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Адвокату Марку Фейгіну погрожують кримінальним переслідуванням за нібито незаконне 
розголошення матеріалів справи Надії Савченко 

 

Російські слідчі органи можуть порушити кримінальну справу проти адвоката Надії Савченко 
Марка Фейгіна. Про це стало відомо із заяви прес-секретаря Слідчого комітету (СК) Російської 
Федерації Володимира Маркіна. Фундація «Відкритий Діалог» вважає, що погрози з боку СК є 
елементом тиску на захист української політув’язненої напередодні проведення судового 
розгляду у справі Савченко. 

02.07.2015 в прес-релізі Володимира Маркіна з приводу завершення Надією Савченко процесу 
ознайомлення з матеріалами кримінальної справи було зазначено: «...прибічники Савченко 
вчиняли позаправові дії з єдиною метою – звільнити від кримінальної відповідальності 
обвинувачену у вчиненні особливо тяжкого злочину. І квінтесенцією цього стала публікація 
адвокатами Савченко матеріалів справи в Інтернеті, незважаючи на попередження про 
кримінальну відповідальність за розголошення даних попереднього розслідування»1. 

За кілька днів до цього, 30.06.2015, адвокат Марк Фейгін почав оприлюднювати матеріали 
кримінальної справи проти Надії Савченко. Зокрема, був оприлюднений протокол допиту одного 
зі свідків у справі Савченко – лідера невизнаної Луганської народної республіки (ЛНР) Ігоря 
Плотніцького2. За інформацією Марка Фейгіна, Плотніцький має також виступити на майбутньому 
судовому процесі у якості свідка обвинувачення 3. 

Заява СК про нібито попередження адвокатів про кримінальну відповідальність є маніпуляцією 
правовими нормами. Згідно із законодавством РФ, слідчі можуть попередити учасників 
кримінального судочинства про неприпустимість розголошення даних попереднього 
розслідування, проте невід’ємним елементом такого попередження є взяття з учасника 
кримінального судочинства підписки про нерозголошення даних попереднього розслідування 
(ч. 2, ст. 161 КПК РФ). 

Слідчі СК вже двічі (у жовтні 2014 і травні 2015 року) намагалися взяти з адвокатів Надії Савченко – 
Марка Фейгіна, Миколи Полозова та Іллі Новікова – підписку про нерозголошення даних, і двічі 
адвокати відмовлялися її давати. Востаннє відмова була офіційно зафіксована у присутності 
свідків4.  

Варто відзначити, що максимальний термін покарання за розголошення даних попереднього 
слідства згідно з Кримінальним кодексом РФ складає 3 місяці арешту (ст. 310 КК РФ), однак значно 
важчі наслідки може мати відсторонення Марка Фейгіна і його адвокатської команди від справи 
захисту української політув’язненої Надії Савченко. Нині Надія Савченко та її адвокати завершили 

                                                         
1 http://sledcom.ru/news/item/942978/  
2 http://advokat-feygin.ru/index.php?id=41  
3 https://twitter.com/mark_feygin/status/616578049027522560  
4 http://ru.odfoundation.eu/a/6477,otchet-delo-nadezhdy-savchenko-sud-nad-ukrainskoy-politzaklyuchennoy-mozhet-
proyti-v-voronezhe  
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ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, що означає швидкий початок судового 
розгляду по суті. Саме в такий важливий момент слідчі можуть зробити спробу вивести адвокатів 
зі справи. 

В умовах несправедливості правоохоронної системи, яка керується не нормами закону, а 
політичною доцільністю, публічність є єдино можливим методом домогтися звільнення Надії 
Савченко. Навпаки, ізоляція справи від уваги громадськості гарантовано призведе до 
обвинувального вироку. 

 
Фундація «Відкритий Діалог» висловлює протест у зв’язку з можливим порушенням 
кримінальної справи проти Марка Фейгіна. Адвокат не може піддаватися кримінальному 
переслідуванню за дії, спрямовані на захист свого клієнта. Ми закликаємо міжнародну 
громадськість пильно стежити за розвитком  подій в цій справі, щоб не допустити можливих 
порушень. 

 

Усі охочі можуть підтримати наші вимоги, звернувшись за адресами: 

 Президенту ПАРЄ Анн Брассер – e-mail: abrassuer@chd.lu, тел.: +33 88 41 23 41; 

 Президенту ПА ОБСЄ Ілка Канерві - e-mail: ilkka.kanerva@parliament.fi, тел.: +358 9 432 3055; +358 9 432 3529; 

 Верховному представнику Європейського Союзу у закордонних справах та політиці безпеки Федеріці Могеріні 
- Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Brussels, e-mail: federica.mogherini@ec.europa.eu, тел.: +32 2 584 11 11; +32 
2 295 71 69; 

 Президенту Європейського парламенту Мартіну Шульцу - Rue Wiertz 60, 1047 Brussels, e-
mail: martin.schulz@europarl.europa.eu, тел.: +32 2 28 45503 (Bruksela), +33 3 88 1 75503 (Strasburg); 

 Президенту Європейської Комісії Жану-Клоду Юнкеру - Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Brussels, e-
mail:president.juncker@ec.europa.eu; 

 Президенту Європейської ради Дональду Туску - Rue de la Loi / Wetstraat 175, 1048 Brussels, e-
mail: donald.tusk@european-council.europa.eu, тел.: +32 2 28 15650; 

 Верховному комісару ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейну - Palais des Nations  
CH-1211 Geneva 10, Switzerland, тел.: +41 22 917 9220; 

 Міжнародній комісії юристів (ICJ – International Commission of Jurists) – 1211 Geneva 8, Rue des Bains 33, P.O. 
Box 91, тел.: +41 (0)22 979 38 00; 

 Американській асоціації юристів (московське представництво) – 121069, Москва, вул. Поварська, 20, к. 32, тел. 
+7(095) 956-6303, e-mail: abamos@glasnet.ru; 

 Асоціації юристів Росії - 119134, Москва, вул. Велика Якиманка, д. 24, к. 406; 

 Всесвітній асоціації юристів (World Jurist Association) - Maryland 20814, USA, 7910 Woodmont Avenue Suite 1440, 
Bethesda. 

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, звертайтеся: 

Андрій Осаволюк – andriy.osavoliyk@odfoundation.eu  

Людмила Козловська – lyudmylakozlovska@odfoundation.eu 

Фундація «Відкритий Діалог» 
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