоката зробити свiдку зауваження, суддя В.
Дев’ятко заявив, що О. Турчинов не знав, що В. Сердюк адвокат. Немає необхiдностi
з’ясовувати, як виступаючий свiдок мiг не знати, що до нього звертається адвокат, бiльш
важливо звернути увагу на спробу суддi «зам’яти» незручну ситуацiю. Чим це викликано?
Якщо причина суб’єктивна (наявнiсть тиску на колегiю суддiв, «натягнутi» вiдносини зi
стороною захисту i т.д.)? то має мiсце невiдповiднiсть принципу рiвностi сторiн.

2) О. Турчинов заявив, що адвокати екс-президента захищають iнтереси Росiї i пiзнiше
розвинув цю тезу, заявивши, що на його думку у адвокатiв є неформальнi вiдносини
з росiйською владою, так як вони повторюють версiї подiй 2014 року, тиражованi ро-
сiйськими ЗМI. Протягом допиту свiдка стороною захистом О. Турчинов неодноразово
повертався до теми щодо припускання взаємовiдносин адвокатiв з росiйською владою.
Наприклад, заявивши, що перейшли на сторону Росiї українськi вiйськовi з Криму – це
зрадники, якi зробили свiй вибiр, Секретар РНБО сказав, що у адвокатiв теж є вибiр.
Спроба сторони захисту з’ясувати, що саме має на увазi свiдок, була заблокована судом.
У данiй ситуацiї суд знову проiгнорував заяви високопоставленого свiдка, сприйнятi
адвокатами як загрозу на свою адресу, зазначивши, що Янукович обвинувачується в
державнiй зрадi на користь Росiї i суд не бачить протирiч в словах О. Турчинова. Беручи
до уваги, що згiдно законодавства України ототожнення адвоката з клiєнтом, а також
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загрози можливим застосуванням вiдповiдальностi до адвоката за його висловлювання,
що вiдображають позицiю клiєнта, це пряме порушення гарантiй адвокатської дiяльностi
(ст. 23 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську дiяльнiсть»), бездiяльнiсть суду викликає
сумнiви в його неупередженостi та об’єктивностi. У цьому контекстi можна згадати i за-
уваження головуючого суддi про те, що дана справа може зашкодити репутацiї адвокатiв,
на що вже звертали увагу експерти МТПЛ (звiт за 17-25.01.18).
У результатi допит захистом О. Турчинова було перервано суддею В. Дев’ятком в

той момент, коли адвокати звернулися до суду з проханням в черговий раз зробити
зауваження свiдку, щоб вiн не заявляв, що вони повторюють пропаганду Росiї. Якщо
врахувати, що цi заяви зробив полiтик, який офiцiйно координує роботу спецслужб i
силових вiдомств, i взяти до уваги такi факти, як арешти українських журналiстiв, якi
виступали з критикою офiцiйної позицiї влади (В. Муравицький, Р. Коцаба, Д. Василець,
Е. Тiмонiн), то побоювання адвокатiв стають зрозумiлi.
У практицi Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), яка стосується питання про

наявнiсть тиску в судовому процесi, ЄСПЛ неодноразово (справа «Ельчi та iншi проти
Туреччини», справа «Колеснiченко проти Росiї») заявляв про неприпустимiсть переслiду-
вання або утискiв членiв юридичної професiї (включаючи адвокатiв).

У справi «Кiнскiй проти Чеської Республiки» ЄСПЛ пiдкреслив, що питання про тиску
або вплив на судовий процес не зводиться до з’ясування наявностi чи вiдсутностi такого
тиску, але ставить пiд загрозу важливiсть прояву неупередженостi.

Описанi в ходi монiторингу заяви вищих посадових осiб, особливо на фонi вiдсутностi
реакцiї зi сторони суддiв, тiльки посилює побоювання адвокатiв в тому, що їх дiяльнiсть
знаходиться пiд пильним наглядом.

У такiй ситуацiї ЄСПЛ може прийти до висновку про невiдповiднiсть процесу справе-
дливому судовому розгляду i порушення ст. 6, п. 1 Європейської конвенцiї про захист
прав людини i основоположних свобод.

3.16. Монiторинг справи В. Януковича (коротка iнформацiя
про судовi засiдання, якi вiдбулися у перiод з 21.02.18
по 14.03.18)

У перiод з 21 лютого по 14 березня 2018 року в Оболонському районному судi м. Києва
вiдбулися чотири судовi засiдання у справi екс-президента України Вiктора Януковича
про державну зраду. В ходi допиту свiдкiв звинувачення i обговорення майбутнiх допитiв
свiдкiв захисту знову зафiксованi факти, якi не вiдповiдають принципу рiвностi сторiн.

Допит президента П. Порошенка. В ходi вiдеодопиту Президента України захист знову
був обмежений у часi i не мав можливостi задати всi питання свiдку. Заява головуючого
суддi про те, що захисту було надано в два рази бiльше часу для допиту свiдка нiж
прокурорам, не можуть трактуватися як надання можливостi для реалiзацiї прав захисту
в повному обсязi. В ходi допиту П. Порошенко кiлька разiв стверджував, що використання
трактувань подiй у Криму i на сходi України, спiвзвучних позицiї ЗМI i державних органiв
Росiї (i суперечать офiцiйнiй позицiї української влади) – це елемент гiбридної вiйни
i пропаганди. Так як цi заяви були зробленi в якостi коментаря до правової позицiї
адвокатiв В. Януковича, виникає ситуацiя, при якiй данi висловлювання можуть бути
iнтерпретованi як певне «попередження» для сторони захисту. Це пiдтверджується i
наступним питанням адвоката В. Сердюка про те, чи є слова президента обвинуваченням
захисту у веденнi гiбридної вiйни i пропаганди?

Припущення про наявнiсть тиску на сторону захисту також пiдтверджується заявами
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суду i прокуратури про те, що адвокати не хотiли або боялися ставити питання президенту.
Таке визнання тiльки пiдсилює вiдчуття наявностi спроб вплинути на позицiю сторони
захисту, позбавити адвокатiв бажання ставити питання без огляду на можливi наслiдки
для себе особисто.
Експерти МТПЛ неодноразово звертали увагу на практику ЄСПЛ, згiдно з якою суд

пiдкреслює центральну роль адвокатури в здiйсненнi правосуддя i пiдтримцi верховенства
права. Вiльна адвокатська практика, яка проводиться без будь-яких невиправданих пере-
шкод, є найважливiшою складовою демократичного суспiльства i обов’язковою умовою
для ефективного здiйснення положень Європейської конвенцiї про захист прав людини
i основоположних свобод, зокрема, гарантiї справедливого судового розгляду i права
на особисту безпеку. Таким чином, переслiдування або утиск представникiв юридичної
професiї наносить удар у саме серце системi Європейської конвенцiї (справи «Елчi та
iншi проти Туреччини» i «Колеснiченко проти Росiї»).
Допуск свiдкiв захисту. Велика частина свiдкiв, яких захист екс-президента хотiла

допитати в судi, не буде допитана. Таке рiшення було прийнято колегiєю суддiв при
розглядi даного питання. З бiльш сотнi свiдкiв допитано буде тiльки 16 людей. Частина
осiб, якi не будуть допитанi в судi – охоронцi В. Януковича, що знаходилися поруч з
екс-президентом взимку 2014 року i побажали виїхати з ним до Росiї. Суд вирiшив, що
допит залишившихся в Українi охоронцiв В. Януковича, який вiдбувся ранiше, в повнiй
мiрi розкрив обставини тих подiй i тому немає необхiдностi допитувати всiх спiвробiтникiв
охорони з числа тих, хто виїхав з екс-президентом. Однак варто звернути увагу, що в
ходi попереднiх допитiв охоронцiв В. Януковича (якi залишилися в Українi), свiдки
часто заявляли, що не можуть дати вичерпних вiдповiдей щодо подiй, якi вiдбулися, так
як їх (подiй) учасниками були iншi спiвробiтники охорони, бiльшiсть з яких на даний
момент знаходяться в Росiї. Таким чином, вiдмова вiд допиту всiх спiвробiтникiв охорони
екс-президента, про який клопотав сторона захисту, може перешкоджати з’ясуванню всiх
обставин подiй, якi мають пряме вiдношення до процесу над В. Януковичем.

