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Права людини створюються в часи
неспокою

Мiжнародне товариство прав людини об’єднує представникiв правозахисного руху
з багатьох країн, розташованих на всiх континентах. 10 грудня 1993 року 25 українських правозахисникiв – членiв МТПЛ – заснували Мiжнародну громадську органiзацiю
«Мiжнародне товариство прав людини - Українська секцiя». Сьогоднi Українська секцiя
налiчує понад 3500 членiв.
Монiторинг судових процесiв завжди був важливим iнструментом. У 2020 роцi було
опублiковано понад 150 звiтiв про судовi процеси в Українi. Рiчний звiт, заснований на
цих звiтах, складається з трьох частин: перша частина – виявлення негативних тенденцiй
в судовiй системi, друга частина – аналiз зiбраних статистичних даних i третя частина –
короткi звiти про монiторинг судових засiдань.
Зустрiвшись з юристами, якi брали участь в написаннi цiєї доповiдi, я повинен пiдкреслити важливiсть такої об’єктивної iнформацiї про ситуацiю в Українi та її значення для
мiжнародної спiльноти. Неупередженi доповiдi, подiбнi до цiєї, є невiд’ємною частиною
європейського громадянського суспiльства та iдеї сучасної демократiї.
Захист правозахисникiв i юристiв представляє собою серйозне завдання для МТПЛ, Органiзацiї об’єднаних нацiй та iнших мiжнародних правозахисних органiзацiй. Пропаганда
дiяльностi правозахисникiв часто є ефективним способом посилення їх захисту.
Однак юристи, якi прагнуть захистити права обвинувачених, часто стикаються з
ризиком переслiдування з боку тих, хто вважає за краще тримати такi кримiнальнi
справи в таємницi i поза полем зору громадськостi. Важливо, щоб правозахиснi органiзацiї
ретельно зважували цiннiсть публiчного поширення iнформацiї i можливiсть того, що
при цьому вони можуть пiддати юристiв або iнших правозахисникiв фiзичному ризику.
Права людини не були викуванi свiтовою спiльнотою прекрасним сонячним днем або
пiд час лiтньої вiдпустки, це сталося в 1948 роцi пiсля найстрашнiшої вiйни за всю iсторiю
людства. Хоча початок прав людини слiд шукати ще до цього часу в правилах для
ведення вiйни, в правилах Червоного хреста, покликаних створити мiнiмальнi стандарти
навiть в умовах вiйни.
Тому за часiв заворушень, за часiв цивiльних i мiжнацiональних вiйн не час вiдмовлятися вiд прав людини, навпаки, це перiод коли варто ще бiльше пiдкреслити, що всi люди
подiляють однi й тi ж права людини i людську гiднiсть; що головне i найблагороднiше
завдання всiх держав полягає в їх збереженнi. Це включає в себе необхiднiсть того, щоб
держава стежила за своєю власною дiяльнiстю – в полiтичнiй iсторiї це називається
системою стримувань i противаг, – i необхiднiсть спостерiгати i оцiнювати дiяльнiсть
держави з боку громадянського суспiльства.
Образ прав людини генiальний, з нього можна витягти найбiльш важливi характеристики прав людини.
Права людини унiверсальнi. Вони просто стосуються людей.
Права людини iндивiдуальнi, оскiльки люди iснують тiльки як окремi особи.
Вони, однак, також є соцiальними, оскiльки людина нiколи не iснує одна. Скорiше,
суспiльство завжди складається з людей i права поширюються на всiх одночасно.
Вони егалiтарнi, тому що вони є похiдними вiд того, що робить людей однаковими, а не
вiд того, що вiдрiзняє людей або покладено на них.
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Права людини передують державi, тому що бути людиною передує всьому iншому.
Права людини пiдлягають виконанню, тобто це не тiльки зауваження, апеляцiї або
вимоги; скорiше, це права, якi можуть бути приведенi у виконання за допомогою
суду.
Вони неподiльнi, тому що люди самi по собi неподiльнi, саме людина, а не полiтична
система або iдеологiя знаходиться в центрi.
Вони є невiдчужуваними (тобто їх не можна вiдняти у людини), оскiльки людина, навiть
у гiршiй ситуацiї або будучи злочинцем, залишається людиною.

Проф. д-р Томас Шiррмахер
Президент Мiжнародної ради МТПЛ
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Про органiзацiю
Мiжнародне товариство прав людини та його нацiональнi секцiї є незалежними неурядовими правозахисними органiзацiями, дiяльнiсть яких ґрунтується на Загальнiй декларацiї
прав людини Органiзацiї Об’єднаних Нацiй. МТПЛ прагне сприяти мiжнародному взаєморозумiнню i терпимостi у всiх областях культури i суспiльства. Це некомерцiйна
органiзацiя, незалежна вiд усiх полiтичних партiй, урядiв або релiгiйних груп. Ми виходимо 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 консультативний 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
У 2020 роцi Мiжнародне товариство прав
людини продовжило проведення монiторингу дотримання права на справедливий суд
в Українi1 . Монiторинг проводився у межах
проекту Мiнiстерства економiчного розвитку i спiвробiтництва Федеративної республiки Нiмеччина «Змiцнення верховенства
права в Українi».
Уже четвертий рiк поспiль нам вдається
значно збiльшувати об’єм роботи. За 2020
рiк був проведений монiторинг 157 судових
засiдань. Кiлькiсть судових процесiв, за якими здiйснюється монiторинг, продовжує зростати (2017 – 9 процесiв, 2018 – 18 процесiв,
2019 – 42 процеса, 2020 – 72 процеса) (див.
рис. 0.1).
Незважаючи на складнощi, викликанi
пандемiєю коронавiрусу i подальшими карантинними заходами, МТПЛ не тiльки
збiльшив «кiлькiснi показники» монiторингу судових справ, але й продовжив проводити робочi зустрiчi, що були запланованi
в рамках проекту «Змiцнення верховенства
права в Українi».
У 2020 роцi ми провели 12 робочих зустрiчей та круглих столiв у шести регiонах
України (Київ, Харкiв, Полтава, Запорiжжя, Житомир, Львiв). У рамках цих заходiв ми продовжили налагоджувати робочi зв’язки у регiонах, а також ознайомили
представникiв мiсцевої юридичної спiльноти
з результатами вже виконаної роботи, обговорили проблеми, з якими зiштовхується
судова система, окреслили контури подальшої спiльної роботи. Всього заходи 2020 року зiбрали 165 учасникiв. За два роки проекту нашi заходи вiдвiдали 294 учасника
(включаючи 129 учасникiв круглих столiв,
що вiдбулися у 2019 роцi).
У заходах, пов’язаних з реалiзацiєю проекту (круглi столи, монiторинг судових засi1

Робота за даним напрямом була почата у 2017-му
роцi. З деталями роботи попереднiх рокiв можна
ознайомитися у звiтах «Монiторинг дотримання права на справедливий суд в Українi. 2017»,
«Право на справедливий суд в Українi. 2018» и
«Право на справедливий суд в Українi. 2019»

дань, зустрiчi зi студентами в унiверситетах)
активно брали учать студенти юридичних
ВНЗ та факультетiв з рiзних регiонiв країни.
Органiзатори проекту провели переговори
з представниками Київського унiверситету
iм. Бориса Грiнченка, Нацiонального юридичного унiверситету iм. Ярослава Мудрого,
Полтавського юридичного iнституту та Харкiвського нацiонального унiверситету внутрiшнiх справ про проходження студентами
офiцiйної практики в МТПЛ. У 2020 роцi
освiтнiй напрям у сферi змiцнення верховенства права також розповсюдився на адвокатуру. У жовтнi 2020 спецiалiсти МТПЛ
провели вебiнар «Використання практики
ЄСПЛ та iнструментарiю МТПЛ», сертифiкований КДКА, у якому взяли участь
бiльше 1700 адвокатiв Днiпропетровської та
Запорiзької областей.
У минулому роцi наша робота вийшла на
мiжнародний рiвень – спецiалiсти МТПЛ
почали монiторинг дотримання права на
справедливий суд у Вiрменiї. Були опублiкованi першi звiти з результатами монiторингу
судових засiдань у цiй країнi.
Монiторинг, як напрям правозахисної дiяльностi, сприяє пiдвищенню прозоростi
процесу судочинства i є засобом пiдтримання права на вiдкритий судовий розгляд. За
час монiторингу ми неодноразово переконувалися, що присутнiсть спостерiгачiв пiдштовхує суди до вдосконалення дотримання
гарантiй справедливого судового розгляду
та формування довiри до судочинства. Монiторинг судових процесiв здiйснюється у
виглядi довгострокової програми, стає унiкальним iнструментом дiагностики роботи
ключових компонентiв системи правосуддя.
Це є особливо актуальним в перiод проведення чергової судової реформи в Українi.
Крiм того, на думку експертiв ОБСЄ, програми монiторингу судових процесiв є також ефективним механiзмом навчання та
залучення юристiв й органiзацiй до процесу
реформування систем правосуддя2 .
2

С. 11 «Монiторинг судових процесiв. Довiдковий
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Рис. 0.1.: Динамiка монiторингу
Як i в попереднi роки, основною формою
монiторингу, що проводився МТПЛ, залишається вiдвiдування спостерiгачами судових
засiдань (сумарний час судових засiдань, за
якими були пiдготовленi звiти у 2020 роцi перевищує 346 годин або ж 43 повних робочих
днi) та опублiкування звiтiв за результатами судових слухань. Необхiдно вiдмiтити,
що у зв’язку з карантинними обмеженнями, викликаними пандемiєю коронавiрусу,
частина спостережень здiйснювалася з використанням офiцiйних трансляцiй судових
засiдань. У своїй роботi експерти МТПЛ
активно взаємодiяли з представниками адвокатури та суду, обмiнювалися iнформацiєю
пiд час робочих зустрiчей та вiдвiдування
судових засiдань, а також домовлялися з
судами про проведення вiдеотрансляцiй судових засiдань конкретних кримiнальних
справ. Важливою частиною даної дiяльностi
є спiлкування з пiдсудними та їх родичами.
Матерiали монiторингу регулярно публiкуються на iнтернет-ресурсах МТПЛ, поширюються серед полiтикiв та громадських
дiячiв країн ЄС, українських, європейських
посiбник для практикiв» опублiковано Бюро демократичних iнститутiв i прав людини ОБСЄ
(БДIПЛ) Ul.Miodowa 10 00 -251 Warsaw Poland
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та американських адвокатiв та правозахисникiв, представникiв монiторингової мiсiї
ОБСЄ в Українi та iнших заiнтересованих
осiб.
У рiчному звiтi ми вчергове намагатимемося видiлити основнi негативнi тенденцiї
у сферi порушення прав людини, виявленi
в процесi монiторингу, та квалiфiкувати їх,
опираючись на джерела мiжнародного права у галузi прав людини, у першу чергу –
Європейську конвенцiю i практику ЄСПЛ, а
також проаналiзувати зiбрану у ходi монiторингу статистичну iнформацiю та порiвняти
отриманi данi з iнформацiєю, зiбраною за
попереднi роки.
Традицiйно, звiт складається з трьох частин: перша частина – розгляд негативних
тенденцiй, виявлених у сферi судочинства,
друга частина – аналiз зiбраних статистичних даних i третя частина – звiти за монiторингом судових засiдань, що стали джерелом при пiдготовцi самого звiту.

1. Дотримання права на справедливий
суд в Українi, аналiз ситуацiї,
виявлення проблемних тенденцiй
У ходi монiторингу, спираючись на виявленi
негативнi тенденцiї минулих рокiв, ми збирали данi вiдносно випадкiв порушення права
на справедливий суд, зафiксованих нашими
спостерiгачами у 2020 роцi. На основi отриманої iнформацiї був сформований список
негативних тенденцiй за 2020 рiк.
Всього, за звiтний перiод, спостерiгачами МТПЛ було зафiксовано 243 порушення
прав людини. Варто вiдмiтити, що ця цифра на 130% перевищує кiлькiсть порушень
виявлених у 2019 роцi1 , хоча загальна цифра проведених спостережень, порiвняно
з минулим роком, виросла лише на 30%2 .
Причини такого рiзкого погiршення будуть
розглянутi нижче.
З кожним з порушень, про якi йтиме мова у данiй частинi звiту, ми неодноразово
стикалися в ходi монiторингу рiзноманiтних
кримiнальних процесiв. Саме «питома вага»
кожної групи порушень по вiдношенню до
загальної кiлькостi виявлених порушень дає
можливiсть говорити про наявнiсть сталих
негативних тенденцiй, причому з кожною з
них спостерiгачi та експерти МТПЛ зiштовхувалися попереднi роки(див. табл. 1.1).
Кажучи про негативнi тенденцiї, не можна не звернути увагу i на позитивнi аспекти, виявленi в ходi монiторингу. Наприклад, у 21% слухань нашi спостерiгачi не зафiксували порушень. Тема позитивних тенденцiй буде бiльш детально порушена у даному роздiлi.
Традицiйно в своїй оцiнцi порушень мiжнародних норм прав людини, ми, в першу
чергу, опиралися на Європейську конвенцiю
та уточнюючу її практику ЄСПЛ.
До виявлених тенденцiй можна вiднести:

б) включення у доказову базу «сумнiвних»
доказiв;
в) некоректне використання та/або iгнорування практики ЄСПЛ;
г) автоматичне продовження тримання
пiд вартою;
д) порушення права на захист;
е) iншi порушення;
ж) позитивнi тенденцiї.
Розглянемо їх бiльш детально.

1.1. Порушення принципу
розумних строкiв
судового процесу

Вже не перший рiк порушення принципу
розумних строкiв судового процесу є найбiльш частим порушенням, що фiксується
спостерiгачами МТПЛ. На жаль, 2020 рiк не
став виключенням. Результати монiторингу
вказують на значнi проблеми з дотриманням статтi 6 Європейської конвенцiї, яка,
серед iншого, декларує обов’язок держави
забезпечити особi, якiй пред’явили будь-яке
кримiнальне обвинувачення, справедливий
судовий розгляд справи у розумний строк.
Вiдмiтимо, що у кримiнальному процесi
дотримання принципу розумних строкiв має
найвище значення, оскiльки часто до пiдозрюваних/обвинувачених застосовується запобiжний захiд обмежуючий свободу – тримання пiд вартою. Тому, у випадку порушення розумних строкiв, права невинуватої
особи (з точки зору презумцiї невинуватостi)
а) порушення принципу розумних строкiв залишаються «обмеженими» безпiдставно
судового процесу;
довго, що, крiм iншого, можна розцiнювати
1
як нелюдське ставлення та тортури (стаття
106 порушень
2
у 2019 опублiковано 114 звiтiв
3 Європейської конвенцiї).
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Порушення принципу розумних строкiв судового процесу
Включення у доказову базу «сумнiвних» доказiв
Автоматичне продовження тримання пiд вартою
Некоректне використання та/або iгнорування практики ЄСПЛ
Порушення права на захист
Iгнорування рiшень суду
Тортури та принижуюче людську гiднiсть ставлення
Iнше
Покладення тягара доказування на адвокатiв
Тиск на суд
Тиск на адвокатiв
Блокування участi у судi звинувачених та/або свiдкiв

36%
21%
18%
17%
16%
13%
11%
11%
7%
2%
1%
0%

Табл. 1.1.: «притома вага» кожної групи порушень по вiдношенню до загальної кiлькостi
вiдвiданих спостерiгачами судових засiдань
У 2020 роцi в багатьох процесах виявлена
велика кiлькiсть порушень принципу розумних строкiв. Наприклад, у найбiльш гучному провадженнi по справi екс-президента
України Вiктора Януковича, пов’язаному з
масовими протестами на Майданi Незалежностi у 2014 роцi, досудове розслiдування
триває вже бiльше шести рокiв наперекiр
тому, що КПК України для такого роду проваджень передбачає максимальний строк досудового розслiдування – вiсiмнадцять мiсяцiв. Розгляд одного питання, яке стосується
запобiжного заходу (спочатку його обрання,
потiм вiдмiна, а потiм – роз’яснення свого
рiшення судом за клопотанням прокурорiв)
триває вже пiвроку3 .
Справа Вiталiя Собенка й Артура Мельника перебуває на стадiї пiдготовчого розгляду ще з 2014 року. Дуже часто засiдання не можуть вiдбутися, наприклад, через
неявку учасникiв4 . Така ж ситуацiя спостерiгалася i в iнших справах5 i може мати
ознаки затягування процесу. У справi Iвана
Шурмана, де захисник систематично подавала клопотання про перенесення засiдання
через те, що вона не може бути присутньою,
суд був вимушений залучати «державного
3

