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Фундація «Відкритий Діалог» під егідою Асоціації правників 
України підготувала звіт, присвячений проблемі тривалого 
тримання під вартою в Україні внаслідок порушення 
розумних строків кримінального провадження. Проект 
реалізовано в рамках гранту Нідерландської організації 
наукових досліджень.

У звіті розглянуто особливості роботи прокуратури та 
судів, які спричиняють порушення права на розумні 
строки. Автори запропонували шляхи вирішення 
проблеми обвинувального ухилу у роботі суддів, а також 
проблеми негласного обов’язку прокурорів за будь-яку 
ціну добиватися обвинувального вироку (навіть за 
відсутності доказів вини). Проаналізовано дії учасників 
проваджень та організаційні недоліки у роботі судів, 
які призводять до затягування судового розгляду.

У дослідженні відображені останні статистичні дані, а 
також представлено 17 кейсів, у яких описані справи 
осіб, яких тримали або тримають під вартою протягом 
кількох років (в окремих випадках —   8 і 10 років). 
У цих провадженнях зафіксовані грубі порушення з 
боку слідства та випадки застосування тортур з метою 
отримання зізнавальних показань.

Асоціація правників України та Фундація «Відкритий 
Діалог» підготували рекомендації до органів влади, 
а також пропозиції внести зміни до Кримінального 
процесуального кодексу щодо забезпечення права на 
розумні строки кримінального провадження.
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Фундація «Відкритий Діалог» була заснована в Польщі 
у 2009 році з ініціативи Людмили Козловської, яка за-
раз займає посаду Президента Фундації. Установчі цілі 
Фундації включають захист прав людини, демократії 
та верховенства права на пострадянському просторі. 
Особлива увага Фундації зосереджена на найбільших 
країнах регіону: Казахстані, Росії та Україні.

Фундація має постійні представництва у Варшаві, 
Києві та Брюсселі.

Фундація здійснює свої цілі шляхом організації 
спостережних місій, включаючи спостереження за вибо-
рами та моніторинг ситуації з дотриманням прав людини 
на пострадянському просторі. Фундація має значний 
досвід експертизи щодо захисту прав політичних біженців 
і політичних в’язнів.

Фундація поширює свої звіти серед інституцій ЄС, 
ОБСЄ, ПАРЄ, ООН, правозахисних організацій, міністерств 
закордонних справ та парламентів держав ЄС, медіа. 
Фундація активно співпрацює з членами парламентів, які 
беруть участь у зовнішній політиці, займаються проблемою 
дотримання прав людини і взаємин з пострадянськими 
країнами.
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Асоціація правників України —  всеукраїнська гро-
мадська організація, заснована у 2002 році, що об’єднує 
більше 6 тисяч правників у сильну та впливову професійну 
спільноту, яка є потужним голосом правничої громади 
України. Серед членів Асоціації є юристи, нотаріуси, 
адвокати, судді, державні службовці, народні депутати 
та визнані вчені у галузі права.

Асоціація ставить перед собою завдання розвитку 
юридичної професії, удосконалення законодавства, 
впровадження етичних стандартів, захисту професійних 
прав членів АПУ та прав людини загалом. Пріоритетні 
напрямки роботи Асоціації такі: побудова ефективних 
відносин з державними органами, активна участь 
у правничому житті суспільства, розробка пропозицій 
по удосконаленню діючого законодавства, моніторинг 
дотримання прав людини, захист професійних прав 
членів Асоціації, громадський контроль за діяльністю 
органів державної влади.

Асоціація правників України є членом Міжнародної 
асоціації юристів (ІВА), підтримує тісні контакти з Радою 
правничих співтовариств та адвокатур Європи (ССВЕ) 
та Американською асоціацією юристів (АВА).
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Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, звертайтеся:
Ігор Савченко, Фундація «Відкритий Діалог» —  igor.savchenko@odfoundation.eu

Сергій Кишенько, Асоціація правників України —  svk@solodko.kiev.ua

Мова оригіналу —  українська
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Понад 2% кримінальних проваджень в Україні розглядаються судами 
протягом 2 років, а ще 4,2% проваджень —  у строк від 6 місяців до 1 року. 
Українське законодавство визначає максимальну тривалість досудового 

розслідування. Що стосується судового розгляду, КПК наголошує на необхідності 
його проведення «протягом розумного строку», але ці строки не конкретизуються.

Європейський суд з прав людини неодноразово вказував на часті порушення 
Україною розумних строків кримінального провадження. Найбільше страждають 
від цього ті, кого тримають під вартою. Станом на 01.04.2016 майже 2000 осіб 
утримувалися в СІЗО від 6 місяців до 1 року, а 958 осіб —  від 1 року і більше. 
Генеральний прокурор Юрій Луценко, призначений на цю посаду у травні 2016 року, 
наголошував: «Знаю, що в українських тюрмах до суду люди перебувають один, 
чотири, десять, чотирнадцять і навіть двадцять років». 1… «У Лук’янівському СІЗО, 
наприклад, люди по 10 і більше років чекають рішення суду». 2

Тривале тримання під вартою часто є ознакою грубих порушень з боку слідства 
і використовується слідчими органами для здійснення тиску або вибивання зізна-
вальних показань. У цьому звіті представлено 17 кейсів, у яких описані справи осіб, 
яких тримали або тримають в СІЗО протягом кількох років (в окремих випадках —  8 
і 10 років). У цих провадженнях, зокрема, зафіксовані випадки застосування тортур 
з боку правоохоронних органів.