3.17. Монiторинг справи В. Януковича (коротка iнформацiя
про судовi засiдання, якi вiдбулися у перiод з 21.03.18
по 05.04.18)

У перiод з 21 березня по 5 квiтня 2018 року в Оболонському районному судi м. Києва
вiдбувалися судовi засiдання у справi екс-президента України Вiктора Януковича, якого
звинувачують у державнiй зрадi.
Як i ранiше не вирiшене питання про допит багатьох ключових свiдкiв захисту. Так

як адвокати екс-президента i самi свiдки вимагають проводити допити згiдно з нормами
мiжнародного права, що дiють по вiдношенню до свiдкiв, якi знаходяться за кордоном
(багато з них постiйно проживають в Росiї або Бiлорусiї). Суд вiдмовляється застосовувати
мiжнародне право в цiй справi, мотивуючи таке рiшення неможливiстю спiвпрацювати з
компетентними органами країни перебування свiдка (чого вимагають мiжнароднi домов-
леностi), тому що мова йде про чиновникiв з Росiї. Варто зазначити, що захист готовий
змiнити формат вiдео допиту, але тiльки в тих випадках, коли сам свiдок згоден на це.
Ряд ключових свiдкiв, якi займали важливi посади в перiод подiй зими 2013/14 рокiв
(М. Азаров, В. Захарченко, С. Шуляк), вимагають проведення допиту саме вiдповiдно до
норм мiжнародної правової взаємодопомоги, яка передбачає кооперацiю судових органiв
України i Росiї. Однак такi вимоги iнтерпретуються судом як вiдмова давати свiдчення.
В ходi слухання з’ясувалося, що деякi свiдки захисту готують скарги на колегiю суддiв у
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зв’язку з вiдмовою надати їм можливiсть виступити в судi.
Дана ситуацiя посилює тенденцiю перешкоди участi в процесi деяких осiб за допомогою

ухилення вiд мiжнародних зобов’язань, прийнятих на себе Україною. Ще навеснi 2017
року експерти МТПЛ звернули увагу на вiдмову суду дозволити В. Януковичу взяти
участь у судовому засiданнi за допомогою вiдеоконференцiї, органiзованої вiдповiдно до
мiжнародних норм. Тепер ця вiдмова зачiпає не тiльки пiдсудного, а й ключових свiдкiв
захисту. Як i ранiше, суд не послався на конкретнi норми, що дозволяють йому вiдступити
вiд мiжнародних зобов’язань. Замiсть цього головуючий суддя заявив, що рiшення з
даного питання були прийнятi спираючись на законнiсть, об’єктивнiсть, змагальнiсть
сторiн та забезпечення права на захист. При цьому не роз’яснивши, яким чином вiдхiд
вiд мiжнародних норм сприяє реалiзацiї вищевказаних принципiв.
Розглядаючи дану позицiю суду, вiдзначимо, що змагальнiсть сторiн повинна реалi-

зовуватися на принципах рiвностi. У справi «Домбо Бехеєр Б. В. проти Нiдерландiв»
Європейський суд з прав людини роз’яснив, що кожнiй сторонi повинна бути надана
розумна можливiсть представити свої докази в умовах, що не поставлать її в невигiдне
становище по вiдношенню до опонента. До такого невигiдного положення можна вiднести
ситуацiю, в якiй опинився захист В. Януковича. У зв’язку з вiдмовою суду проводити
допити в рамках мiжнародних домовленостей, адвокати втратили можливiсть допитати
своїх ключових свiдкiв, у той час як прокуратура не стикалася з такими обмеженнями.
У деякiй мiрi позицiя суду прояснилася пiсля заяви представникiв прокуратури. На

їхню думку, завдання адвокатiв – не допитати своїх свiдкiв, а долучити до судового
процесу компетентнi органи Росiї для того, щоб вони мали можливiсть впливати на хiд
процесу (затягувати допити i т.д.). Необхiдно окремо зупинитися на данiй заявi:

1) Питання про iснування реального намiру впливати на процес з боку Росiї. На даний
момент не представляється можливим точно визначити наявнiсть або вiдсутнiсть такого
намiру. Однак варто звернути увагу на заяви адвокатiв, згiдно яких пiд час проведення
слiдства спiвробiтники української прокуратури неодноразово зверталися до росiйської
сторони i спiвпраця в цьому питаннi нiяк не блокувалася, а також на той факт, що
росiйська влада нiяк не перешкоджає допиту свiдкiв (у режимi вiдеоконференцiї), якi
знаходяться в Криму. Крiм цього, ряд свiдкiв (наприклад, екс-мiнiстр МВС В. Захарченко)
вже отримали можливiсть дати свiдчення щодо подiй зими 2013/14 рокiв в iншому
судовому процесi, який також вiдбувається в Києвi. При цьому В. Захарченко буде
допитаний з дотриманням мiжнародних норм, що передбачають взаємодiю компетентних
органiв України та Росiї.
2) Чергова спроба звинуватити адвокатiв в якiйсь спiвпрацi з росiйською владою.

Як зазначалося ранiше, подiбнi дiї вже мали мiсце з боку дiючих високопоставлених
чиновникiв України, якi виступали в даному процесi в якостi свiдкiв. Експерти МТПЛ
звертали увагу на те, що такi заяви є формою тиску на адвокатiв, тому що останнi можуть
iнтерпретувати їх як бажання влади почати кримiнальне переслiдування за спiвпрацю з
росiйською владою (наявнiсть кримiнальних справ проти журналiстiв, якi спiвпрацювали
з Росiєю тiльки пiдсилюють обґрунтованiсть цих пiдозр). Як вже зазначалося ранiше, з
позицiї ЄСПЛ наявнiсть в учасникiв процесу пiдозри про «пильну увагу» з боку органiв
державної влади може бути достатнiм приводом для того, щоб поставити пiд сумнiв
вiдповiднiстi процесу нормам справедливого судового розгляду (справа «Кiнський проти
Чеської Республiки»).
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3.18. Монiторинг справи В. Януковича (коротка iнформацiя
про судовi засiдання 18.04.18 i 19.04.18)

18 i 19 квiтня 2018 року в Оболонському районному судi м. Києва вiдбулися судовi
засiдання у справi екс-президента України Вiктора Януковича, якого обвинувачують у
державнiй зрадi. В ходi слухань знову загострилася ситуацiя з неодноразовою вiдмовою
суду залучати до допиту свiдкiв захисту (якi знаходяться в Росiї) в порядку мiжнародної
правової допомоги в кримiнальних справах.
18 i 19 квiтня адвокати екс-президента неодноразово вимагали допитати свiдкiв, якi

займали ключовi державнi пости взимку 2014 року i володiють необхiдною для з’ясування
обставин справи iнформацiєю. Як вже зазначалося в попереднiх звiтах, данi свiдки ви-
словили готовнiсть дати свiдчення, але в рамках мiжнародних домовленостей, якi дiють
у разi допиту осiб, якi проживають за кордоном. Суд вiдхилив такi вимоги, включаючи
заяву самого В. Януковича, у якiй вiн згадує про наявнiсть кримiнальної вiдповiдальностi
за порушення права на захист. «Протистояння» з даного питання мiж судом i захистом
триває майже рiк, експерти МТПЛ багаторазово вказували на проблеми з дотриманням
права на справедливий суд, що виникають у зв’язку з вiдмовою суду дiяти в рамках
Європейської конвенцiї про взаємну правову допомогу у кримiнальних справах, рати-
фiкованої Україною. В ходi засiдання 19-го квiтня, колегiя суддiв прийняла рiшення
«закрити питання» з допитом свiдкiв захисту i оголосила про перехiд до судових дебатiв.
Це означає, що всi не допитанi свiдки вже не матимуть можливостi дати свiдчення в судi.
Заяви адвокатiв про те, що передчасний перехiд до дебатiв позбавляє їх можливостi

допитати бiльше десяти свiдкiв, серед яких екс-прем’єр мiнiстр М. Азаров, екс-мiнiстр
МВС Захарченко i ряд iнших високопоставлених чиновникiв перiоду президентства В.
Януковича, iгнорувалися. Колегiя суддiв також залишила без уваги заяву адвокатiв про
те, що двоє свiдкiв готовi дати свої свiдчення прямо в залi суду i для їх допиту не потрiбно
виконувати мiжнароднi домовленостi, вiд виконання яких ухиляється суд. Головуючий
суддя заявив, що суд в повнiй мiрi з’ясував обставини справи i приступає до дебатiв.
Дана ситуацiя не тiльки порушує принцип рiвностi сторiн, а й ставить пiд сумнiв

можливiсть справедливого судового розгляду. Вiдповiдно до практики Європейського
суду з прав людини, якщо обвинувачений звернувся з обґрунтованим проханням про
заслуховування свiдкiв, якi можуть змiцнити позицiю захисту або навiть призвести до
виправдання обвинуваченого, влада повинна надати вiдповiднi причини для вiдхилення
такого запиту (справи «Топiч проти Хорватiї», «Поляков проти Россiї»). У справi В.
Януковича суд спочатку дозволив допит вищевказаних свiдкiв, що свiдчить про обґрун-
тованiсть їх допиту, в той час як вагомi пiдстави для подальшого вiдхилення допитiв
вiдсутнi. Головуючий суддя тiльки заявив про те, що суд в повнiй мiрi з’ясував обставини
справи.

