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Скорочення

АСДС Автоматизована система документообiгу суду
АТО Антитерористична операцiя
ВРУ Верховна рада України
Європейська конвенцiя Європейська конвенцiя захисту прав людини

i основних свобод
ЄС Європейский союз
ЄСПЛ Європейский суд з прав людини
ЗУ Закон України
ИВС Iзолятор тимчасового тримання
МВС Мiнiстерство внутрiшнiх справ
МВФ Мiжнародний валютний фонд
МТПЛ Мiжнародне товариство прав людини
ОБСЄ Органiзацiя з безпеки i спiвробiтництва в Європi
ОРДЛО Окремi райони Донецької та Луганської областi
СБУ Служба безпеки України
СIЗО Слiдчий iзолятор
КК Кримiнальний кодекс
КПК Кримiнальний процесуальний кодекс
ЕКОСОР Економiчна i Соцiальна Рада
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Про органiзацiю

Мiжнародне товариство прав людини та його нацiональнi секцiї є незалежними неурядо-
вими правозахисними органiзацiями, дiяльнiсть яких ґрунтується на Загальнiй декларацiї
прав людини Органiзацiї Об’єднаних Нацiй. МТПЛ прагне сприяти мiжнародному вза-
єморозумiнню i терпимостi у всiх областях культури i суспiльства. Це некомерцiйна
органiзацiя, незалежна вiд усiх полiтичних партiй, урядiв або релiгiйних груп. Ми ви-
ходимо з того, що реалiзацiя прав людини i полiпшення соцiальних умов не можуть
здiйснюватися за допомогою застосування сили. МТПЛ був заснований в 1972 роцi з
метою надання пiдтримки особам, якi подiляють цей принцип i прагнуть вiдстоювати
свої права ненасильницьким шляхом.

Наше товариство налiчує близько 30 000 членiв в 38 країнах свiту. МТПЛ має консуль-
тативний статус (Реєстр) при ЕКОСОР Органiзацiї Об’єднаних Нацiй, консультативний
статус при Радi Європи, статус спостерiгача при Органiзацiї Африканських Держав i в
управлiннi громадської iнформацiї Органiзацiї Об’єднаних Нацiй.

Основними джерелами фiнансування МТПЛ є пожертвування та членськi внески.
Прiоритетними напрямками нашої роботи є:

а) пiдтримка окремих осiб або груп, якi зазнають переслiдувань, тюремного ув’язнення
та/або дискримiнацiї;

б) iнформування громадськостi про порушення прав людини;

в) просвiтницька дiяльнiсть у сферi прав людини;

г) гуманiтарна допомога.
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Вступ

В 2019 роцi Мiжнародне товариство прав
людини продовжило проведення монiторин-
гу дотримання права на справедливий суд
в Українi1. Починаючи з червня, ця робота
проводилась в рамках проекту Мiнiстерства
економiчного розвитку i спiвробiтництва Фе-
деративної республiки Нiмеччини«Змiцнен-
ня верховенства права в Українi».

За минулий рiк нам вдалося значно збiль-
шити об’єм роботи. Третiй рiк поспiль зро-
стає кiлькiсть звiтiв, пiдготовлених спосте-
рiгачами МТПЛ. За 2019 рiк було опублiко-
вано 114 звiти по монiторингу судових засi-
дань. Другий рiк поспiль кiлькiсть судових
процесiв, по яких здiйснюється монiторинг,
подвоюється (2017 – 9 процесiв, 2018 – 18
процесiвв, 2019 – 42 процеси) (див. Рис. 0.1).

Позитивним результатом ми вважаємо не
лише «кiлькiснi показники» монiторингу
судових справ, але i новi можливостi, якi
з’явилися завдяки проекту «Змiцнення вер-
ховенства права в Українi». В першу чергу
мова про робочi зустрiчi з суддями, адвока-
тами, прокурорами i iншими представника-
ми цiльових груп. За перших пiвроку прое-
кту, з липня по грудень 2019 року, ми про-
вели сiм круглих столiв в шести регiонах
України (Київ, Харкiв, Полтава, Запорiж-
жя, Житомир, Львiв), на яких ознайомили
представникiв мiсцевого юридичного спiв-
товариства з нашою роботою i планами на
майбутнє, обговорили проблеми, з якими
стикається судова система. Всього данни-
ми заходами охоплено 129 учасникiв, серед
яких 26 суддiв i представникiв судової адмi-
нiстрацiї, 34 адвокати, 12 журналiстiв, а та-
кож представники прокуратури, ОБСЕ, мi-
сцевої влади та громадськостi.

В 2020 i 2021 роках в рамках проекту пла-
нується проведення ще 14 заходiв, включа-
ючи двi мiжнароднi конференцiї, на яких
будуть представленi результати нашої робо-

1Робота в даному напрямку була розпочата в 2017-
му роцi. З деталями можна ознайомитися в до-
повiдях«Монiторинг дотримання права на спра-
ведливий суд в Українi. 2017» i «Право на спра-
ведливий суд в Українi. 2018»

ти за 2019 i 2020 роки. Важливою задачею
залишається змiцнення взаємодiї з представ-
никами судiв, адвокатури и прокуратури.
Монiторинг, як напрямок правозахисної

дiяльностi, сприяє пiдвищенню прозоростi
процесу судочинства i являється засобом
пiдтримання права на вiдкритий судовий
розгляд. За час монiторингу ми не раз пе-
реконувалися, що присутнiсть спостерiгачiв
пiдштовхує суди до вдосконалення дотри-
мання гарантiй справедливого судового роз-
гляду i формування довiри до судочинства.
Монiторинг судових процесiв, який здiйсню-
ється у виглядi довгострокової програми,
стає унiкальним iнструментом дiагностики
роботи ключових компонентiв системи пра-
восуддя. Це стає особливо актуальним у пе-
рiод проведення судової реформи в Укра-
їнi. Крiм того, на думку експертiв ОБСЕ,
програми монiторингу судових процесiв яв-
ляються також ефективним механiзмом на-
вчання i залучення юристiв i органiзацiй до
процесу реформування систем правосуддя2.
Як i в 2017, i 2018 роках, основною фор-

мою монiторингу, який проводив МТПЛ,
залишається вiдвiдування спостерiгачами
судових засiдань (сумарний час проведений
спостерiгачами МТПЛ в судах у 2019 роцi
перевищує 260 годин або 33 повних робо-
чих днi) i публикацiя звiтiв за результатами
судових слухань. В своїй роботi експерти
МТПЛ активно взаємодiяли з представника-
ми адвокатури i суду, обмiнювалися iнфор-
мацiєю пiд час робочих зустрiчей i вiдвiду-
вання судових зiсадань. При пiдготовцi сво-
їх матерiалiв ми намагаємося опиратися на
офiцiйнi документи (рiшення судiв, клопо-
тання сторiн i т.д.), наданi нам учасниками
процесу. Важливою частиною даної дiяль-
ностi являється спiлкування з пiдсудними
та їх родичами. Матерiали монiторингу ре-
гулярно публiкуються на iнтернет ресурсах
МТПЛ, поширюються серед полiтикiв i гро-

2Стр. 11 «Монiторинг судових процесiв. Довiд-
ник для керiвництва» Опублiковано Бюро ОБ-
СЕ з демократичних iнститутах i правах людини
(БДИПЧ) Ul. Miodowa 10 00 -251 Warsaw Poland
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Рис. 0.1.: Динамiка монiторингу

мадських дiячiв країн ЄС, українських, єв-
ропейських i американських адвокатiв i пра-
возахисникiв, представникiв монiторингової
мiсiї ОБСЕ в Українi i iнших зацiкавлених
осiб.

У рiчному звiтi ми в черговий раз намага-
ємося видiлити основнi негативнi тенденцiї
в сферi порушення прав людини, виявле-
нi в процесi монiторингу i квалiфiкувати
їх, опираючись на джерела мiжнародного
права прав людини, в першу чергу Європей-

ську конвенцiю i практику ЄСПЛ, а також
проаналiзувати зiбрану в ходi монiторингу
статистичну iнформацiю i порiвняти отри-
манi данi з iнформацiєю за 2018 рiк.
Звiт складається з трьох частин: перша

частина – розгляд негативних тенденцiй, ви-
явлених в сферi судочинства, друга части-
на – аналiз зiбраних статистичних даних i
третя частина – звiти по монiторингу судо-
вих засiдань, якi послужили джерелом при
пiдготовцi самого звiту.
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1. Забезпечення права на справедливий
суд в Українi, аналiз ситуацiї,
виявлення проблемних тенденцiй

В ходi монiторингу, опираючись на виявленi
негативнi тенденцiї минулих рокiв, ми зiбра-
ли данi вiдносно аналогiчних випадкiв, за-
фiксованих нашими спостерiгачами в 2019
роцi. На основi отриманої iнформацiї був
сформований список негативних тенденцiй
за 2019 рiк.
Всього за звiтний перiод спостерiгачами

МТПЛ було зафiксовано 106 порушень прав
людини. З кожним з порушень, про якi пiде
мова в данiй частинi звiту, ми неодноразово
стикалися в ходi монiторинга рiзноманiтних
кримiнальних процесiв. Саме«питома вага»
кожної групи порушень по вiдношенню до
загальної кiлькостi виявлених порушень дає
сможливiсть говорити про наявнiсть уста-
лених негативних тенденцiй, причому з ко-
жною з них спостерiгачi i експерти МТПЛ
стикалися в попереднi роки (див. табл. 1.1).
Говорячи про негативнi тенденцiї, не мо-

жна не звернути увагу i на позитивнi аспе-
кти, виявленi в ходi монiторингу. Напри-
клад, в 42 слуханнях нашi спостерiгачi не
зафiксували порушень. Позитивнi тенденцiї
також будуть розкритi в даному роздiлi.

Традицiйно в своїй оцiнцi порушень мiж-
народних норм прав людини ми, в першу
чергу, опиралися на Європейську конвенцiю
i уточнюючу її практику ЄСПЛ.
До виявлених тенденцiй можна вiднести:

а) Порушення принципу розумних строкiв
судового процесу

б) Порушення права на захист

в) Включення в доказову базу «сумнiв-
них» доказiв

г) Тортури i iнше принижуюче людську
гiднiсть ставлення

д) Iншi порушення

е) Позитивнi тенденцiї

Розглянемо їх бiльш детально.

1.1. Порушення принципу
розумних строкiв
судового процесу

В 2019 роцi експерти МТПЛ виявили значну
кiлькiсть порушень прав людини, зокрема,
порушення статтi 6 Європейської конвен-
цiї, яка, серед iншого, декларує обов’язок
держави забезпечити особi, якiй пред’явили
будь-яке кримiнальне обвинувачення, спра-
ведливий розгляд справи в розумний строк.

Вiдзначимо, что в кримiнальному процесi
дотримання принципу розумностi строкiв
має найвище значення, оскiльки здебiльшо-
го до пiдозрюваних/обвинувачених застосо-
вується запобiжний захiд, що обмежує во-
лю, – утримання пiд вартою. А це означає,
що у випадку порушення розумностi строкiв
щодо прав невинуватої особи (з точки зо-
ру презумпцiї невинуватостi) залишаються
«урiзаними» безпiдставно довго, що, окрiм
iншого, можна розцiнювати як нелюдське
ставлення i тортури (статья 3 Європейської
конвенцiї).