Див. Монiторинг справи Януковича В.Ф. (вiд
22.12.2020)
4
Див. Монiторинг справи Собенка Вiталiя Андрiйовича й Мельникова Артура Владиславовича
(засiдання 29.01.2020)
5
Див. Монiторинг справи Дмитра Губiна (засiдання 21.02.2020)
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захисника» для вирiшення лише одного питання – продовження запобiжного заходу6 .
У судовому процесi проти опозицiйного журналiста Василя Муравицького засiдання переносилися через неявку, за незрозумiлих
причин, адвоката С. Новицької. Хоч право
обвинуваченого на захист не порушувалося,
так як на засiданнях був присутнiй новий
адвокат А. Гожий, розгляд справи вiдкладався виключно з метою офiцiйного визнання розiрвання договору мiж журналiстом
та одним з його адвокатiв, що саме по собi
не може перешкоджати розгляду справи по
сутi7,8 .
У справi I. Близнюка та iнших вiдмiчалася систематична неявка потерпiлих, сторони обвинувачення чи свiдкiв9,10,11 . Також, у
цiй же справi, та рядi iнших процесiв, дуже
часто вiдбувалися затримки в розглядi справи по причинi неявки свiдкiв або ж через
те, що прокурор не забезпечив явки свiд6

Див.Монiторинг справи Шурмана Iвана Володимировича (засiдання вiд 24.11.2020)
7
Див. Монiторинг справи Василя Муравицького
(судове засiдання 18.02.2020)
8
Див. Монiторинг справи В. Муравицького (судове
засiдання 20.03.2020)
9
Див. Монiторинг кримiнального провадження
Близнюка I.А., Головкiна А.О., Хлаповського
Ю.М. (засiдання 10.03. i 11.03.2020)
10
Див. Монiторинг кримiнального провадження Близнюка I.А.,Головкiна А.О.,Хлаповського
Ю.М.(02 липня 2020)
11
Див. Монiторинг кримiнального процесу Близнюка I.А.,Головкiна А.О.,Хлаповського Ю.М.
(15.10.2020 року)

кiв12,13,14,15 .
Вчергове, варто звернути увагу на справу
Олександра Мельника та iнших, у якiй постiйнi затримки вiдбуваються через те, що
колегiя суддiв не може зiбратися у повному складi. Саме через це розгляд справи,
яка i так слухається вже шiсть рокiв, не
рухається зовсiм16 .
Проблема з повiльним «просуванням»
справи iснує й у провадженнi Н. Штепи.
Даний судовий розгляд досi перебуває на
стадiї пiдготовчого судового засiдання (хоча
обвинувальний акт був поданий ще у 2014
роцi), часто суддi вiдмовляються вiд справи
(наприклад, заявляють самовiдвiд) i розгляд
починається спочатку вже вп’яте17 . Вiдмiчалось i те, що засiдання призначалися, але
не вiдбувалися за рiзними причинами (занятiсть адвокатiв, занятiсть обвинуваченої) чи
вiдбулися, але на них вирiшувалися виключно процесуальнi питання18,19 . Схожа ситуацiя спостерiгалася у справах О. Щеголєва20 , Н. Шаповала21 , I.Близнюка та iнших22 ,
де на судових засiданнях вирiшувалися виключно питання продовження запобiжного
заходу.
12

Див. Монiторинг кримiнального провадження
Штепи Нелi Iгорiвни(18.09.2020)
13
Див.Монiторинг кримiнального процесу Мокринського Василя i Франкiвського Романа (засiдання 13.10.2020)
14
Див. Монiторинг кримiнального процесу Росевцова Антона Олександровича i Божого Ярослава
Юрiйовича (26.10.2020)
15
Див. Монiторинг кримiнального провадження
Войтенка М.С., Плавака А.Д., Косолапи А.П.,
Богайчука Р.В.,Сидорука В.М. (20 листопада
2020 року)
16
Див.Монiторинг справи О. Мельника, О. Крижановського, I. Куника (19.11.2020)
17
Див. Монiторинг кримiнального провадження
Штепи Нелi Iгорiвни(засiдання 17.08.2020)
18
Див. Монiторинг кримiнального провадження Штепи Нелi Iгорiвни(засiдання 07.10.2020,
16.10.2020)
19
Див. Монiторинг кримiнального провадження
Штепи Нелi Iгорiвни (04.09.2020, 10.09.2020)
20
Див. Монiторинг справи Олександра Щеголєва
(засiдання вiд 18.09.2020)
21
Див. Монiторинг кримiнального провадження
Шаповала Н.П. (засiдання 27.04)
22
Див. монiторинг кримiнального провадження
Близнюка I.А., Головкiна А.О., Хлаповського
Ю.М. (засiдання 10.08.2020)

Iнодi затримки вiдбувалися через те, що
однiєю зi сторiн на засiданнях надавалися
докази, якi не мають прямого вiдношення
до обвинувачення i нiяк не сприяють суду
в розглядi справи. Спостерiгачi вiдзначали
подiбну ситуацiю в справi I. Близнюка та
iнших23 i в справi Н. Сорокопуда24 .
Варто вiдзначити, що вiдкладання засiдань вiдбувалося з рiзних причин, в т.ч. i через непiдготовленiсть прокурорiв або тому,
що прокурорам повертали обвинувальний
акт для усунення неточностей25,26,27 . Це негативно впливає на дотримання розумних
строкiв розгляду справи.
Також, не раз спостерiгачi вiдзначали ситуацiю, коли судами не розглядалися процесуальнi документи в належний термiн, що
теж негативно позначається на дотриманнi
принципу розумних строкiв28 . Наприклад,
у вiдомiй справi О. Мельника та iнших, де
перегляд ухвал про продовження запобiжного заходу у виглядi тримання пiд вартою
здiйснювався вже пiсля закiнчення термiнiв
їх дiї, тобто пiсля чергового продовження
тримання пiд вартою судом першої iнстанцiї29 .
Погана органiзацiя судового процесу – ще
один з факторiв, який також порушує принцип розумностi строкiв судового розгляду.
Наприклад, у справi журналiста Павла Волкова, на початку судового засiдання колегiя
суддiв заявила про те, що розгляд справи
потрiбно перенести в зв’язку з тим, що одна
23

См.Монiторинг кримiнального процесу Близнюка I.А., Головкiна А.О., Хлаповского Ю.М.
(19.11.2020 року)
24
Монiторинг кримiнального провадження Сорокопуда Миколи Олександровича, Омелянюка Миколи Володимировича (23 грудня 2020 року)
25
Див. Монiторинг справи Андрiя Татаринцева (засiдання 25.11.2020)
26
Див. Монiторинг кримiнального провадження
Авраменка Iгоря Олександровича (засiдання
15.05.2020)
27
См.Монiторинг кримiнального процесу Росевцова Антона Олександровича i Божого Ярослава
Юрiйовича (26.10.2020 року)
28
См.Монiторинг судового процесу у справi про
закупiвлю дизпалива Акцiонерного товариства
«Українська залiзниця» (засiдання 27.07.2020 року)
29
См.Монiторинг справи О. Мельника, О. Крижановського, I. Куника (засiдання 21.05.20)
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з суддiв вранцi пiшла у вiдпустку, не попередивши про це сторону захисту, хоча адвокату довелося проїхати бiльше 500 км щоб
взяти участь в засiданнi, яке не вiдбулося30 .
Ще однiєю з проблем тривалостi розгляду
справ було i те, що через брак суддiв вони
неодноразово передавалися з одних судiв
у iншi, наприклад, таке спостерiгалося в
справах Н.Штепи31 i С.Попова32 .
На пiдставi викладеного вище, можна зробити висновок, що однiєю з основних причин порушення принципу розумного строку
є систематична неявка учасникiв процесу,
найчастiше – свiдкiв, що вiдзначалося спостерiгачами в безлiчi звiтiв.
Розумнiсть строкiв судового процесу є
однiєю з найважливiших складових права
на справедливий судовий розгляд, що гарантується п.1 статтi 6 Європейської конвенцiї.
Як основна вимога до функцiонування судової системи, вона часто адресується i до
України в рiшеннях ЄСПЛ («Вергельский
проти України», «Боротюк проти України»,
«Дорошенко проти України», «Ярошовець
та iншi проти України», «Гавриляк проти
України» i iншi). Але, незважаючи на систематичне встановлення порушень ст. 6 Європейської конвенцiї, ситуацiя в цiлому не
змiнюється, що вказує на необхiднiсть в черговий раз повернутися до витокiв поняття
розумних строкiв i особливостей їх застосування ЄСПЛ.
П.1 статтi 6 Європейської конвенцiї визнає
за кожною особою, переслiдуваною у кримiнальнiй справi, право отримати в розумний
строк остаточне рiшення про обгрунтованiсть обвинувачення, спрямованого проти
нього, а точнiше досягнення того, щоб обвинуваченi не залишалися протягом тривалого
часу пiд тяжкiстю звинувачення i щоб було винесено рiшення про обгрунтованiсть
обвинувачення («Вемхов проти Нiмеччини»
п.18, «Джулiя Манцонi проти Iталiї» п.25,
«Броуган та iншi проти Сполученого Коро30

Див. Монiторинг справи журналiста Павла Волкова (засiдання вiд 25.02.2020 року)
31
См.Монiторинг кримiнального провадження Штепи Нелi Iгорiвни (04.09.2020 , 10.09.2020)
32
См.Монiторинг кримiнального провадження Попова С. В. (засiдання 06.10.2020)
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лiвства» п.65). Це означає, що перiод, який
необхiдно враховувати, триває до тих пiр,
поки положення вiдповiдної особи не перестане бути порушеним у результатi висунутих проти неї звинувачень, i не буде усунена
невизначенiсть щодо її правового становища
(«Нахманович проти Росiї» п.89). У своїй
практицi ЄСПЛ наполегливо звертає увагу
нацiональних судiв на особливий обов’язок
щодо забезпечення того, щоб всi сторони, якi
беруть участь в судовому розглядi, особливо
суддi, робили все вiд них залежне для того, щоб уникнути невиправданої затримки в
розглядi справи («МакФарлен проти Iрландiї» п.121, «Вернiлло проти Францiї» п.38).
Положення статтi 6 Європейської конвенцiї
свiдчать про те, що обвинуваченi особи не
можуть занадто довго перебувати в невiданнi щодо своєї долi, так як це, крiм iншого,
змушує особу страждати вiд почуття невизначеностi свого майбутнього («Нахманович
проти Росiї» п.89, «Iванов проти України»
п.71).

На думку ЄСПЛ, «вимагаючи розгляду
справ у «розумнi строки», Європейська конвенцiя наголошує на важливостi здiйснення правосуддя без затримок, що може поставити пiд загрозу ефективнiсть i достовiрнiсть («Вернiлло проти Францiї», п.38).
Розумнiсть тривалостi провадження повинна оцiнюватися у свiтлi обставин справи та
з урахуванням наступних критерiїв: складнiсть справи, предмет спору, поведiнку заявника та вiдповiдних державних органiв
(«Чиареллi проти Нiмеччини» п.45, «Вергельскiй проти України» п.116, «Аффаре
кюлоти проти Францiї п.23, «Кенiг проти
Нiмеччини» п. 99, «Смирнова проти України» п.66, «Боротюк проти України» п.61,
«Дуклос проти Францiї» п.55).

Слiд окремо вiдзначити особливiсть фiксацiї даної негативної тенденцiї. У частинi
справ складається ситуацiя при якiй порушення принципу розумностi строкiв судового процесу є «триваючим» порушенням,
тобто таким, яке має мiсце в усiх наступних

засiданнях33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 . Звичайно, цей фактор не є єдиним43 , але має значний вплив на те, що тенденцiя ось уже
другий рiк знаходиться в лiдерах негативних тенденцiй. Це, з одного боку, вказує на
наявнiсть проблеми, яка не була усунена за
час судових процесiв 2020 року, а з iншого – на те, що дане порушення є, частково,
«пасивним» тобто суб’єктам порушення не
обов’язково здiйснювати якiсь дiї для здiйснення даного порушення. Бiльш того, скорiше має мiсце бездiяльнiсть (або недостатнiсть здiйснюваних дiй), яка i призводить
до порушення.

1.2. Включення в доказову
базу «сумнiвних»
доказiв
Пiд «сумнiвними» доказами експерти
МТПЛ, в першу чергу, мають на увазi тi докази, якi згiдно з КПК можна розцiнювати
як неприпустимi, наприклад, отриманi, або
наданi суду, з порушенням процесуального
закону. Протягом 2020 року44 спостерiгачi
33

См.Монiторинг справи О. Мельника, О. Крижановського, I. Куника (засiдання 2.06.20)
34
Див. Монiторинг справи О. Мельника, О. Крижановського, I. Куника (засiдання 28.07.20)
35
См.Монiторинг справи Андрiя Татаринцева (засiдання 28.08.2020)
36
См.Монiторинг справи Iгоря Гуменюка та Сергiя
Крайняка (засiдання 23.09.2020)
37
См.Монiторинг кримiнального провадження Тяпкiна Валентина Iвановича (27 листопада 2020
року)
38
См.Монiторинг справи Близнюка I.А., Головкiна А.О., Хлаповского Ю.М. (Засiдання вiд 02
грудня 2020 г.)
39
Див. Монiторинг судового процесу над С. Зiнченко, П. Амброськiним, О. Маринченко, С. Тамтурой, О. Янiшевським (засiдання вiд 17.03.2020)
40
Див. Монiторинг справи О. Мельника, О. Крижановського, I. Куника (засiдання 09.04.20)
41
См.Монiторинг кримiнального провадження
Єфремова Олександра Сергiйовича (засiдання
16.06.2020, 19.06.2020 року)
42
См.Монiторинг справи Олександра Щеголєва
(23.06.20)
43
Iншi причини, з прикладами, докладно описанi
вище
44
У порiвняннi з 2019 кiлькiсть подiбних порушень
збiльшилася

не раз вiдзначали в звiтах факт приєднання
до матерiалiв справи ряду «сумнiвних» доказiв, нерiдко використовувалися i докази,
якi не мали прямого вiдношення до обвинувачення. Експерти МТПЛ припускають,
що надання суду такого роду доказiв може
здiйснюватися з метою затягування процесу, або як спроба максимально розширити
кiлькiсть томiв справи, ускладнюючи її.
Пiд час монiторингу судових засiдань спостерiгачi вiдзначали, що в судi часто надавалися неналежнi докази, нерiдко це робилося з порушенням певних процесуальних
норм, як, наприклад, в цивiльному провадженнi ТОВ «БIОЛ» проти О. Дунаєва, де
замiсть оригiналу оспорюваного договору
суду була надана його копiя, завiрена судом
(в той час як Цивiльний процесуальний кодекс України вказує, що обставини справи,
якi за законом повиннi бути пiдтвердженi
певними засобами доказування, не можуть
пiдтверджуватися iншими засобами доказування). Однак будь-яких документiв, якi
пiдтвердили б слова представника О. Дунаєва про справжнiсть копiї договору, надано
не було45 . У кримiнальному провадженнi
у справi активiста нацiоналiстичної партiї
ВО "Свобода"Сергiя Крайняка суд здiйснив
вибiркове дослiдження та оголошення чотирьох томiв не посвiдчених ксерокопiй документiв, без попередньо вирiшеного питання
щодо їх приєднання до матерiалiв кримiнального провадження. За словами адвоката, судом фактично було змiнено процедуру
i спосiб дослiдження доказiв. Сторона захисту наполягала на тому, що документи,
поданi прокурором, були сфальсифiкованi,
оскiльки вони були оформленi неналежним
чином, однак, були прийнятi судом46 .
У певних процесах (для сторони захисту)
ситуацiя складалася протилежним чином.
Суд не брав до уваги докази адвокатiв (не
вказуючи мотиви) i спирався тiльки на докази обвинувачення. Наприклад, у справi О.
Мельника та iнших, сторона захисту нада45