Бiльше того, в разi вiдсутностi свiдка (на судових засiданнях) суд повинен вжити всiх
розумних зусиль для забезпечення їх присутностi (справи «Бонєв проти Болгарiї», «Кар-
пенко проти Росiї») i належним чином розглянути заяву пiдсудного щодо даного питання
(справа «Пелло проти Естонiї»). Вiдмова вiд допиту свiдкiв, якi знаходяться за кордоном
вiдповiдно до мiжнародного права, незважаючи на наявнiсть заяв з вимогою такого
допиту зi сторони свiдкiв i пiдсудного, не може сприйматися як «розумнi зусилля» або
«розгляд заяви пiдсудного належним чином». Нездатнiсть виправдати вiдмову вiд допиту
свiдка може обмежувати право на захист, що є несумiсним з гарантiями справедливого
судового розгляду (справи «Вiдал проти Бельгiї», «Бокос-Куеста проти Нiдерландiв»).
Пiсля рiшення суду перейти до дебатiв адвокати В. Януковича заявили, що дане

рiшення є злочином i покинули судове засiдання. У вiдповiдь головуючий суддя припинив
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засiдання i заявив, що «ми або дочекаємося адвокатiв, яких хоче бачити обвинувачений
Янукович Вiктор Федорович, чи будемо вирiшувати питання з залученням захисникiв за
рахунок держави», чим пiдтвердив готовнiсть продовжувати процес за участю державного
захисника, що буде прямо суперечити iнтересам В. Януковича.

3.19. Монiторинг справи В. Януковича (коротка iнформацiя
про судовi засiдання 03.05.18 i 04.05.18)

3 i 4 травня 2018 в Оболонському районному судi м. Києва пройшли судовi засiдання
у справi екс-президента України Вiктора Януковича, якого звинувачують у державнiй
зрадi. Незважаючи на те, що 19 квiтня колегiя суддiв прийняла рiшення перейти до
судових дебатах, не допитавши всiх свiдкiв з боку захисту, на засiданнi 3 травня суд все
ж повернувся до допитiв свiдкiв.

Вищезазначенi змiни зi сторони суду можуть бути викликанi позицiєю адвокатiв. Пiсля
того як в квiтнi суд проiгнорував заяви адвокатiв про те, що передчаснiй перехiд до
дебатiв позбавляє їх можливостi допитати бiльше десяти свiдкiв i залишив без уваги заяву,
що двоє свiдкiв готовi дати свої свiдчення прямо в залi суду i для їх допиту не потрiбно
виконувати мiжнароднi домовленостi (вiд виконання яких ухиляється суд) захисники
Януковича прийняли рiшення залишити зал суду в знак протесту проти порушення права
на захист. Пiсля того, як адвокати покинули зал суду, засiдання було перенесено на 3
травня. Незважаючи на незгоду представники прокуратури, на наступному слуханнi
судовий розгляд знову повернулося до допиту свiдкiв. Своє рiшення суд мотивував
пунктом 3 (d) статтi 6 Конвенцiї про захист прав людини i основоположних свобод:
«Кожний обвинувачений у вчиненнi кримiнального правопорушення має щонайменше
такi права. . . допитувати свiдкiв обвинувачення або мати право на те, щоб їх допитали,
а також вимагати виклику i допиту свiдкiв з його сторони на таких самих умовах, що i
для свiдкiв обвинувачення».

Окремо варто звернути увагу на позицiю представникiв прокуратури. Спроба сторони
обвинувачення перешкоджати вiдновленню допиту свiдкiв захисту може вказувати на
вiдхiд вiд основоположних принципiв, якими керується дане вiдомство. Стаття 6 ЗУ «Про
Прокуратуру», крiм iнших, визначає такi принципи, на яких базується робота проку-
ратури: законнiсть, справедливiсть, неупередженiсть та об’єктивнiсть. З урахуванням
перерахованого залишається не ясним, яким чином блокування допиту свiдкiв захисту
вiдповiдає неупередженостi та об’єктивностi.
У ходi засiдань 3 i 4 травня суд допитав жителя Криму Андрiя Нiкiфорова, екс-

начальника охорони президентської резиденцiї «Межигiр’я» Анатолiя Кобилинського i
екс-охоронця президента Дмитра Iванцова. Експерти МТПЛ висловлюють надiю, що в
ходi судового процесу вдасться заслухати показання всiх ключових свiдкiв, це необхiдно
не тiльки для всебiчного вивчення обставин справи, а й дасть можливiсть громадськостi та
громадянам бiльш детально вiдтворити картину подiй 2014 року. Таке всебiчне висвiтлення
обставин, якi мали мiсце в Українi взимку 2013/14 рокiв, посприяє пошуку компромiсу i
взаєморозумiння в суспiльствi.

3.20. Монiторинг справи В. Януковича (коротка iнформацiя
про судовi засiдання 05.06.18 i 06.06.18)

5 i 6 червня 2018 в Оболонському районному судi м. Києва вiдбулися судовi засiдання
у справi екс-президента України Вiктора Януковича, якого звинувачують у державнiй
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зрадi. В ходi судових слухань в черговий раз пiднiмалося питання щодо наявностi тиску
на суд з боку представникiв Генеральної прокуратури України, а також питання щодо
органiзацiї допитiв свiдкiв, якi знаходяться за кордоном.

Тиск на суд. Адвокати В. Януковича подали чергове клопотання щодо тиску на суд з
боку Генеральної прокуратури. На думку захисникiв екс-президента, публiчнi заяви з боку
представникiв ГПУ щодо термiнiв винесення рiшення в судi першої iнстанцiї ставлять пiд
сумнiв незалежнiсть суду. У вiдповiдь головуючий суддя заявив про вiдсутнiсть тиску i
запропонував не додавати клопотання до матерiалiв справи, щоб не «вихолощувати» його.
Адвокати попросили роз’яснити, що мається на увазi пiд «вихолощування» матерiалiв
справи. На думку суддi, адвокати постiйно заявляють про якiсь строки прийняття рiшення
(якi озвучують представники влади), а коли вони (термiни) проходять, подають чергове
клопотання про тиск на суд. Адвокат В. Сердюк уточнив, що заяву щодо строкiв винесення
рiшення було зроблено заступником Генерального прокурора Є. Єнiним у прямому
ефiрi одного з телеканалiв, на що суддя порадив захиснику менше дивитися телевiзор.
Клопотання так i не було прийнято. Аналiз ЗМI пiдтверджує наявнiсть висловлювань
Є. Єнiна щодо тстрокiв прийняття рiшення по справi екс-президента в судi. 8 травня
2018 заступник Генерального прокурора заявив: «кримiнальний процес у рамках цього
провадження входить в свою фiнальну стадiю i буквально протягом якщо не тижня, то
мiсяця можна буде розраховувати на вердикт першої iнстанцiї суду». При цьому наявнiсть
негативних наслiдкiв вiд такого роду публiчних висловлювань побiчно пiдтвердив i сам
Генеральний прокурор Ю. Луценко, заявивши, що зробив зауваження своєму заступнику.

У данiй ситуацiї важливо звернути увагу на позицiю Європейського суду з прав людини
(справа «Совтрансавто проти України»), який зазначає, що в питаннях втручання в
судовий процес важливi не стiльки роздуми про те, який вплив, цi втручання можуть
надати на хiд розгляду, скiльки обґрунтованiсть сумнiвiв захисту та/або обвинуваченого
щодо незалежностi та неупередженостi суду. Неодноразовi висловлювання представникiв
влади про термiни прийняття рiшення по справi В. Януковича, а так само специфiчна
реакцiя суду на заяви адвокатiв з цього приводу, тiльки посилюють сумнiви захисту щодо
незалежностi суду. З точки зору права на справедливий суд, важливим фактором є довiра,
яку суди в демократичному суспiльствi повиннi вселяти громадськостi i, перш за все,
щодо кримiнального судочинства, обвинуваченому (справа «Сахiнер проти Туреччини»).

Органiзацiйнi складностi з допитом свiдкiв. У ходi судових засiдань також продовжилося
заслуховування показань свiдкiв. Адвокати пояснили, що тривалiсть допиту свiдкiв
викликана позицiєю суду, який вiдмовився вiд вiдеодопиту свiдкiв (якi перебувають за
межами України) в рамках мiжнародної правової допомоги. Тому свiдкам доводиться
їхати в Крим, щоб звiдти вони мали можливiсть давати показання в тому форматi, на
якому наполягає суд. Все це вимагає додаткового часу.
Окремо варто вiдзначити заяву В. Януковича з вимогою визнати недiйсними докази,

долученi до справи пiд час участi в процесi адвоката центру безоплатної вторинної право-
вої допомоги I. Ляшенка, тому що вiн виконував свої обов’язки тiльки формально, не
контактуючи з клiєнтом i не погоджуючи з ним свою правову позицiю. Експерти МТПЛ
не раз заявляли, що така участь «безоплатних адвокатiв» може призвести до негативних
наслiдкiв i ставить пiд сумнiв дотримання права на справедливий суд. Заява обвину-
ваченого вказує на вразливiсть даного судового процесу, який може бути оскаржений
згодом.
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3.21. Монiторинг справи В. Януковича (коротка iнформацiя
про судовi засiдання 16.07.18 i 17.07.18)

16 i 17 липня 2018 року в Оболонському районному судi м. Києва вiдбулися судовi
засiдання у справi екс-президента України Вiктора Януковича, якого звинувачують у
державнiй зрадi. В ходi слухань у черговий раз виникла ситуацiя, коли суд вiдмовляється
залучати до допиту свiдкiв захисту, якi ще не допитанi (що знаходяться в Росiї) у
порядку процедури, встановленої мiжнародними зобов’язаннями, прийнятими Україною
на себе. Результатом виявилося припинення допитiв i перехiд до судових дебатiв. Дебати
вiдбудуться 30 липня.