Протягом 2019 року бiльшiсть справ, монi-
торингом яких займалися експерти МТПЛ,
були «полiтично мотивованими». Пробле-
ми з розумнiстю строкiв судових процесiв в
данiй категорiї справ явище систематичне
(що пiдтверджується результатами нашого
монiторингу в 2018 i 2017 роках), хоч дотри-
мання цього принципу являється базовою
гарантiєю правосуддя. Так, наприклад, в
справi А. Бiка допит свiдкiв обвинувачення
тривав бiльше року. Вiдзначимо, що бiль-
шiсть з цих свiдкiв навiть не знали обвинува-
ченого, крiм того, жоден зi свiдкiв не надав
суду iнформацiю, яка пiдтвердила би вину
вину обвинуваченого. Але не дивлячись на
це, суд не задовiльнив клопотання адвока-
тiв про змiну порядку розгляду доказiв1. В

1Див. Монiторинг справи Володимира Бiка (засi-
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Порушення принципу розумних строкiв судового процесу 25 %
Порушення права на захист 15 %
Катування та таке, що принижує людську гiднiсть ставлення 15 %
Включення в доказову базу «сумнiвних» доказiв 10 %
Неправильне використання та / або iгнорування практики ЄСПЛ 7 %
Iгнорування рiшень суду 6 %
Тиск на адвокатiв 5 %
Покладання тягаря доведення на адвокатiв 4 %
Тиск на суд 2 %
Блокування участi в судi обвинувачених i свiдкiв 1 %

Табл. 1.1.: «Питома» вага кожної групи порушень по вiдношенню до загальної кiлькостi
порушень

справi П. Волкова експерти МТПЛ зiштов-
хнулися з систематичним i безпiдставним
перенесенням судових засiдань, наприклад,
в груднi 2018 року було скасовано 6 з 10
запланованих засiдань, в сiчнi та лютому
2019 року вiдбулося лише 6 засiдань з 16 за-
твенджених2,3. В одному з процесiв ми зти-
кнулись з фактично пiврiчною перервою у
розглядi справи4. Також спостерiгачами бу-
ла вiдзначена незадовiльна органiзацiя судо-
вих засiдань в справi К. Вишинського, так,
судовi засiдання систематично зривалися че-
рез частi переноси по iнiцiативi учасникiв
процесу5. В деяких процесах, якi тривають
близько 5 рокiв, за весь час розгляду пере-
важна частина засiдань проводилась лише
заради розгляду клопотань про продовжен-
ня запобiжного заходу6.

Одним iз способiв затягнути судовий роз-
гляд, яким активно користується сторона
обвинувачення– систематично не забезпечу-
вати явку експерта/свiдка i т.д.7,8. Одна iз
прецедентних справ, якi ми можемо видiли-

дання 07.02.19)
2Див. Монiторинг судового процесу над Павлом
Волковим (засiдання 09.01.19 р.)

3Див. Монiторинг судового процесу над Павлом
Волковим (засiдання 21.01.19 р.)

4див. Монiторинг справи Сергеєва i iнших (Засi-
дання 14.08.19)

5Див. Монiторинг справи Кирила Вишинського
(засiдання 20.08.2019)

6Див. Монiторинг справи Марини Ковтун (Засiда-
ння 15.08.2019)

7Див. Монiторинг справи Петра Михальчевського
(засiдання вiд 25.09.2019)

8див. Монiторинг справи Сергеєва i iнших (Засi-
дання 15.10.2019 i 22.10.2019)

ти по кiлькостi порушень, зокрема, принци-
пу розумностi строкiв судового розгляду –
дело О. Мельника i iнших, даний процес
триває вже бiльше п’яти рокiв, однiєю з
причин надмiрного затягування винесення
вироку послужила часта змiна судових ко-
легiй, а також проведення засiдань тiльки
заради продовження запобiжного заходу, а
не для розгляду справи по сутi9,10. Експер-
ти МТПЛ в процесi монiторингу зiткнулися
зi справою, в якiй стадiя пiдготовчого судо-
вого засiдання триває з листопада 2014 року,
при цьому, пiдготовче засiдання, на якому
повиннi бути присутнiми нашi спостерiгачi,
так i не вiдбулося11.
Розумнiсть строкiв судового процесу як

основоположна вимога до функцiонування
судової системи часто згадується в рiшен-
нях ЄСПЛ, в тому числi у рiшеннях проти
України («Антоненков i iншi проти Укра-
їни»; «Ярошовець i iншi проти України»;
«Гавриляк проти України» i iншi). Але, не
дивлячись на систематично встановлюва-
нi порушення ст. 6 Європейської конвенцiї,
ситуацiя в цiлому не змiнюється, що спону-
кає повертатися до витокiв поняття розум-
них строкiв i особливостям їх застосування

9Див. Монiторинг справи О. Мельника, О. Кри-
жановського, I. Пасiчного, I. Куника (засiдання
24.09.19)

10Див. Mонiторинг справи О. Мельника, О. Кри-
жановського, I. Пасiчного, I. Куника (засiдання
25.09.19)

11Див. Монiторинг справи Собенко Вiталiя Андрi-
йовича i Мельникова Артура Владиславовича
(засiдання 29.10.19)
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ЄСПЛ.
Ст. 6 Європейської конвенцiї визнає за

кожною особою, переслiдуваною у кримi-
нальнiй справi, право отримати в розумний
строк остаточне рiшення про обгрунтова-
нiсть обвинувачення, спрямованого проти
нього, а точнiше досягнення того, щоб обви-
нуваченi не залишалися протягом тривалого
часу пiд тиском звинувачення i щоб було ви-
несено рiшення про обгрунтованiсть обвину-
вачення («Вемхов проти Нiмеччини» п. 18,
«Джулiя Манцонi проти Iталiї» п. 25, «Бро-
уган i iншi проти Сполученого Королiвства»
п. 65).

У своїй практицi ЄСПЛ наполегливо звер-
тає увагу нацiональних судiв на особливий
обов’язок щодо забезпечення того, щоб усi
сторони, якi беруть участь в судовому роз-
глядi, робили все вiд них залежне з тим,
щоб уникнути невиправданої затримки в
розглядi справи («Вернилло проти Фран-
цiї»). Положення ст. 6 Європейської конвен-
цiї свiдчать про те, що обвинуваченi особи
не можуть занадто довго перебувати в не-
вiданнi щодо своєї долi («Нахманович проти
Росiї» п. 89, «Iванов проти України» п. 71).
На думку ЄСПЛ «вимагаючи розгляду

справ в „розумнi строки“, Конвенцiя пiдкре-
слює важливiсть здiйснення правосуддя без
затримок, що може поставити пiд загрозу
його ефективнiсть i авторитет» («Вернилло
проти Францiї», п. 38). Розумнiсть трива-
лостi провадження повинна оцiнюватися у
свiтлi обставин справи та з урахуванням
наступних критерiїв: складнiсть справи, по-
ведiнка заявника та вiдповiдних державних
органiв («Пелисьє i Сассi проти Францiї», п.
43).

1.2. Порушення права на
захист

Принцип справедливого судового розгляду
включає в себе, в тому числi, право на за-
хист. Дане право гарантується як внутрi-
шнiм законодавством, так i мiжнародними
нормами. Його слiд вiдносити до осново-
положних прав, зокрема, в кримiнальному
процесi, оскiльки де-юре презумпцiя неви-

нуватостi закрiплена законодавством i га-
рантується кожному, хто зазнає кримiналь-
ного переслiдування. Але де-факто, часто
в суспiльствi переважають погляди згiдно з
якими ще до винесення вироку особа, якiй
iнкримiнується якийсь злочин, вже спри-
ймається як винувата. На практицi це може
призводити до того, що не прокуратура до-
водить винуватiсть особи, а захист доводить
її невинуватiсть.

МТПЛ в 2019 роцi неодноразово стикався
з рiзноманiтними проявами утиску права
на захист, а iнодi i з явним запереченням
наявностi такого права, причому не тiльки
з боку звинувачення, але i зiсторони суду.
Так, в одному з процесiв спостерiгач зазна-
чив, що суд сприйняв прохання адвокатiв
до суду дiяти в рамках КПК України як вiд-
мову захисту висловити свою позицiю щодо
клопотання звинувачення12. Крiм того, ми
стикалися з ситуацiєю, коли за бажанням
суду клопотання звинувачення взагалi не
було винесено на обговорення, а було роз-
глянуте суддею одноособово, що є не тiльки
грубим порушенням права на захист, але i
порушенням низки пiдзаконних нормативно-
правових актiв13. Схожа ситуацiя склалася
ще в одному провадженнi, коли колегiя про-
довжила термiн утримання пiд вартою не
надавши адвокату клопотання прокурора
в письмовiй формi, не надавши часу для
ознайомлення з ним, не зобов’язав проку-
рора зачитати клопотання в залi суду i не
вислухавши аргументи адвоката i обвину-
ваченої14. Крiм того, спостерiгачi МТПЛ
стикалися з ситуацiєю, коли нi сам обвину-
вачений, нi його захист повноцiнно не були
ознайомленi з матерiалами справи.В одно-
му з процесiв, пiсля того як матерiали (11
томiв по 700 сторiнок кожен) були вiдкритi
для ознайомлення, обвинуваченому нада-
ли лише 4 години для їх вивчення. Тобто
за одну годину обвинувачений повинен був,

12Див. Монiторинг справи Кирила Вишинського
(засiдання 26.03.2019)

13Див. Монiторинг справи О. Мельника, О. Кри-
жановського, I. Пасiчного, I. Куника (засiдання
12.08.19)

14Див. Монiторинг справи Дарiї Мастiкашевої (за-
сiдання 21.10.2019)
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як мiнiмум, прочитати 1750 сторiнок, що є
абсолютно неможливим i як наслiдок при-
зводить до порушення права на ефективний
захист15.

Ще один рiзновид прояву порушення пра-
ва на захист – перебування обвинувачених
в боксах пiд час судових засiдань. Подiбний
факт є безумовним порушенням, оскiльки
обвинуваченi не можуть пiд час засiдання
вiльно спiлкуватися зi своїми адвокатами i
погоджувати подальшi дiї16,17,18, крiм того,
спiлкування обвинувачених з адвокатами
в такiй ситуацiї неможливо назвати конфi-
денцiйним, а конфiденцiйнiсть спiлкування –
важлива складова права на ефективний за-
хист19.