Див. Монiторинг цивiльного процесу ТОВ
«БIОЛ» проти О. Дунаєва (засiдання 25.02.2020)
46
Див. Монiторинг справи Iгоря Гуменюка та Сергiя Крайняка (засiдання 23.09.2020)
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ла суду докази iншої версiї обставин скоєння злочину (вбивства, у даному випадку),
яка суперечить тiй, що надається стороною
обвинувачення. Але до матерiалiв справи
суд долучив лише невелику частину доказiв, якi надав захист, мотивуючи це тим, що
документи не є належними доказами, тобто такими, якi не належать до даного кримiнального провадження. У данiй ситуацiї
необхiдно вiдзначити позицiю Верховного
суду. В постановi вiд 21.01.2020 р у справi
№ 754/17019/17, зазначено, що наявнiсть
iншої версiї подiй є пiдставою для розумного сумнiву в доказi вини. Суд не може
залишити без уваги ту частину доказiв i
встановлених на їх пiдставi обставин лише
з тiєї причини, що вони суперечать версiї
обвинувачення47,48 . Даний приклад вказує
на те, що принцип «сумнiвностi» доказiв також може бути використаний як iнструмент
для запобiгання включення в доказову базу
альтернативних (офiцiйному звинуваченню)
версiй подiй.
Частково схожа ситуацiя спостерiгалася
в справi А. Китаєва, де клопотання захисту
про тимчасовий доступ до даних оператора мобiльного зв’язку про вхiднi та вихiднi
телефоннi дзвiнки Китаєва i свiдка Туманова було вiдхилено судом, який мотивував
своє рiшення передчаснiстю подання, хоча
в законодавствi такого поняття немає49 .
У справi А. Татаринцева на одному iз засiдань суд не прийняв нiякого рiшення за
клопотанням захисту про визнання очевидно неприпустимими ряду доказiв обвинувачення, але дав прокурору час, щоб встановити обставини, про якi йшла мова в поданому клопотаннi50 . У справi О. Мельника,
О. Крижановського, I. Куника захисники
неодноразово спостерiгали випадки, де стороною обвинувачення до матерiалiв справи
долучалися докази, отриманi з порушенням

процесуальних норм:
- обшук, проведений з недотриманням порядку, встановленого КПК, пiд час якого
вилучили речовi докази51 ;
- прокурором представленi суду речовi докази, якi були «запакованi» Полтавським
апеляцiйним судом, незважаючи на те, що
вказана справа не розглядалася Полтавським апеляцiйним судом, тим бiльше не
дослiджувалися речовi докази в справi. Прокурор не змiг аргументовано пояснити походження упаковки i факту опечатування
апеляцiйним судом доказiв. В ходi дослiдження судом речових доказiв, захист зажадав
здiйснити замiри предметiв, але суд вказав,
що вони не є експертами i не можуть проводити вимiри. З цiєю ж метою, адвокати
заявили клопотання про виклик експертiв
до суду, проте отримали вiдмову52 ;
- адвокат Р. Лазоренко акцентував увагу
спостерiгача на те, що частина доказiв, якi
сторона захисту вважає важливими, не надається адвокатам стороною обвинувачення
для ознайомлення та вивчення. Адвокати
неодноразово заявляли клопотання з метою
зобов’язати прокуратуру надати документи
для ознайомлення, але суд не задовольнив
жодне з них53 ;
- прокурор заявляв клопотання про дослiдження оптичного диска, на якому, за словами державного обвинувачення, зафiксованi
автомобiлi, схожi на автомобiль убитого мера Кременчуга Бабаєва i автомобiля ВАЗ
2108. Але сторона захисту заперечила з приводу залучення даних доказiв до справи з
огляду на їхню очевидну неприпустимiсть.
В першу чергу, адвокати наполягали на невiдомостi джерела отримання iнформацiї,
що знаходиться на диску, а також способу
отримання iнформацiї54 ;
- захист категорично заперечив з приво51

47

Див. Монiторинг справи О. Мельника, О. Крижановського, I. Куника (засiдання 24.06.20)
48
Див. Монiторинг справи О. Мельника, О. Крижановського, I. Куника (засiдання 21.07.20)
49
Див.Монiторинг справи Антона Китаєва (засiдання 19.08.20)
50
Див. Монiторинг справи Андрiя Татаринцева (засiдання 28.08.2020)
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Див. Монiторинг кримiнального провадження О.
Мельника, О.Крижановского, I.Куника (засiдання 30.09.2020)
52
Див.Монiторинг справи О. Мельника, О. Крижановського, I. Куника (засiдання 11,12,13.08.20)
53
Див.Монiторинг справи О. Мельника, О. Крижановського, I. Куника (засiдання 15.09.20)
54
Див. Монiторинг справи О. Мельника, О. Крижановського, I. Куника (засiдання 12.03.20)

ду залучення до справи доказiв прокурора
пов’язаних з тимчасовим доступом до речей
i документiв, вказавши, що слiдчий отримав
цi документи, не маючи на це повноважень.
Тимчасовому доступу завжди передує вiдповiдний дозвiл слiдчого суддi55 ;
- захист заявляв про те, що деякi визначення слiдчих суддiв про тимчасовий доступ
до iнформацiї про з’єднання абонентiв мобiльного зв’язку, вiдповiдних протоколiв i
оптичних дискiв не були вiдкритi обвинуваченим i адвокатам. У зв’язку з тим, що на
їх пiдставi було складено протокол i отриманий оптичний диск, всi перерахованi докази
є недопустимими.
Незважаючи на заяви сторони захисту
про неможливiсть подальшого дослiдження
подiбних документiв, суд продовжив розглядати данi з оптичного диска. Таке рiшення
було мотивоване тим, що хоча визначення
слiдчих суддiв не були вiдкритi, дослiдження протоколу i диска можливе, оскiльки
останнi вiдкривалися сторонi захисту56 . Перерахованi вище приклади дають можливiсть оцiнювати таку поведiнку суду як неприпустиму i упереджену.
Також, у провадженнях А. Татаринцева57
i Є. Сагайдака58 спостерiгачi вiдзначали, що
захист акцентував увагу на тому, що такий
доказ як протокол затримання пiдозрюваного, який був складений з порушеннями
норм КПК, не можна вважати допустимим.
У кримiнальному провадженнi у справi
про вбивство активiстки К. Гандзюк захист
вважає, що всi зiбранi пiсля 2 листопада
2018 року докази є недопустимими, оскiльки
розслiдування здiйснювалося неналежним
органом59 . У цiй ж справi сторона захисту
зазначила, що прокурор має схильнiсть са-

мостiйно встановлювати певнi факти у справi, що є прямим порушенням чинного КПК
України, згiдно з яким факти в кримiнальному провадженнi встановлюються вироком
суду, а до винесення вироку, всi данi, наведенi стороною обвинувачення, вважаються
обставинами, якi повиннi бути доведенi i
перевiренi судом60 .
Цiкава ситуацiя спостерiгалася у справi
про вбивство журналiста П. Шеремета, де
прокурор, при вирiшеннi питання запобiжного заходу, говорив про експертизу вiдеоматерiалiв з камер вiдеоспостереження,
яка встановила зрiст вбивць, а пiсля того
як захист почав використовувати цi данi
для пiдтвердження невинуватостi пiдозрюваних, так як зрiст пiдозрюваних вiдрiзняється приблизно на 10 см, прокурор висловився наступним чином: отримано висновок
про те, що зрiст людей взагалi неможливо
встановити при ходьбi i експерт не визначив навiть приблизний зрiст. Спостерiгачi
МТПЛ акцентували увагу на тому, що єдиним доказом, яким оперував прокурор була
саме ця експертиза61 .
Хоч стаття 6 Європейської конвенцiї гарантує право на справедливий судовий розгляд, вона не встановлює нiяких правил щодо допустимостi доказiв як таких, тож, в
першу чергу, це пiдлягає регулюванню вiдповiдно до нацiонального законодавства. Питання, на яке ЄСПЛ вважає за необхiдне
вiдповiсти, полягає в тому, чи був розгляд
в цiлому справедливим, включаючи спосiб
отримання доказiв. Це включає розгляд можливої «незаконностi» способу отримання
доказiв i, якщо мова йде про порушення iншого права62 , характеру встановленого порушення («ПГ i ДжХ проти Сполученого
Королiвства», п. 76, «Хеглас проти Чехiї» п
55
Див. Монiторинг справи О. Мельника, О. Крижа- . 89-92, «Бочан проти України» п.78, «Телновського, I. Куника (засiдання 20.05.20)
фнер проти Австрiї» п. 15).
56
Див. Монiторинг справи О. Мельника, О. КрижаПевнi принципи, що стосуються поняття
новського, I. Куника (засiдання 21.05.20)
57
Див. Монiторинг справи Андрiя Татаринцева (за- «справедливий судовий розгляд» випливасiдання 03.09.2020)
Див. Монiторинг кримiнального провадження Сагайдака Євгена Сергiйовича (засiдання 08 грудня 2020 року)
59
Див. Монiторинг кримiнального провадження
Мангера Владислава Миколайовича, Левiна Олексiя Олексiйовича (засiдання 03.11.2020)
58

60

Див. Монiторинг кримiнального провадження Мангера В.Н., Левiна О.О. (Засiдання
04.12.2020)
61
Див. Досудове розслiдування у справi Шеремета
(судовi засiдання лютий 2020 року)
62
згiдно з Європейською конвенцiєю
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ють з вимоги «рiвностi сторiн» в сенсi «справедливого балансу» мiж сторонами. Вiдносно судових розглядiв, «рiвнiсть сторiн» має
на увазi розумну можливiсть, надану кожнiй сторонi, подати свою справу – включаючи докази – в умовах, якi не ставлять її
в суттєво невигiдне становище по вiдношенню до свого супротивника («Домбi Бехеер
Б.В. проти Нiдерландiв » п.33, «Фуше проти Францiї» п.34, «Авотiньш проти Латвiї»,
п.119).
Тим не менш, позицiя ЄСПЛ передбачає,
що для дотримання принципу справедливого судового розгляду, докази повиннi бути
представленi на публiчному слуханнi у присутностi обвинуваченого з метою змагальної
аргументацiї. У разi, якщо неможливiсть допитати свiдкiв або провести їх допит пояснюється їх вiдсутнiстю, влада повинна вжити
необхiдних зусиль для забезпечення їх присутностi. Нарештi, обвинувальний вирок не
повинен грунтуватися виключно або вирiшальним чином на показах свiдка, якого
обвинувачений не мав можливостi допитати
нi пiд час слiдства, нi в судi («Бонев проти
Болгарiї» п.43, «Аль-Кавайе i Тахера проти Сполученого Королiвства» п.120, «Бочан
проти України» п.78).

1.3. Неправильне
використання та/або
iгнорування практики
ЄСПЛ
У 2020 роцi спостерiгачi МТПЛ частiше
стикалися з некоректним використанням
та/або iгноруванням практики ЄСПЛ. Дана тенденцiя, зафiксована ще у 2018 роцi,
не потрапила в список основних негативних
тенденцiй доповiдi 2019 року, але, на жаль,
повернулася в цей список у 2020 роцi.
У справi О. Мельника, О. Крижановського, I. Куника спостерiгачi неодноразово вiдзначали повне iгнорування двох рiшень ЄСПЛ конкретно по данiй справi. Так,
ЄСПЛ розглянувши всi наявнi матерiали,
вважає що в цiй справi тривалiсть досудового утримання пiд вартою заявникiв була
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надмiрною, але суддi Гадяцького районного
суду i далi постiйно продовжували запобiжний захiд обвинуваченим63,64,65 . Така ситуацiя, з навмисним iгноруванням рiшень
ЄСПЛ, суперечить правозастосовчiй практицi.
Також, у цiй справi зазначалося, що у клопотаннi про продовження запобiжного заходу, сторона обвинувачення некоректно цитувала рiшення ЄСПЛ i нiяк не пов’язувала
таке цитування зi своїми доводами. Наприклад, на одному iз засiдань, прокурор послався на § 58 рiшення ЄСПЛ у справi «Бекчiев проти Молдови», вказавши, що ризик втечi оцiнюється в контекстi чинникiв,
пов’язаних з характером, моральнiстю, мiсцем проживання, родом занять, майновим
становищем, сiмейними зв’язками i усiма видами зв’язкiв в країнi. Однак, у цьому ж
рiшеннi i в цьому ж параграфi, ЄСПЛ вказав, що очiкування суворого вироку i вага
доказiв можуть бути доречними, але вони
не є вирiшальними, i можливiсть отримання гарантiй може бути використана для
компенсацiї будь-якого ризику66 .
Пiд час монiторингу справи А. Татаринцева зазначалося iгнорування судом практики
ЄСПЛ на яку посилалися адвокати, а саме,
коли захист подавав клопотання про змiну
запобiжного заходу для обвинуваченого, суд
вiдмовив у його задоволеннi, не взявши до
уваги згаданi параграфи рiшень ЄСПЛ67 . З
подiбними ситуацiями спостерiгачi МТПЛ
неодноразово зiштовхувалися i в справах
Н. Кулiш68,69,70,71 , С. Сорокiна i В. Сорокi63

Див. Монiторинг справи О. Мельника, О. Крижановського, I. Куника (засiдання 12.02.20)
64
Див. Монiторинг справи О. Мельника, О. Крижановського, I. Куника (засiдання 8.04.20)
65
Див. Монiторинг справи О. Мельника, О. Крижановського, I. Куника (засiдання 28.07.20)
66
Див. Монiторинг справи О. Мельника, О. Крижановського, I. Куника (засiдання 2.06.20)
67
Див. Монiторинг справи Андрiя Татаринцева (засiдання 03.09.2020)
68
Див. Монiторинг справи Кулiш Наталiї Iгорiвни
(засiдання 17.02.2020)
69
Див. Монiторинг справи Кулiш Наталiї Iгорiвни
(засiдання 06.03.2020)
70
Див. Монiторинг справи Кулiш Наталiї Iгорiвни
(засiдання 26.03.2020)
71
Див. Монiторинг справи Кулiш Наталiї Iгорiвни

на72,73 , I. Поповської74 , де спостерiгачi фiксували повне iгнорування судом практики
ЄСПЛ, на яку посилалася сторона захисту.
Iгнорування практики ЄСПЛ також фiксувалося в справах Назара Дубенського,
Дмитра Куриленко та Iгоря Iгнатова. Згiдно зi статтею 46 Європейської конвенцiї,
держави, якi пiдписалися пiд нею, взяли на
себе зобов’язання виконувати остаточнi рiшення ЄСПЛ по будь-якiй справi, в якiй
вони виступають сторонами. За заявою Комiсара з прав людини Ради Європи Нiла
Муйджнiекса, авторитет i ефективнiсть системи захисту прав людини, заснованої на
Європейськiй конвенцiї, порушується тодi,
коли органи державної влади не виконують
повноцiнно постанови ЄСПЛ. А тривале невиконання постанов ЄСПЛ є викликом авторитету самого суду i, як наслiдок, всiй правовiй системi, заснованiй на Європейськiй конвенцiї75 . Основне завдання по обов’язковому
застосуванню практики ЄСПЛ українська
держава покладає на нацiональнi суди (Закон України «Про використання рiшень та
застосування практики Європейського суду з прав людини»), вказуючи, що суди зобов’язанi застосовувати при розглядi справ
Європейську конвенцiю i практику ЄСПЛ
як джерело права (стаття 17). Незважаючи
на це, ЄСПЛ повторює, що саме на державу покладено обов’язок пiклуватися про
те, щоб остаточнi рiшення, винесенi проти її
органiв, установ або пiдприємств, що перебувають у державнiй власностi або контролюються державою, виконувалися вiдповiдно
до зазначених вимог Європейської конвенцiї.
Держава несе вiдповiдальнiсть за виконання остаточних рiшень, якщо чинники, якi
затримують або перешкоджають їх повно(засiдання 21.05.2020)
Див. Монiторинг справи Сорокiна Сергiя Володимировича, Сорокiна Володимира Вiкторовича
(засiдання 30.04.2020)
73
Див. Монiторинг справи Сорокiна Сергiя Володимировича, Сорокiна Володимира Вiкторовича
(засiдання 22.06.2020)
74
Див. Монiторинг справи Поповської Iнни Петрiвни (засiдання 24.06.2020)
75
Див. https://www.coe.int/ru/web/commissioner//non-implementation-of-the-court-s-judgmentsour-shared-responsibility
72

му i своєчасному виконанню, знаходяться в
межах контролю органiв влади («Смирнов
проти України» п.54).
Бiльш того, у рiшеннi по справi
"ТОВ"Базальт-Iмпекс
"проти
України"(п. 22-26) ЄСПЛ виявляє свою тривогу
щодо того, що, незважаючи на чiткi
положення статтi 17 Закону України «Про
виконання рiшень та застосування практики Європейського суду з прав людини»,
Верховний Суд проiгнорував висновки
ЄСПЛ викладенi в рiшеннi по iншiй справi
– «Сокуренко i Стригун проти України»,
яке на час провадження у справi заявника
вже було переведено на українську мову
i надруковано в офiцiйному юридичному
виданнi. Таким чином, ЄСПЛ заявило, що
не бачить причин, якi виправдовували б
вiдхiд нацiонального суду вiд колишньої
прецедентної практики ЄСПЛ, коли фактичнi та правовi обставини iдентичнi
обставинам, вже розглянутим ЄСПЛ
ранiше в постановах по iнших справах.