Як i у випадку з засiданнями 18 i 19 квiтня, заяви адвокатiв про те, що першочерговий
перехiд до дебатiв позбавляє їх можливостi допитати бiльше десяти свiдкiв, серед яких
ряд високопоставлених чиновникiв перiоду президентства В. Януковича (В. Захарченко,
М. Азаров), iгнорувалися. Цi свiдки ще давно висловили готовнiсть дати свiдчення, але в
рамках мiжнародних домовленостей, якi дiють у разi допиту осiб, якi проживають за
кордоном. Суд, у свою чергу, наполягає на вiдео-допитi свiдкiв i обвинуваченого в форматi
вiдеоконференцiї, що проводиться без урахування такої процедури, посилаючись на ч.
3 ст. 323 Кримiнального процесуального кодексу України, де 5 абзацом вiдзначається,
що з моменту опублiкування повiстки про виклик в суд в засобах масової iнформацiї
загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином
ознайомлений з її змiстом. Ця норма, до речi, була додана спецiально перед розслiдуванням
справи Януковича.
Компромiсний варiант з допитом свiдкiв з територiї Криму (який використовувався

останнiм часом у даному процесi) перестає дiяти. Ймовiрно, у сторони захисту не вистачає
технiчних можливостей привезти всiх свiдкiв до Криму, i затримка починає iнтерпрету-
ватися судом як спроба затягування справи. Однак, у даному випадку треба розумiти,
що у адвокатського об’єднання значно менше ресурсiв, нiж у державних iнституцiй i
вони не можуть вимагати вiд свiдкiв їхати в iнше мiсто для надання свiдчень. Саме
для рiшень таких проблемних ситуацiй i iснує мiжнародна допомога, яка передбачає
використання «судової iнфраструктури» країни перебування для допиту таких осiб. Це
дало б можливiсть свiдку прийти в найближчий за мiсцем проживання суд (в тiй же Росiї
чи Бiлорусiї) i звiдти давати показання в форматi вiдеоконференцiї.
Суд i захист не можуть зiйтися з даного питання вже майже рiк. Експерти МТПЛ

багаторазово вказували на проблеми з дотриманням права на справедливий суд, якi
виникають у зв’язку з вiдмовою суду дiяти в рамках Європейської конвенцiї про взаємну
правову допомогу у кримiнальних справах, яка ратифiкована Україною. З огляду на, що
суд оголосив про перехiд до судових дебатiв, це означає, що найважливiшi свiдки так
i не дадуть свої свiдчення в судi. На цьому тлi особливо цiкавим може здатися момент
з засiдання 16 липня, коли з’явився другий пiсля К. Кобзаря свiдок (по вiдеозв’язку
з Криму), щодо допиту якого захистом було подано клопотання. Проте суд перервав
засiдання i проiгнорував прохання адвокатiв допитати нового свiдка. Такi випадки були i
ранiше, що ставить пiд сумнiв можливiсть справедливого судового розгляду. Практика
Європейського суду з прав людини свiдчить, що якщо обвинувачений звернувся з обґрун-
тованим проханням про заслуховування свiдкiв, якi можуть змiцнити позицiю захисту
або навiть призвести до виправдання обвинуваченого, влада повинна надати вiдповiднi
причини для вiдхилення такого запиту (справи «Топiч проти Хорватiї», «Поляков проти
Росiї»).
Бiльш того, в разi вiдсутностi свiдка на судових засiданнях, суд повинен вжити всi

розумнi зусилля для забезпечення їх присутностi, що йдеться в справах «Бонєв проти
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Болгарiї», «Карпенко проти Росiї», i належним чином розглянути заяву обвинуваченого i
його захисту щодо даного питання (справа «Пелло проти Естонiї»). Вiдмова вiд допиту
свiдкiв, якi перебувають за кордоном, вiдповiдно з мiжнародним правом, з огляду на
наявнiсть заяв з вимогою такого допиту з боку захисту, не може сприйматися як «розумне
зусилля» або «розгляд заяви пiдсудного належним чином».

Пiд час засiдання 17 липня прокурор у черговий раз заявив, що адвокат В. Сердюк «став
на сторону агресора». Звiсно, подiбнi заяви є непрофесiйними i можуть iнтерпретуватися
як тиск на захист, що в свою чергу здатне негативно вплинути на формування правової
позицiї адвокатiв, змушених думати не тiльки про захист свого клiєнта, а й про своє
подальше благополуччя. Така ситуацiя не може вiдповiдати стандартам справедливого
судового процесу (п.п.1, 15, 16 ч.1 ст. 23 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську дiяльнiсть»).

Крiм цього, суд не дав можливостi адвокату Б. Бiленку взяти участь у цьому засiданнi
по вiдеозв’язку. Близько двох годин адвокат чекав початку вiдеоконференцiї з Криму,
де вiн перебував з трьома свiдками, яких планував допитати захист. Вимоги iнших
адвокатiв В. Януковича забезпечити участь адвоката Б. Бiленка в процесi iгнорувалися.
Така ситуацiя суперечить Рекомендацiям Комiтету Мiнiстрiв Ради Європи «Про свободу
здiйснення професiї адвоката», згiдно з якими всi адвокати, якi працюють над однiєю
справою, повиннi шануватися судом у рiвнiй мiрi (Принцип 1, п.8). За заявою присутнiх
у залi адвокатiв саме суд виступив з iнiцiативою вiдправити Б. Бiленка до Криму замiсть
того, щоб направити туди одного iз спiвробiтникiв суду. Участь Б. Бiленка є необхiдною,
так як саме вiн подавав частину клопотань захисту i тiльки вiн може аргументовано
доводити їх перед судом. На всi вимоги i прохання захисту головуючий суддя вiдповiв,
що рiшення тут приймає суд.

Ще одним неприємним фактом було те, що суд вiдмовився долучати висновки альтер-
нативної експертизи (звернення В. Януковича, на пiдставi яких, в тому числi, будується
обвинувачення), наданої захистом. Своє рiшення суд мотивував вiдсутнiстю даних про
експертну квалiфiкацiю осiб, якi пiдготували документ. Головуючий суддя заявив, що суд
вже прийняв рiшення з даного питання. Таким чином, сторона захисту була позбавлена
можливостi долучити до справи альтернативi експертнi висновки, при цьому обґрунто-
ванiсть такого рiшення суду залишається не до кiнця зрозумiлою, оскiльки головуючий
суддя просто перервав обговорення даного питання.
Також викликає питання ситуацiя, яка мала мiсце на засiданнi 17 липня, коли суд

запитав адвоката А. Фозекош, чи не бажає вона висловитися щодо клопотань, якi перебу-
вають на розглядi, i, не дочекавшись вiдповiдi адвоката, головуючий суддя сам вiдповiв:
«ясно, що не бажаєте», i перейшов до оголошення рiшення про перехiд до дебатiв.

Суд у черговий раз заявив, що в разi неявки адвокатiв на дебати знову буде призначений
державний захисник. При цьому головуючий суддя заявив, що суд розумiє, що нiхто
не зможе настiльки якiсно i професiйно представляти iнтереси В. Януковича, як його
адвокати, тим самим фактично пiдтверджуючи, що участь державного адвоката в даному
процесi тiльки погiршує захист обвинуваченого.
20 числа повиннi були заслуховувати свiдчення ранiше узгодженого з судом свiдка.

Вiн уже отримав повiстку i, коли в призначений час адвокати прибули до зали суду, там
нiкого не було, а тому засiдання не вiдбулося.

3.22. Монiторинг справи В. Януковича (судовi засiдання
30.07–01.08.2018)

У перiод з 30 липня по 1 серпня 2018 року в Оболонському районному судi м. Києва
вiдбулися три судовi засiдання у справi екс-президента України Вiктора Януковича, якого

45



звинувачують у державнiй зрадi. В ходi слухань суд в черговий раз спробував ввести в
процес «державного адвоката».