Як підтвердили розглянуті кейси, перебування в СІЗО призводило до значного 
погіршення стану здоров’я і навіть до каліцтва обвинувачених. В окремих випадках 
особи помирають в СІЗО, не дочекавшись на рішення суду. Правозахисні організації 
наголошують, що в українських СІЗО умови значно гірші, ніж в колоніях. Офіс 
омбудсмена вказує на системну проблему жорстокого поводження із ув’язненими, 
а також зазначає, що норма житлової площі для взятих під варту осіб не відповідає 
європейським стандартам.

Один із ключових чинників затягування розгляду кримінальних проваджень —  
це «негласний обов’язок» прокурорів добиватися обвинувального вироку та про-
довжувати підтримувати обвинувачення навіть за відсутності доказів вини. Однак 
при цьому від прокурорів складно добитися розслідування випадків тортур, 
корупції або службових злочинів з боку співробітників правоохоронних органів.

Ще однією проблемою є обвинувальний ухил у роботі суддів та випадки пору-
шення ними принципу змагальності. У 2013 та 2015 роках частка виправдувальних 
вироків в Україні склала 0,24% та 0,32% відповідно. Українські суди продовжують 
масово застосовувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Клопотання 
прокурорів про взяття особи під варту або продовження строку тримання під вартою 
часто розглядаються формально, без належної оцінки аргументів. Причинами 
порушення розумних строків також є тривалі перерви через неявку учасників 
судового процесу, недоставку підозрюваних чи обвинувачених із місць тримання 
під вартою, а також інші організаційні недоліки.

1 http://goo.gl/OolfHn

2 http://goo.gl/TeXQyu
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Дослідження Фундації «Відкритий Діалог» проведене під егідою Асоціації 
правників України. Джерельна база дослідження така: матеріали кримінальних 
справ; статистичні дані з відповідей Державної пенітенціарної служби та Державної 
судової адміністрації на запити Фундації «Відкритий Діалог»; відповіді україн-
ського омбудсмена на запити Фундації «Відкритий Діалог»; дані правозахисних 
організацій та ЗМІ; інформація з адвокатської практики членів Асоціації правників 
України та з практики Фундації «Відкритий Діалог»; положення українського 
законодавства та рішення ЄСПЛ.

Асоціація правників України та Фундація «Відкритий Діалог» підготували 
рекомендації до органів влади, а також пропозиції внести зміни до КПК щодо 
забезпечення права на розумні строки кримінального провадження. Звіт підго-
товлений з урахуванням коментарів адвокатів, аналітиків громадських організацій, 
представників Міністерства юстиції та Генеральної прокуратури, які 28.07.2016 
взяли участь у обговоренні попередніх результатів дослідження.

РОКИ ЗА ҐРАТАМИ БЕЗ ВИРОКУ
Тривале тримання під вартою в Україні внаслідок порушення розумних строків кримінального провадження
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РОЗУМНІ СТРОКИ 
КРИМІНАЛЬНОГО 
ПРОВАДЖЕННЯ

У 2012 році в Україні почав діяти новий Кримінальний процесуальний кодекс 
(далі —  КПК). Він визначає розумні строки як такі, що є «об’єктивно необхід-
ними» для прийняття і виконання процесуальних рішень і дій.

Розумні строки —  одна із загальних засад кримінального провадження. 
Стадіями кримінального провадження є досудове розслідування та судовий 
розгляд. Згідно з КПК, проведення досудового розслідування у розумні строки 
повинні забезпечити прокурор та слідчий суддя. Розумні строки судового розгляду 
зобов’язаний забезпечити суд.

У статті 28 КПК наведені критерії, від яких залежить визначення розумності строків:

• складність кримінального провадження;

• поведінка учасників провадження;

• спосіб здійснення повноважень слідчим, прокурором, судом.

Вищий спеціалізований суд України з розгляду кримінальних та цивільних 
справ (далі —  ВССУ) пропонує визначати складність кримінального провадження 
за такими показниками: кількість правопорушень, кількість обвинувачених, 
кількість потерпілих і свідків, обсяг матеріалів слідства, особливості експертиз 
тощо. Як вважають у ВССУ, поведінку учасників кримінального провадження 
можна оцінювати на основі виконання ними своїх процесуальних обов’язків 
(явка в суд, дотримання умов запобіжного заходу, надання доказів, бездіяльність, 
обґрунтованість відкладення чи зупинення провадження, тривалість перерв між 
судовими засіданнями тощо).

Українське законодавство визначає конкретні строки для досудового розслі-
дування. Тому затягування на цій стадії фактично унеможливлено.

2. 1

РОКИ ЗА ҐРАТАМИ БЕЗ ВИРОКУ
Тривале тримання під вартою в Україні внаслідок порушення розумних строків кримінального провадження
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На досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру відведено 
2 місяці. Згідно зі ст. 294 КПК, цей строк може бути продовжений:

• до 3 місяців у разі складного провадження  
(рішення приймає керівник місцевої прокуратури);

• до 6 місяців у разі особливо складного провадження  
(рішення приймає керівництво регіональної прокуратури);

• до 12 місяців у разі винятково складного провадження  
(рішення приймає Генеральна прокуратура України).