Також однiєю з негативних тенденцiй, яку
ми вiдзначили – нав’язування «державного»
захисника.Так, в одному з процесiв обви-
нуваченiй було надано «державного» захи-
сника, який мав можливiсть спiлкуватися
з обвинуваченою всього лише п’ять хвилин,
тобто не було достатньої можливостi i ча-
су для побудови тактики захисту. Так само,
не маючи досвiду захисту обвинувачених
в кримiнальних провадженнях в принципi,
на питання суддi – який сенс задовольняти
скаргу захисту, якщо термiн продовження
запобiжного заходу закiнчується завтра, за-
хисник сказав, що не готовий вiдповiсти.
Таким чином, слiд зазначити, що введення
державного захисту без якiсного супрово-
ду тiльки з метою забезпечення формаль-
не дотримання норм не може вважатися
таким, що забезпечує реалiзацiю права на
захист20. В однiй з найгучнiших справ за
останнi роки – справi екс-президента Укра-
їни В. Януковича, суд всупереч десяткам

15Монiторинг судового процесу над Олександром
Чибiрдiним (судове засiдання вiд 03.12.2019)

16Див. Монiторинг справи Петра Михальчевського
(засiдання 28.01,01.02.2019)

17Див. Монiторинг справи Олени Зайцевої i Генна-
дiя Дронова (засiдання 14.08.2019)

18Див. Монiторинг судового процесу над С. Зiнчен-
ко, П. Амброськiним, О. Марiнченко, С. Тамту-
рой, О. Янишевським (засiдання вiд 22.10.2019)

19Див. Монiторинг судового процесу над Н. Сав-
ченко i В. Рубаном (судове засiдання 13.03.2019)

20Див. Монiторинг справи Марини Ковтун (Засiда-
ння 15.08.2019)

заяв обвинуваченого про вiдмову вiд «дер-
жавних» захисникiв, залучав їх в процес,
крiм того, час вiд часу змiнював їх, ймовiр-
но, на бiльш «зручних» суду21. Практично
аналогiчна ситуацiя мала мiсце i в справi
мера Харкова – Г. Кернеса22.
Слiд зазначити, що порушення права на

захист проявляється не тiльки тодi, коли
«державнi» захисники нав’язанi обвинуваче-
ним з невiдомих причин, а й в тих ситуацiях,
коли вони є єдиним доступним способом за-
хисту для обвинуваченого. Так, в одному з
процесiв «державний» захисник приходив
на засiдання непiдготовленим i, зi слiв обви-
нуваченої, мав слабку позицiю, в зв’язку з
чим обвинуваченiй доводилося самостiйно
подавати i роз’яснювати суду суть клопо-
тань. На одному iз засiдань вона заявила,
що їй не надається ефективний правовий
захист23.

У справi екс-президента України мала мi-
сце ситуацiя, коли суд, незважаючи на прин-
ципи рiвностi i змагальностi сторiн, порушу-
ючи право на захист, затвердив тiльки 16
свiдкiв захисту з 139 заявлених, в той час
як зi списку обвинувачення було затвердже-
но понад 40 осiб. Крiм того, суд не давав в
повнiй мiрi допитати адвокатам навiть за-
тверджених свiдкiв24.

Крiм усього перерахованого вище, важли-
во видiлити порушення права на захист у
виглядi тиску на адвокатiв. В одному з про-
цесiв потерпiла погрожувала пiд час судо-
вих засiдань адвокатам обвинуваченого, що
викликає стурбованiсть у експертiв МТПЛ,
оскiльки, крiм iншого, наявнiсть будь-яких
загроз може стримувати адвокатiв в їх дi-
яльностi щодо захисту клiєнта. Iншими сло-
вами, адвокат, вiдчуваючи певну небезпеку
для свого життя, цiлком ймовiрно, не на-
дасть обвинуваченому ефективну правову
допомогу25.
21Див. Монiторинг судового процесу над В. Януко-

вичем (судове засiдання 13.09.2019)
22Див. Монiторинг справи Кернеса Г.А., Блiннiка

В.Д., Смитського Е.Н. (засiдання 15.11.19)
23Див. Монiторинг справи по обвинуваченню Чуба-

рової Лариси Вiкторiвни (13.12.2019г.)
24Див. Монiторинг судового процесу над В. Януко-

вичем (судовi засiдання 18-25.11.2019).
25Див. Монiторинг судового процесу над Оле-
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Право кожної особи, яка обвинувачується
у вчиненнi кримiнального злочину, на ефе-
ктивний захист адвоката становить одну з
головних основ справедливого судового роз-
гляду (справа ЄСПЛ «Кромбi проти Фран-
цiї», п. 89).
Вимоги ст. 6 Європейської конвенцiї, вiд-

повiдно до яких кожен обвинувачений у вчи-
неннi кримiнального правопорушення має
право захищати себе особисто або через за-
хисника, можуть також враховуватися ще
до того, як справу передано на розгляд суду,
а також у разi, якщо недотримання таких
вимог на самому початку може серйозно по-
значитися на справедливостi судового роз-
гляду («Iмбрiошiя проти Швейцарiї», п. 36;
«Оджалан проти Туреччини», п. 131).

На етапi судового розгляду справи типо-
вим для України порушенням є вiдсутнiсть
у сторони захисту можливостi ознайомитися
з матерiалами справи, що може непоправно
порушити право на захист i принцип зма-
гальностi. Вищi судовi iнстанцiї системати-
чно переглядають рiшення судiв на пiдставi
такої проблематики, але питання залишає-
ться актуальним.
Як передбачають рiшення ЄСПЛ, право

вiдкриття всiх матерiалiв сторонi захисту не
є абсолютним i може бути обмежене з метою
захисту секретних методiв слiдства або iден-
тичностi агентiв, або свiдкiв («Едвардс про-
ти Сполученого Королiвства», п.п. 33-39).
Однак, труднощi сторони захисту, пов’язанi
з нерозкриттям всiх матерiалiв, повиннi бу-
ти збалансованi наявнiстю юридичних про-
цедур i перебувати пiд судовим контролем
(«ФIТТIХ проти Сполученого Королiвства»,
п. 20), з можливiстю (як юридичної, так i
фактичної) суду проаналiзувати важливiсть
i кориснiсть цих матерiалiв для цiлей захи-
сту.

ЄСПЛ нагадує, що Стаття 6 § 3 (b) Євро-
пейської конвенцiї гарантує обвинуваченому
«достатнiй час i можливостi для пiдготов-
ки свого захисту» i, отже, передбачає, що
поняття захисту вiд його iменi може мiсти-
ти все, що є «необхiдним» для пiдготовки

ксандром Чибiрдiним (судове засiдання вiд
03.12.2019).

до основного слухання. Обвинувачений по-
винен мати можливiсть належним чином
органiзувати свiй захист, без обмеження мо-
жливостi надати всi вiдповiднi аргументи
захисту в судi i таким чином вплинути на ре-
зультат судового розгляду. Крiм того, права
належнi всiм кому пред’явлено звинувачен-
ня в скоєннi кримiнального злочину, повин-
нi включати можливiсть ознайомитися, з
метою пiдготовки свого захисту, з результа-
тами розслiдування, проведеного протягом
всього розгляду. Питання про достатнiсть
часу i можливостей, що надаються обвину-
ваченому, повиннi оцiнюватися в свiтлi об-
ставин кожного конкретного випадку («Та-
расов проти України», п. 88).

Крiм того, актуальним i вiдкритим питан-
ням залишається якiсть безоплатної право-
вої допомоги. Європейська конвенцiя гово-
рить про «допомогу», а не про «призначен-
ня». Саме призначення адвоката не забезпе-
чує ефективну допомогу, оскiльки адвокат,
призначений для цiлей юридичної допомоги,
може ухилятися вiд своїх обов’язкiв. Якщо
влада повiдомлена про ситуацiю, вона по-
виннi або замiнити захисника, або змусити
його виконати свої зобов’язання («Артiко
проти Iталiї», п. 33; «Сiйрак проти Росiї», п.
27).

1.3. Катування та таке, що
принижує людську
гiднiсть ставлення

Третьою тенденцiєю, по кiлькостi виявлених
спостерiгачами МТПЛ порушень, є тортури
i принижуюче людську гiднiсть ставлення.
Право не бути пiдданому катуванням чи
нелюдському вiдношенню закрiплене в чи-
сленних мiжнародних конвенцiях. В тому
числi, в Європейськiй конвенцiї, 3 стаття
якої мiстить iмперативну заборону тортур i
нелюдського ставлення. Вдале роз’яснення
дефiнiцiї тортур закрiпила Конвенцiя про-
ти тортур i iнших жорстоких, нелюдських
або таких, що принижують гiднiсть, видiв
поводження i покарання. Так, в статтi 1
говориться про те, що визначення «торту-
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ри» означає будь-якi дiї, якими будь-якiй
особi навмисно заподiюється сильний бiль
або страждання, фiзичне чи моральне, щоб
отримати вiд неї або вiд третьої особи вi-
домостi чи зiзнання, покарати її за дiї, якi
вчинила вона або третя особа, чи у вчиненнi
яких вона пiдозрюється, а також залякати
або примусити її або третю особу, чи з будь-
якої причини, що ґрунтується на дискримi-
нацiї будь-якого характеру, коли такий бiль
або страждання заподiюються державними
посадовими особами чи iншими особами, якi
виступають в офiцiйнiй якостi, чи з їх пiд-
бурювання, чи з їх вiдома або мовчазної
згоди.
Експерти МТПЛ, пiдсумовуючи резуль-

тати монiторингу за 2019 рiк, умовно роздi-
лили ситуацiї, в яких обвинуваченi пiддава-
лися тортурам або нелюдському ставленню,
на три групи:
1. Тривале i необгрунтоване тримання

пiд вартою; 2. Ненадання обвинуваченим
квалiфiкованої медичної допомоги пiд час
ув’язнення в СIЗО; 3. Перебування обвину-
вачених в скляних боксах (або клiтках) пiд
час засiдання, без доступу до води i їжi.
Нашi спостерiгачi багаторазово вiдзнача-

ли в своїх звiтах факт того, що обвинува-
ченим не надається медична допомога. У
кiлькох процесах обвинуваченi страждали
хронiчними захворюваннями, якi через три-
вале перебування в СIЗО вкрай загострюва-
лися, а на клопотання сторони захисту про
проведення хоча б медичного обстеження
суди не реагували належним чином26,27,28.
Варто вiдзначити, що навiть реакцiя суду не
гарантує надання будь-якої медичної допо-
моги. В одному з проваджень суд задоволь-
нив клопотання про проведення медичного
обстеження обвинуваченого, але навiть пi-
сля цього обстеження лiкування йому не
надавалося, оскiльки воно не могло бути

26Див. Монiторинг судового процесу над Оле-
ксандром Чибiрдiним (судове засiдання вiд
03.12.2019)

27Див. Монiторинг справи О. Мельника, О. Крижа-
новського, I. Пасiчного, I. Куника (засiдання вiд
09.04.19)

28Див. Монiторинг справи Андрiя Татаринцева –
звiт за лютий 2019 р.

здiйснене в умовах внутрiшнього режиму
СIЗО29.

