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Російські слідчі перешкоджають роботі адвокатів Надії Савченко 

  
Фундація «Відкритий Діалог» висловлює протест у зв'язку з протиправними діями російських 
слідчих, спрямованими проти адвокатів Надії Савченко: Марка Фейгіна, Іллі Новікова та Миколи 
Полозова. Зокрема, слідчі чинять тиск на Надію Савченко та її родичів, переконуючи їх 
відмовитися від послуг теперішніх адвокатів і замінити їх на більш «лояльних». Також від 
захисників Надії Савченко вимагали надати підписку про нерозголошення інформації. При 
цьому слідство підіграє Віктору Чевгузу, українському адвокату Савченко, який готовий йти на 
співпрацю зі Слідчим комітетом Російської Федерації. 

Надія Савченко повідомила, що слідчий Дмитро Маньшин, який веде розслідування у її справі, 
пропонував їй замінити адвокатів на більш «лояльних до влади і слідства», і навіть пропонував на 
вибір дві кандидатури – «адвокат А.» та «адвокат Г.» (прізвища не розголошуються з метою 
безпеки Надії Савченко). Проте українська військовослужбовець відмовляється змінювати 
адвокатів. 

Про те, що теперішні російські адвокати є «незручними» для слідства, Дмитро Маньшин заявляв 
також під час бесіди з українським адвокатом Надії Савченко Віктором Чевгузом. «Обвинуваченій 
було б краще без цих адвокатів: вони їй не допомагають, а більше шкодять. Поливають нас 
брудом замість ділової співпраці. І як наслідок – далі прохідної комітету (Слідчого комітету РФ 
– ред.) не потрапляють»1, – передав слова Маньшина Чевгуз. 

Адвокат Марк Фейгін повідомив, що слідчий Дмитро Маньшин намагався витребувати у захисту 
Надії Савченко підписку про нерозголошення інформації. «Підписка у такого роду справах 
(Савченко) береться виключно для приховування жахливих процесуальних порушень, які допускає 
слідство. Хочу заявити, що жодних підписок про нерозголошення давати не буду. Нехай 
спробують вивести зі справи. Це лише переконає всіх у їхньому беззаконні»2, – повідомив Марк 
Фейгін. Також Надія написала розписку, в якій заборонила адвокатам давати підписку про 
нерозголошення інформації, оскільки бажає, щоб процес попереднього слідства проходив 
публічно і відкрито3. 

Паралельно зі спробами вивести зі справи «незручних» адвокатів, слідство лояльно ставиться до 
українського адвоката Надії Савченко Віктора Чевгуза.  

Аналіз риторики адвоката Віктора Чевгуза свідчить про те, що він готовий йти на співпрацю зі 
слідством і заперечує політичне підґрунтя у справі Надії Савченко4.  

Фундація «Відкритий Діалог» вважає спроби перешкоджання роботі адвокатів Надії Савченко 
свідченням ефективності і правильної спрямованості їхніх дій щодо захисту українки. 

                                                         
1 http://news.liga.net/interview/politics/3740510-viktor_chevguz_v_rf_khotyat_dokazat_nevmenyaemost_nadezhdy_savchenko.htm  
2 https://twitter.com/mark_feygin/status/525598027332218880  
3 https://twitter.com/mark_feygin/status/525617815261573121  
4 http://news.liga.net/interview/politics/3740510-viktor_chevguz_v_rf_khotyat_dokazat_nevmenyaemost_nadezhdy_savchenko.htm  

http://news.liga.net/interview/politics/3740510-viktor_chevguz_v_rf_khotyat_dokazat_nevmenyaemost_nadezhdy_savchenko.htm
https://twitter.com/mark_feygin/status/525598027332218880
https://twitter.com/mark_feygin/status/525617815261573121
http://news.liga.net/interview/politics/3740510-viktor_chevguz_v_rf_khotyat_dokazat_nevmenyaemost_nadezhdy_savchenko.htm
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Кримінальна справа проти Надії є повністю сфабрикованою, тому слідство намагається будь-
якими методами уникнути публічності, зокрема шляхом заміни адвокатів.  

Спроби слідчих вивести зі справи теперішніх адвокатів Надії Савченко є втручанням у процес 
захисту, що порушує принцип змагальності сторін (ст. 15 КПК РФ). Фундація «Відкритий Діалог» 
вимагає від слідства, зокрема від Дмитра Маньшина, припинити чинити тиск на Надію Савченко 
та її родичів, яких намагаються переконати відмовитися від адвокатів і замінити їх на більш 
«лояльних». 

 

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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