Таким чином, максимальна тривалість досудового розслідування не може 
перевищувати 12 місяців.

Що стосується судового розгляду провадження, то тут українське законодавство 
не встановлює конкретних строків.

Стаття 318 КПК наголошує на необхідності проведення судового розгляду 
«протягом розумного строку», але ці строки не конкретизуються.

У більшості випадків недотримання розумних строків відбувається на етапі 
розгляду провадження судом першої інстанції.

НАДМІРНО  
ТРИВАЛЕ ТРИМАННЯ 
ПІД ВАРТОЮ

П итання розумних строків кримінального провадження є особливо важливим 
для осіб, щодо яких застосовано запобіжний захід у вигляді тримання 
під вартою. Кримінальне провадження щодо цих осіб має бути здійснено 

невідкладно і розглянуто в суді першочергово (ч. 4 ст. 28 КПК). Крім того, закон 
дає право підозрюваному чи обвинуваченому клопотати про розгляд його про-
вадження у більш короткі строки.

Під час досудового слідства строк тримання під вартою не може перевищувати 
12 місяців (при розслідуванні тяжких та особливо тяжких злочинів).

Судова ухвала про тримання під вартою дійсна протягом 60 днів. Після цього 
особу зобов’язані випустити з-під варти або продовжити строк тримання під 

2. 2
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вартою у судовому порядку. Прокурор, спираючись на конкретні факти, повинен 
обґрунтувати необхідність продовження тримання під вартою, а суд має заново 
проаналізувати наявність підстав для подальшого застосування цього запобіжного 
заходу (ст. 199 КПК).

Проходження стаціонарної психіатричної експертизи також зараховується 
у строк тримання під вартою.

Згідно зі ст. 183 КПК, тримання під вартою є найбільш суворим, «винятковим» 
запобіжним заходом, який застосовується лише тоді, коли прокурор доведе високий 
ризик застосування більш м’яких запобіжних заходів (особисте зобов’язання, 
особиста порука, застава та домашній арешт).

Не дозволити особі бути звільненою під заставу можуть наступні чинники:

• Суд може на власний розсуд відмовити у звільненні під заставу, якщо проваджен-
ня стосується злочину із погрозою або застосуванням насильства, загибеллю 
людини, або якщо не були дотримані умови попереднього запобіжного заходу 
у вигляді застави.

• Згідно з п. 5 ст. 176 КПК, звільнення під заставу не може бути застосоване до осіб, 
які підозрюються або обвинувачуються за статтями 109–114–1 КК, 258–258–5 
КК, 260 КК, 261 КК (захоплення державної влади, державна зрада, диверсія, 
терористичний акт, створення незаконних воєнізованих формувань тощо).

ПРАКТИКА 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
СУДУ З ПРАВ 
ЛЮДИНИ

П раво на дотримання розумних строків кримінального провадження гаран-
тується міжнародними договорами, які ратифікувала Україна.

Зокрема, право кожної особи на судовий розгляд своєї справи упродовж 
розумного строку або на звільнення з-під варти передбачено ст. 5 та ст. 6 Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод, ст. 9 Міжнародного пакту про 
громадянські і політичні права, а також 38 Принципом Зводу принципів захисту 
всіх осіб, які зазнають затримання чи ув’язнення в будь-якій формі.

2. 3
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Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) неодноразово підкреслював серйозні 
недоліки правоохоронної та судової системи України, вказуючи на порушення ст. 6 
Конвенції у частині права на розумну тривалість кримінального провадження. 
Зокрема, у справі «Павлюлінець проти України» ЄСПЛ зазначає, що на державу 
покладено обов’язок організувати судову систему таким чином, щоб суди могли діяти 
відповідно до Конвенції, в тому числі забезпечувати вимогу «розумного строку».

Згідно з принципами ЄСПЛ, точкою відліку при визначенні тривалості кримі-
нального провадження є день, коли особі офіційно повідомлено про обвинувачення 
(справа «Антоненков та інші проти України»). ЄСПЛ трактує «обвинувачення» 
як «офіційне повідомлення, надане особі уповноваженими представниками влади, 
про наявність припущення про те, що особа вчинила злочин». Початком криміналь-
ного провадження може вважатися або день взяття під варту; або день початку 
досудового слідства; або день, коли особі повідомили про обвинувачення (справа 
«Меріт проти України»). Згідно з українським законодавством, притягнення до кри-
мінальної відповідальності починається з моменту повідомлення особі про підозру.

Згідно з позицією ЄСПЛ, період, що береться до уваги при аналізі розумності 
строків, охоплює все кримінальне провадження (включно з апеляційними процесами).

ЄСПЛ визначає розумність строку з огляду на такі критерії: складність справи, 
поведінка заявника і органів влади, важливість предмету спору для заявника 
(справи «Меріт проти України», «Вітрук проти України», «Вергельський проти 
України», «Iванов проти України», «Сілін проти України», «Беньямінсон проти України», 
«Павлюлінець проти України», «Тодоров проти України», «Юртаєв проти України»).