Тривале i безпiдставне тримання пiд вар-
тою, напевно, одна з найбiльш часто вжива-
них фраз в звiтах МТПЛ. Оскiльки в 2019
роцi МТПЛ в основному здiйснювало монi-
торинг «полiтично мотивованих» справ, в
яких обвинуваченим iнкримiнувалося, на-
приклад, 111 стаття КК України30, а дана
стаття вiдноситься до «безальтернативних»,
тобто санкцiя статтi не давала суду права
вибору мiж запобiжними заходами, а закрi-
плювала тiльки один вид– утримання пiд
вартою31. В зв’язку з чим сторона обвину-
вачення кожен раз керувалася так званою
«безальтернативнiстю» i вказувало список
стандартних ризикiв в своїх клопотаннях
про продовження запобiжного заходу, закрi-
плених КПК України32,33,34. Важливо вiд-
значити, що в одному зi звiтiв спостерiгачi
МТПЛ звернули увагу на скаргу обвину-
ваченого Гончарука на вчинення замаху на
його життя в СIЗО, на яку суд нiяк не вiдре-
агував35. Крiм необгрунтованого продовже-
ння запобiжного заходу, суд допускав такi
порушення як продовження запобiжного за-
ходу ще до розгляду апеляцiйної скарги на
попереднє рiшення суду з даного питання36.
Третiй спосiб нелюдського ставлення до

обвинувачених, зафiксований МТПЛ – пере-
бування обвинувачених в скляних боксах пiд
час судових засiдань без доступу до води та
їжi. Так, в одному з процесiв обвинуваченi
перебували хоч i в великому (близько 16-
18 кв. Метрiв), але обмеженому прозорими
стiнами «акварiумi» i не мали можливостi
спiлкуватися зi своїми адвокатами пiд час
29Див. Монiторинг справи Андрiя Татаринцева (За-

сiдання 29.10.19)
30Державна зрада
31Конституцийний суд України визнав «безальтер-

нативнiсть» неконституцiйною
32Див. Монiторинг справи Петра Михальчевського

(засiдання 18.02.2019)
33Див. Монiторинг справи Андрiя Татаринцева –

звiт за лютий 2019 г.
34Див. Монiторинг судового процесу по справi Ан-

дрiя Татаринцева (засiдання 15.08.19 г.)
35Див. Монiторинг справи Сергiя Гончарука (засi-

дання 05.09.2019)
36Див. Монiторинг справи Марини Ковтун (Засiда-

ння 15.08.2019)
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судового засiдання, крiм як через кiлька ма-
леньких (близько 1 см в дiаметрi) i незручно
розташованих отворiв в стiнках «акварiума».
Навiть пiд час перерви вони перебували в
«акварiумi» i не мали можливостi приймати
їжу37. Аналогiчна ситуацiя вiдбувалася у
вiдомiй «справi Майдану»: п’ятеро обвину-
вачених пiд час всього судового розгляду
перебували в тiсному скляному боксi протя-
гом багатьох годин, хоча нiхто з учасникiв
процесу не заперечував проти такого стану
справ, експерти МТПЛ зобов’язанi зверну-
ти увагу на можливе порушення 3 статтi
Європейської конвенцiї38.

Окремо варто згадати справу Мехтi Ло-
гунова, так як це безпрецедентна справа,
по якiй 85-ти рiчну особу суд засудив до 12
рокiв ув’язнення, тобто фактично призна-
чив йому довiчний вирок. Мета будь-якого
покарання полягає в тому, щоб дати шанс
людинi на виправлення39. Однак, довiчне
ув’язнення без надiї на звiльнення позбав-
ляє людину будь-якої надiї на спокутування
своїх помилок. Цiкаву позицiю дотичного
до даного питання висловила одна з суддiв
ЄСПЛ (Ann Power-Forde). Так, вона зазна-
чила, що ст. 3 Конвенцiї включає в себе те,
що можна охарактеризувати як «право на
надiю». Судження побiчно визнає, що на-
дiя є важливим i визначальним аспектом
людської особистостi. Тi, хто робить най-
огиднiшi i кричущi дiяння, якi заподiюють
невимовнi страждання iншим, проте зберi-
гають свою основну людянiсть i несуть в
собi здатнiсть змiнюватися. Незважаючи на
тривалий i заслужений вирок, вони можуть
залишити за собою право сподiватися, що
коли-небудь вони можуть спокутувати ско-
єнi ними помилки. Вони не повиннi бути
повнiстю позбавленi такої надiї. Заперечува-
ти їх досвiд надiї означало б заперечувати
основний аспект їх людяностi, i це було б

37Див. Монiторинг справи Олени Зайцевої i Генна-
дiя Дронова (засiдання 14.08.2019)

38Див. Монiторинг судового процесу над С. Зiнчен-
ко, П. Амброськiним, О. Марiнченко, С. Тамту-
рой, О. Янiшевським (засiдання вiд 22.10.2019)

39Про це говорив ще Чезаре Беккарiа в своєму тра-
ктатi «Про злочини i покарання» в 1764 роцi

принизливим 40.
Ст. 3 Європейської конвенцiї є втiленням

однiєї з основоположних цiнностей демокра-
тичного суспiльства. Конвенцiя категорично
забороняє тортури або нелюдське або таке,
що принижує гiднiсть, поводження або по-
карання, незважаючи на обставини або по-
ведiнку потерпiлого («Лабiта проти Iталiї»,
п. 119).

Варто вiдзначити, що жорстоке поводже-
ння, однак, має досягти мiнiмального рiвня
жорстокостi, щоб пiдпадати пiд дiю ст. 3 Єв-
ропейської конвенцiї. Оцiнка такого рiвня
є вiдносною; вона залежить вiд усiх обста-
вин справи, таких як тривалiсть поводже-
ння, його фiзичнi та психiчнi наслiдки, а
в деяких випадках повиннi враховуватися
також стать, вiк i стан здоров’я («Iрландiя
проти Сполученого Королiвства», п. 162).
Жорстоке поводження, яке досягає такого
мiнiмального рiвня жорстокостi, зазвичай
включає в себе фактичне нанесення тiле-
сних ушкоджень або сильне фiзичне або ду-
шевне страждання.

Однак навiть при їх вiдсутностi, в разi ко-
ли поведiнка принижує або ганьбить особу,
демонструючи вiдсутнiсть поваги до його
людської гiдностi або нехтування його люд-
ською гiднiстю, або викликає почуття стра-
ху, тривоги або неповноцiнностi, здатних
зламати моральний або фiзичний опiр осо-
би, її можна характеризувати як таку, що
принижує людську гiднiсть, i вона також
пiдпадає пiд заборону ст. 3 Європейської
конвенцiї («Преттi проти Сполученого Ко-
ролiвства», п. 52).
ЄСПЛ неодноразово пiдкреслював, що

держава повинна забезпечити тримання осо-
би пiд вартою в умовах, якi вiдповiдають
принципу поваги до її людської гiдностi, а
спосiб i метод обмеження свободи не повиннi
завдавати їй душевних страждань або тру-
днощiв, якi перевищують невiдворотний рi-
вень страждання, властивий триманню пiд
вартою, i щоб з урахуванням практичних
вимог ув’язнення належним чином забез-
печувалися охорона здоров’я такої особи i

40Див. Монiторинг справи за обвинуваченням Логу-
нова Мехтi Феофановича (засiдання 18.11.2019)
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ї ї благополуччя («Кудла проти Польщi», п.
92-94).
Однiєю з форм порушення ст. 3 Конвен-

цiї, яка часто встановлюється спостерiгача-
ми МТПЛ при проведеннi монiторингу, є
вiдсутнiсть належної медичної допомоги.
Так, у справi «Кашуба проти України»

ЄСПЛ пiдкреслив, що вiдсутнiсть меди-
чної допомоги пiд час тримання пiд вар-
тою може становити ставлення, яке супере-
чить ст. 3 Конвенцiї. Аналогiчного виснов-
ку ЄСПЛ прийшов i в справах «Чуприна
проти України», «Хумматов проти Азербай-
джану», «Ухань проти України», «Пєтухов
проти України».
У рiшеннi ЄСПЛ у справi «Салахов та

Iслямова проти України» (п. 126) «Суд
пiдкреслює, що ст. 3 Конвенцiї покладає
обов’язок на Державу забезпечувати, з огля-
ду на практичнi вимоги ув’язнення, те, щоб
здоров’я i благополуччя ув’язненого були
адекватно гарантованi, в тому числi шляхом
забезпечення йому необхiдної медичної до-
помоги. . . Одним з важливих чинникiв для
такої оцiнки є рiзке погiршення стану здо-
ров’я особи в мiсцях утримання пiд вартою,
яке неминуче ставить пiд сумнiв вiдповiд-
нiсть медичної допомоги, доступної там. . . ».
Крiм того, ЄСПЛ неодноразово вказував,
що надання необхiдної медичної допомоги
особам в мiсцях утримання пiд вартою є
обов’язком держави («Ухань проти Украї-
ни», п. 71).

У рiшеннi ЄСПЛ «Похлєбiн проти Украї-
ни» (п.62) Суд вказує: «. . . державнi органи
повиннi також забезпечити всебiчний облiк
даних про стан здоров’я ув’язненого i про лi-
кування, яке вiн отримував пiд час утрима-
ння пiд вартою. . . Державнi органи повиннi
також довести, що були створенi необхiднi
умови для фактичного виконання призначе-
ної схеми лiкування. . . ».
ЄСПЛ позначає, що «достатнiсть» меди-

чної допомоги залишається найбiльш скла-
дним елементом для оцiнки («Блохiн проти
Росiї», п. 137). Органи влади повиннi за-
безпечити, щоб дiагностика i догляд були
оперативними i точними («Похлєбiн проти
України», п. 62 i «Горбуля проти Росiї», п.

62) i при необхiдностi контроль медичного
стану повинен бути регулярним i системати-
чним, i включати комплексну терапевтичну
стратегiю, спрямовану на успiшне лiкува-
ння затриманого або запобiгання прогресiї
хвороб («Ухань проти України», п. 74 i «Ко-
лесниковича проти Росiї», п. 70).
Крiм того, слiд звернути увагу на ще

один аспект застосування ст. 3 Конвенцiї –
обмеження свободи в залi суду. Практикою
ЄСПЛ встановлено, що хоча розмiщення
обвинувачених за скляними перегородками
або в скляних кабiнах саме по собi не перед-
бачає елемента приниження, достатнього
для досягнення мiнiмального рiвня тяжко-
стi, цей рiвень може бути досягнутий, якщо
обставини, взятi в цiлому, викличуть у них
страждання або труднощi, що перевищу-
ють неминучий рiвень страждань, власти-
вих триманню пiд вартою («Ярослав Бiло-
усов проти Росiї», п. 125).

Практика ЄСПЛ показує, що суд не див-
лячись на бiльш лояльне ставлення до пла-
стикових боксiв, нiж до клiток, все ж вважає
обмежувальнi заходи в залi суду порушен-
ням ст. 3 Європейської конвенцiї, яка забо-
роняє тортури («Луцкевич проти Росiйської
Федерацiї»).

Крiм того, при застосуваннi ст. 3 Європей-
ської конвенцiї, ЄСПЛ враховує дуже глибо-
кi психологiчнi переживання засудженого.
Цей аспект особливо актуальний у випадках,
коли обвинувачений фактично засуджений
до довiчного ув’язнення. Наприклад, у спра-
вi «Вiнгер та iншi проти Сполученого Коро-
лiвства» (п. 112-113) ЄСПЛ сформував таку
правову позицiю: якщо засуджений перебу-
ває в ув’язненнi без будь-якої перспективи
звiльнення i без можливостi перегляду йо-
го довiчного ув’язнення, iснує ризик того,
що вiн нiколи не зможе спокутувати свiй
злочин: що б не робив ув’язнений, яким би
винятковим вiн не був в процесi реабiлiтацiї,
його покарання залишається незмiнним i не
пiдлягає перегляду. У будь якому разi, по-
карання з часом збiльшується: чим довше
живе ув’язнений, тим довше його термiн.
Таким чином, навiть коли вирок довiчного
ув’язнення є смертною карою пiд час його
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винесення, з плином часу вiн стає поганою
гарантiєю справедливого i пропорцiйного
покарання.
Крiм того, що держава має гарантувати

реалiзацiю заборони катувань, на неї покла-
дається зобов’язання оперативно реагувати
на порушення ст. 3 Європейської конвенцiї.
ЄСПЛ зазначає, що якщо особа висуває не-
безпiдставну скаргу щодо жорстоке з нею
поводження, яке було таким, що порушує
ст. 3 Європейської конвенцiї, це положення,
взяте в поєднаннi iз загальним обов’язком
держави за ст. 1 Конвенцiї «гарантувати ко-
жному, хто перебуває пiд [її] юрисдикцiєю,
права i свободи, визначенi в . . . Конвенцiї»,
за своїм змiстом вимагає проведення ефе-
ктивного офiцiйного розслiдування («Лабi-
та проти Iталiї», п. 131).
Отже, органи влади завжди повиннi до-

бросовiсно намагатись з’ясувати, що стало-
ся, i не покладатися на поспiшнi i необґрун-
тованi висновки для закриття кримiнальної
справи або використовувати такi висновки
як пiдставу для своїх рiшень («Асенов i iншi
проти Болгарiї», п. 103).