Хiд судових засiдань. 31 липня В. Янукович ввiв у процес нового адвоката О. Байдика,
який повинен був брати участь в судових засiданнях, у той час як iншi адвокати екс-
президента подавали звернення про порушення прав їхнього клiєнта в мiжнароднi iнстанцiї.
Однак замiсть того, щоб упевнитися в офiцiйному статусi нового адвоката, головуючий
суддя зачитав рiшення про залучення «державного адвоката» у зв’язку з самоусуненням
офiцiйних захисникiв В. Януковича.
Примiтно, що пiд час зачитування рiшення, адвокат О. Байдик знаходився за столом

захисту (в декiлькох метрах вiд суддiв) i намагався надати документи, що пiдтверджують
його повноваження, проте суддi iгнорували його, продовжуючи зачитувати рiшення. Суд
забажав забезпечити безперервну участь «державного адвоката» незалежно вiд участi
або неучастi в засiданнях офiцiйних адвокатiв обвинуваченого. Тiльки пiсля закiнчення
зачитування свого рiшення (тобто пiсля того, як воно вступило в силу), суддi звернули
увагу на адвоката. Головуючий повiдомив, що питання щодо надання О. Байдику (а також
«державному адвокату») часу на ознайомлення з матерiалами справи буде вирiшено на
наступному засiданнi.
1 серпня з початку засiдання в залi суду вже були присутнi офiцiйний адвокат О.

Байдик i призначений (на вимогу суду) захисник В. Овсяннiков. Головуючий суддя, без
обговорення питання про надання новим адвокатам часу для ознайомлення з матерiалами
справи, вiдразу дав слово в дебатах прокурору. Вимоги обох захисникiв надати їм час на
ознайомлення з матерiалами iгнорувалися, у вiдповiдь на це адвокати прийняли рiшення
покинути зал засiдання. Протягом дня суд тричi оголошував перерву для того, щоб через
кiлька годин вiдновити засiдання, i кожен раз iгнорував вимоги захисту надати їм час
для ознайомлення з матерiалами справи перед тим. як судовий процес буде продовжений.
За заявою «державного адвоката» В. Овсяннiкова, йому навiть не надали обвинувальний
акт, i вiн не хоче «бути китайським телепнем i просто кивати» пiд час засiдання. Захист
тричi покидав зал суду. В кiнцевому пiдсумку суддi, незадоволенi позицiєю «державного
адвоката», прийняли рiшення пiдключити до процесу нового державного захисника, який
зобов’язаний ознайомитися з матерiалами справи до 16-го серпня (два тижнi). Варто
зазначити, що жоден з державних адвокатiв, залучених до цього процесу ранiше, не був
здатний ознайомиться з усiма матерiалами справи за такий короткий час, i це при тому,
що на той момент (зима 2017) обсяг матерiалiв був набагато менший.

Пiдбiр «зручного» адвоката з числа захисникiв, якi призначаються за рахунок держави,
вже став звичайною практикою в судових процесах проти В. Януковича. Мiжнародному
товариству прав людини вiдомо як мiнiмум шiсть випадкiв вiдсторонення вiд справи
«державних захисникiв», що вимагають надати їм достатньо часу для ознайомлення з ма-
терiалами кримiнальних справ проти екс-президента. Примiтно, що адвокати, призначенi
таким чином, не є членами команди офiцiйних адвокатiв обвинуваченого та працюють
автономно один вiд одного, тобто їх складно звинуватити в будь-якiй «змовi». Проте
всi вони висували однi й тi ж вимоги, що вказує на їх (вимог) об’єктивнi причини –
необхiднiсть слiдувати нормам процесуального законодавства.

Порушення норм Європейської конвенцiї. Необхiдно вiдзначити, що пiд час оголошення
своїх рiшень, суд посилався на практику Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).
Однак iнтерпретацiя деяких рiшень ЄСПЛ щодо даної справи викликає питання. Напри-
клад, 31 липня, мотивуючи своє рiшення щодо «пiдключення» до захисту «державного
адвоката», суд послався на справи «Мефтах та iншi проти Францiї» (п. 45) i «Пекеллi
проти Нiмеччини» (п. 31), стверджуючи, що данi прецеденти дають можливiсть обмежити
В. Януковича в правi самостiйного вибору своїх захисникiв. Але навiть швидкий аналiз
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даних рiшень показує, що обидва вони вiдносяться до вельми специфiчним ситуацiй. У
першому випадку мова йде про особливостi французької системи правосуддя, в якiй
представляти обвинуваченого в касацiйнiй iнстанцiї можуть тiльки адвокати, що входять
в спецiальну асоцiацiю (ця французька особливiсть йде корiнням в 17 столiття), що
обмежує вибiр адвокатiв до членiв даної асоцiацiї. Яким чином даний прецедент має
вiдношення до ситуацiї в справi В. Януковича – залишається неясним. Що стосується
справи «Пекеллi проти Нiмеччини», то там i зовсiм суть питання зводиться до роз’яснень
особливостей перекладу шостої статтi Європейської конвенцiї про захист прав людини
i основних свобод на двi офiцiйнi мови Ради Європи (англiйською та французькою).
Вищевказанi приклади свiдчать про те, що простого цитування уривкiв рiшень ЄСПЛ
недостатньо для розумiння сутi рiшення, для цього обов’язково необхiдно враховувати
контекст конкретної справи.

У контекстi призначення «державного адвоката» в процесi над В. Януковичем швидше
варто згадати справу «Артiко проти Iталiї» (п. 33), де ЄСПЛ нагадує, що Конвенцiя
покликана гарантувати права, якi є не теоретичними чи iлюзорними, а права, якi є
чинними i ефективними, це, зокрема, стосується права на захист. Про важливiсть саме
ефективного захисту також говориться в рiшеннi по справi «Салдуз проти Туреччини»
(п. 51). Яким чином адвокат, який не має можливостi ознайомиться з матерiалами
справи до початку судових засiдань (або має для цього незначний промiжок часу) може
надавати ефективний, а не формальний захист? Бiльш того основоположне значення, для
пiдготовки захисту, має можливiсть обвинуваченого спiлкуватися зi своїм захисником
(справа «Кан проти Австрiї», п. 52) отже наявнiсть захисника, який не має зв’язку зi
своїм клiєнтом (наприклад, «державний адвокат», який навiть не робить спроб зв’язатися
з клiєнтом) i не погоджує з ним правову позицiю не вiдповiдає нормам справедливого
судового розгляду.

Таким чином, не тiльки призначення «державного адвоката» всупереч iнтересам обви-
нуваченого (про що свiдчить заява, пiдписана особисто В. Януковичем) є порушенням
права на захист, але i не надання часу захиснику, з яким обвинувачений уклав договiр,
для ознайомлення з матерiалами справи, iстотно порушує право на справедливий суд i
ставить пiд сумнiв об’єктивнiсть i неупередженiсть даного процесу.

3.23. Монiторинг справи В. Януковича (судове засiдання
16.08.2018)

16 серпня 2018 року в Оболонському районному судi м. Києва вiдбулося чергове судове
засiдання у справi екс-президента України Вiктора Януковича, якого обвинувачують у
державнiй зрадi. Незважаючи на спроби формально забезпечити реалiзацiю всiх етапiв
судочинства, пов’язаних з дотриманням права на справедливий суд, на практицi те,
що вiдбувається, не можна назвати судовим процесом, який вiдповiдає мiжнародним i
нацiональним стандартам судочинства.
Наявнiсть протистояння мiж захистом i колегiєю суду стало очевидним. Незважаючи

на формально шанобливе звертання, учасники процесу фактично iгнорують один одного.
Всi вимоги i клопотання захисту просто не беруться до уваги судом (адвокатам навiть не
дають можливостi висловитися). В ходi засiдання суд поставив перед собою тiльки одну
мету – дати прокурору можливiсть зачитати свою промову, пiдготовлену для виступу
в дебатах, при цьому забезпечивши номiнальну присутнiсть хоч одного адвоката в залi
суду. У такiй ситуацiї складно говорити про об’єктивнiсть судового процесу.