1.4. Порушення права на
захист
Принцип справедливого судового розгляду
включає в себе, у тому числi, право на захист. Дане право гарантується як внутрiшнiм законодавством, так i мiжнародними
нормами. Його слiд вiдносити до основоположних прав, зокрема, в кримiнальному
процесi.
Нерiдко спостерiгачами зазначалося, що
пiдозрюваним /обвинуваченим i їхнiм захисникам не надаються матерiали справи для
ознайомлення, що є прямим порушенням
права на захист, наприклад, така ситуацiя
спостерiгалася у справi про вбивство журналiста П. Шеремета76 . У справi генерала
СБУ О. Щеголева, захисник стверджував,
що не може ознайомитися з документами,
якi є доказами невинуватостi пiдзахисного,
при тому, що на руках у нього був допуск до
державної таємницi, який вiн отримав вiд
76

Див. Досудове розслiдування у справi Шеремета
(судовi засiдання лютий 2020 року)
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уповноважених органiв77 . Також, пiд час
монiторингу справи О. Мельника та iнших
неодноразово спостерiгалася ситуацiя, коли
адвокати подавали клопотання i просили
суд зобов’язати прокуратуру надати їм для
ознайомлення безлiч важливих для справи доказiв, але суд не задовольнив жодне з
них78 .
Неодноразово суд невмотивованим рiшенням вiдмовляв сторонi захисту в задоволеннi рiзного роду клопотань, у той час як
клопотання сторони обвинувачення приймалися. На цьому наголошувалося, наприклад,
у справi А. Китаєва, де протягом усього
судового процесу, судом не було задоволено жодного клопотання захисту, при цьому
всi клопотання обвинувачення судом були
прийнятi79 . У справi О. Мельника не можна
не вiдзначити, того, що порушення права
на захист мало мiсце i тодi, коли сторона
обвинувачення залучала докази невiдомого
походження i на заперечення адвокатiв щодо їх неприпустимостi, неможливостi дослiдження через те, що сторонi захисту вони не
вiдкривалися або ж на прохання про притягнення фахiвця на час дослiдження доказiв
у справi, колегiя суддiв вiдмовляла в задоволеннi клопотання без аргументацiї рiшення80,81,82 . Грубе порушення в цiй же справi
було вiдзначено, коли сторона захисту хотiла долучити до матерiалiв справи докази,
якi вказують на iншу версiю подiй скоєння
вбивства, що вiдрiзняється вiд тiєї, яка надається стороною обвинувачення, але суд
долучив до справи не всi докази i мотивував
свої дiї тим, що документи не є належними
доказами, тобто такими, що не належать
до даного кримiнального провадження. Ще
раз нагадаємо щодо справедливої сатисфа77

Див. Монiторинг справи Олександра Щеголева
(засiдання 18.08.20)
78
Див. Монiторинг справи О. Мельника, О. Крижановського, I. Куника (засiдання 15.09.20)
79
Див. Монiторинг справи Антона Китаєва (засiдання 19.08.20)
80
Див. Монiторинг справи О. Мельника, О. Крижановського, I. Куника (засiдання 11,12,13.08.20)
81
Див. Монiторинг справи О. Мельника, О. Крижановського, I. Куника (засiдання 21.05.20)
82
Див. Монiторинг справи О. Мельника, О. Крижановського, I. Куника (засiдання 12.03.20)
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кцiї Верховного Суду вiд 21.01.2020 року у
справi № 754/17019/17, в якiй зазначено, що
наявнiсть iншої версiї подiй є пiдставою для
розумного сумнiву в доказi вини83,84 .
У справi А. Лесика пiд час дослiдження
судом наданого вiдеофайлу було чiтко чути, як спiвробiтники СБУ перешкоджали
спробi обвинуваченого вийти з будiвлi до
свого адвоката, через те, що вiн вiдмовився пiдписувати деякi документи85 . Схожа
ситуацiя мала мiсце i в справi Ю. Россошанського, де пiд час дослiдження протоколу i вiдеозапису допиту, захисник звернув
увагу на те, що пiд час цiєї процесуальної
дiї вiдсутнiй адвокат Центру надання безоплатної вторинної правової допомоги, який
зобов’язаний був прибути для захисту пiдозрюваного. Згiдно ч. 1 ст. 52 Кримiнального
процесуального кодексу України, участь захисника є обов’язковою у кримiнальному
провадженнi щодо особливо тяжких злочинiв. Також, адвокат Ю. Россошанського вказав на те, що в цьому процесi двiчi проводилися манiпуляцiї з полiграфом, але в матерiалах справи ця iнформацiя вiдсутня, що
знову ж таки, порушує право на захист86 .
Одним з рiзновидiв порушення права на
захист можна назвати залучення захисту з
числа адвокатiв Регiонального центру безоплатної вторинної правової допомоги при
тому, що у обвинувачених/пiдозрюваних був
адвокат за договором. Наприклад в справi Є.
Анiсiмова, де через карантиннi заходи його
адвокат не мав можливостi приїхати в iнше
мiсто на засiдання, заздалегiдь подавши вiдповiдне клопотання, суд прийшов до висновку про доцiльнiсть залучення «державного
захисника», незважаючи на те, що обвинувачений був категорично проти87,88 . У справi
83

Див. Монiторинг справи О. Мельника, О. Крижановського, I. Куника (засiдання 24.06.20)
84
Див. Монiторинг справи О. Мельника, О. Крижановського, I. Куника (засiдання 21.07.20)
85
Див. Монiторинг справи за обвинуваченням Лесика Андрiя Анатолiйовича (30.01.2020г.)
86
Див. Монiторинг справи Юрiя Россошанського
(засiдання вiд 03.06.2020)
87
Див. Монiторинг справи Анiсiмова Є.А та iнших
(засiдання 16.04.2020)
88
Див. Монiторинг справи Є. Анiсiмова, Гречковського А.А., Бондаренко Є.В. (Засiдання

О. Фiльцева спостерiгачi вiдзначали, що суд
прийняв рiшення про призначення Олександру Фiльцеву адвоката з Центру надання
безоплатної вторинної правової допомоги –
В. Бащука, всупереч бажанню самого обвинуваченого, при тому, що О. Фiльцев також
мав захисникiв за договором, якi не змогли прибути з iншого мiста в суд через те,
що про заплановане засiдання суд повiдомив адвокатiв тiльки за три години до його
початку89 . Такi дiї суду прямо порушують
ст. 59 Конституцiї України, де передбачено,
що кожен має право на правову допомогу i
вiльний вибiр захисника своїх прав.
Згiдно з пунктом 3 (с) статтi 6 Європейської конвенцiї, кожен обвинувачений у вчиненнi кримiнального правопорушення має
право захищати себе особисто або за допомогою обраного на власний розсуд захисника.
ЄСПЛ наполягає на тому, що право кожного обвинуваченого у вчиненнi кримiнального правопорушення на ефективний захист
адвоката є однiєю з фундаментальних характеристик справедливого судового розгляду
(«Ханжевацкi проти Хорватiї» п.21). Для
того, щоб право на справедливий судовий
розгляд залишалося досить «практичним i
ефективним», пункт 1 статтi 6 вимагає, щоб
доступ до адвоката надавався з моменту першого допиту пiдозрюваного полiцiєю, якщо
тiльки в свiтлi конкретних обставин кожної
справи не буде продемонстровано наявнiсть
вагомих причин для обмеження цього права
(«Колу проти Туреччини» п.51, «Дайанан
проти Туреччини» п.п.31-32, «Пiщальнiков
проти Росiї» п.67). Проте, на думку ЄСПЛ,
право на захист включає в себе не тiльки
право на отримання юридичної допомоги, а
й право бути присутнiм особисто i, якщо це
необхiдно, на ефективне спостереження90
за процесом. Такi права маються на увазi в самому поняттi змагальної процедури
(«Лагерблом проти Швецiї» п.49).
ЄСПЛ у своїх рiшеннях неодноразово вказує на те, що Європейська конвенцiя пе-

редбачає право кожного обвинуваченого у
вчиненнi кримiнального правопорушення на
ефективний захист адвоката, офiцiйно призначеного в разi необхiдностi, що також є
однiєю з фундаментальних характеристик
справедливого судового розгляду («Галстян
проти Вiрменiї» п.89 , «Салдуз проти Туреччини» п.51, «Кромбi проти Францiї» п.89,
«Дайанан проти Туреччини» п.30). Так як
Європейська Конвенцiя покликана гарантувати не права, якi є теоретичними або
iлюзорними, а права, якi є практичними i
ефективними, призначення захисника має
гарантувати надання ефективної допомоги,
яку вiн може надати обвинуваченому. Бiльш
того, Європейська конвенцiя говорить саме
про «допомогу», а не про «призначення».
Слiд зазначити, що саме призначення адвоката державою не забезпечує ефективну допомогу, оскiльки адвокат, призначений для
цiлей юридичної допомоги, може ухилятися
вiд своїх обов’язкiв. Якщо влада повiдомлена про ситуацiю, вона повинна або замiнити
захисника, або змусити його виконати свої
зобов’язання («Артiко проти Iталiї» п.33;
«Сiйрак проти Росiї» п.27).

На етапi судового розгляду справи типовим для України порушенням є вiдсутнiсть
у сторони захисту можливостi ознайомитися з матерiалами провадження, що може
iстотно порушити право на захист i принцип змагальностi. Вищi судовi iнстанцiї систематично переглядають рiшення судiв на
пiдставi такої проблематики, проте питання залишається актуальним. Як передбачають рiшення ЄСПЛ, вiдповiдно до принципу рiвностi сторiн, як однiєю з рис ширшої
концепцiї справедливого судового розгляду,
кожнiй сторонi повинна бути надана розумна можливiсть представити свою справу в
умовах, якi не ставлять її в невигiдне або
скрутне становище порiвняно з опонентом
(«Руїз-Матеос проти Iспанiї» п.63). Вiдмова обвинуваченому в доступi до матерiалiв
справи, тим бiльше, коли його iнтереси не
представляє адвокат, є iстотним обмежен18.05.2020 р)
ням права на справедливий судовий розгляд,
89
Див. Монiторинг справи Олександра Фiльцева
з огляду на порушення принципу рiвностi
(засiдання 22-23.07.2020)
90
з боку обвинуваченого
сторiн i обмеження права на захист, яке воно
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спричинило («Махфi проти Францiї» п.26,
«Фуше проти Францiї», п.п.27, 34).
ЄСПЛ нагадує, що стаття 6 пункт 3 (b)
Європейської конвенцiї гарантує обвинуваченому також «достатнiй час i можливостi
для пiдготовки свого захисту» i, отже, передбачає, що поняття захисту вiд його iменi
може мiстити все, що є «необхiдним» для
пiдготовки до основного слухання («Галстян
проти Вiрменiї» п.88). Обвинувачений повинен мати можливiсть належним чином
органiзувати свiй захист, без обмеження можливостi надати всi вiдповiднi аргументи
захисту в судi i, таким чином, вплинути на
результат судового розгляду. Крiм того, права належнi всiм, кому пред’явлено обвинувачення в скоєннi злочину, повиннi включати
можливiсть ознайомитися, з метою пiдготовки свого захисту, з результатами розслiдування, проведеного протягом всього розгляду.
Питання про достатнiсть часу i можливостей, що надаються обвинуваченому, повинен оцiнюватися в свiтлi обставин кожного
конкретного випадку («Тарасов проти України» п.88).

1.5. Автоматичне
продовження тримання
пiд вартою

3) незаконний вплив на потерпiлого, свiдка, iншого пiдозрюваного, обвинуваченого,
4) незаконний вплив на експерта, спецiалiста в цьому ж кримiнальному провадженнi;
5) перешкоджання кримiнальному провадженню iншим чином;
6) вчинення iншого злочину або продовження вчинення злочину, в якому пiдозрюється чи обвинувачується особа.
Зокрема, подiбне було вiдзначено спостерiгачами в справi I.Лозинського та iнших, де
однаковi ризики заявлялися по вiдношенню
до всiх обвинувачених, а їх було четверо91,92 ,
також в справi Р. Дубiневича93 , в справi Г.
Радутного94 i iнших справах95 . У справi Н.
Кулiш, суд в своїй ухвалi не назвав нiяких
аргументiв для продовження термiну тримання пiд вартою, але клопотання прокурора
задовольнив96 .
Прокуратура нерiдко аргументувала свою
позицiю виключно тяжкiстю злочинiв. Наприклад, у справi В. Тяпкiна97 , в справi С.
Козака та iнших, в справi I. Близнюка та
iнших98 . У справi Р. Дубiневича в рiшеннi
суду, в якому продовжувався запобiжний
91

Дане порушення вперше проявилося досить
масштабно, щоб говорити про наявнiсть негативної тенденцiї, саме в 2020 роцi. Спостерiгачi незалежно один вiд одного фiксували
його в рiзних судових процесах.
У бiльшостi кримiнальних проваджень обгрунтування стороною обвинувачення необхiдностi продовження запобiжного заходу у
кожному клопотаннi по конкретнiй справi
обмежувалося тiльки ризиками, передбаченими ст. 177 КПК України. При цьому новi
обставини, пiдкрiпленi доказами, не називалися.
До таких офiцiйних ризикiв вiдносяться:
1) ризик переховуватися вiд органiв досудового розслiдування та/або суду;
2) знищення доказiв;
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См.Монiторiнг справи Лозiнського Iгоря Миколайовича, Кошеварова Євгена Васильовича, Пiвня
Вадима Степановича, Затворского Романа Богдановича (засiдання 10.04.2020)
92
Див. Монiторинг справи Лозiнського Iгоря Миколайовича, Кошеварова Євгена Васильовича,
Пiвня Вадима Степановича, Затворского Романа
Богдановича (засiдання 28.05.2020)
93
Див. Монiторинг кримiнального провадження Дубiневича Романа Анатолiйовича 12.05.2020 року
94
Див. Монiторинг кримiнального провадження Радутного Григорiя В’ячеславовича, Гончара Вiталiя Валерiйовича, Шморгуна Сергiя Iвановича
(01.04.2020)
95
Див. Монiторинг кримiнального провадження Козака С.С., Миткалик В.А., Гуменюк М.Д., Гурко
А.Ф. (Засiдання 24.04.20)
96
Див. Монiторинг справи Кулiш Наталiї Iгорiвни
(засiдання 21.05.2020)
97
Див. Монiторинг кримiнального провадження Тяпкiна В.I. (Засiдання 1.04.20)
98
Див. Монiторинг кримiнального провадження за
обвинуваченням Близнюка I.А., Головкiна А.О,
Хлаповского Ю.М. (02 липня 2020 року)