ЄСПЛ зазначає, що обвинувачені, яких тримають під вартою, мають право 
на особливу сумлінність судів у розгляді справи без затримок (справи «Вітрук 
проти України», «Тодоров проти України», «Юртаєв проти України»). При цьому 
використання правових засобів захисту (клопотання та скарги) не можна трактувати 
як затягування справи (справи «Іванов проти України», «Сілін проти України»).

Організація швидкого та ефективного провадження —  задача судів (справи 
«Іванов проти України», «Сілін проти України», «Беньямінсон проти України»). 
Зокрема, у рішенні по справі «Сілін проти України» ЄСПЛ підкреслив, що україн-
ське законодавство дозволяє судам застосовувати санкції до тих, хто спричиняє 
безпідставне затягування розгляду справи.

Відповідно до практики ЄСПЛ, ефективним правовим захистом для особи є 
можливість оскаржити в суді затягування справи та отримати відшкодування 
(Справа «Меріт проти України»).
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ПОРУШЕННЯ 
РОЗУМНИХ СТРОКІВ 
КРИМІНАЛЬНОГО 
ПРОВАДЖЕННЯ 
В УКРАЇНІ

3



ЗАГАЛЬНА СИТУАЦІЯ 
З ПОРУШЕННЯМ ПРАВА 
НА РОЗУМНІ СТРОКИ

В Україні 4,2% кримінальних проваджень розглядаються судами у строк від 6 
місяців до 1 року, а понад 2% проваджень розглядаються протягом 2 років.

КІЛЬКІСТЬ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ,  
ЯКІ РОЗГЛЯДАЛИСЯ СУДАМИ У ПОРУШЕННЯ РОЗУМНИХ СТРОКІВ У 2014 РОЦІ  3

3 Джерело даних: ВССУ —  www.sc.gov.ua/ua/uzagalnennja_sudovoji_praktiki.html

3. 1
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КІЛЬКІСТЬ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ,ЩО НЕ БУЛИ РОЗГЛЯНУТІ  
МІСЦЕВИМИ ЗАГАЛЬНИМИ СУДАМИ У СТРОК ПОНАД 6 МІСЯЦІВ  4

Аналіз багатьох кейсів підтверджує, що надмірна тривалість кримінального 
провадження часто є ознакою фальсифікації матеріалів або інших грубих пору-
шень з боку слідчих органів. За наявності належних доказів навіть провадження 
високої складності швидко доводиться до завершення. Натомість, коли сторона 
обвинувачення не має достатніх аргументів, тривале тримання під вартою часто 
використовується з метою здійснення тиску на особу для отримання (або вибивання) 
зізнавальних показань.

Станом на 01.04.2016 538 осіб утримувалися в СІЗО від 1 до 2 років, а 420 
осіб —  понад 2 роки.

4 Джерело даних: Судова статистика на сайті Державної судової адміністрації України —  
www.court.gov.ua/sudova_statystyka/
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КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЩО УТРИМУЄТЬСЯ В СІЗО ПОНАД 6 МІСЯЦІВ  5

5 Дані за 2014 рік —  ВССУ —  www.sc.gov.ua/ua/uzagalnennja_sudovoji_praktiki.html. Дані 
за 2016 рік: відповідь Державної пенітенціарної служби України від 21.06.2016 та від-
повідь Державної судової адміністрації України від 21.06.2016 на запит ГС «Фундація 

„Відкритий Діалог“ ». Кількість утримуваних від 6 місяців до 1 року була отримана шля-
хом віднімання кількості утримуваних понад 1 рік від кількості утримуваних понад 6 
місяців; кількість утримуваних від 1 року до 2 років була отримана шляхом віднімання 
кількості утримуваних понад 2 роки від кількості утримуваних понад 1 рік.
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ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ 
ПРОКУРАТУРИ 
І СУДІВ, ЯКІ СТАЮТЬ 
ЧИННИКАМИ 
ЗАТЯГУВАННЯ РОЗГЛЯДУ 
КРИМІНАЛЬНИХ 
ПРОВАДЖЕНЬ

А) НЕГЛАСНИЙ ОБОВ’ЯЗОК ПРОКУРОРА ЗА БУДЬ-ЯКУ ЦІНУ 
ДОБИВАТИСЯ ОБВИНУВАЛЬНОГО ВИРОКУ

К ПК гарантує процесуальну незалежність прокурорів. Проте насправді 
формально і адміністративно прокурори залежні від своїх керівників, 
а тому не можуть приймати рішень без їх узгодження. Згідно з усталеною 

практикою, керівники місцевих і регіональних прокуратур ставлять прокурорів 
у відповідні рамки, вимагаючи від них діяти наступним чином: а) направляти 
якнайбільше матеріалів до суду навіть за відсутності об’єктивних доказів вини; б) 
під час судового розгляду не відмовлятися від підтримки обвинувачення навіть 
за наявності підстав для цього; в) оскаржувати виправдувальні вироки. Ці дії 
стають «обов’язком» прокурорів, адже інакше в умовах жорсткої ієрархії їх будуть 
карати за «неякісну роботу».