Спроба забезпечити номiнальну присутнiсть адвоката в судовому засiданнi. Пiсля того,
як 1 серпня «державний захисник» В. Овсяннiков покинув зал засiдання, через вiдмову
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суду надати йому час для ознайомлення з матерiалами справи до того як продовжиться
судовий процес, був призначений новий «безоплатний адвокат» Ю. Рябовол. Захисники
екс-президента надали суду заяву, в якiй В. Янукович офiцiйно вiдмовляється вiд послуг
адвоката Рябовола, так як у нього вже є п’ять офiцiйних захисникiв (максимально
допустима кiлькiсть) i вiн не довiряє державному адвокату. Бiльш того, сам Ю. Рябовол
заявив, що не може не виконати рiшення суду щодо його участi у справi, так як це
може привести до його кримiнального переслiдування. Таку ситуацiю вiн розцiнив як
тиск на адвокатуру та попросив суд прийняти єдине правильне рiшення i скасувати своє
попереднє рiшення про участь в процесi «безоплатного адвоката».
Незважаючи на заяву обвинуваченого, наявнiсть у екс-президента максимального

дозволеної законом кiлькостi адвокатiв (частина 3 статтi 46 Кримiнального процесуального
кодексу говорить «Одночасно брати участь у судовому розглядi можуть не бiльше
п’яти захисникiв одного обвинуваченого») i публiчне визнання Ю. Рябовола в тому, що
вiн вимушено бере участь в процесi пiд загрозою кримiнального переслiдування, суд
вiдмовився задовольняти заяву В. Януковича i залишив «державного адвоката» в залi
суду. Дана ситуацiя не тiльки суперечить принципу справедливого судочинства в цьому
процесi, а й створює небезпечний прецедент, коли в процес вводять зручного «державного
адвоката», завданням якого є забезпечення формальної присутностi адвоката в залi суду.
Експерти мiжнародного товариства прав людини вже не раз заявляли про наявнiсть такої
негативної тенденцiї в Українi.
В знак протесту захисники В. Януковича спробували не допустити Ю. Рябовола до

зали суду, однак головуючий суддя В. Дев’ятко зобов’язав полiцiю завести адвокатiв в
зал засiдання «для реалiзацiї прав Януковича». В результатi бiля входу до зали суду
сталася сутичка мiж захисниками екс-президента i полiцiєю. Адвокат В. Сердюк заявив,
що спiвробiтники полiцiї спробували знищити оригiнал заяви В. Януковича, в якiй вiн
вiдмовляється вiд послуг адвоката Ю. Рябовола. Пiд час протистояння присутнiй на
засiданнi представник Мiжнародного товариства прав людини повiдомив у секретарiат
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, що вiдбуваються порушення
права на справедливий суд.

Експерти МТПЛ неодноразово вказували на невiдповiднiсть того, що вiдбувається, нор-
мам Конвенцiї про захист прав людини i основоположних свобод. Номiнальна присутнiсть
представника адвокатської професiї в залi суду не є реалiзацiєю права на справедливий
суд (справи Європейського суду з прав людини: «Яременко проти України», «Пелладоа
проти Нiдерландiв»), тим бiльше якщо обвинувачений не спiлкувався з таким адвокатом
(справа «Кан проти Австрiї»). Однак ситуацiя тiльки погiршується, пiсля засiдання
стало вiдомо, що Генеральна прокуратура України порушила кримiнальну справу проти
захисникiв екс-президента.

Забезпечення формального переходу до стадiї дебатiв. У ходi монiторингу вже неодно-
разово обговорювалася проблема з вiдмовою надати захисту можливiсть допитати всiх
заявлених свiдкiв, включаючи тих, якi були узгодженi з судом. Кожен раз таку вiдмову
суд мотивував необхiднiстю переходу до стадiї дебатiв. Ситуацiя повторилася i 16 серпня,
проте цього разу суд просто перестав звертати увагу на протести i заяви захисту i надав
прокурорам можливiсть зачитувати свою промову. Протягом години обидвi сторони в
один i той же час зачитували свої документи – прокурори виступ в дебатах, а адвокати
клопотання. При цьому присутнi в залi не мали можливостi сприймати iнформацiю, тому
що сторони перекрикували один одного i говорили одночасно. Звiсно ж, що в такiй обста-
новцi суддi також не мали можливостi сприймати iнформацiю, проте вони не намагалися
якось вплинути на ситуацiю i мовчки дивилися на прокурорiв. Пiсля того як обвинувач
дочитав свiй текст, головуючий суддя оголосив, що прокурор проголосив свою промову i
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тепер стадiя дебатiв почалася.
Те, що вiдбувається в залi суду неможливо назвати повагою до права на справедливий

суд, який в демократичному суспiльствi має гарантуватися в максимально можливiй мiрi
(справи «Салдуз проти Туреччини», «Таске проти Бельгiї»).

Суддям вдалося виконати свою мету – дати прокурору можливiсть зачитати свою
промову, пiдготовлену для виступу в дебатах (навiть якщо її нiхто не чув), при цьому
забезпечивши номiнальну присутнiсть хоча б одного адвоката в залi суду. Пiсля таких
дiй вже немає можливостi говорити про неупередженiсть колегiї суддiв, особливо пiсля
того, як вони вiдмовилися розглядати заяву захисту про вiдвiд складу суду.
Незважаючи на прохання нових адвокатiв надати їм три мiсяцi для ознайомлення з

великою кiлькiстю матерiалiв справи, прокурори i суддi порахували, що немає необхiдностi
докладно вивчати всi матерiали. Головуючий суддя оголосив, що для ознайомлення i
пiдготовки до дебатiв досить менше мiсяця.

3.24. Монiторинг справи В. Януковича (судовi засiдання
13.09–18.09.2018)

З 13 по 18 вересня в Оболонському районному судi м. Києва вiдбулися слухання у справi
про державну зраду екс-президента України Вiктора Януковича. Як уже зазначалося екс-
пертами МТПЛ, судовий процес проходить в обстановцi, яку складно назвати вiдповiдною
мiжнародним нормам судочинства. У залi суду продовжує бути присутнiм «державний
адвокат», призначений судом, незважаючи на наявнiсть у В. Януковича п’яти офiцiйних
адвокатiв i офiцiйну вiдмову екс-президента вiд послуг даного захисника. Мета такого
«ходу» вже пояснювалася в попереднiх звiтах – забезпечити номiнальну присутнiсть
(i участь) хоч одного адвоката в залi суду. У такiй ситуацiї на початку засiдання 13
вересня частина адвокатiв (адвокатського об’єднання «AVER LEX») повiдомили суду, що
виходять з процесу, так як їх клiєнт дав їм доручення зайнятися мiжнародним напрямком
захисту його прав. Замiсть них представляти iнтереси В. Януковича повиннi адвокати О.
Байдик i новий адвокат О. Горошинський, який прибув в судове засiдання.

Адвокат О. Горошинський також повiдомив, що його колеги з АО «AVER LEX» поки-
нули процес пiсля погроз, якi надходили на їх адресу. МТПЛ вже вiдзначав, що протягом
бiльшої частини процесу на адвокатiв екс-президента здiйснювався сильний тиск. З боку
деяких представникiв влади погрози звучали прямо пiд час судових засiдань. Нещодавно
проти адвокатiв були порушенi кримiнальнi справи у зв’язку з їх дiяльнiстю в даному
судовому процесi. Адвокатiв фактично «витiснили» з процесу.
О. Горошинський попросив надати йому час на ознайомлення з матерiалами справи,

однак головуючий суддя В. Дев’ятко заявив, що суд ще не визначився, чи готовий новий
адвокат «конструктивно працювати». Такi заяви можуть свiдчити про наявнiсть у суду
упередження по вiдношенню до адвоката О. Горошинського, що суперечить мiжнародним
стандартам судочинства. У справi «Сахiнер проти Туреччини» Європейський суд з прав
людини заявив, що в демократичному суспiльстi нацiональнi суди повиннi викликати
довiру, перш за все у обвинуваченого (i, отже, у адвоката, який представляє його iнтереси).

Iгноруючи протести офiцiйних захисникiв В. Януковича, суд вимагав вiд «державного
адвоката» Ю. Рябовола виступити в дебатах. Повторилася ситуацiя, яка мала мiсце пiд
час виступу прокурора – захисники екс-президента i «державний адвокат» паралельно
зачитували свої тексти (адвокати за договором – клопотання, а «державний» – свiй
виступ) присутнi в залi не мали можливостi сприймати iнформацiю, тому що адвокати
говорили одночасно.
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Пiсля виступу Ю. Рябовола суд поцiкавився у захисникiв В. Януковича, чи будуть
вони виступати в дебатах. Фактично, адвокати О. Байдик та О. Горошинський постали
перед вибором: або виступити з промовою зараз, або взагалi не виступати. На прохання О.
Горошинського надати йому час для пiдготовки та ознайомлення з матерiалами суддя В.
Дев’ятко заявив, що суд, порадившись на мiсцi, вирiшив, що О. Горошинський прийшов
на суд для того, щоб зловживати правом на захист В. Януковича. На думку суду, про
це свiдчить позицiя i поведiнка адвоката, а також змiст клопотань, якi вiн подавав.
Тобто робота адвоката пiд час судового засiдання стала причиною фактичної вiдмови О.
Горошинському в участi у процесi, адже без надання часу для ознайомлення з матерiалами
справи вiн не має можливостi брати участь в дебатах i якiсно представляти iнтереси
свого клiєнта.