захiд, використовувалися наступнi факти:
звинувачення у скоєннi особливо тяжкого
злочину, можливiсть незаконного впливу з
боку обвинуваченого на свiдкiв i потерпiлих
у справi. Такi аргументи використовувалися
в першому рiшеннi суду про продовження
строкiв тримання пiд вартою i протягом
одного року залишалися незмiнними99 .
Ситуацiя, в якiй сторона обвинувачення
клопотала про продовження запобiжного заходу, при цьому дублюючи ранiше названi
ризики i не пiдкрiплюючи їх новими доказами спостерiгалася в справi О. Волкова100 , Ю.
Россошанського101 , I. Шурмана102 , I. Близнюка та iнших103 , а також неодноразово
зазначалося в кримiнальному провадженнi
В. Тяпкiна104,105 .
Також, в справi I. Близнюка та iнших пiд
час розгляду питання про продовження запобiжного заходу, суд вказав, що фактичнi
обставини iнкримiнованих обвинуваченим
злочинiв, якi свiдчать про їх пiдвищеної суспiльної небезпеки, в сукупностi з вагою
можливого покарання i даними про їх особистостi, спростовують доводи захисту про
недоведенiсть i необгрунтованiсть ризикiв,
передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України106 .
Пiд час монiторингу справи С. Атрощенко та iнших спостерiгачi вiдзначали, що суд
iнiцiював розгляд питання про продовження
запобiжних заходiв через заплановану вiдпустку суддiв, незважаючи на те, що на той
99

Див. Монiторинг кримiнального провадження Дубiневича Романа Анатолiйовича (22 грудня 2020
року)
100
Див. Монiторинг справи Олександра Волкова (засiдання 03.04.20)
101
Див. Монiторинг кримiнального провадження
Юрiя Россошанського (засiдання вiд 22 жовтня
2020 року)
102
Див. Монiторинг справи Шурмана Iвана Володимировича (засiдання вiд 03.11.2020)
103
Див. Монiторинг справи Близнюка I.А., Головкiна А.О., Хлаповского Ю.М. (Засiдання вiд 02
грудня 2020 г.)
104
Див. Монiторинг кримiнального провадження Валентина Тяпкiна (16.07.2020)
105
Див. Монiторинг кримiнального провадження Тяпкiна Валентина Iвановича (27 листопада 2020
року)
106
Див. Монiторинг кримiнального провадження
Близнюка I.А., Головкiна А.О, Хлаповского
Ю.М. (Засiдання 10.08.2020)

момент питання продовження розглядався
лише мiсяць тому. Позицiя суду залишалася
незмiнною. Суд, не обґрунтовуючи, посилався на те, що ризики не зникли i продовжують iснувати107 . Також, передчасна подача
клопотання про продовження запобiжного
заходу вiдзначалася i в справi М. Войтенко i iнших, крiм того, новi обставини через
якi з’явилася б необхiднiсть продовжувати
утримання пiд вартою були вiдсутнi108 .
У справi О. Мельника, О. Крижановського, I.Куника експерти МТПЛ вiдзначали
той факт, що клопотання про продовження
запобiжного заходу мотивується обставинами, не передбаченими законом, а саме, прокурор стверджував, що позицiя захисту О.
Крижановського узгоджена з iншими обвинуваченими та має ознаки «процесуальної
диверсiї». Суд, в свою чергу, не давав цьому
оцiнку, що може свiдчити про згоду iз обвинуваченням в «процесуальнiй диверсiї» з
боку адвокатiв. У той же час, iснує небезпiдставне побоювання, що в даному провадженнi не виконується завдання кримiнального
процесу в контекстi забезпечення прав, свобод i законних iнтересiв учасникiв процесу,
в тому числi в частинi обґрунтування передбачених КПК пiдстав для продовження
тримання пiд вартою109,110 .
За змiстом статтi 5 Європейської конвенцiї, незважаючи на право на свободу та особисту недоторканнiсть, особа може бути позбавлена волi у визначених законом випадках, у т.ч. у разi законного затримання або
взяття пiд варту, спрямоване на те, щоб
вона [особа] постала перед компетентним
органом на пiдставi обґрунтованої пiдозри
у вчиненнi нею правопорушення, або якщо
є розумнi пiдстави вважати за необхiдне запобiгти вчиненню нею правопорушення чи
107

Див. Монiторинг кримiнального провадження
Атрощенко С. П., Золотарьова О.В., Кобаки I.
В. (засiдання 13.03.20)
108
Див. Монiторинг кримiнального провадження
Войтенко М. С., Плавака А. Д., Косолапи А. П.,
Богайчука Р. В, Сидорука В. М. (20 листопада
2020 року)
109
Див. Монiторинг справи О. Мельника, О. Крижановського, I. Куника (засiдання 09.04.20)
110
Див. Монiторинг справи О. Мельника, О. Крижановського, I. Куника (засiдання 19.11.2020)
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її втечi пiсля його здiйснення (п.1 (с) статтi
5). Проте, згiдно з п. 3 цiєї ж статтi, кожен,
заарештований або ув’язнений, має право
на звiльнення до суду пiд умовою гарантiї
його явки в суд.
ЄСПЛ, беручи за основу в своїх рiшеннях Європейську конвенцiю, вказує, що для
того, щоб позбавлення волi не вважалося
свавiльним в розумiннi п.1 статтi 5, одного
лише факту, що дана мiра застосовується
вiдповiдно до нацiонального законодавства –
недостатньо, вона повинна бути необхiдною
за даних обставин. А обгрунтування будьякого перiоду позбавлення волi – незалежно
вiд того наскiльки коротким вiн є – має бути
переконливо доведеним державними органами («Нiколова проти Болгарiї» п. 58, «Тимошенко проти України» п. 265-266, «Корбан проти України» п. 137 , «Бойченко проти Молдови» п. 142-144). Обгрунтування,
якi вважалися такими, що «вiдносяться до
справи» i є «достатнiми» причинами (крiм
наявностi розумної пiдозри) в прецедентнiй
практицi ЄСПЛ, включали такi пiдстави, як
небезпека втечi, небезпека чинення тиску на
свiдкiв або можливiсть спотворення доказiв,
ризик змови, ризик повторного вчинення
злочину, ризик виникнення громадських заворушень i необхiдностi захисту укладеного
(«Бузаджi проти Республiки Молдова» п.88,
«Бекчiев проти Молдови» п.57).
ЄСПЛ неодноразово зiштовхувався з ситуацiєю, коли нацiональний суд в першiй
постановi про взяття особи пiд варту вказував на серйознiсть звинувачень щодо цiєї
особи i на ризик його ухилення вiд слiдства. Надалi прокурори i суди, продовжуючи строк тримання пiд вартою, часто не приводять обґрунтувань своїх рiшень, а лише
посилаються на вiдповiднiсть ранiше обраного запобiжного заходу. У своїх рiшеннях
ЄСПЛ наполягає на тому, що обмеження
судом простою констатацiєю того, що ранiше призначена мiра запобiжного заходу
була правильною протягом дослiджуваного перiоду, недостатньо. Згiдно п. 3 статтi
5 пiсля закiнчення певного часу одне лише iснування обґрунтованої пiдозри перестає бути пiдставою для позбавлення волi
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i судовi органи зобов’язанi привести iншi
пiдстави для триваючого тримання пiд вартою. До того ж такi пiдстави мають бути
чiтко вказанi нацiональними судами («Бузаджi проти Молдови» п.122, «Борисенко
проти України» п.50, «Лабiта проти Iталiї»
п.153, «Харченко проти України» п.80-81,
«Баришiвський проти України» п.67-68). Небезпека того, що обвинувачений може переховуватися вiд правосуддя, повинна бути
оцiнена з посиланням на ряд iнших вiдповiдних факторiв, якi можуть або пiдтвердити
iснування небезпеки втечi, або зробити її
настiльки незначною, що вона не може служити виправданням утримання пiд вартою
до суду («Бекчiев проти Молдови» п.58).
Однак, якщо потреби слiдства згадуються
тiльки в загальнiй i абстрактнiй формi, їх
недостатньо, щоб виправдати продовження
тримання пiд вартою («Клоот проти Бельгiї» п.44).
Бiльш тривале тримання пiд вартою також може бути обгрунтовано в кожному
конкретному випадку тiльки за умови, що
є конкретнi ознаки справжньої необхiдностi забезпечення iнтересiв суспiльства, якi,
незважаючи на презумпцiю невинуватостi,
переважують принцип поваги свободи особистостi («Кудла проти Польщi» п.114).
ЄСПЛ також пiдкреслює, що вiдповiдно
до п.3 статтi 5 Європейської конвенцiї влада,
вирiшуючи чи варто звiльнити особу або затримати її, зобов’язана розглянути альтернативнi заходи щодо забезпечення її явки до
суду. Дiйсно, це положення проголошує не
тiльки право на «судовий розгляд в розумнi
строки або звiльнення пiд час провадження», але також встановлює, що «звiльнення
може бути обумовлене гарантiями явки в
суд» («Ярзiнскiй проти Польщi» п.44).
Крiм цього, на думку ЄСПЛ, заарештованi або затриманi особи мають право на перегляд процесуальних i матерiально-правових
умов, якi необхiднi для «законностi» позбавлення їх волi (з точки зору Європейської
конвенцiї). I хоча п.4 статтi 5 Конвенцiї не
зобов’язує суддю, який розглядає апеляцiю
на утримання пiд вартою, розглядати всi
аргументи, що мiстяться в доводах особи,

яка подає скаргу, її гарантiї будуть позбавленi сенсу, якщо суд, спираючись на нацiональне законодавство та практику, може
розглядати тi, що не стосуються справи або
iгнорувати конкретнi факти, на якi посилається затриманий i якi можуть поставити
пiд сумнiв iснування умов, необхiдних для
«законностi» позбавлення волi в розумiннi
Європейської конвенцiї («Нiколова проти
Болгарiї» п.58, 61).
Вiдсутнiсть належної аргументацiї для
продовження строкiв тримання пiд вартою
– загальна проблема всiєї судової системи
України. Якщо ризики дiйсно продовжують
iснувати, обвинуваченому повинен бути продовжений запобiжний захiд, однак i обвинувачений, i громадськiсть (на iнтереси якої
нерiдко посилається суд в своїх ухвалах)
має право не тiльки чiтко розумiти про якi
конкретнi ризики йдеться, а й оцiнити обґрунтованiсть даних ризикiв. Питання продовження запобiжного заходу повинне розглядатися на пiдставi iндивiдуальних даних
кожної справи, i вони повиннi вiдображатися в судовому рiшеннi. Однак, як правило,
ми бачимо лише загальнi формулювання,
що переходять зi справи в справу, з одного судового рiшення в iнше судове рiшення.
Представники МТПЛ стурбованi ставленням органiв прокуратури до продовження
строкiв тримання пiд вартою. У клопотаннях обвинувачення часто вiдсутнi посилання на факти самої справи, аргументацiя
зводиться до загальних формулювань.

фiксованих спостерiгачами в 2020 роцi порушень. Серед таких порушень найчастiше
зустрiчалися:
а) Тортури та принижуюче людську гiднiсть ставлення
б) Iгнорування рiшень суду
в) Покладання тягаря доведення на адвокатiв
г) Тиск на суд
д) Тиск на адвокатiв
До цього списку увiйшли лише тi порушення, з якими спостерiгачi стикалися неодноразово. Наприклад, випадки iгнорування
рiшень суду, а так само тортур i такого, що
принижує людську гiднiсть ставлення мали
мiсце бiльш нiж у 10% засiданнях за якими
проводився монiторинг.
Якщо говорити про справи, в яких спостерiгачi зафiксували данi групи порушень, то тортури i принижуюче людську
гiднiсть ставлення спостерiгалося в справах О.Мельника i iнших112 ;113 , Н. Кулiш114 ,
А. Татаринцева115 ;116 ;117 , В. Тяпкiна118 , Н.
Шаповал119 . Тиск на адвокатiв зазначався
в справi про закупiвлю дизпалива Акцiонерного товариства «Українська залiзниця»120 .
Тиск на суд – в справi О. Татарова121 , П.
112

Див. Монiторинг справи О. Мельника, О. Крижановського, I. Куника (засiдання 12.02.20)
113
Див. Монiторинг справи О. Мельника, О. Крижановського, I. Куника (засiдання 21.05.20)
114
Див. Монiторинг справи Кулiш Наталiї Iгорiвни
1.6. Iншi порушення
(засiдання 26.03.2020)
115
Див. Монiторинг справи Андрiя Татаринцева (засiдання 20.03.2020)
Крiм вищеперерахованих тенденцiй, за час
116
Див.
Монiторинг справи Андрiя Татаринцева (замонiторингу спостерiгачi МТПЛ зiткнулися
сiдання 30.04.2020)
i з iншими порушеннями права на справе- 117
Див. Монiторинг справи Андрiя Татаринцева (задливий суд. I хоча кiлькiсть подiбних посiдання 10.06.2020 р)
рушень111 , зафiксованих нами, не дозволяє 118 Див. Монiторинг кримiнального провадження Тяз упевненiстю говорити про наявнiсть тен- 119 пкiна В.I. (Засiдання 1.04.20)
Див. Монiторинг кримiнального провадження
денцiй (крiм позначених ранiше), проте суШаповала Н.П. (Засiдання 27.04)
марна кiлькiсть порушень, що не увiйшли в 120 Див. Монiторинг судового процесу у справi про
список основних негативних тенденцiй, стазакупiвлю дизпалива Акцiонерного товариства
«Українська залiзниця» (засiдання 27.07.2020 роновить майже 30% вiд загального числа заку)
111
А також загальна кiлькiсть справ, в яких данi 121 Див. Монiторинг справи Олега Татарова (вiд
порушення були зафiксованi
28.12.2020)
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36%
64%

з порушеннями
без порушень

є вiдсутнiсть половини129 негативних тенденцiй, виявлених у 2018 роцi, в списках
основних тенденцiй за 2019 i 2020 роки. Нагадаємо, що до цих тенденцiй вiдносяться:
а) Блокування участi в судi обвинувачених i свiдкiв
б) Покладання тягаря доказування на
адвокатiв
в) Тиск на адвокатiв

Рис. 1.1.: Вiдсоткове спiввiдношення засiдань за ознакою наявностi порушень принципiв судочинства.
Порошенко122 , Г. Кернеса123 . Покладання
тягаря доказування на адвокатiв – в справах
А. Чибирдiна124 , О. Мельника та iнших125 ,
Н. Кулiш126 , В. Мангера i А. Левiна127 .
Варто вiдзначити, що данi порушення фiксувалися спостерiгачами МТПЛ i в 2018,
i в 2019 роцi, що може вказувати на «стабiльнiсть застосування» подiбних зловживань. Однак, вiдсутнiсть вищезазначених
порушень в перелiку основних негативних
тенденцiй (див. стор. 9)128 може свiдчити
про наявнiсть позитивних змiн, мова про
якi пiде нижче.