Оцінка роботи прокурорів на основі статистичних показників —  це спадок 
радянських часів, який досі не вдалося викорінити. Тому в більшості випадків 
правоохоронні органи направляють до суду навіть ті кримінальні провадження, 
де не зібрано достатньо доказів вини. Якщо досудове слідство було проведено 

3. 2
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неякісно, у таких випадках попередній КПК дозволяв судам відправляти кримі-
нальні справи на додаткове розслідування. Показово, що прокурори дуже часто 
оскаржували такі рішення і в апеляційному порядку знову повертали справи 
на судовий розгляд.

Здебільшого прокурори не можуть собі дозволити навіть клопотання про 
зміну запобіжного заходу на більш м’який. Як показує практика, прокурорам 
необхідно за будь-яких умов добитися обвинувального вироку. Дані за останні 
три роки підтверджують, що прокурори відмовлялися від обвинувачення лише 
у менш ніж у 1% випадків.

ПРИЧИНИ ВІДКЛАДЕННЯ РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ  6

Прокурори за будь-яку ціну добиваються обвинувального вироку, однак слід 
зазначити, що ця практика, як правило, не діє тоді, коли від прокурорів вимагають 
розслідувати випадки тортур, корупції або службових злочинів з боку співробітників 
правоохоронних органів. Здебільшого, прокурори відмовляються відкривати 
кримінальні провадження проти працівників прокуратури чи МВС. Відкриті ж 
провадження, як правило, закриваються у зв’язку з «відсутністю складу злочину». 
Нижче наведено декілька показових прикладів, з якими зіткнулася у своїй практиці 
Фундація «Відкритий Діалог»:

6 Джерело даних: Відповідь Державної судової адміністрації України від 21.06.2016 на за-
пит ГС «Фундація „Відкритий Діалог».

ЗМІНА ОБВИНУВАЧЕННЯ ВІДМОВА ВІД ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ
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• Неефективність розслідування випадків тортур. Розглянуті у цьому дослідженні 
кейси, а також звіти правозахисних організацій підтверджують, що прокурори 
не реагують належним чином на заяви про застосування правоохоронцями 
тортур, і винні залишаються непокараними. 7

• Відмова прокуратури м. Києва розслідувати можливі незаконні дії свого 
слідчого. Одним із кейсів, яким експертно займається Фундація «Відкритий 
Діалог», є справа казахстанського опозиційного політика, бізнесмена 
та політичного біженця Мухтара Аблязова. Міжнародні правозахисні ор-
ганізації та депутати Європарламенту неодноразово заявляли про полі-
тичний контекст справи. 8 Казахстан, а згодом Росія та Україна висунули 
Аблязову та його соратникам обвинувачення в розтраті коштів казахстан-
ського БТА Банку. Згідно з оприлюдненим у ЗМІ листуванням казахстан-
ських чиновників, представники Казахстану готували для слідчого МВС 
Максима Мельника тексти обвинувачень щодо Аблязова та його соратників. 9 
 
Під тиском громадськості 30.07.2014 відносно слідчого Мельника було від-
крито кримінальне провадження за ст. 365 КК (перевищення повноважень). 
Це провадження неодноразово намагався закрити слідчий прокуратури 
м. Києва Сергій Ходаківський. Згідно з опублікованими в ЗМІ документами, він 
міг діяти під впливом казахстанської сторони. Фундація «Відкритий Діалог» 
через суд домоглася того, що 23.07.2015 відносно слідчого Ходаківського було 
відкрито кримінальне провадження за ст. 365 КК. Але 30.09.2015 прокуратура 
м. Києва закрила провадження проти свого слідчого, не повідомивши про 
це заявника —  Фундацію. 10

• Безуспішні спроби добитися відповідальності керівництва ГПУ за вчинені дії чи 
бездіяльність. Протягом 2015 року Фундація «Відкритий Діалог» 5 разів зверталася 
з офіційними запитами до ГПУ з вимогою відкрити кримінальне провадження чи про-
вести службову перевірку відносно колишнього Генерального прокурора України 
Віталія Яреми за ознаками ст. 364 КК (зловживання владою), ст. 367 КК (службова 
недбалість), ст. 343 КК (втручання в роботу працівника правоохоронного органу). 11 
 
На підтвердження можливої злочинної бездіяльності В. Яреми наводилися 
наступні аргументи: надання Ю. Іванющенку, М. Злочевському та С. Клюєву 
листів про відсутність кримінального переслідування, що було використано 
як аргумент для зняття санкцій з цих осіб; розморожування активів С. Арбузова, 
до чого могли бути причетні представники ГПУ; відсутність арешту на деяке майно 
представників режиму Януковича; ігнорування закону «Про очищення влади». 

7 www.tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT/C/UKR/
CO/6&Lang=En; www.tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/UKR/INT_CAT_
NGO_UKR_18649_E.pdf

8 http://goo.gl/lCWDCT

9 www.ru.odfoundation.eu/a/6845, otchet-analiz-dokumentov-po-delu-muhtara-ablyazova

10 http://goo.gl/a0o2fq

11 http://goo.gl/9RVpB8
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На всі 5 запитів ГПУ надала відповідь про те, що «не були наведені обставини, 
які можуть свідчити про вчинення злочину». 03.03.2016 Печерський районний 
суд м. Києва зобов’язав ГПУ розглянути заяву Фундації у порядку та в строки, 
передбачені ст. 214 КПК. Про результати розгляду заяви ГПУ досі не повідомила.