1.4. Включення в доказову
базу «сумнiвних»
доказiв

Пiд «сумнiвними» доказами експерти
МТПЛ, в першу чергу, мають на увазi тi
докази, якi згiдно КПК можна розцiнювати
як недопустимi, наприклад, отриманi або
наданi суду з порушенням процесуального
закону. Протягом 2019 року спостерiгачi не
раз вiдзначали в звiтах факти долучення до
матерiалiв справи ряду «сумнiвних доказiв»,
часто використовувалися докази, якi не ма-
ли прямого вiдношення до обвинувачення.
Експерти МТПЛ припускають, що надання
суду такого роду доказiв може здiйснюва-
тися з метою затягування процесу, аби ма-
ксимально збiльшити кiлькiсть томiв спра-
ви, ускладнюючи її. Наприклад, в багатьох
справах з «полiтичною складовою» було пе-
реглянуто художнiй фiльм «Крим. Шлях на
Батькiвщину» (справа В. Януковича, спра-

ва Ф. Камалова 2018 рiк) або вiдео проти-
стоянь мiтингувальникiв i правоохоронцiв в
центрi столицi, де неможливо визначити осо-
би учасникiв (справа А. Хандрикiна, справа
А. Зiнченко i iнших), особистi переписки,
що не мають вiдношення до обвинувачення
(справа С. Єжова, справа В. Муравицько-
го) i т.д. В 2019 роцi випадкiв включення
в доказову базу «сумнiвних» доказiв стало
менше, але вони все ще мали мiсце.
Так, в одному з процесiв адвокат просив

докази, на якi посилалася сторона обвинува-
чення, визнати недопустимими, так як вони
були отриманi слiдчими УСБУ в Харкiв-
ськiй областi на досудовому слiдствi з iсто-
тними порушеннями процесуального закону,
а також з застосуванням тортур спiвробi-
тниками СВ УСБУ, що потенцiйно може
бути порушенням ст. 3 Конвенцiї. Тiлеснi
ушкодження були зафiксованi спiвробiтни-
ками медсанчастини СIЗО №8. Однак, суд
не вiдреагував на слова захисту41. Були ви-
падки, коли одна колегiя визнавала докази
очевидно неприпустимими, а наступна, не
дивлячись на це, приймала рiшення дослi-
джувати цi докази, i в ходi судового процесу
надавати їм оцiнку42. В одному з процесiв
суд проводив допит свiдка, який з факти-
чних даних вказав лише на особисту непри-
язнь до обвинуваченого i при цьому пiд час
дачi показiв говорив про те, що знає про
обставини справи вiд третiх осiб, а згiдно
статтi 97 КПК, такi покази враховувати не
можна, поскiльки на досудовому слiдствi не
було здiйснено спроби допитати первинне
джерело iнформацiї43. Сумнiвними так само
можна вважати докази у виглядi вiдеозапи-
сiв, на яких нiчого не видно, а чути лише
закадровий голос журналiста, який описує
те, що вiдбувається на вiдео44.
Також важливо вiдзначити, що в 2019

роцi все ще поширеною являлася ситуацiя

41Див. Монiторинг справи Марини Ковтун (Засiда-
ння 26.09.2019)

42Див. Монiторинг судового процесу над Павлом
Волковим (засiдання 09.01.19 р.)

43Див. Монiторинг справи Петра Михальчевського
(засiдання 28.01, 01.02.2019)

44Див. Монiторинг справи Андрiя Хандрикiна (за-
сiдання 05.02.19)
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кримiнального переслiдування журналiстiв
за їх професiйну дiяльнiсть. Вважаємо, що
використання матерiалiв i публiкацiй жур-
налистiв в якостi доказiв являється непри-
пустимим. До слова, Представник ОБСЄ з
питань свободи засобiв масової iнформацiї
Арлем Дезир вiдмiтив, що «журналiстiв не
повиннi саджати в тюрму за їх професiй-
ну дiяльнiсть». Так, в однiй зi справ про-
ти журналиста, обвинувачення використало
материали з сайту «РIА Новини-Україна»
в якостi доказу вини обвинуваченого45.
В iншому кримiнальному процесi суд ви-

значив, що одним з основних доказiв вини
обвинуваченого були скрiншоти, зробленi зi
збережених сторiнок iнтернет ресурсiв, а та-
кож текстовi документи, вилученi з ноутбу-
ка обвинуваченого, i скрiншоти листування,
зробленi з його ноутбука. Всi цi файли були
записанi на диски. Однак обвинувачення не
змогло вiдповiсти на питання щодо проце-
дури запису цих файлiв на диски i причини
розбiжностi дати запису дискiв i складання
протоколу НСРД46.
Беззаперечне значення для справедливо-

го судового розгляду мають допустимiсть
i достовiрнiсть доказiв, покладених в його
основу.

На думку ЄСПЛ, необхiдно брати до ува-
ги якiсть доказiв, в тому числi i те, чи ви-
кликають сумнiви обставини, при яких вони
були отриманi, в їх достовiрностi або точно-
стi («Джаллоха проти Нiмеччини», п. 96).

В Українi типовою проблемою є проведен-
ня першого допиту без залучення захисника,
що є однiєю з форм порушення ст. 6 Єв-
ропейської конвенцiї. ЄСПЛ неодноразово
встановлював порушення Україною ст. 6 Єв-
ропейської конвенцiї в цьому аспектi («А.В.
проти України», «Бортник проти України»,
«Балицький проти України» i iншi). Резуль-
татом такого допиту, як правило, стають свi-
домi покази обвинуваченого, якi лягають в
основу обвинувачення, а ще гiрше, в основу
вироку. Часто, для отримання таких свiд-

45Див. Монiторинг справи Кирила Вишинського
(засiдання 20.08.2019)

46Див. Монiторинг справи Василя Муравицького
(засiдання 18.10.18)

чень, спiвробiтники правоохоронних орга-
нiв застосовують фiзичне i психологiчне на-
сильство, що є неприпустимим порушенням
Європейської конвенцiї. Крiм того, отрима-
ння показiв iз застосуванням насильства не
обмежується тiльки першим допитом i може
мати систематичний характер.
Вiдповiдно до практики ЄСПЛ, допусти-

мiсть таких доказiв як показання, отрима-
них за допомогою катування з метою вста-
новлення вiдповiдних фактiв у кримiналь-
ному провадженнi, призводить до його не-
справедливостi в цiлому, незалежно вiд до-
казової сили таких показань i вiд того, чи
мало їх використання вирiшальне значення
для засудження пiдсудного судом («Гафген
проти Нiмеччини», п. 166).
Достовiрнiсть доказiв виявляється пiдiр-

ваною, якщо вони отриманi з порушенням
права «на мовчання» та привiлеї проти са-
мозвинувачення.Право не свiдчити проти
себе вимагає, зокрема, вiд сторони обвину-
вачення у кримiнальнiй справi не допускати
використання доказiв, отриманих за допо-
могою методiв примусу або тиску всупереч
волi обвинуваченого («Саундерс проти Спо-
лученого Королiвства», п. 68).
У разi виникнення сумнiвiв у достовiр-

ностi певного джерела доказiв зростає не-
обхiднiсть пiдтвердження його доказами з
iнших джерел, а також можливiсть обви-
нуваченого оскаржити такi докази («Джал-
лоха проти Нiмеччини», п. 96). У подiбних
ситуацiях питання, на яке необхiдно вiдпо-
вiсти, полягає в тому, чи є розгляд в цiлому,
включаючи спосiб отримання доказiв, спра-
ведливим («Биков проти Росiї», п. 89).

1.5. Iншi порушення

Крiм перелiчених вище тенденцiй, за час
монiторингу спостерiгачi МТПЛ зiштовхну-
лися i з iншими порушеннями права на спра-
ведливий суд. I хоч кiлькiсть схожих по-
рушень, зафiксованих нами, не дозволяє з
впевненiстю говорити про наявнiсть тенден-
цiй (крiм окреслених ранiше), тим не менше,

17



сумарна кiлькiсть таких «одиничних»47 по-
рушень складає близько третини вiд загаль-
ної кiлькостi зафiксованих спостерiгачами
в 2019 роцi порушень.
До таких порушень вiдносяться:

а) Некоректне використання i/або iгнору-
вання практики ЄСПЛ

б) Iгнорування рiшення суду

в) Тиск на адвокатiв

г) Покладення тягаря доказування на
адвокатiв

д) Тиск на суд

В даний список ввiйшли тiльки тi поруше-
ння, з якими спостерiгачi стикалися нео-
дноразово. Причому випадки некоректного
використання i/або iгнорування практики
ЕСПЛ, iгнорування рiшень суду i факти ти-
ску на адвокатiв були зафiксованi вiд 5 до
8 раз.
Якщо говорити про випадки, в яких спо-

стерiгачi зафiксували данi групи порушень,
то проблеми з некоректним використанням
i/або iгноруванням практики ЕСПЛ мали
мiсце в справах П. Волкова48, Д. Мастiка-
шевої49, П. Михальчевского50, А. Татарин-
цева51,52, С. Гончарука53, О. Мельника54.
Випадки iгнорування рiшення суду зафiксо-
ванi в справах О. Мельника55, А. Татаринце-

47Умовно одиничних, так як деякi випадки були
зафiксованi по декiлька раз

48Див. Монiторинг справи Павла Волкова (засiдан-
ня 26.02.19 р.)

49Див. Монiторинг справи Дарiї Мастiкашевої (за-
сiданняе 21.10.2019)

50Див. Монiторинг справи Петра Михальчевського
(засiдання 18.02.2019)

51Див. Монiторинг справи Андрiя Татаринцева –
звiт за лютий 2019 р.

52Див. Монiторинг судового процесу над А. Тата-
ринцевим (засiдання 18.09.2019)

53Див. Монiторинг справи Сергiя Гончарука (засi-
дання 08.08.2019)

54Див. Монiторинг справи О. Мельника, О. Кри-
жановського, I. Пасiчного, I. Куника (засiдання
28.08.19)

55Див. Монiторинг справи О. Мельника, О. Кри-
жановського, I. Пасiчного, I. Куника (засiдання
09.04.19)

виявленi порушення
без порушень

60%

40%

Рис. 1.1.: Процентне спiввiдношення засi-
дань за ознакою наявностi пору-
шень судочинства.

ва56,57, С. Сергеева58, О. Чибiрдiна59. Тиск
на адвокатiв здiйснювався в судових проце-
сах проти Д. Мастiкашевої, Є. Мефедова,
О. Чибiрдiна60, П. Михальчевского61.

Варто вiдзначити, що зазначенi порушен-
ня входили в список негативних тенденцiй,
виявлених спостерiгачами МТПЛ в 2018 ро-
цi, що може вказувати на «стабiльнiсть за-
стосування» подiбних зловживань. Однак,
вiдсутнiсть вищезазначених порушень в спи-
ску основних негативних тенденцiй (див.
ст. 9) може свiдчити про наявнiсть пози-
тивних змiн, мова про якi пiде далi.

