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Варшава, 17.08.2017 

 

ВИБІРКОВЕ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ: АНТИКОРУПЦІОНЕРУ ЗАГРОЖУЄ ТЮРЕМНЕ УВ’ЯЗНЕННЯ 

 

Кампанія, спрямована на дискредитацію Центру протидії корупції (ЦПК) та його голови Віталія 
Шабуніна, знайшла своє продовження в ініційованій проти Шабуніна кримінальній справі за 
побиття нібито журналіста Всеволода Філімоненка.  

За інформацією Віталія Шабуніна, спочатку правоохоронці планували висунути йому 
обвинувачення за ст. 345-1 Кримінального кодексу – «Загроза або насильство по відношенню до 
журналіста», що передбачає покарання до 5 років позбавлення волі. Однак після суспільного 
резонансу, спричиненого інформацією про кримінальне переслідування громадського активіста, 
правоохоронці змінили статтю обвинувачення на більш м’яку – «Умисне середньої тяжкості 
тілесне ушкодження», що передбачає до 3 років позбавлення волі. 

16.08.2017 суд обрав стосовно Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого 
зобов’язання. Упродовж двох місяців він повинен буде повідомляти правоохоронні органи та суд 
про зміну місця проживання та роботи. 

Інцидент з «побиттям» трапився 08.07.2017. Віталій Шабунін вдарив Всеволода Філімоненка після 
очевидної провокації зі сторони останнього. Під час суду адвокати громадського активіста 
відзначили той факт, що тілесні ушкодження у Філімоменка були зафіксовані лише через 12 днів 
після інциденту, що трапився 08.07.2017. 

Всеволод Філімоненко називає себе журналістом інтернет-видання «Голос народу». За його 
участю було підготовлено декілька відеосюжетів дискредитаційного характеру про Віталія 
Шабуніна та ЦПК.  

Кримінальне переслідування Віталія Шабуніна є продовженням кампанії з цькування ЦПК та її 
членів, про що Фундація «Відкритий Діалог» розповідала у звіті «Політичні переслідування і 
цькування в постмайданній Україні»1.  

В Україні продовжує діяти вибіркове правосуддя. Під час Євромайдану постраждали десятки 
журналістів, проте до сьогодні жоден зловмисник не був притягнутий до відповідальності. 
Натомість кримінальна справа проти антикорупційного активіста була «розслідувана» в 
найкоротші терміни. Подібні випадки шкодять міжнародному іміджу України та нівелюють ті 
нечисленні успіхи, яких вдалося досягти новій владі. 

29.06.2017 21 депутат ПАРЄ підписав декларацію, в якій було висловлено занепокоєння 
випадками переслідування членів антикорупційних організацій (в тому числі, членів ЦПК) в 
Україні зі сторони влади2. Простежується тенденція повернення до злочинних методів боротьби 
з представниками громадянського суспільства, як це було за режиму Віктора Януковича. 

                                                         
1
 http://ru.odfoundation.eu/a/8207,politicheskie-presledovaniya-i-goneniya-v-postmaydannoy-ukraine-kak-oligarhi-prepyatstvuyut-

usiliyam-reformatorov  
2
 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?FileID=23982&Lang=EN  

http://ru.odfoundation.eu/a/8207,politicheskie-presledovaniya-i-goneniya-v-postmaydannoy-ukraine-kak-oligarhi-prepyatstvuyut-usiliyam-reformatorov
http://ru.odfoundation.eu/a/8207,politicheskie-presledovaniya-i-goneniya-v-postmaydannoy-ukraine-kak-oligarhi-prepyatstvuyut-usiliyam-reformatorov
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?FileID=23982&Lang=EN
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Персональна відповідальність за це лежить на Президенті Петрові Порошенку та 
правоохоронних органах України. 

 

 

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, звертайтеся: 

Людмила Козловська lyudmylakozlovska@odfoundation.eu 

Андрій Осаволюк andriy.osavoliyk@odfoundation.eu 
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