В українських «судових реалiях» вже давно простежується тенденцiя «замiни» незру-
чних адвокатiв на пасивних «державних захисникiв». Наступним кроком може стати
прийняття нового Закону України про адвокатуру, проект якого був внесений прези-
дентом П. Порошенком на розгляд Парламенту (законопроект № 9055). Зокрема, в ч.3.
ст. 53 «Залучення захисника для проведення окремої процесуальної дiї» пропонується
наступне нововведення: «при наявностi в обвинуваченого, пiдозрюваного залученого ним
захисника слiдчий, прокурор, слiдчий суддя або суд можуть залучити iншого захисника
для проведення окремої процесуальної дiї тiльки в разi, коли заздалегiдь повiдомле-
ний захисник, залучений обвинуваченим, пiдозрюваним, не може прибути для участi
в проведеннi процесуальної дiї протягом двадцяти чотирьох годин, або при наявностi
письмової згоди обвинуваченого, пiдозрюваного». Така норма спростить представникам
суду i прокуратури залучення «державних адвокатiв». «Витiсняти» з процесу незручних
захисникiв стане набагато простiше.

Пiсля того як стало зрозумiлим, що суд бiльше не надасть захисникам екс-президента
можливостi виступити в дебатах, адвокат О. Байдик заявив, що готовий до виступу.
Протягом судових засiдань 14, 17, 18 вересня адвокат зачитував свiй виступ. За iнфор-
мацiєю ЗМI, суддi навiть вiдклали розгляд iнших справ для того, щоб якомога швидше
закiнчити стадiю дебатiв. Деякi з вiдкладених справ є «пiдвартними», в цих випадках
обвинувачений перебуває в СIЗО, а отже, згiдно з правилами, така справа повинна мати
прiоритет по вiдношенню до процесу, в якому пiдсудний не знаходиться пiд вартою.
Пiд час засiдання 18 вересня надiйшла iнформацiя про те, що будiвля Оболонського

суду замiнована.

3.25. Монiторинг справи В. Януковича (коротка iнформацiя
про судовi засiдання 02.10.18 – 12.10.18)

З 2 по 12 жовтня в Оболонському районному суду м. Києва вiдбулися слухання у справi
про державну зраду екс-президента України Вiктора Януковича. В ходi засiдань адвокати
Януковича продовжували свої виступи в дебатах.
Особливiстю стадiї дебатiв у даному процесi стало бажання суду якомога швидше

заслухати виступи сторони захисту. Адвокатам екс-президента доводилося виступати
по кiльканадцять годин (часто засiдання тривало по 8 годин). Засiдання проходили
практично кожен день. Через поспiх з проведенням дебатiв, адвокатам i суддям довелося
вiдмовитися вiд участi в iнших процесах (на час проведення слухань у справi В. Януко-
вича). Варто зазначити, що вiдповiдно до практики Європейського суду з прав людини
вкрай важливо, щоб i обвинувачений, i його захисники мали можливiсть брати участь
у розглядi та робити заяви, не вiдчуваючи надмiрної втоми (справи «Makhfi v. France»,
«Barber’a, Messegu ’and Jabardo v. Spain»).
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4 жовтня з’ясувалося, що адвокат О. Байдик був госпiталiзований. Адвокат О. Горошин-
ський повiдомив, що «йому поставили дiагноз i вiн повинен знаходиться на стацiонарному
лiкуваннi. За наявною у мене iнформацiєю, ще вчора невiдома особа прибула до медикiв
з погрозами, а сьогоднi вже поставлено питання про примусову виписку Олександра
Байдика. Фактично силою намагаються його пiдняти з лiжка», захисник також заявив,
що «були спроби отримати конфiденцiйну iнформацiю – доступ до його лiкарняного
листа – спiвробiтниками правоохоронних органiв». Такi дiї говорять про наявнiсть тиску
на сторону захисту, з метою змусити адвокатiв якомога швидше закiнчити свої виступи i
дати можливiсть суду швидше винести вирок.

Пiсля госпiталiзацiї О. Байдика суд прийняв рiшення передати слово в дебатах адвокату
О. Горошинському. Так як О. Горошинський вступив у процес тiльки у вереснi 2018 року,
в своєму виступi вiн також висловився щодо всього процесу проти В. Януковича. Адвокат
нагадав, що при призначеннi полiтика Ю. Луценка на посаду Генпрокурора (для цього
призначення був змiнений закон, тому що Ю. Луценко не має юридичної освiти) той
вiдразу ж заявив, що його мета «засудити» Вiктора Януковича. О. Горошинський також
заявив, що парламент України дозволив заочнi процеси лише для того, щоб «засудити»
В. Януковича, а потiм так само їх скасує.

Пiд час виступу О. Горошинського представники прокуратури неодноразово вимагали
вiд суду зробити адвокату зауваження, тому що вважали описуванi захисником подiї i
факти такими, що не вiдносяться до справи. Така позицiя обвинувачення швидше за все
викликана бажанням здiйснити на адвоката тиск, адже зауваження з боку суду можуть
надалi стати причинами iнiцiювання залучення О. Горошинського до дисциплiнарної
вiдповiдальностi (навiть до позбавлення адвокатського свiдоцтва).
Незважаючи на те, що суд не має права (згiдно ч.4 ст. 364 КПК) обмежувати виступ

адвоката, 10 жовтня суд перервав виступ О. Горошинського, заявивши, що адвокат не
вклався у вiдведений для його виступу час, що iстотно порушує право на захист. У
проханнi захисника дати йому додатковий час для того, щоб закiнчити свiй виступ,
було вiдмовлено. Своє рiшення суд мотивував тим, що О. Горошинський заявляв вiдвiд
колегiї суддiв, вимагав три мiсяцi для ознайомлення з матерiалами справи i т.д., тобто
виправданням вiдмови дати захиснику можливiсть закiнчити свою дебатну промову є
незгода членiв суду з методами роботи адвоката. Однак, вже на наступному засiданнi, 12
жовтня, суд дозволив адвокату О. Горошинському продовжити свiй виступ у дебатах.

Непослiдовнiсть суду, який кiлька разiв змiнював своє рiшення щодо виступiв адвокатiв
В. Януковича, може свiдчити про наявнiсть тиску на колегiю суддiв.

3.26. Монiторинг справи В. Януковича (коротка iнформацiя
про судовi засiдання 22.10.18 – 30.10.18)

З 22 по 30 жовтня в Оболонському районному судi м. Києва вiдбулося слухання у справi
про державну зраду екс-президента України Вiктора Януковича. В ходi засiдань суд
перервав виступ адвоката О. Байдика i не дав йому закiнчити свою дебатну промову,
заявивши про припинення стадiї дебатiв. 22 жовтня стало вiдомо, що в кримiнальну
справу, вiдкриту пiсля того, як 16 серпня 2018 головуючий суддя В. Дев’ятко вiддав наказ
спiвробiтникам полiцiї застосувати силу до адвокатiв АО «AVER LEX» (якi намагалися
протестувати проти участi в процесi «державного захисника» Ю. Рябовола), в якостi
захисника адвокатiв АО «AVER LEX» вступив американський адвокат С. Шнейбаум.
Однак його спроба зробити заяву пiд час судового засiдання (С. Шнейбаум офiцiйно
звернувся до Оболонського суду з адвокатським запитом) була перервана суддею В.
Дев’ятко, який заявив, що в даному засiданнi проходять судовi дебати у справi про
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державну зраду В. Януковича. Пiзнiше, виступаючи перед пресою, С. Шнейбаум заявив,
що вiн здивований i розчарований позицiєю суду i сподiвався, що суд буде готовий
зробити процес вiдкритим i прозорим для всiх. Однак тепер цiлком можливо, що вони не
отримають вiд суду допомоги для того, щоб зрозумiти що сталося. Наступнi слухання
23, 24, 25 i 26 жовтня тривали всього одну годину, так як адвокат О. Горошинський в
цi днi брав участь в процесi у справi екс-спiвробiтникiв спецпiдроздiлу мiлiцiї «Беркут»,
що проходив в Святошинському районному судi м. Києва. Примiтно, що Оболонський
суд навiть звернувся до Святошинського для перенесення слухань у «справi Беркуту».
Тобто необхiднiсть завершити дебати в процесi над В. Януковичем настiльки велика,
що переважує за значимiстю процес, де п’ятеро обвинувачених сидять пiд вартою вже
кiлька рокiв в очiкуваннi вироку суду. Пiсля того, як це не вдалося, колегiя Оболонського
суду зобов’язала адвоката приїжджати на засiдання хоча б на одну годину в день. Такий
поспiх абсолютно невластивий українськiй судовiй практицi. Якщо врахувати той факт,
що адвокат Горошинський був змушений знайомитися з матерiалами справи паралельно
зi своїм виступом у дебатах (тому що суд ранiше вiдмовився надавати йому необхiдний
час для ознайомлення зi справою), то ситуацiя, в якiй захиснику доводиться протягом
чотирьох днiв брати участь у двох рiзних процесах i при цьому ще й продовжувати
знайомиться зi справою однозначно, негативно впливає на якiсть наданої адвокатом
правової допомоги, адже вiн швидше за все не має можливостi адекватно готуватися до
слухань.
В ходi одного з засiдань адвокат повiдомив суду, що В. Янукович хоче, щоб пiд час