1.6. Позитивнi тенденцiї

Попри негативнi тенденцiї, в ходi монiторин-
гу спостерiгачами МТПЛ були зафiксованi
i ряд позитивних змiн. В першу чергу це
збiльшення кiлькостi судових засiдань, на

56Див. Монiторинг судового процесу над А. Тата-
ринцевим (засiдання 18.09.2019)

57Див. Монiторинг справи Андрiя Татаринцева (за-
сiдання 29.10.19)

58Див. Монiторинг справи Сергеєва i iнших (Засi-
дання 15.10.2019 и 22.10.2019)

59Див. Монiторинг судового процесу над Оле-
ксандром Чибiрдiним (судове засiдання вiд
03.12.2019)

60Див. Монiторинг судового процесу над Оле-
ксандром Чибiрдiним (судове засiдання вiд
03.12.2019)

61Див. Монiторинг справи Петра Михальчевського
(засiдання 28.01,01.02.2019)

18



яких не було виявлено порушень права на
справедливий суд. В 2019 роцi в 40 % засi-
дань порушення зафiксованi не були, див.
Рис. 1.1.
Ще одним позитивним моментом являє-

ться зменшення кiлькостi негативних тен-
денцiй. Якщо в звiтi за 2018 рiк список не-
гативних тенденцiй складався з 10-ти пун-
ктiв, то в даному звiтi вiн скоротився до
4-х. Це свiдчить про зменшення кiлькостi
порушень62 в питаннях тиску на адвокатiв,
iгнорування рiшень суду, некоректного вико-
ристання або iгнорування практики ЕСПЛ,
блокування участi в судi обвинувачених i
свiдкiв, покладення тягаря доказування на
адвокатiв, тиску на суд.
В звiтах спостерiгачiв вiдзначенi факти

подальшого пом’якшення запобiжних захо-
дiв для осiб, обвинувачених за статтями,
якi не передбачають нацiональним законо-
давством альтернативних утриманню пiд
вартою запобiжних заходiв. Багато в чо-
му така практика стала можливою завдяки
прийнятому 25 червня 2019 року рiшенню
Конституцiйного суду України про визнан-
ня неконституцiйними положень частини 5
ст. 176 КПК, в якiй говориться про те, що
до пiдозрюваних в злочинах проти основ
нацiональної безпеки України неможливо
застосовувати бiльш мякий запобiжний за-
хiд, анiж утримання пiд вартою.

29 жовтня 2019 року Днiпровський ра-
йонний суд Києва змiнив запобiжний захiд
з нiчного домашнього арешту на особисте
зобов’язання для екс-мiнiстра охорони здо-
ров’я Криму П. Михальчевського63.

29 листопада Королевський районний суд
Житомира змiнив опозицiйному журналiсту
В. Муравицькому запобiжний захiд з цiлодо-
бового на нiчний домашнiй арешт (що стало
продовженням тенденцiї щодо пом’ягшення
запобiжного заходу в данiй справi, пiсля то-
го, як обвинувачений був звiльнений з СIЗО
в 2018 роцi)64.
Практика пом’ягшення запобiжного за-

62Зафiксованих спостерiгачами МТПЛ
63Див. Монiторинг справи Петра Михальчевського

(засiдання вiд 29.10.2019)
64Див. Монiторинг справи В. Муравицького (судове

засiдання вiд 29.11.2019)

ходу спостерiгалася не лише в справах з
«полiтичною складовою». 27 вересня Орджо-
нiкiдзевський суд Запорiжжя змiнив запо-
бiжний захiд з утримання пiд вартою на
цiлодобовий домашнiй арешт для С. Нова-
ка, обвинуваченого в розбiйному нападi65.

В 2019 роцi спостерiгачi МТПЛ не стика-
лися с використанням клiток для утриман-
ня пiдсудних в залi суду, i це також можна
вважати позитивною змiною (хоча викори-
стання скляних боксiв все ще часто має мi-
сце). Вiдмова вiд подiбних мiр утримання
спостерiгається вже другий рiк поспiль.

1.7. Висновки

Окрiм звичайної фiксацiї порушень, необхi-
дно виявляти їх причини, так як i причини
позитивних змiн в судовiй системi Украї-
ни. На наш погляд, порiвняно з 2017 i 2018
роками ситуацiя в цiлому покращилася, в
першу чергу це стосується справ, якi мають
«полiтичну складову». Багато з подiбних су-
дових процесiв, за якими МТПЛ здiйснював
спостереження з 2018 або навiть з 2017 ро-
ку, фактично завершились постановленням
обвинувального або виправдувального виро-
ку, обмiном в рамках врегулювання конфлi-
кту на сходi України або «спадом процесу-
альної активностi» пiсля того, як пiдсудним
пом’якшували запобiжнiй захiд з утрима-
ння в СIЗО на домашнiй арешт, особисте
зобов’язання i т.д. На нашу думку, багато
в чому це пов’язано зi змiною полiтичної
обстановки в країнi пiсля президентських
i парламентських виборiв, якi вiдбулися в
2019 роцi. Хоча початок даної тенденцiї ми
фiксували ще в 2018 роцi.
Тим не менше, такий стан справ поро-

джує iншi проблемнi аспекти. Наприклад,
процедура так званого «обмiну полоненими»
часто не приводить до офiцiйного закiнчен-
ня судових процесiв, так як багато справ не
закриваються, а пiдсуднi, звiльненi в ходi
обмiну, залишаються без виправдувального
або обвинувального вироку. Така процесу-
альна невизначенiсть не йде на користь судо-
65Див. Монiторинг справи Новака i iнших (засiдан-

ня вiд 27.09.2019)
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вiй системi i особам, якi з нею взаємодiють.
Дана проблема вимагає окремого вивчення
i розробки рекомендацiй по її усуненню.
Протягом звiтного перiоду почали реалi-

зовуватися деякi з мiр по протидiї порушен-
ням права на справедливий суд, запропоно-
ванi експертами МТПЛ в звiтi за 2018 рiк.
Наприклад, була сформована служба охо-
рони судiв, що, в свою чергу, вплинуло на
зниження кiлькостi нападiв66 на учасникiв
судових процесiв з боку агресивно налашто-
ваних груп.
Однак, необхiдно розумiти, що описанi

вище факти – це лише «гучнi» i «яскра-
вi» проблеми судочинства, особливо помiтнi
для суспiльства. Протидiя їм швидше зако-
номiрний процес, так як судова система67

не може довгий час адекватно функцiонува-
ти в таких умовах. Дуже важливо в перiод,
коли подiбнi ексцеси полiтичного життя су-
спiльства починають стихати, не припиняти
роботу над покращенням ситуацiї у судовiй
сферi i почати фокусувати увагу на iнших,
менш гучних, але вiд цього не менш важли-
вих проблемах.
До таких проблем, в першу чергу, потрi-

бно вiднести гострий дефiцит суддiв, який
спостерiгається фактично по всiй країнi68.
Безумовно ця обставина являєтся одним з
факторiв числених порушень принципу ро-
зумностi строкiв судового процесу. Суддi

66В крайньому разi зафiксованих спостерiгачами
МТПЛ

67В широкому смислi
68Експерти МТПЛ неодноразово чули про пробле-

ми з дефiцитом дiючих суддiв пiд час кожної з
проведених в рамках проекту зустрiчей

просто фiзично не в станi оперативно роз-
глядати отриманi справи. Очевидним кро-
ком на шляху до вирiшення цiєї проблеми
являєтся збiльшення числа суддiв або, при-
наймнi, доведення кiлькостi дiючих суддiв
до необхiдної норми.

Ще одна проблема, котру, на нашу думку,
можна вирiшити – утримання пiдсудних в
скляних боксах в залi суду. Вище вже вка-
зувалося на те, що така практика може при-
водити одночасно до порушення права на
захист (ст. 6 Європейської конвенцiї) i до
принижуючого людську гiднiсть ставлення
(ст. 3 Європейської конвенцiї). Вiдмова вiд
утримання пiдсудних в скляних боксах до-
поможе в усуненнi даних порушень прав
людини. Повсюдна замiна металевих клiток
на склянi бокси в українських судах свiд-
чить про те, що технiчно подiбне рiшення
може бути реалiзоване. А для запобiгання
гiпотетичних ризикiв для безпеки судових
слухань69 можна звернутися до iноземного
та вiтчизняного досвiду. Залишається акту-
альною необхiднiсть просвiтницької (чи освi-
тньої) роботи. Про це ми багаторазово чу-
ли в ходi наших робочих зустрiчей з пред-
ставниками суду, адвокатури и прокурату-
ри. Причому цiльовою аудиторiєю освiтнiх
iнiцiатив повиннi стати не лише учасники
судових процесiв, але i громадськiсть, i пред-
ставники ЗМI. Ми сподiваємося, що в 2020
роцi зможемо активно включитися в цю ва-
жливу, i в багатьох аспектах прiоритетну
сферу дiяльностi.

69Якi можуть з’явитися в зв"язку з вiдмовою вiд
використання боксiв i клiток в залi суду
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2. Аналiз статистичних даних

У данiй частинi звiту ми бiльш детально
ознайомимо читачiв з результатами збору
статистичних даних, який проводився спо-
стерiгачами МТПЛ в 2019 роцi. Всi результа-
ти ґрунтуються на даних спецiальних анкет,
заповнених спостерiгачами пiсля кожного
вiдвiданого судового засiдання.

2.1. Публiчнiсть судових
слухань

З точки зору реалiзацiї права на публiчнiсть
судового процесу, цiкавi данi щодо прису-
тностi на судових засiданнях представникiв
мiжнародних органiзацiй, таких як ОБСЄ
i ООН, а також українських ЗМI i громад-
ських органiзацiй. Зафiксовано 38 випадкiв
присутностi представникiв даних структур
на судових засiданнях, що становить близь-
ко третини вiд загального числа проведених
МТПЛ монiторингiв (див. мал. 2.1). В пер-
шу чергу така присутнiсть спостерiгалася
в справах, що мають «полiтичну складову»
або значний суспiльний резонанс. Безумов-
но, мiжнародна громадськiсть i українське
громадянське суспiльство не в змозi забез-
печити присутнiсть стороннiх спостерiгачiв
на всiх судових слуханнях, що проходять у
країнi, i МТПЛ в цьому питаннi не виняток.
Звiсно ж, для бiльш широкого здiйснення
права на публiчнiсть судового процесу буде
корисно збiльшувати кiлькiсть проектiв i
програм, що надають громадянському су-
спiльству та iншим зацiкавленим суб’єктам
можливiсть проводити спостереження за су-
довими процесами.

Важливим для реалiзацiї права на публi-
чний судовий процес є доступнiсть широко-
му колу громадян iнформацiї про дати та
час проведення судових слухань. В Украї-
нi питання такої доступностi вирiшується
шляхом опублiкування iнформацiї про мi-
сце i час слухань на офiцiйному сайтi судо-
вої влади України. Результати монiторингу
показали, що тiльки в 15 з 104 аналiзова-
них випадкiв iнформацiя про час проведен-

були вiдсутнi
були присутнi

63%

37%

Рис. 2.1.: Присутнiсть мiжнародних органi-
зацiй та ЗМI на судових засiдан-
нях

ня майбутнього судового слухання не була
опублiкована на сайтi судової влади (див.
табл. 2.1). Цiкаво, що всi п’ятнадцять слу-
хань були призначенi у справах, що мають
«полiтичну складову». Не дивлячись на це,
не можна говорити про те, що в якихось
конкретних справах часто не публiкувалася
iнформацiя про час наступного засiдання.