1.7. Позитивнi тенденцiї
Крiм негативних тенденцiй, в ходi монiторингу спостерiгачами МТПЛ було зафiксовано i ряд позитивних змiн. Позитивним
122

Див. Монiторинг справи Петра Порошенка (засiдання 08.07.20)
123
Див. Монiторинг справи Кернеса Г.А., Блинников
В.Д., Смiтского Е.Н. (Засiдання 28.02.20)
124
Див. Монiторинг судового процесу над А. Чибирдiним (судове засiдання вiд 30.01.2019)
125
Див. Монiторинг справи О. Мельника, О. Крижановського, I. Куника (Засiдання 12.02.20)
126
Див. Монiторинг справи Кулiш Наталiї Iгорiвни
(Засiдання 26.03.2020)
127
Див. Монiторинг справи Мангера В.Н., Левiна
А.А. (Засiдання 28.08.2020)
128
особливо тих порушень, що не потрапляють в
список основних негативних тенденцiй другий
рiк поспiль
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г) Тиск на суд
д) Iгнорування рiшень суду
Звичайно, поодинокi випадки порушень
з наведеного вище списку досi фiксуються
спостерiгачами. Однак, кiлькiсть виявлених
порушень i кiлькiсть справ, в яких вони
виявленi, не дозволяють говорити про наявнiсть негативних тенденцiй на рiвнi всiєї
судової системи. Деякi тенденцiї минулих
рокiв, такi як блокування участi в судi обвинувачених i свiдкiв, тиск на адвокатiв або
на суд фiксувалися лише 1-3 рази за весь
2020 рiк.
У 2020 роцi спостерiгачi МТПЛ не зiштовхувалися з використанням клiток для утримання пiдсудних в залi суду, це також можна вважати позитивною змiною (хоча використання скляних боксiв все ще має мiсце).
Вiдмова вiд подiбних заходiв утримання в
залi суду спостерiгається вже третiй рiк поспiль.
Варто вiдзначити, що в складний час пандемiї коронавiрусу i пов’язаних з цим карантинних заходiв, деякi суди проводили офiцiйнi вiдеотрансляцiї судових засiдань для
реалiзацiї принципу публiчностi судового
процесу. Нерiдко суди не тiльки самостiйно
вирiшували якi слухання транслювати, а й
задовольняли звернення МТПЛ про трансляцiю засiдань, що цiкавили спостерiгачiв.
Такi заходи виглядають особливо позитивно
на тлi ситуацiї в судах деяких країн пострадянського простору i захiдної Європи130 , де
вiдеотрансляцiї не проводяться зовсiм або
129
130

5 з 10
Наприклад, Вiрменiї та Францiї

транслюються тiльки засiдання «гучних» шляху до вирiшення цiєї проблеми є збiльпроцесiв.
шення числа суддiв або хоча б доведення
кiлькостi дiючих суддiв до встановленої норми. На нашу думку133 , питання вирiшення
1.8. Висновки
даної проблеми сьогоднi залежить не вiд
«технiчної» готовностi судової системи, а
У своїх щорiчних доповiдях МТПЛ, крiм вiд полiтичних чинникiв. Черговий виток
простої фiксацiї порушень, намагається ви- полiтичної боротьби перешкоджає подоланявляти їх причини, так само як i причини ню порушень принципу розумностi строкiв
позитивних змiн у судовiй системi України. судового процесу.
На наш погляд, у порiвняннi з 2019 роком
Полiтичний фактор у судовiй сферi приситуацiя багато в чому погiршилася. Не в сутнiй не тiльки в питаннi призначення ноостанню чергу це пов’язано з пандемiєю ко- вих суддiв. У 2020 роцi почалося вiдкрите
ронавiрусу i введенням карантинних захо- протистояння Президента України i Кондiв. Цей фактор, в першу чергу, вплинув ституцiйного суду України, пiсля того як
на порушення принципу розумних строкiв президент своїм указом скасував одне з рiсудочинства i автоматичне продовження за- шень Конституцiйного суду. Подiбнi ситуапобiжного заходу. Судовi колегiї не могли цiї134 вказують на те, що в країнi є серйознi
зiбратися в повному складi, адвокати i про- проблеми зi здiйсненням принципу подiлу
курори не мали можливостi прибути на су- влади i незалежнiстю судової гiлки влади.
довi засiдання, якi вiдбуваються в iнших На жаль, у 2020 роцi ранiше вiдмiчену тенмiстах 131 . У той же час суди отримали мо- денцiю на збiльшення кiлькостi судових зажливiсть продовжувати запобiжний захiд сiдань на яких не було виявлено порушення
без збору всiєї колегiї, а тiльки рiшенням права на справедливий суд135 не отримала
головуючого суддi.
подальшого розвитку. Ситуацiя, навпаки,
Вище ми вже вiдзначили, що деякi су- погiршилася, див. рис. 1.1.
ди намагалися зменшити негативний вплив
2020 також став роком коли тренд на
пандемiї на свою роботу. Наприклад, шля- зменшення кiлькостi основних негативних
хом трансляцiй судових слухань, налагодив- тенденцiй136 змiнився зростанням. Загальши проведення засiдань в форматi вiдеокон- на кiлькiсть основних негативних тенденцiй
ференцiй, коли сторони отримували можли- збiльшилася з 4-х до 5-ти.
вiсть брати участь в процесi дистанцiйно.
На завершення, необхiдно вiдзначити, що
Однак, складається враження, що судова загальна картина не настiльки погана, як
система в цiлому використовувала каран- це може здатися при швидкому ознайомлентиннi заходи як привiд для того, щоб зни- нi з отриманими в 2020 роцi цифрами137 .
зити рiвень публiчностi судових процесiв.
Частково, така картина вимальовується за
Проблема гострої нестачi суддiв, про яку рахунок дуже поганої ситуацiї, що склалася
МТПЛ писав в доповiдi за 2019 рiк, на жаль, лише в декiлькох справах. Про це мова пiде
до сих пiр не вирiшена. Вона, як i ранiше, в аналiзi статистичних даних.
спостерiгається практично по всiй країнi132 .
Безумовно ця обставина є одним з факторiв 133 Яка сформувалася пiсля участi експертiв МТПЛ
численних порушень принципу розумностi 134 в широкому обговореннi ситуацiї
До яких також можна вiднести численнi iнциденстрокiв судового процесу. Суддi просто фiзити меншого масштабу
чно не в змозi оперативно розглядати спра- 135 У 2019 роцi в 40% засiдань, на яких були приви, що надходять. Очевидним кроком на
сутнi спостерiгачi МТПЛ, порушення не були
131

Нерiдко сторони можуть проживати не в тому
мiстi, в якому проходить судовий процес
132
Експерти МТПЛ неодноразово чули про проблеми з нестачею дiючих суддiв пiд час проведених
в рамках проекту зустрiчей

зафiксованi
Якщо в доповiдi за 2018 рiк список негативних
тенденцiй складався з 10-ти пунктiв, то у доповiдi 2019 вiн скоротився до 4-х
137
Мова, в першу чергу, про загальну кiлькiсть виявлених порушень
136
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2. Аналiз статистичних даних
У данiй частинi доповiдi ми бiльш детально
ознайомимо читачiв з результатами збору
статистичних даних, який проводився спостерiгачами МТПЛ пiд час монiторингу судових процесiв у 2020 роцi. Всi результати
ґрунтуються на даних спецiальних анкет,
заповнених спостерiгачами пiсля кожного
вiдвiданого судового засiдання.

2.1. Особлива ситуацiя в
справах А. Татаринцева
i О. Мельника

зафiксована значна участь регiональної влади в судовому процесi (аж до офiцiйних постанов мiсцевого парламенту – Полтавської
обласної ради, щодо того, що вiдбувається
в судi). У свою чергу Андрiй Татаринцев
обвинувачується в створеннi терористичної
органiзацiї. Дане обвинувачення пов’язано
зi збройним конфлiктом на сходi України.
Воно також входить в список статей КК,
обвинувачення за якими МТПЛ в своїх доповiдях традицiйно класифiкує як судовi
процеси з полiтичною складовою.
Саме цi двi справи привели до значного
зростання загальної кiлькостi зафiксованих
порушень у 2020 роцi. Причому кiлькiсть
порушень в цих процесах у 5-7 разiв3 перевищує кiлькiсть виявлених порушень у
будь-яких iнших справах за якими здiйснювався монiторинг в 2019-2020 роках.
З одного боку, такi «аномальнi» показники (в порiвняннi з даними, отриманими
пiд час монiторингу приблизно сотнi судових процесiв, проведеного спостерiгачами
МТПЛ в 2019-2020 роках) безумовно повиннi стати причиною пильної уваги з боку
компетентних структур i громадянського
суспiльства, як на нацiональному, так i на
мiжнародному рiвнi. З iншого боку, пряме
включення цих справ в деякi частини статистичного аналiзу (без змiни пiдходiв формування графiкiв i таблиць) значно спотворить
загальну картину i перешкодить виявленню
потенцiйних проблем притаманних не окремим процесам, а судовiй системi в цiлому.

До того як перейти до розгляду статистичних даних необхiдно окремо окреслити ситуацiю, що склалася в двох кримiнальних
процесах – в справi керiвника телекомпанiї
«Вiзит» Олександра Мельника, i в справi донецького пiдприємця Андрiя Татаринцева.
Особливiсть цих процесiв полягає в тому,
що на них припадає майже половина порушень виявлених спостерiгачами МТПЛ в
2020 роцi – 120 порушень!
О. Мельник обвинувачується у вбивствi
мера мiста Кременчук, а також у вбивствi
мiсцевого суддi. А. Татаринцев звинувачується у створеннi терористичної органiзацiї.
МТПЛ проводив монiторинг цих процесiв i в попереднi роки, проте такi гнiтючi
результати виявленi вперше за весь час монiторингу дотримання права на справедливий суд. Наприклад, у 2019 роцi, у справi
О. Мельника було зафiксовано 11 порушень
1 , а за 2020 рiк було виявлено 68 порушень
права на справедливий суд. Схожа ситуацiя
2.2. Публiчнiсть судових
має мiсце i в справi А. Татаринцева.
Специфiка даних процесiв дозволяє прислухань
пустити наявнiсть «полiтичної» (або «елiтарної»2 ) складової в обох справах. Хоча, та- З точки зору реалiзацiї права на публiчнiсть
ка специфiка проявляється в двох процесах судового процесу, цiкавi данi щодо присупо-рiзному. У справi Олександра Мельника тностi на судових засiданнях представникiв
мiжнародних органiзацiй, таких як ОБСЄ
1
Це все одно найбiльша кiлькiсть порушень виявлених спостерiгачами МТПЛ в однiй справi за i ООН, а також українських ЗМI i громадських органiзацiй. Зафiксовано 16 випад2019 рiк
2

Мова про активну участь представникiв мiсцевих
полiтичних елiт в судовому процесi
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3

Як мiнiмум

10%

90%
вiдсутнi
присутнi

Рис. 2.1.: Присутнiсть мiжнародних органiзацiй та ЗМI на судових засiданнях
кiв присутностi представникiв даних структур на судових засiданнях, що становить
близько 10% вiд загального числа проведених МТПЛ монiторингiв (див. рис. 2.1). Цi
показники значно поступаються показникам
2019 року4 , однак така ситуацiя, швидше за
все, викликана карантинними обмеженнями, а не зниженням iнтересу вищевказаних
структур до судових слухань.
Як i в 2019 роцi, МТПЛ збирав iнформацiю щодо публiкацiї мiсця i часу слухань
на офiцiйному сайтi судової влади України. Результати монiторингу показали, що
тiльки в 2 зi 157 аналiзованих випадкiв iнформацiя про час проведення майбутнього
судового слухання не була опублiкована на
сайтi судової влади. Для порiвняння у 2019
роцi було зафiксовано 15 випадкiв вiдсутностi iнформацiї про час проведення слухання
(при цьому загальна кiлькiсть аналiзованих
судових засiдань в 2020 роцi тiльки зросла).

судах у 14 регiонах України. Такий масштаб
спостережень дає нам можливiсть спробувати проаналiзувати суди України5 i скласти рейтинг судiв на пiдставi кiлькостi зафiксованих в даних судах порушень права на
справедливий суд.
Перед тим як продовжити обговорення даної теми, необхiдно пiдкреслити, що не всi
виявленi спостерiгачами МТПЛ порушення
вiдбуваються внаслiдок дiй (чи бездiяльностi) суду! Суб’єктами порушень можуть також виступати сторони процесу або навiть
третi особи (наприклад, адмiнiстрацiя СIЗО,
громадськi активiсти i т.д.). Наш рейтинг
швидше вказує на «судовi» регiони (а не
на конкретнi судовi iнстанцiї), в яких були
зафiксованi порушення.
При складаннi рейтингу нам знадобилося
вирiшити наступнi питання:
а) Як нiвелювати вплив великої кiлькостi
спостережень в конкретному судi на загальну суму виявлених в даному судi
порушень? Адже є велика ймовiрнiсть
того, що чим бiльше спостережень було
проведено в конкретному судi (тобто
чим довше загальний перiод спостережень), тим бiльшу кiлькiсть порушень
буде виявлено. У той же час, в судах,
де було проведено монiторинг тiльки
одного засiдання, ймовiрнiсть виявлення великої кiлькостi порушень падає.
б) Наскiльки коректно в одному рейтингу
порiвнювати суд в якому проводилося
тiльки одне спостереження, з судом, в
якому, наприклад, проводилося 17 спостережень6 ?

Вiдповiддю на перше питання стало використання середнього арифметичного числа
порушень за одне засiдання в кожному конкретному судi. Таким чином, ми змогли значно зменшити загальний спектр порушень
У 2020 роцi спостерiгачi МТПЛ провели мо- в судах. Замiсть величезного спектру вiд 0
нiторинг 157-ми судових засiдань у 49-ти до 68 (як це було б при вказiвцi загальної

2.3. Ситуацiя з дотриманням
права на справедливий
суд в українських судах

4

У 2019 зафiксовано 38 випадкiв присутностi представникiв даних структур на судових засiданнях,
що склало близько третини вiд загального числа
проведених МТПЛ монiторингiв

5

Мова, звичайно, тiльки про тi суди в яких проводився монiторинг
6
Найбiльша кiлькiсть спостережень проводиться
МТПЛ в одному судi
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Порушення принципу розумних строкiв судового процесу
Включення у доказову базу «сумнiвних» доказiв
Автоматичне продовження тримання пiд вартою
Некоректне використання та/або iгнорування практики ЄСПЛ
Порушення права на захист
Iгнорування рiшень суду
Тортури та принижуюче людську гiднiсть ставлення
Iнше
Покладення тягара доказування на адвокатiв
Тиск на суд
Тиск на адвокатiв
Блокування участi у судi звинувачених та/або свiдкiв

36%
21%
18%
17%
16%
13%
11%
11%
7%
2%
1%
0%

Табл. 2.1.: Наявнiсть вказаної категорiї порушень по вiдношенню до загальної кiлькостi
засiдань.
кiлькостi порушень виявлених в кожному в) Солом’янський районний суд мiста Кисудi за 2020 рiк) ми отримали спектр вiд 0
єва;
до 4,5. На наш погляд таке спiввiдношення
г) Херсонський апеляцiйний суд.
цифр коректнiше показує загальну картину
спостережень.
Найбiльше порушень (по 2 порушення)
Для вирiшення другого питання, ми вiд- було зафiксовано у чотирьох судах:
мовилися вiд складання єдиного рейтингу
з 49 судiв, i роздiлили його на 4 групи, в
а) Артемiвський мiськрайонний суд Донезалежностi вiд кiлькостi проведених в коцької областi;
жному судi спостережень. Таким чином ми
б) Запорiзький апеляцiйний суд;
отримали наступнi групи:
Группа «А»: суди, в яких проводилося
одне спостереження – 23 суди;
Группа «Б»: суди, у яких проводилося вiд
2 до 4 спостережень – 17 судiв;

в) Лубенський мiськрайонний суд Полтавської областi;
г) Суворовський районний суд мiста Одеси.

У групi «Б», спектр порушень варiюГруппа «В»: суди, у яких проводилося вiд вався вiд 0 до 1,5. Жодного порушення не
5 до 9 спостережень – 4 суди;
було зафiксовано тiльки в одному судi, ще
в трьох зафiксовано 0,5 порушень:
Группа «Г»: суди, у яких проводилося 10
i бiльше спостережень – 5 судiв.
а) Шевченкiвський районний суд мiста Запорiжжя – 0 порушень;
Тепер, роз’яснивши нашу позицiю щодо
формування «рейтингу», розглянемо отри- б) Житомирський районний суд Житомирської областi – 0,5 порушень;
манi результати. У групi «А» спектр порушень варiювався вiд 0 до 2. Жодного пору- в) Київський апеляцiйний суд – 0,5 порушення не було зафiксовано в п’яти судах:
шень;
а) Богунський районний суд мiста Житомира;

г) Полтавський апеляцiйний суд – 0,5 порушень.