Б) ОБВИНУВАЛЬНИЙ УХИЛ У РОБОТІ СУДДІВ

У 2013 та 2015 роках частка виправдувальних вироків в Україні склала 0,24% 
та 0,32% відповідно.

СПІВВІДНОШЕННЯ ОБВИНУВАЛЬНИХ ТА ВИПРАВДУВАЛЬНИХ ВИРОКІВ  12

Серед 17 кейсів, розглянутих у цьому дослідженні, лише у 3 випадках особи 
були виправдані судом. У більшості випадків ті, кого утримують під вартою з по-
рушенням розумних строків, отримують обвинувальні вироки.

Спираючись на власну практику, адвокати зазначають, що за радянською тра-
дицією суди продовжують зберігати обвинувальний ухил та подекуди перебирають 

12 Джерела даних: За 2013 рік —  ВССУ: «Аналіз даних судової статистики щодо розгляду 
справ і матеріалів місцевими загальними судами, апеляційними судами областей, міст 
Києва та Севастополя, Апеляційним судом Автономної Республіки Крим за 2013 рік»; 
За 2015 рік —  Державна судова адміністрація України «Огляд даних про стан здійснення 
правосуддя у 2015 році».

2013 2015

99.76%
122 973

295 306

99.68%
94 978

0.24% 0.32%
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на себе функції обвинувачення. Натомість новий КПК чітко закріплює принцип 
змагальності, відповідно до якого суддя насамперед є арбітром, який оцінює 
доводи сторін обвинувачення та захисту.

Представник Української Гельсінської спілки з прав людини Володимир 
Яворський у 2011 році стверджував: «Судді, по-перше, не вміють писати виправ-
довувальні вироки, по-друге —  бояться писати виправдовувальні вироки, оскільки 
виправдовувальні вироки часто скасовуються вищестоящими інстанціями, а по-дру-
ге —  на них дуже негативно реагує прокуратура». 13 Дійсно, в обвинувальному 
вироку подекуди копіюються більшість фрагментів з обвинувального акту, у той 
час як виправдувальний вирок вимагає від судді більш копіткої роботи. Крім того, 
поширеною є практика, коли після винесення суддею виправдувального вироку 
прокурор відкриває проти цього судді кримінальне провадження за обвинуваченням 
в постановленні завідомо неправосудного рішення.

Крім того, варто підкреслити, що хоч тримання під вартою є винятковим запо-
біжним заходом, українські суди продовжують його масово застосовувати. У одній 
зі своїх Постанов Верховний Суд України заявив, що порушення, допущені при 
обранні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, можуть істотно вплинути 
на остаточний вирок. 14

Часто клопотання прокурора про взяття особи під варту або продовження 
строку тримання під вартою розглядаються судами формально без належної 
оцінки фактів щодо необхідності обрання такого запобіжного заходу. Зокрема, 
суди у багатьох випадках не враховують, чи дійсно прокурор навів прямі кон-
кретні докази на підтвердження того, що на свободі особа буде перешкоджати 
кримінальному провадженню.

При продовженні строку тримання під вартою суд повинен заново оцінити 
всі ризики та розглянути можливість застосування альтернативних запобіжних 
заходів. Однак деякі судові рішення щодо цього питання сформульовані загально 
та містять повторювані шаблонні фрази. Часто судові рішення про продовження 
строку тримання особи під вартою містять той же перелік підстав, який вказувався 
у попередніх рішеннях щодо даної особи.

Крім того, ВССУ зауважив, що порушенням законодавства є випадки, коли 
судді обґрунтовують тримання особи під вартою тим, що ще не допитані усі свідки, 
але при цьому не застосовують механізмів для забезпечення прибуття свідків 
на судове засідання.

13 http://goo.gl/IHJhCi

14 www.zib.com.ua/ua/print/121009-verhovniy_sud_zrobiv_visnovok_schodo_rishennya_pro_
vzyattya_.html
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В) ОРГАНІЗАЦІЙНІ НЕДОЛІКИ У РОБОТІ СУДДІВ

Н а основі аналізу розглянутих у дослідженні кейсів, інформації ВССУ та при-
кладів із адвокатської практики можна виділити наступні організаційні 
недоліки:

• Тривалі або часті перерви між судовими засіданнями.

Стаття 322 КПК закріплює принцип безперервності судового розгляду. Фактично 
це декларує необхідність уникнення надмірних перерв у роботі суду. Однак закон 
не встановлює максимального терміну тривалості перерв між засіданнями. Причин 
для перерв та відкладення судових засідань може бути багато:

Неявка учасників судового процесу (прокурорів, адвокатів, свідків, потерпілих, 
обвинувачених). У 2014 році саме це було найпоширенішою причиною відкладення 
розгляду проваджень. 15 Стаття 322 КПК не вважає це порушенням принципу 
безперервності. Але фактично неявка учасників провадження серйозно впливає 
на збільшення тривалості судового розгляду.

Відповідно до закріпленого у КПК принципу змагальності, кожна сторона 
провадження сама зобов’язана забезпечити явку своїх свідків. Як показує практика, 
часто на судові засідання не приходять свідки від обвинувачення, яких на етапі 
досудового слідства могли залякуванням змусити підписати певні показання. Є 
випадки, коли свідки від обвинувачення роками не з’являються в суд, і в адвокатів 
виникають обґрунтовані підозри, чи такі свідки існують в принципі.