Такий результат можна вважати позитив-
ним, але для розумiння динамiки, ми про-
довжимо збiр даних в 2020 роцi i порiвняємо
результати двох рокiв вже в наступному рi-
чному звiтi.

2.2. Судовi засiдання

З огляду на результати минулого року1, де
в загальнiй масi судових засiдань вiдвiда-
них спостерiгачами МТПЛ була велика кiль-
кiсть пiдготовчих засiдань (30%), ми вирi-
шили пiдготувати аналогiчний графiк з ре-
зультатами 2019 року (див. Рис. 2.2). Цього
року ситуацiя трохи змiнилася. Кiлькiсть
пiдготовчих засiдань з усiх, вiдвiданих спо-
стерiгачами, зменшилася до 20% (з 30% в
2018), а число засiдань проведених по сутi,
де суд безпосередньо розглядав докази сто-

1Див. «Звiт Право на справедливий суд в Українi.
2018».
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Апеляцiйний суд м. Києва 1 2
Днiпровський райсуд м. Київ 1 2
Королiвський райсуд м. Житомира 2
Куйбишевський райсуд Запорiзької обл. 1
Орджонiкiдзевський райсуд м. Харкова 1
Подiльський райсуд м. Києва 1
Фрунзенський райсуд м. Харкова 1
Шевченкiвський райсуд м. Запорiжжя 1
Шевченкiвський райсуд м. Києва 1 1

Табл. 2.1.: Випадки коли iнформацiя про майбутнi засiдання була вiдсутня на сайтi
судової влади

пiдготовчi
20%

по сутi
72%

апеляцiї
8.5%

Рис. 2.2.: Результативнiсть судових засi-
дань.

рiн, заслуховувалися потерпiлi i/або свiдки
i т.д., навпаки збiльшилася до 72% (з 64% в
2018).

Як i в минулому роцi, нас цiкавили при-
чини, через якi кожне п’яте засiдання2 бу-
ло пiдготовчим. Якщо це пов’язано з тим,
що судовi процеси почалися в 2019 роцi, то
причини цiлком об’єктивнi – це одна зi ста-
дiй судового процесу. Однак, якщо пiдго-
товчi засiдання проводилися в справах, якi
розглядаються судом вже не перший рiк,
з’являється ймовiрнiсть порушення принци-
пу розумних строкiв судового процесу3.
Серед аналiзованих процесiв, частка

справ розгляд яких почався в 2019 роцi скла-
ла 30%, решта пiдготовчих засiдань мали
мiсце в судових процесах, якi тягнуться з
2018, 2017, або навiть з 2014 рокiв. Найча-
стiше така ситуацiя – наслiдок змiни пiдсу-
дностi справи. Змiна колегiї суду означає,
що справа починає розглядатися спочатку
i вона залишається (або повертається) на
етап пiдготовчого судового засiдання. Ми

2Вiдвiдане спостерiгачами МТПЛ.
3Наприклад, серед аналiзованих в 2018 роцi проце-
сiв, частка справ розгляд яких почалося в 2018
роцi становила всього 5.8% . Переважна бiль-
шiсть процесiв тривала вже бiльше року (вiд
1.5 до 5 рокiв) i, тим не менш, в 2018 роцi 30%
засiдань були пiдготовчими.
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стикалися з подiбною ситуацiєю не тiльки
в 2019 роцi. МТПЛ проводить монiторинг
деяких з цих процесiв з 2017 року. I пра-
ктика змiни складу суду i територiальної
пiдсудностi неодноразово фiксувалася нами
протягом трьох рокiв.
У зв’язку з тим, що в 2019 роцi зазначе-

на вище проблема не зникла (хоча ситуацiя
в певнiй мiрi покращилася), вважаємо за
доцiльне повторити нашi рекомендацiї уча-
сникам судових процесiв з частою змiною
суддiв, опублiкованi в звiтi «Право на спра-
ведливий суд в Українi. 2018»:

а) бiльш ретельно вивчати причини вiдво-
ду/самовiдводу суддiв, використовую-
чи всi процесуальнi можливостi недопу-
щення зловживань в цiй сферi;

б) залучати представникiв мiжнародних
громадських структур з метою монiто-
рингу кримiнального процесу, що най-
частiше значно скорочує ризики цiле-
спрямованого затягування процесу;

в) використовувати наявнi можливостi
для iнформування широких кiл зацi-
кавлених осiб про наявнiсть великих
ризикiв затягування процесу;

г) скорегувати стратегiю захисту (звину-
вачення) з урахуванням можливого за-
тягування процесу.

2.3. Спiввiдношення
кiлькостi виявлених
порушень з
iнкримiнованими
злочинами

Зiбраний в ходi монiторингу статистичний
матерiал дозволяє провести перевiрку по-
ширеної тези про те, що в справах з «полi-
тичною складовою» частiше4 вiдбуваються
порушення права на справедливий суд. На
вiдмiну вiд медiйних або полiтичних вислов-
лювань, що часто мають суб’єктивний хара-
ктер, цифри – кiлькiсть зафiксованих пору-

4У порiвняннi з iншими кримiнальними процесами.

шень, номери конкретних iнкримiнованих
статей i т.д. дозволяють отримати досить
об’єктивну картину.
В першу чергу необхiдно роздiлити всi

справи, за якими здiйснювався монiторинг,
на умовно «полiтичнi» та «iншi». На наш
погляд, найбiльш об’єктивний спосiб для
цього – згрупувати справи в залежностi вiд
офiцiйного звинувачення. При такому пiдхо-
дi, справи в яких фiгурують звинувачення в
злочинах проти основ нацiональної безпеки
України, громадської безпеки та/або злочи-
ни проти миру, безпеки людства та мiжна-
родного правопорядку5 можна вiднести до
«полiтично мотивованих». За час монiторин-
гу ми зiткнулися з наступними звинувачен-
нями з даної групи:

ст. 109 КК дiї, спрямованi на насильни-
цьку змiну чи повалення конституцiй-
ного ладу або на захоплення державної
влади;

ст. 110 КК посягання на територiальну цi-
лiснiсть i недоторканнiсть України;

ст. 111 КК державна зрада;

ст. 112 КК посягання на життя державно-
го чи громадського дiяча;

ст. 113 КК диверсiя;

ст. 255 КК створення злочинної органiза-
цiї;

ст. 258 КК терористичний акт;

ст. 258-3 КК створення терористичної гру-
пи чи терористичної органiзацiї;

ст. 258-5 КК фiнансування тероризму;

ст. 260 КК створення не передбачених за-
коном воєнiзованих або збройних фор-
мувань;

ст. 263 КК незаконне поводження зi збро-
єю, бойовими припасами або вибухови-
ми речовинами;

5Ми використовуємо термiнологiю роздiлiв КК
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Спр. Статтi Пор-я Спр. Статтi Пор-я

1* 115, 377 11 22* 111, 128, 407 1
2* 258-3, 437, 438 11 23 111 1
3* 111 10 24 109 1
4* 110, 111 10 25* 258, 258-5, 263 1
5* 191, 255, 258-3, 258-5, 366-1 5 26 109, 112, 258, 258-3, 263 1
6* 110, 113, 258, 258-3, 263 5 27 127 1

7 187, 190 5 28 115, 121, 340, 365 1
8* 110, 258-3 4 29 111, 437 1
9* 109, 112, 258, 258-3, 263 4 30 342, 345 1
10* 286 4 31 263 1
11* 109, 110, 111, 128, 263 3 32 146 1
12* 110, 111, 161, 258-3 3 33 258, 263 1

13* 111 2 34* 368 1
14* 111, 437 2 35* 125, 343, 357 0
15 109, 110, 111, 161, 263 2 36 187 0
16 342, 345 2 37* 115 0
17 149 2 38 187 0
18* 186 2 39 115 0

19* 111, 263 2 40 ГИ 0
20 110, 111 2 41 ГИ 0
21* 110, 260, 263 2 42* 115, 189 0

Табл. 2.2.: Судовi процеси, iнкримiнованi злочини (статтi КК) i кiлькiсть порушень,
зiрочкою вiдзначенi «полiтичнi» процеси.

ст. 437 КК планування, пiдготовка,
розв’язування та ведення агресивної
вiйни;

ст. 438 КК порушення законiв та звичаїв
вiйни.

Навiть коротке ознайомлення зi звiтами
спостерiгачiв, якi представленi в третьому
роздiлi даного звiту, показує, що всi цi звину-
вачення пов’язанi з подiями на Сходi Украї-
ни, Криму або протистоянням на Майданi
взимку 2013/2014 рокiв.

Решта звинувачень увiйшли до другої гру-
пи «iнших» справ. Ось їх повний список:

ст. 115 КК умисне вбивство;

ст. 121 КК умисне тяжке тiлесне ушкодже-
ння;

ст. 125 КК умисне легке тiлесне ушкодже-
ння;

ст. 127 КК катування;

ст. 128 КК необережне тяжке або сере-
дньої тяжкостi тiлесне ушкодження;

ст. 146 КК незаконне позбавлення волi або
викрадення людини;

ст. 149 КК торгiвля людьми;

ст. 161 КК порушення рiвноправностi гро-
мадян залежно вiд їх расової, нацiо-
нальної приналежностi, релiгiйних пе-
реконань, iнвалiдностi та за iншими
ознаками;

ст. 186 КК грабiж;

ст. 187 КК разбiй;

ст. 189 КК вимагання;

ст. 190 КК шахрайство;
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ст. 191 КК привласнення, розтрата майна
або заволодiння ним шляхом зловжива-
ння службовим становищем;

ст. 286 КК порушення правил безпеки до-
рожнього руху або експлуатацiї транс-
порту особами, якi керують транспорт-
ним засобом;

ст. 340 КК незаконне перешкоджання ор-
ганiзацiї або проведенню зборiв, мiтин-
гiв, походiв i демонстрацiй;

ст. 342 КК опiр представниковi влади, пра-
цiвниковi правоохоронного органу, дер-
жавному виконавцю;

ст. 343 КК втручання в дiяльнiсть працiв-
ника правоохоронного органу, судового
експерта, працiвника державної вико-
навчої служби;

ст. 345 КК погроза або насильство щодо
працiвника правоохоронного органу;

ст. 357 КК викрадення, привласнення, ви-
магання документiв, штампiв, печаток,
заволодiння ними шляхом шахрайства;

ст. 365 КК перевищення влади або службо-
вих повноважень працiвником право-
охоронних органiв;

ст. 366-1 КК декларування недостовiрної
iнформацiї;

ст. 368 КК прийняття пропозицiї, обiцянки
або одержання неправомiрної вигоди
службовою особою;

ст. 377 КК погроза або насильство щодо
суддi, народного засiдателя чи прися-
жного;

ст. 407 КК самовiльне залишення вiйсько-
вої частини або мiсця служби.

Важливо вiдзначити, що частина справ
поєднують у собi як звинувачення з «полiти-
чного» списку, так i статтi з другої групи. Їх
ми вiднесли до розряду процесiв з «полiти-
чною складовою». Для того, щоб загальна
картина дослiджуваних процесiв була на-
очнiшою, ми пiдготували таблицю в якiй

вказанi звинувачення i кiлькiсть зафiксова-
них порушень в кожнiй справi (див. табл.
2.2). «Полiтичнi процеси» в таблицi видiле-
нi зiрочкою (*). Для бiльшої об’єктивностi
подальшого аналiзу дуже вдалим виявило-
ся спiввiдношення «полiтичних» i «iнших»
справ – 22 справи проти 20 справ, майже
один до одного.