останнього слова в режимi вiдеоконференцiї поруч з ним був присутнiй саме адвокат
Горошинський. Для цього йому треба отримати в Росiї адвокатську реєстрацiю, тому що за
законом цiєї країни адвокат не може iнакше здiйснювати свою дiяльнiсть. Саме прохання
надати захиснику можливiсть перебувати поруч з клiєнтом пiд час вiдеоконференцiї не
тiльки вiдповiдає нормам ст. 6 Європейської конвенцiї, а й є необхiдною для дотримання
права на справедливий суд, адже обвинувачений повинен мати можливiсть ефективно
i конфiденцiйно спiлкуватися зi своїми захисником (справа ЄСПЛ «Сахновскiй проти
Росiї»). Представники прокуратури заявили, що адвокати АО «AVER LEX» В. Сердюк
та I. Федоренко вже зареєстрованi в РФ i тому вони можуть перебувати поруч з екс-
президентом пiд час вiдеоконференцiї. Однак сам В. Янукович вивiв цих адвокатiв з
даного процесу, його iнтереси представляють захисники О. Байдик та О. Горошинський.
Проте суд заявив, що якщо О. Горошинський не встигне вчасно отримати реєстрацiю,
то екс-президенту доведеться скористатися послугами адвокатiв АО «AVER LEX». Така
позицiя позбавляє обвинуваченого можливостi вiльно обирати собi захисника. Це право
вже було порушене примусовою участю в процесi «державного адвоката» Ю. Рябовола,
а тепер може бути знову порушене через небажання суду чекати реєстрацiї адвоката
Горошинського в Росiї.

Пiсля закiнчення дебатної промови О. Горошинського свiй виступ продовжив адвокат
О. Байдик. Вiн повiдомив, що в ходi ознайомлення з матерiалами i спiлкування з клiєнтом
вiн встановив новi обставини i їх треба вивчити в судi. Суд всупереч частинi 5 статтi 364
КПК, яка передбачає призупинення дебатiв для вивчення нових доказiв, вiдхилив всi
клопотання адвоката спрямованi на вiдновлення з’ясування обставин справи.
30 жовтня суд зупинив виступ О. Байдика i заявив про закiнчення дебатiв. Такi

дiї суду зокрема мотивованi тим, що адвокат, на думку суду, зловживав повторами i
невиправданими цитатами. Важливо уточнити, що КПК чiтко регламентує обставини,
при яких суд може зупинити дебатну промова адвоката: якщо пiсля зауваження захисник
повторно вийшов за межi кримiнального провадження, яке здiйснюється, або повторно
допустив висловлювання образливого або непристойного характеру (ч. 6, ст. 364 КПК).
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Суд надав В. Януковичу можливiсть виступити з останнiм словом 19 листопада.

3.27. Український суд першої iнстанцiї винiс вирок
екс-президенту країни Вiктору Януковичу

24 сiчня Оболонський районний суд м. Києва ухвалив вирок екс-президенту України В.
Януковичу, визнавши його винним у державнiй зрадi (стаття 111 КПК) i пособництвi
планування, пiдготовки та ведення агресивної вiйни (статтi 27, 437 КПК). При цьому
суд виключив з вироку обвинувачення в дiях, спрямованих на змiну державних кордонiв
України (стаття 110 КПК). Екс-президент був засуджений до 13 рокiв позбавлення волi.
Адвокати В. Януковича вже заявили, що оскаржуватимуть це рiшення в апеляцiйному
судi.
Експерти МТПЛ проводили монiторинг цiєї справи з травня 2017 роки (починаючи з

пiдготовчих судових засiдань). За цей перiод було виявлено безлiч порушень, що став-
лять пiд сумнiв справедливiсть судового процесу. Спостерiгачами МТПЛ зафiксовано 46
епiзодiв, якi порушують мiжнароднi норми, Конвенцiю про захист прав людини i осново-
положних свобод i суперечать практицi Європейського суду з прав людини. Нагадаємо,
що згiдно з нацiональним законодавством Конвенцiя i практика ЄСПЛ є джерелом права
для українських судiв (ЗУ «Про виконання рiшень та застосування практики Європей-
ського суду з прав людини»). Навiть в частинi проголошення вироку було зафiксовано
порушення, так як, за iнформацiєю адвокатiв В. Януковича, їх попередили про дату
оголошення вироку не за три днi (як цього вимагає закон), а напередоднi.
Серед грубих порушень прав людини, виявлених в ходi монiторингу даного процесу,

можна вiдзначити наступнi:

1. вiдмова суду вiд застосування обов’язкових норм Європейської Конвенцiї про взаєм-
ну допомогу у кримiнальних справах, ратифiкованої Україною;

2. залучення судом державних адвокатiв, не дивлячись на протести Вiктора Януковича
i наявнiсть у нього максимально дозволеної кiлькостi адвокатiв за договором;

3. вiдмова суду вiд заслуховування показань бiльшостi свiдкiв захисту, в тому числi
тих, кого захист вважає основними свiдками;

4. вiдмова вiд залучення експертних висновкiв незалежних мiжнародних експертiв з
США, Великобританiї, Швейцарiї, України та iнших доказiв захисту;

5. тиск, погрози i навiть фiзичний вплив на адвокатiв екс-президента з боку представ-
никiв влади;

6. вiдмова суду дати можливiсть адвокатам закiнчити свiй виступ у дебатах;

7. небажання суду очiкувати виписки Вiктора Януковича з госпiталю для надання
йому можливостi виступити з останнiм словом.

Незвичною для реалiй українського судочинства можна назвати «швидкiсть» винесення
рiшення. Суд зайняв 21 мiсяць, хоча, для порiвняння, багато процесiв за такими тяжкими
статтями (монiторинг яких здiйснює МТПЛ) тягнуться з 2014-2015 рокiв i до сих пiр
жоден з них не пiдiйшов до свого завершення. Обвинуваченi перебувають пiд вартою по
40-60 мiсяцiв, однак, на вiдмiну вiд процесу В. Януковича (який не тримається пiд вартою),
суди розглядають їхнi справи неспiшно, допитуючи сотнi свiдкiв i залучаючи новi докази.
Можна говорити про те, що в процесi над екс-президентом така «швидкiсть» винесення
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вироку досягнута за рахунок вiдмови вiд допиту великої кiлькостi заявлених свiдкiв i
вiдмови приймати новi докази, виявленi в ходi процесу. Що не властиво українському
судочинству.
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А. Список справ ЄСПЛ, використаних у
звiтi

Артiко проти Iталiї, № 6694/74, 13.05.1980

Барбера, Мессег i Джабардо проти Iспанiї, № 10590/83, 06.12.1988

Бонєв проти Болгарiї, № 60018/00, 08.06.2006

Ван Гейсгейм проти Бельгiї, № 26103/95, 21.01.1999

Вiдал проти Бельгiї, № 12351/86, 22.04.1992

Дактарас проти Литви, № 42095/98, 10.10.2000

Домбо Бехеєр Б.В. проти Нiдерландiв, № 14448/88, 27.10.1993

Елчi та iншi проти Туреччини, № 23145/93 и 25091/94, 13.11.2003

Карпенко проти Росiї, № 5605/04, 13.03.2012

Кiнський проти Чеської Республiки, № 42856/06, 09.02.2012

Колеснiченко проти Росiї, № 19856/04, 09.04.2009

Махвi проти Францiї, № 59335/00, 19.10.2004

Нiдерост-Хубер проти Швейцарiї, № 18990/91, 18.02.1997

Нiкула проти Фiнляндiї, № 31611/96, 21.03.2002

Пандi проти Бельгiї, № 13583/02, 21.09.2006

Пекеллi проти Нiмеччини, № 8398/78, 25.04.1983

Пелладоа проти Нiдерландiв, № 16737/90, 22.09.1994

Пелло проти Естонiї, № 11423/03, 12.04.2007

Поляков проти Росiї, № 77018/01, 29.01.2009

Попов проти Росiї, № 26853/04, 13.07.2006

Салдуз проти Туреччини, № 36391/02, 27.11.2008

Сахiнер проти Туреччини, № 29279/95, 25.09.2001

Совтрансавто-холдiнг проти України, № 48553/99, 25.07.2002

Солаков проти Колишньої югославської республiки Македонiя, № 47023/99, 31.10.2001

Таске проти Бельгiї, № 926/05, 16.11.2010

Топiч проти Хорватiї, № 51355/10, 10.10.2013

Торгейр Торгейрсон проти Iсландiї, № 13778/88, 25.06.1992
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Ханзевацький проти Хорватiї, № 17182/07, 16.04.2009

Шаташвiлi проти Нiмеччини, № 9154/10, 15.12.2015

Шопфер проти Швейцарiї, № 25405/94, 20.05.1998

Яременко проти України, № 32092/02, 12.06.2008
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