Стаття 139 КПК передбачає накладення грошового стягнення  16 на обвину-
ваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача, представника юридичної 
особи, якщо вони не прибувають на виклик суду без поважної причини.

Крім того, суддя може прийняти ухвалу про привід свідків. Однак ВССУ 
підкреслює, що «рівень виконання постанов про примусовий привід є стабільно 
низьким». 17 Наприклад, із практики адвоката Сергія Кишенька жодна поста-
нова про привід не була виконана. Прокурори не контролюють виконання цих 
постанов, а суди не реагують належним чином на бездіяльність винних у цьому 
посадових осіб.

Крім того, причинами неявки учасників провадження можуть бути несвоєчасне 
повідомлення їх про час проведення судового засідання, а також відсутність 
підтвердження вручення судових повісток.

Що стосується неявки адвокатів, то основними причинами для цього, як пра-
вило, є участь в іншому судовому засіданні, хвороба, перебування у відрядженні, 
відпустці тощо. КПК вимагає, щоб адвокат у разі неможливості прибути на засідання 
заздалегіть повідомив про це суд з вказанням причини.

15 www.sc.gov.ua/ua/sudova_statistika.html

16 у розмірі від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати

17 www.zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0002740–13
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Звісно, адвокати також іноді зловживають своїми правами для затягування 
розгляду провадження. В окремих випадках це може бути вигідно обвинуваченим 
та адвокатам. Один із можливих мотивів —  добиватися перенесень засідань, 
сподіваючись на виснаження свідків та потерпілих, що може ускладнити 
прокурору процес доказування. Крім того, зацікавленість сторони захисту 
у затягуванні може полягати у скороченні остаточного строку позбавлення 
волі за «законом Савченко».

Неналежна робота відповідних державних служб по доставці підозрюваних чи 
обвинувачених із місць тримання під вартою до суду. Відсутність підсудного є 
поширеною причиною перенесення судових засідань, особливо це стосується 
Київської, Дніпропетровської, Миколаївської та Херсонської областей (за даними 
ВССУ). Одними з причин недоставляння підозрюваних чи обвинувачених із СІЗО 
є нестача чи несправність транспортних засобів, відсутність пального, а також 
неузгодженість графіків доставки.

• Тривалий час проведення експертиз або неприбуття експертів на судові засідання.

• Проблеми якості роботи суддів, а саме неналежна підготовка до розгляду 
проваджень, перевантаження суддів, неявка членів суду присяжних, відсутність 
складу суду, неузгодженість робочих графіків суддів тощо.

• Часті зміни складу суду, заміна суддів у зв’язку із закінченням повноважень, 
перебування суддів у відпустці, на лікарняному тощо.

• Проблеми матеріально-технічного забезпечення судів, зокрема відсутність 
вільних залів для проведення засідань або залів, які б вмістили необхідну 
кількість учасників засідань.

«ЗАКОН САВЧЕНКО»

24.12.2015 набрав чинності Закон України «Про внесення зміни 
до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку 
зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання» 

від 26.11.2015 № 838-VIII («закон Савченко»). 18 Одним із авторів закону стала Надія 
Савченко, народний депутат України та один з українських політичних в’язнів 
у Росії, яку вдалося звільнити завдяки тиску міжнародної спільноти. 19

Відповідно до цього закону, у разі засудження особи до позбавлення волі 
1 день попереднього ув’язнення зараховується за 2 дні позбавлення волі.

18 www.zakon3.rada.gov.ua/laws/show/838–19

19 www.ru.odfoundation.eu/a/7209, otchet-28-zalozhnikov-kremlya
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Суд зобов’язаний звільнити особу, якщо після відповідного перерахунку 
строк попереднього ув’язнення дорівнює або перевищує строк призначеного 
покарання. Також особа повинна бути звільнена, якщо, згідно з перерахунком, 
строк попереднього ув’язнення перевищує максимально можливе покарання 
за статтею, яка інкримінується особі.

Відповідно до закону, попереднім ув’язненням вважається:

• Затримання без рішення суду і за рішенням слідчого судді.

• Тримання під вартою як запобіжний захід під час досудового розслідування 
та судового розгляду.

• Перебування в медичному закладі під час проведення призначених судом 
експертиз.

• Перебування особи, яка відбуває покарання, в місцях попереднього ув’язнення 
для проведення слідчих дій або участі у судовому розгляді справи.

Дія закону розповсюджується і на осіб, що відбувають покарання у в’язниці, 
і на тих, хто утримується в СІЗО.

Згідно з даними Державної пенітенціарної служби, станом на 24.06.2016 за «за-
коном Савченко» було звільнено 6543 особи (5807 засуджених та 736 ув’язнених), 
а також скорочено строки покарання 46 481 особі. Станом на 20.05.2016 81 звільнена 
за «законом Савченко» особа повернулася за ґрати через скоєння нових злочинів. 20

«Закон Савченко» отримав чимало критики з боку Генеральної прокуратури України, 21 
Міністерства юстиції, 22 Національної поліції, 23 Державної пенітенціарної служби. 24

Основним аргументом у критиці «закону Савченко» є те, що він призвів до достро-
кового звільнення багатьох осіб, засуджених за тяжкі та особливо тяжкі злочини. 
Зокрема, внаслідок застосування закону було звільнено Віктора Лозінського —  
колишнього політика, засудженого за вбивство; Ігоря Зварича —  колишнього 
суддю, засудженого за хабарництво; Миколу Шекерлі, засудженого за педофілію; 
Андрія Слюсарчука —  медика, засудженого за шахрайство.