Маючи цi данi, ми змогли пiдготувати два
графiка: перший – вiдображає загальну кiль-
кiсть порушень в кожнiй з двох груп справ;
другий – середня кiлькiсть порушень за за-
сiдання в «полiтичних» i «iнших» процесах
(див. рис. 2.3б). Другий графiк необхiдний
для того, щоб перевiрити чи не вплинули
на результати якiсь «аномальнi» поодинокi
випадки (конкретнi судовi процеси в яких
мала мiсце велика кiлькiсть порушень) або
той факт, що ми придiляли бiльше уваги
саме справам з «полiтичною складовою».
Як видно за результатами i першого, i

другого графiкiв, кiлькiсть порушень в про-
цесах з «полiтичною складовою» бiльш нiж
в два рази перевищує кiлькiсть порушень в
iнших справах.
Аналiзуючи отриманi данi, як мiнiмум,

можна говорити про значну ймовiрнiсть то-
го, що теза про велику кiлькiсть порушень в
справах з «полiтичною складовою»6 має пiд
собою реальнi пiдстави. Це означає, що такi
процеси дiйсно потребують пильної уваги з
боку громадянського суспiльства та мiжна-
родної громадськостi, при цьому не можна
позбавляти уваги iншi категорiї судових про-
цесiв.

2.4. Рiвнiсть сторiн

Важливою складовою справедливого судово-
го процесу є дотримання принципу рiвностi
сторiн. Для того, щоб оцiнити ситуацiю в
судових процесах, монiторинг яких здiйсню-
вався МТПЛ, ми проаналiзували «ставле-
ння» судiв до сторiн процесу на прикладi
ухвал суду про задоволення чи вiдмову в
задоволеннi клопотань сторiн. В результа-
тi були пiдготовленi два графiка (див. Рис.
2.4).

6У порiвняннi з iншими кримiнальними процесами
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Рис. 2.3.: Розподiл порушень за типами (полiтичний/iнший) судових процесiв.
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Рис. 2.4.: Спiввiдношення задоволених клопотань

Згiдно з отриманими результатами трохи
менше половини клопотань сторони захисту
(46%), зафiксованих спостерiгачами МТПЛ,
задовольнялося судом. У той час, задоволе-
них клопотань прокуратури близько двох
третин (67%).

Згiдно з цими даними, в ходi процесу у
звинувачення майже в пiвтора рази бiль-
ше шансiв отримати задовiльне рiшення су-
ду щодо своїх клопотань. Розрив, на нашу
думку, залишається досить великим i може
свiдчити про наявнiсть порушень принци-

пу рiвностi сторiн у тих чи iнших судових
процесах.

Проте, необхiдно вiдзначити, що у звiтi
МТПЛ за 2018 рiк при аналiзi спiввiдно-
шення задоволених клопотань про залучен-
ня нових доказiв, розрив мiж задоволеними
клопотаннями захисту i звинувачення був
ще бiльше (бiльш нiж в два рази: 25% проти
60%). Звичайно, порiвняння двох результа-
тiв (2019 i 2018 рокiв) може бути тiльки
непрямим, так як в першому випадку мова
йде про всi клопотання, а в другому – тiль-
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ки про клопотання щодо залучення нових
доказiв.
Необхiдно звернути увагу учасникiв су-

дових процесiв на використання подiбних
«аналiтичних iнструментiв» в апеляцiйнiй
iнстанцiї як доказiв порушення принципу
рiвностi сторiн. У 2019 експерти МТПЛ пiд-
готували кiлька доповiдей по ситуацiям в
конкретних кримiнальних справах. Зокрема
був проведений аналiз протоколiв судових
засiдань у справi екс-президента України
В. Януковича7, пiдготовленi графiки, що
демонструють спiввiдношення задоволених
судом першої iнстанцiї клопотань сторiн i
т.д. Матерiали звiту використовувалися за-
хистом екс-президента в апеляцiйному судi.

2.5. Взаємозв’язок
обвинувачення i
кiлькостi порушень в
судовому процесi

Протягом монiторингу судових процесiв мо-
жна було спостерiгати певну кореляцiю мiж
порушеннями i наявнiстю «полiтичної скла-
дової» в справi. Ми вирiшили бiльш де-
тально з’ясувати, наскiльки кожна зi статей
КК пов’язана з частотою порушень. Для
точних результатiв необхiдне бiльш широ-
ке охоплення судових процесiв, однак вже
зараз можна уявити дану методологiю до-
слiдження i використовувати отриманi ре-
зультати в подальшому розвитку монiторин-
гу судочинства України. Видається, що по-
дiбний iнструмент дозволить максимально
об’єктивно виявляти потенцiйно «несправе-
дливi» судовi процеси (якщо будуть вiдомi
статтi звинувачення, у виробництвах з яких
найчастiше вiдбуваються порушення) i ефе-
ктивнiше спрямовувати зусилля на профi-
лактику порушень права на справедливий
суд.
Отже, кожен процес часто включає рi-

знi статтi обвинувачення (див., Наприклад,
табл. 2.2). Зважаючи на це неможливо без-
посередньо визначити, яке ж звинувачення

7Див. звiт «Дотримання права на справедливий
суд у справi Вiктора Януковича. Фiнальний звiт»

(стаття КК) найбiльше впливає на вiдхиле-
ння у судових засiдання вiд процесуальних
норм8. Однак, присвоївши кожнiй статтi КК
s деякий коефiцiєнт порушень Xs, ми може-
мо скласти систему рiвнянь. Для цього дамо
кожнiй справi Di безлiч статей КК Si, якi в
ньому фiгурують. Пiдсумовуючи по кожнiй
справi всi ваговi коефiцiєнти статей, що по
ньому проходять, ми отримаємо наступну
систему: 

D1 =
∑
s∈S1

Xs

D2 =
∑
s∈S2

Xs

. . .

Di =
∑
s∈Si

Xs

. . .

У загальному випадку подiбнi системи не
мають точних рiшень. Однак, припускаючи,
що нiяка стаття не може мати негативно-
го9 коефiцiєнта, тобто Xs ≥ 0, ми можемо
знайти таке рiшення, яке дасть нам най-
меншу помилку. Таким чином, ми iзолюємо
вплив кожної окремої статтi на хiд судових
засiдань. Результати застосування цiєї ме-
тодики спроектованi на данi монiторингу
2019 року приведенi в табл. 2.3. Аналiзуючи
данi результати i порiвнюючи їх з подiлом
справ на двi групи («полiтичнi/не полiти-
чнi» (див. табл. 2.2) ми бачимо, що в планi
коефiцiєнта порушень лiдирують статтi 377,
438, 190 i 191. Причому бiльшiсть з них не
мають «полiтичної складової» як такої. Такi
протирiччя (див. рис. 2.3б) викликанi недо-
статнiм охопленням процесiв, що впливає
на результати роботи алгоритму. Зокрема,
вищезгаданi чотири статтi зустрiчаються
лише один раз в процесах по вiдношенню
до яких здiйснювався монiторинг. Саме цей
факт є основоположним: алгоритм «виби-
рає» в першу чергу саме цi унiкальнi статтi
як полюс порушень.

8За «норму» прийнятий справедливий судовий про-
цес, в якому вiдсутнi порушення

9Не плутати з «негативним» впливом на хiд засi-
дання! В даному випадку негативний коефiцiєнт
позначає зменшення кiлькостi порушень
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Стаття Коеф. порушень Xs Стаття Xs Стаття Xs Стаття Xs

377 11 112 1.02 366-1 0 161 0
438 10.52 258 1 365 0 128 0
190 5 368 1 357 0 125 0
191 4.52 146 1 345 0 115 0
286 4 127 1 343 0 109 0
111 2.47 121 1 340 0
186 2 258-3 0.48 263 0
149 2 260 0.22 258-5 0
110 1.78 ГИ 0 255 0
113 1.73 437 0 189 0
342 1.5 407 0 187 0

Табл. 2.3.: Коефiцiєнт кiлькостi порушень вiдповiдно до статтi обвинувачення

2.6. Висновки

Використання методiв статистики i матема-
тичного аналiзу знаходить своє застосуван-
ня i в такiй сферi як судовий процес. Вони
дозволяють перевiрити i, в певних випадках,
пiдтвердити логiчнi висновки, припущення i
спрогнозувати подальший розвиток ситуацiї
за допомогою об’єктивних вступних, якими
є статистичнi данi, отриманi спостерiгачами
МТПЛ при здiйсненнi монiторингу судових
процесiв. Звiсно ж, що такий пiдхiд спри-
яє бiльш об’єктивному аналiзу ситуацiї (як

для спостерiгачiв, так i для учасникiв судо-
вого процесу) i полегшить процес розробки
стратегiї i прийняття рiшень учасниками
процесу i судом.

Експерти МТПЛ продовжать використа-
ння i розвиток даних методiв при аналiзi
результатiв монiторингу дотримання пра-
ва на справедливий суд в 2020 роцi. Така
робота дасть можливiсть точнiше видiли-
ти наявнi негативнi тенденцiї, змоделювати
шляхи їх розвитку та встановити масштаби
завданої судовiй системi шкоди.
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А. Список справ ЄСПЛ, використаних у
звiтi

А. в. проти України,

Антоненков та iншi проти України,

Артiко проти Iталiї,

Асенов та iншi проти Болгарiї,

Балицький проти України,

Блохiн проти Росiї,

Бортник проти України,

Броуган та iншi проти Сполученого Коро-
лiвства,

Вемхов проти Нiмеччини,

Вернiлло проти Францiї,

Вiнгер та iншi проти Сполученого Королiв-
ства,

Воронцов та iншi проти Росiї,

Гавриляк проти України,

Гафген проти Нiмеччини,

Горбуля проти Росiї,

Джаллоха проти Нiмеччини,

Джулiя Манцонi проти Iталiї,

Iванов проти України,

Iмбрiошiя проти Швейцарiї,

Iрландiя проти Сполученого Королiвства,

Колесникович проти Росiї,

Кромбi проти Францiї,

Кудла проти Польщi,

Луцкевич проти Росiї,

Нахманович проти Росiї,

Оджалан проти Туреччини,

Пелiсьє i Сассi проти Францiї,

Пєтухов проти України,

Похлебiн проти України,

Преттi проти Сполученого Королiвства,

Саундерс проти Сполученого Королiвства,

Сiйрак проти Росiї

Тарасов проти України,

Ухань проти України,

Фiтт проти Сполученого Королiвства,

Хумматов проти Азербайджану,

Чуприна проти України,

Едвардс проти Сполученого Королiвства,

Ярослав Бiлоусов проти Росiї,

Ярошовець та iншi проти України .
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Б. Звiт пiдготували

Антон Алєксєєв Виконавчий директор Мiжнародного товариства прав людини – Укра-
їнська секцiя, координатор проекту Змiцнення верховенства права в Українi;

Алiна Чух Юрист ООО «Iнформацiйно-правовi системи», регiональний координатор
проекту Змiцнення верховенства права в Українi (м. Харькiв)

Карина Ясенецька Провiдний юрист аналiтик видання «Юрист i закон» (Лiга закон),
регiональний координатор проекту Змiцнення верховенства права в Українi (м. Київ)

Звiт пiдготовано за сприяння Центру цивiльного розвитку.
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