б) Львiвський окружний адмiнiстративНайбiльше порушень (по 1,5 порушення)
ний суд;
було зафiксовано в трьох судах:
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а) Ковельський мiськрайонний суд Волинської областi;
пiдготов.
27%

б) Ленiнський районний суд Запорiзької
областi;

апеляцiї
1.3%

в) Харкiвський апеляцiйний суд.
У групi «В», спектр порушень варiювався
вiд 1,2 до 1,57 порушень за засiдання. Так
як в данiй групi всього 4 суди вкажемо їх
усi:

по сутi
72%

а) Днiпровський районний суд мiста Києва – 1,2 порушення;
Рис. 2.2.: Стадiї розгляду справи.
б) Печерський районний суд мiста Києва –
1,4 порушення;
сконцентрувати зусилля спостерiгачiв та iнв) Вищий антикорупцiйний суд України – ших зацiкавлених структур на тих «судових
1,5 порушень;
регiонах» в яких порушення прав людини
г) Залiзничний районний суд мiста Львова трапляються найчастiше.
– 1,57 порушення.
У групi «Г», спектр порушень варiював- 2.4. Судовi засiдання
ся вiд 0,9 до 4,5 порушень за засiдання. Так
Як i в 2019 роцi7 , ми пiдготували графiк
як в данiй групi всього 5 судiв укажемо їх
«Стадiї розгляду справи» (див. рис. 2.2) iз
всi:
зазначенням типу судових засiдань за якиа) Шевченкiвський районний суд мiста Ки- ми здiйснювався монiторинг. Традицiйно, в
загальнiй масi судових засiдань, вiдвiданих
єва – 0,9 порушення;
спостерiгачами МТПЛ в 2020 роцi, була веб) Луцький мiськрайонний суд Волинської лика кiлькiсть пiдготовчих засiдань (27%).
областi – 1,0 порушення;
Число засiдань проведених по сутi склало
72%. Порiвнюючи результати з даними пов) Орджонiкiдзевський районний суд мiпереднiх рокiв, ми бачимо, що в 2020 роцi
ста Харкова – 1,0 порушення;
ситуацiя змiнилася не суттєво.
Кiлькiсть пiдготовчих засiдань з усiх, вiдг) Гадяцький районний суд Полтавської
вiданих спостерiгачами, збiльшилася у пообластi – 4 порушення;
рiвняннi з 2019 роком (було 20%) i майже
д) Куйбишевський районний суд Запорiзь- зрiвнялася з показниками 2018 роки (було
кої областi – 4,5 порушення.
30%). Кiлькiсть спостережень за засiданняПримiтно, що 3 суди з групи «Г» (за якими ми проведеними по сутi другий рiк поспiль
проводилася найбiльша кiлькiсть спостере- залишається незмiнною (у 2019 роцi також
жень) показують кращi результати, нiж всi становила 72%, а в 2018 роцi – 64%). Тасуди з групи «В» i навiть частина судiв з кi цифри були отриманi, оскiльки у 2020
групи «А» (в яких проводилося лише по спостерiгачi МТПЛ рiдше проводили монiторинг апеляцiйних засiдань.
одному засiданню).
Цiкаво подивитися на «результативнiсть»
Дослiдження в даному напрямку знаходявсiєї
цiєї маси засiдань. Протягом року нашi
ться лише на початковому етапi, але практичне застосування подiбного рейтингу вельми очевидно – воно, наприклад, дозволить

7

Див. «Доповiдь Право на справедливий суд в
Українi. 2019».
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спостерiгачi вiдслiдковували чому конкретно були присвяченi судовi засiдання. Як виявилося, тiльки 39 засiдань були присвяченi
вивченню матерiалiв справи (це, наприклад,
всього 35% вiд усiх засiдань8 проведених по
сутi). Свiдки й потерпiлi допитувалися тiльки на 10 засiданнях (9% вiд усiх засiдань
проведених по сутi).
Найбiльш «популярною темою» пiд час судових засiдань був розгляд питання про запобiжний захiд для обвинувачених (обрання
запобiжного заходу або його продовження).
69 судових засiдань були повнiстю присвяченi тiльки питанням запобiжного заходу. Це,
наприклад, становить 44% вiд усiх засiдань
(включаючи проведенi по сутi, пiдготовчi
та апеляцiйнi). Всього питання запобiжного заходу розглядалося на 74 засiданнях,
тобто тiльки на 5 засiданнях (з числа тих,
на яких розглядався запобiжний захiд) розглядалося не тiльки питання запобiжного
заходу.
Який запобiжний захiд був найпопулярнiшим? Пiд час монiторингу судових засiдань
спостерiгачi фiксували9 :
а) Тримання пiд вартою – 98 разiв;
б) Домашнiй арешт в нiчний час доби – 15
разiв;
в) Особисте зобов’язання – 11 разiв;
г) Цiлодобовий домашнiй арешт – 6 разiв;
д) Застава – 1 раз
е) Вiдсутнiсть запобiжного заходу – 41
раз.

допиту свiдкiв та потерпiлих. Це, з великою часткою ймовiрностi, є однiєю з причин
великої кiлькостi порушень принципу розумних строкiв судочинства. Як вже було
зазначено в першому роздiлi доповiдi, порушення принципу розумних строкiв судового
процесу є найчастiшим порушенням, зафiксованим спостерiгачами МТПЛ.

2.5. Спiввiдношення
кiлькостi виявлених
порушень з
iнкримiнованими
злочинами
Як i у 2019 роцi, зiбраний в ходi монiторингу
2020 року статистичний матерiал дозволяє
в черговий раз провести перевiрку поширеної тези про те, що в справах з «полiтичною
складовою» частiше10 вiдбуваються порушення права на справедливий суд. На вiдмiну
вiд медiйних або полiтичних висловлювань,
якi часто мають суб’єктивний характер, цифри – кiлькiсть зафiксованих порушень, номери конкретних iнкримiнованих статей i
т.д. дозволяють отримати досить об’єктивну
картину.
У своєму аналiзi ми подiляємо всi справи, за якими здiйснювався монiторинг, на
умовно «полiтичнi» й «iншi». На наш погляд, найбiльш об’єктивний спосiб для цього
– згрупувати справи у залежностi вiд iнкримiнованої особi статтi КК i офiцiйного обвинувачення11 . При такому пiдходi справи, в
яких фiгурують обвинувачення у злочинах
проти основ нацiональної безпеки України,
громадської безпеки та/або злочини проти миру, безпеки людства та мiжнародного
правопорядку12 , можна вiднести до «полiтично мотивованих». За час монiторингу ми
зiткнулися з наступними обвинуваченнями
з даної групи:

За час монiторингу спостерiгачi МТПЛ
фiксували змiни запобiжного заходу тiльки
8 разiв.
Викладенi вище цифри можуть вказувати
на те, що суди набагато частiше присвячують час засiдання питанням запобiжного
заходу, а не вивченню матерiалiв справи i ст. 109 КК дiї, спрямованi на насильни8

Iз загальної кiлькостi засiдань за якими проводився монiторинг
9
Мова про запобiжний захiд на момент проведення
судового засiдання
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10

У порiвняннi з iншими кримiнальними процесами.
Яке надає уточнюючу iнформацiю щодо осудних
дiянь
12
Ми використовуємо термiнологiю роздiлiв КК

11
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порушення

150

100
1.10 пор.
зас.

1.07 пор.
зас.

50

0

полiт. процеси

iншi

(а) загальна кiлькiсть порушень в кожному з
типiв процесiв.

полiтичнi процеси
iншi

(б) середня кiлькiсть порушень за засiдання.

Рис. 2.3.: Розподiл порушень за типами (полiтичний/iнший) судових процесiв.
цьку змiну чи повалення конституцiй- ст. 340 КК незаконне перешкоджання орного ладу або на захоплення державної
ганiзацiї або проведенню зборiв, мiтинвлади;
гiв, походiв i демонстрацiй;
ст. 110 КК посягання на територiальну цi- ст. 341 КК захоплення державних або громадських будiвель чи споруд;
лiснiсть i недоторканнiсть України;
ст. 111 КК державна зрада;
ст. 113 КК диверсiя;

ст. 263 КК незаконне поводження зi зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами;

ст. 161 КК порушення рiвноправностi гро- ст. 365 КК перевищення влади або службових повноважень працiвником правомадян залежно вiд їх расової, нацiоохоронних органiв;
нальної приналежностi, релiгiйних переконань, iнвалiдностi та за iншими
ст. 366 КК службове пiдроблення;
ознаками;
ст. 255 КК створення злочинної органiзацiї;

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

ст. 258 КК терористичний акт;

ст. 438 КК порушення законiв i звичаїв вiйни.
ст. 258-3 КК створення терористичної групи чи терористичної органiзацiї;
Як правило, обвинувачення з даної групи
так
чи iнакше пов’язанi з подiями на схост. 258-5 КК фiнансування тероризму;
дi України, Криму або протистоянням на
ст. 263 КК незаконне поводження зi збро- Майданi взимку 2013/14 рокiв.
єю, бойовими припасами або вибуховиРешта обвинувачень увiйшли до другої
ми речовинами;
групи «iнших» справ.
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Важливо вiдзначити, що частина справ
поєднують в собi як обвинувачення з «полiтичного» списку, так i статтi з другої групи. Їх ми вiднесли до розряду процесiв з
«полiтичною складовою». Для того, щоб загальна картина дослiджуваних процесiв була наочнiшою, ми пiдготували таблицю в
якiй вказанi обвинувачення i кiлькiсть зафiксованих порушень у кожнiй справi (див.
табл. 2.6). «Полiтичнi процеси» в таблицi
видiленi зiрочкою (*). Маючи цi данi, ми
змогли пiдготувати два графiка: перший
– вiдображає загальну кiлькiсть порушень
в кожнiй з двох груп кримiнальних процесiв; другий – середню кiлькiсть порушень
за засiдання 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 якимось конкретним справам
(або групi справ).

2.6. Рiвнiсть сторiн
Важливою складовою справедливого судового процесу є дотримання принципу рiвностi
сторiн. Для того, щоб оцiнити ситуацiю в судових процесах монiторинг яких здiйснювався МТПЛ, ми проаналiзували «ставлення»
судiв до сторiн процесу на прикладi ухвал
суду про задоволення чи вiдмову в задоволеннi клопотань сторiн. У результатi були
пiдготовленi два графiка (див. рис. 2.4).
Всього сторонами було подано 195 клопотань. Згiдно з отриманими результатами,
трохи бiльше третини клопотань сторони захисту (35%), зафiксованих спостерiгачами
МТПЛ, задовольнялися судом. У той час як
задоволених клопотань з боку прокуратури
– 89%.
Цi данi вказують на те, що в ходi процесу
у обвинувачення приблизно в два з половиною рази бiльше шансiв отримати задовiльне рiшення суду щодо своїх клопотань.
Такий розрив може свiдчити про наявнiсть
проблеми з реалiзацiєю принципу рiвностi
сторiн в судах України. Тим бiльше, що
в доповiдi МТПЛ за 2019 рiк при аналiзi
спiввiдношення задоволених клопотань про
залучення нових доказiв, розрив мiж задоволеними клопотаннями захисту i обвинувачення був набагато менше (лише в пiвтора
рази: 46% проти 67%). Розглядаючи данi,
зiбранi МТПЛ у 2018, 2019 i 2020 роках13
можна припустити, що захист i обвинувачення не знаходяться в рiвних умовах при
розглядi судами клопотань сторiн.

Як показують результати графiкiв, незважаючи на те, що загальна кiлькiсть виявлених порушень в «полiтичних справах» менша, нiж в «iнших» (приблизно в три рази),
середня кiлькiсть порушень за засiдання,
навпаки, трохи вище в «полiтичних справах», нiж в «iнших». Рiзниця в показниках
двох графiкiв пояснюється тим, що в 2020
роцi кiлькiсть «iнших» справ, за якими здiйснювався монiторинг, значно перевищувала
Тим не менш, подiбне спiввiдношення не
кiлькiсть «полiтичних справ» (13 справ простосується всiх форм взаємодiї судiв зi стоти 59 справ).
ронами процесу. Наприклад, пiд час залучення нових доказiв суди вiдмовили захисту
(всього зафiксовано 10 спроб долучити доРезультати аналiзу судового монiторингу кази) i обвинуваченню (всього зафiксовано
показують що, по-перше, «полiтичнi спра- 17 спроб долучити докази) рiвну кiлькiсть
ви» все ще не можна назвати «рiдкiстю» разiв – по 2 рази. Хоча, спiввiдношення все
або «поодинокими випадками». По-друге, ж на користь обвинувачення: 2 з 10 проти 2
кiлькiсть порушень у «полiтичних справах» з 17.
все ще перевищує кiлькiсть порушень в iнших процесах. Хоча отриманi в 2020 роцi 13 За всi три роки спостережень клопотання обвинуданi вказують на те, що це «перевищення»
вачення задовольнялися набагато частiше нiж
є незначним.
клопотання захисту
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зi сторони захисту

так
35%
нi
65%

зi сторони обвинувачення
нi
11%

так
89%

Рис. 2.4.: Спiввiдношення задоволених клопотань

2.7. Дисбаланс процесiв

коефiцiєнтом Джинi G, який є не що iнше
як вiдношення площi мiж кривою Лоренца
i нейтральною лiнiєю (зафарбована область
на рис. 2.5) до загальної площi трикутника,
складеної з нейтральної лiнiї i країв графiка.
В «iдеальному» випадку рiвномiрного розподiлу порушень мiж засiданнями крива Лоренца збiглася б з нейтральною лiнiєю. Таким чином коефiцiєнт Джинi G дорiвнював
би 0. Навпаки, у разi якби абсолютно всi
порушення були б сконцентрованi в одному
єдиному засiданнi, то коефiцiєнт Джинi G
приблизно дорiвнював би одиницi. У нашому випадку ми маємо G = 0.49, що є досить
великим значенням. Для порiвняння, таке
ж значення коефiцiєнта може бути отримано, якби в одному вiдсотку засiдань було б
сконцентровано 50% порушень.
У даному контекстi слiд зазначити, що
наближення кривої Лоренца до нейтральної
лiнiї зовсiм не свiдчитиме про те, що порушень немає. Це буде говорити лише про те,
що суди однаково «погано/добре» проводять
засiдання.

Для того щоб наочно показати наявнiсть
дисбалансу в порушеннях у судових процесах ми будемо використовувати усталений в
статистичному аналiзi критерiй: криву Лоренца.
Для цього ми вiдсортуємо всi засiдання
за ознакою кiлькостi порушень в них i побудуємо криву Лоренца. Ми вiдобразимо її,
разом з нейтральною лiнiєю, на рис. 2.5.
Ця крива зазвичай використовується для
вiдображення дисбалансу доходiв населення. Наприклад, чим сильнiше вiдхиляється
крива Лоренца доходiв населення вiд нейтральної лiнiї, тим бiльше дисбаланс тих самих доходiв. У такому випадку кажуть, що
у малої частини населення сконцентрована
велика частина грошей. В iдеально рiвномiрному розподiлi доходiв, коли у всiх доходи
однаковi, крива Лоренца збiгається з нейтральною лiнiєю. Так i в нашому випадку
– чим бiльше вiдхиляється крива Лоренца
порушень вiд нейтральної лiнiї, тим бiльш
нерiвномiрно розподiленi порушення в засiданнях.
2.8. Взаємозв’язок
Ця нерiвномiрнiсть може бути обумовлеобвинувачення та
на як бiльшою «упередженiстю» судiв до
кiлькостi порушень у
справ певного роду, так i тимчасовою нерiвномiрнiстю порушень. Пiд тимчасовою
судовому процесi
нерiвномiрнiстю слiд розумiти, що в однiй
i тiй же справi порушення розподiляються У 2020 роцi ми продовжили з’ясовувати, нанерiвномiрно по засiданнях.
скiльки кожна зi статей КК пов’язана з чаЧисельно ця нерiвномiрнiсть виражається стотою порушень права на справедливий
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Рис. 2.5.: Крива Лоренца порушень у засiданнях за 2020 рiк.
суд. Ще в 2019 роцi експерти МТПЛ розробили спецiальний алгоритм. Мета подiбного
iнструменту – максимально об’єктивно виявляти потенцiйно «несправедливi» судовi
процеси (якщо будуть вiдомi статтi обвинувачення, у провадженнях з якими найчастiше вiдбуваються порушення) й ефективнiше
спрямовувати зусилля на профiлактику порушень права на справедливий суд.
Залучення даних, зiбраних у 2020 роцi до
результатiв 2019 року, дозволяє зробити наступний крок в розробцi алгоритму, так як
точнiсть отриманих результатiв залежить
вiд масштабiв охоплення судових процесiв
(чим бiльше процесiв – тим точнiший результат).
У чому полягає наш метод? Кожен процес часто включає рiзнi статтi обвинувачення (див., наприклад, табл. 2.5). Зважаючи
на це, неможливо безпосередньо визначити,
яке ж обвинувачення (стаття КК) найбiльше впливає на вiдхилення судових засiдань
вiд процесуальних норм14 . Однак, присвоївши кожнiй статтi КК s деякий коефiцiєнт
порушень Xs , ми можемо скласти систему
рiвнянь. Для цього дамо кожнiй справi Di
безлiч статей КК Si , якi у нiй фiгурують.
14

За «норму» прийнятий справедливий судовий процес, в якому вiдсутнi порушення
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Пiдсумовуючи по кожнiй справi всi ваговi
коефiцiєнти статей, що проходять по нiй, ми
отримаємо наступну систему:

X

D
=
Xs

1



s∈S1


X




D2 =
Xs



s∈S2
...



X



Di =
Xs




s∈Si




...
У загальному випадку подiбнi системи не
мають точних рiшень. Однак, припускаючи,
що нiяка стаття не може мати негативного15 коефiцiєнта, тобто Xs ≥ 0, ми можемо
знайти таке рiшення, яке дасть нам найменшу помилку. Таким чином ми iзолюємо
вплив кожної окремої статтi на хiд судових
засiдань. Результати застосування цiєї методики на данi монiторингу 2019 i 2020 рокiв
наведенi в табл. 2.3.
У цьому роцi у нас вперше з’явилася можливiсть на практицi 16 проаналiзувати ро15

Не плутати з «негативним» впливом на хiд засiдання! В даному випадку негативний коефiцiєнт
позначає зменшення кiлькостi порушень
16
Так як 2019 рiк став першим роком подiбного до-

боту алгоритму. Для цього порiвняємо данi
2019 року (табл. 2.4) з даними за 2019–2020
роки (табл. 2.3). Але перед тим як перейти до аналiзу вiдзначимо, що за минулий
рiк алгоритм був оптимiзований. Якщо в
2019 одержуваний коефiцiєнт обчислювався з абсолютної кiлькостi порушень в кожнiй справi, то зараз необхiднi коефiцiєнти нормалiзуються за кiлькiстю засiдань, в
яких вони були зафiксованi. Таким чином нiвелюються можливi вiдхилення, викликанi
пiдвищеною увагою учасникiв монiторингу
до деяких процесiв. Таблиця з даними за
2019 рiк вiдрiзняється вiд аналогiчної таблицi, наведеної в доповiдi 2019 року, так як
перерахована з урахуванням вищевказаної
змiни.
По-перше, до кiнця 2020 року кiлькiсть
статей, за якими у нас є данi, збiльшилася з
3717 до 61. Це не тiльки розширює дiапазон
дослiджуваних статей КК, а й позитивно
впливає на обчислення коефiцiєнта кожної
статтi, так як однi й тi ж статтi фiгурують у
рiзних справах i таким чином «взаємодiють»
з iншими статтями.
По-друге, збiльшення кiлькостi справ, статей i виявлених порушень, стабiлiзують весь
рейтинг. Це можна спостерiгати по зменшенню розкиду коефiцiєнта порушень: якщо в
2019 роцi його спектр охоплював величини
вiд 0 до 5, то в 2020 вiн скоротився, i тепер
охоплює величини вiд 0 до 3.73.
Тепер розглянемо динамiку змiн в рейтингу статей18 . Багато зi статей, якi перебували
в перших рядках рейтингу в 2019 роцi, опустилися значно нижче. В першу чергу це
пов’язано з тим, що у 2019 роцi багато з
цих статей фiгурували тiльки в однiй монiторинговiй справi, а до кiнця 2020 кiлькiсть
монiторингових справ, з обвинуваченнями
за цими статтями, збiльшилася, i цi статтi зайняли бiльш вiдповiдне їх реальному
стану мiсце в рейтингу. Так сталося, напри-

клад, зi ст. 190. У 2019 вона перебувала на
першому мiсцi (з коефiцiєнтом 5), але пiсля
того, як кiлькiсть справ в яких є обвинувачення за ст. 190 збiльшилася з 1 до 5, стаття
опустилася на 6 мiсце (з коефiцiєнтом 1.31).
Навiть у тих статей, якi не фiгурували у
нових справах i зустрiчалися лише в одному процесi, ще з 2019 року спостерiгається
змiна коефiцiєнта. Наприклад, така ситуацiя склалася зi ст. 260 у справi № 93. Це
пов’язано з тим, що iншi статтi в цiй справi
(ст. 110 i ст. 263) зустрiчалися у нових справах (монiторинг яких проходив у 2020 роцi)
i змiна їх коефiцiєнта спричинила змiну коефiцiєнта ст. 260.
Все це вказує на те, що сам рейтинг статей є динамiчним, тобто таким, що постiйно
змiнюється в мiру надходження нових даних. Хоча змiни 2020 року можуть вказувати на те, що включення достатньої кiлькостi
даних призведе до певної рiвноваги, де коливання коефiцiєнта порушень кожної статтi
будуть не такими значними.
Щодо прикладного використання алгоритму, на даному етапi можна припустити, що
якщо у статтi КК коефiцiєнт порушень перевищує 2 в однiй (або кiлькох) справах з
обвинуваченням за цiєю статтею, може спостерiгатися велике вiдхилення вiд норми,
тобто має мiсце велика кiлькiсть порушень.
Наприклад, ст. 437 зустрiчається тiльки в
справi №83 – за два роки спостережень в цiй
справi було зафiксовано 56 порушень. Вона
знаходиться на другому мiсцi за кiлькiстю
порушень з усiх справ, за якими здiйснювався монiторинг19 .

Алгоритм все ще знаходиться в розробцi
i ми сподiваємося, що у 2021 роцi нам вдасться залучити до цiєї роботи представникiв
наукової спiльноти та судової сфери. Дане
дослiдження, в першу чергу, спрямоване на
розробку iнструменту, який дозволяє, наприклад, направляти зусилля монiторингу
слiдження, не було можливостi порiвняти резульсудових процесiв саме на справи з пiдвищетати з попереднiми даними. Ми могли робити
ним «потенцiалом порушень».
тiльки теоретичнi припущення.

17
18

Кiлькiсть статей в 2019 роцi
Мова про те мiсце, яке займала в рейтингу (таблицi) та чи iнша стаття у 2019-му роцi i займає
тепер

19

Для кращого розумiння ситуацiї в справi, яка знаходиться на третьому мiсцi, всього 13 порушень
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2.9. Висновки

мум, дає можливiсть поставити ряд питань
i, згодом, може полегшити процес розробВикористання методiв статистики i матема- ки стратегiї i прийняття рiшень учасниками
тичного аналiзу знаходить своє застосуван- процесу i судом.
ня i в такiй сферi як судовий процес. Вони
дозволяють перевiрити i, в певних випадках,
Експерти МТПЛ продовжують викорипiдтвердити логiчнi висновки, припущення i стання i розвиток даних методiв при аналiзi
спрогнозувати подальший розвиток ситуацiї результатiв монiторингу дотримання праза допомогою об’єктивних вступних, якими ва на справедливий суд в 2021 роцi. Така
є данi, отриманi спостерiгачами МТПЛ при робота дасть можливiсть точнiше видiлимонiторингу судових процесiв. Звiсно ж та- ти наявнi негативнi тенденцiї, змоделювати
кий пiдхiд сприяє бiльш об’єктивному аналi- шляхи їх розвитку, встановити масштаби
зу ситуацiї (як для спостерiгачiв, так i для завданих судовiй системi збиткiв i сприятиучасникiв судового процесу). Вiн, як мiнi- ме розробцi превентивних заходiв.
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Спр.

Статтi

пор-я
зас.

Спр.

Статтi

пор-я
зас.

83*
53
9
12
18*
33

258-3, 437, 438
115, 377
115
307
258, 263, 342
307, 309, 317

4.5
3.94
2
2
2
2

57
58*
62
64
67
68

121, 365
110, 111, 161, 258-3
185
289
187, 289
191

1
1
1
1
1
1

44
60
81
84
92
94

191, 209, 366
ГИ
115, 190, 357, 358
369
187
115

2
2
2
2
2
2

69
70
71
77*
78
80

NA
187
115, 189, 263, 289
191, 255, 258-3, 258-5, 366
186
368

1
1
1
1
1
1

42
88
40
48
76
79

149
289
364
191, 366
187
187

1.83
1.67
1.5
1.5
1.5
1.33

85
87
97
3
10*
72

187, 253, 263, 353
206-2, 358, 366
115
115, 121, 340, 365
109, 115, 121, 340, 365
115

1
1
1
0.75
0.75
0.75

7

121, 146, 189, 255, 263

1.29

5

50
1
6
13*
14*

121
366
122, 189, 194, 263
115, 127, 146, 255, 340
110, 258-3

1.25
1
1
1
1

96*
25*
36
37
89

115, 189, 191, 209, 255, 263, 0.67
263-1, 307
110, 258-3
0.57
110, 111, 258-3, 341
0.5
115
0.5
186, 190, 199
0.5
146, 190
0.5

17*
20
21
22
27
30

263
115, 194, 289
115
115
191, 209
190, 209, 364-1

1
1
1
1
1
1

90
19
23
28
29
35*

286
115
121
ГИ
115, 187, 309
110, 113, 258, 258-3, 263

0.5
0
0
0
0
0

31
41
43
46
51*
55

127, 129, 146
368-2
286
342, 345
111
191, 209, 358, 368, 369

1
1
1
1
1
1

39*
49
56
66
82
98

147, 258, 263, 348
289
115
345
115
307, 309

0
0
0
0
0
0

Табл. 2.2.: Судовi процеси за 2020, iнкримiнованi злочини (статтi КК) i нормована кiлькiсть порушень, зiрочкою вiдмiченi «полiтичнi» (Див. ознаки «полiтичних»
процесiв на стор. 30) процеси
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Стаття

Xs , коеф. порушень

Стаття

437
377
286
364
317
190
149
342
260
366
369
187
111
NA
368-2
185
289
368

3.73
2.82
1.83
1.5
1.47
1.31
1.3
1.27
1.24
1.17
1.1
1.01
1.01
1
1
1
0.56
0.55

307
263
127
121
109
128
115
113
110
191
258
ГИ
194
129
186
122
258-5
112

Xs
0.53
0.51
0.5
0.49
0.48
0.37
0.33
0.32
0.26
0.25
0.17
0.17
0.1
0.1
0.09
0.06
0.02
0.01

Стаття

Xs

Стаття

Xs

258-3
438
427
407
366-1
365
364-1
358
357
353
348
345
343
341
340
309
263-1
255

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

253
209
206-2
199
189
161
147
146
125

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Табл. 2.3.: Коефiцiент кiлькостi порушень у вiдповiдностi до статей обвинувачення, 20192020.

Стаття

Xs , коеф. порушень

Стаття

190
286
438
113
342
260
377
111
368
186
191

5
4
2.2
1.58
1.5
1.42
1.38
1.07
1
1
0.9

109
149
258-5
258
146
127
263
128
110
121
ГИ

Xs
0.69
0.5
0.35
0.34
0.33
0.33
0.31
0.3
0.27
0.14
0

Стаття

Xs

Стаття

Xs

437
407
366-1
365
357
345
343
340
258-3
255
189

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

187
161
125
115
112

0
0
0
0
0

Табл. 2.4.: Коефiцiент кiлькостi порушень у вiдповiдностi до статей обвинувачень, 2019
р., нормування по засiданнях.
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Табл. 2.5.: Судовi процеси, iнкримiнованi злочини (статтi КК) та нормована кiлькiсть
порушень, зiрочкою позначенi«полiтичнi» (Див. ознаки «полiтичних» процесiв
на стор. 30) процеси.
Спр.

Статтi

пор-я
зас.

Спр.

Статтi

пор-я
зас.

2
26
83*
52*
53
15*

187, 190
286
258-3, 437, 438
111, 263
115, 377
109, 110, 111, 128, 263

5
4
3.73
3.33
3.15
3

64
65
67
68
69
70

289
258, 258-5, 263
187, 289
191
NA
187

1
1
1
1
1
1

9
12
18*
24*
32*
33

115
307
258, 263, 342
111
109, 110, 111, 161, 263
307, 309, 317

2
2
2
2
2
2

71
74*
75*
78
80
81

115,
110,
109,
186
368
115,

1
1
1
1
1
1

44
63*
84
92
93*
94

191, 209, 366
110, 111
369
187
110, 260, 263
115

2
2
2
2
2
2

85
86
87
97
72
5

187, 253, 263, 353
258, 263
206-2, 358, 366
115
115
115, 189, 191, 209, 255, 263,
263-1, 307

1
1
1
1
0.75
0.67

88
16
40
48
76
73*

289
342, 345
364
191, 366
187
109, 112, 258, 258-3, 263

1.67
1.5
1.5
1.5
1.5
1.33

6
10*
91*
31
96*
25*

122,
109,
111,
127,
110,
110,

0.67
0.67
0.67
0.6
0.57
0.5

79
42
7
35*
50
77*

187
149
121, 146, 189, 255, 263
110, 113, 258, 258-3, 263
121
191, 255, 258-3, 258-5, 366

1.33
1.3
1.29
1.25
1.25
1.14

36
37
47*
60
89
90

115
186, 190, 199
111
ГИ
146, 190
286

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

1
8
11*
13*
14*
17*

366
368
111, 128, 407
115, 127, 146, 255, 340
110, 258-3
263

1
1
1
1
1
1

58*
3
4
19
23
28

110, 111, 161, 258-3
115, 121, 340, 365
127
115
121
ГИ

0.4
0.36
0.33
0
0
0

20
21
22
27
30

115, 194, 289
115
115
191, 209
190, 209, 364-1

1
1
1
1
1

29
34
38
39*
45

115,
187
115,
147,
125,

0
0
0
0
0

189, 263, 289
111
112, 258, 258-3, 263

190, 357, 358

189, 194, 263
115, 121, 340, 365
263
129, 146
258-3
111, 258-3, 341

187, 309
189
258, 263, 348
343, 357

39

41

368-2

1

49

289

0

43
46
51*
54*
55
57

286
342, 345
111
109
191, 209, 358, 368, 369
121, 365

1
1
1
1
1
1

56
59
61
66
82
95

115
187
115
345
115
ГИ

0
0
0
0
0
0

62

185

1

98

307, 309

0

Табл. 2.6.: Судовi процеси, iнкримiнованi злочини (статтi КК) та кiлькiсть порушень,
зiрочкою вiдмiченi «полiтичнi» (Див. ознаки «полiтичних» процесiв на стор. 30)
процеси.
Справа

Статтi

Пор-я

Справа

Статтi

Пор-я

2
26
83*
52*
53
15*
9

187, 190
286
258-3, 437, 438
111, 263
115, 377
109, 110, 111, 128, 263
115

5
4
56
10
82
3
2

64
65
67
68
69
70
71

289
258, 258-5, 263
187, 289
191
NA
187
115, 189, 263, 289

1
1
2
1
1
1
1

12
18*
24*
32*
33
44
63*

307
258,
111
109,
307,
191,
110,

2
2
2
2
2
2
10

74*
75*
78
80
81
85
86

110,
109,
186
368
115,
187,
258,

2
1
3
1
1
1
1

84
92
93*
94

369
187
110, 260, 263
115

2
2
2
2

87
97
72
5

88
16
40

289
342, 345
364

5
3
3

6
10*
91*

206-2, 358, 366
1
115
3
115
3
115, 189, 191, 209, 255, 263, 2
263-1, 307
122, 189, 194, 263
2
109, 115, 121, 340, 365
6
111, 263
2

48
76
73*
79
42
7
35*

191,
187
109,
187
149
121,
110,

3
3
4
4
13
9
5

31
96*
25*
36
37
47*
60

127,
110,
110,
115
186,
111
ГИ

50
77*
1

121
191, 255, 258-3, 258-5, 366
366

5
8
1

89
90
58*

146, 190
286
110, 111, 161, 258-3

40

263, 342
110, 111, 161, 263
309, 317
209, 366
111

366
112, 258, 258-3, 263

146, 189, 255, 263
113, 258, 258-3, 263

111
112, 258, 258-3, 263

190, 357, 358
253, 263, 353
263

129, 146
258-3
111, 258-3, 341
190, 199

3
4
1
1
1
1
2
1
1
6

8
11*
13*
14*

368
111, 128, 407
115, 127, 146, 255, 340
110, 258-3

1
1
1
5

3
4
19
23

115, 121, 340, 365
127
115
121

4
1
0
0

17*
20
21
22
27
30
41

263
115, 194, 289
115
115
191, 209
190, 209, 364-1
368-2

2
1
2
3
1
1
1

28
29
34
38
39*
45
49

ГИ
115,
187
115,
147,
125,
289

0
0
0
0
0
0
0

43
46
51*
54*
55
57
62

286
342, 345
111
109
191, 209, 358, 368, 369
121, 365
185

1
1
1
1
1
1
1

56
59
61
66
82
95
98

115
187
115
345
115
ГИ
307, 309

187, 309
189
258, 263, 348
343, 357

0
0
0
0
0
0
0
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