Міністерство юстиції виступило з ініціативою внести зміни у закон, щоб він не був 
застосований до осіб, що скоїли насильницькі злочини (вбивства, зґвалтування, 
нанесення тяжких тілесних ушкоджень тощо). Тим не менш, громадська організація 
«Донецький Меморіал», дослідивши темпи зниження кількості осіб, засуджених 
в 2014–2016 роках за тяжкі та особливо тяжкі злочини, визначила, що за «законом 
Савченко» звільнилися переважно засуджені за нетяжкі, ненасильницькі злочини. 25

20 www.radiosvoboda.org/a/news/27839665.html

21 www.korrespondent.net/ukraine/3673325-v-henprokurature-nazvaly-zakon-savchenko-opasnym

22 www.lb.ua/news/2016/05/24/335902_minyust_podderzhal_izmenenie_zakona.html

23 http://goo.gl/rSZ7CY

24 http://goo.gl/wCFNjx

25 www.ukrprison.org.ua/expert/1461996316
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http://www.radiosvoboda.org/a/news/27839665.html
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http://ukrprison.org.ua/expert/1461996316


В той же час закон не полегшує долю тих, хто був обвинувачений у скоєнні менш 
тяжких злочинів і не утримувався під вартою. За словами представника Верховного 
суду України Ярослава Романюка, «закон Савченко» ставить засуджених в нерівні 
умови, 26 адже ті, хто співпрацював зі слідством і не утримувався у СІЗО, можуть 
відбувати покарання довше, ніж ті, хто утримувався під вартою і були засуджені 
за серйозні злочини.

Разом з тим, враховуючи негативну ситуацію із забезпеченням права на спра-
ведливий суд в Україні, «закон Савченко» дозволив вийти на волю чималій кількості 
осіб, обвинувачення щодо яких мали сумнівний характер. Цей закон відіграє певну 
роль у боротьбі з наслідками проблеми порушення розумних строків кримінального 
провадження. У будь-якому разі, оцінка ефективності «закону Савченко» та можливі 
варіанти його доопрацювання —  це тема для окремої дискусії.

Проблемою залишається і повноцінна імплементація закону на практиці. 
Наприклад, з тексту незрозуміло, який суд повинен розглядати клопотання 
про перерахування строку відбування покарання: суд, що прийняв рішення про 
обвинувачення, чи суд за місцем відбування покарання. 27

26 http://goo.gl/NUVOaI

27 www.timlawyer.com.ua/prebyvanie-sizo-den-za-dva
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НЕНАЛЕЖНІ УМОВИ 
УТРИМАННЯ В СІЗО

С еред розглянутих у дослідженні справ осіб, які роками утримувалися в СІЗО, 
у 3 випадках особи були виправдані судом; у 3 справах особи відбувають 
покарання у в’язниці; у 2 випадках засуджені були звільнені за «законом 

Савченко» або у зв’язку з відбуттям в СІЗО призначеного строку покарання; у 5 
випадках адвокатам вдалося домогтися зміни запобіжного заходу; а в 4 справах 
обвинувачені продовжують утримуватися під вартою.

У пояснювальній записці до «закону Савченко» прямо вказується на те, що «умови 
відбування покарання осіб, визнаних винними, у виправних колоніях різних рівнів безпеки 
є кращими, ніж умови утримання в слідчих ізоляторах, де перебувають особи, які тільки 
підозрюються у скоєнні правопорушення». 28 Представники правозахисних організацій 
теж наголошують на тому, що умови тримання в українських СІЗО значно гірші, ніж в ко-
лоніях. 29 За даними громадської організації «Донецький Меморіал», у першому півріччі 
2014 року в закладах пенітенціарної системи померло 456 осіб, з них 69 осіб —  в СІЗО. 30

Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини виявляє «системні 
порушення порядку утримання під вартою і відбування покарання, які обумовлюють 
жорстоке поводження з ув’язненими та засудженими». 31 Зокрема, 28.10.2015 офіс 
омбудсмена повідомив Фундації «Відкритий Діалог», що в 2015 році в результаті моні-
торингових візитів в слідчі ізолятори та колонії зафіксовано такі системні порушення: 
зловживання «заходами фізичного впливу», приниження ув’язнених, нелюдське 
ставлення до засуджених та ув’язнених, антисанітарні умови утримання, неналежне 
харчування та медична допомога. Подібні порушення були зафіксовані і у 2014 році.

Крім того, омбудсмен підкреслює, що українське законодавство встановлює 
норму житлової площі для взятих під варту осіб в розмірі 2,5 кв. м. Ця площа не від-
повідає європейським стандартам, а також є меншою, ніж площа для засуджених, 
передбачена українським законодавством (4 кв. м.).

28 www.goo.gl/JKZdQF

29 www.radiosvoboda.org/a/27016078.html

30 www.ukrprison.org.ua/statistics/1409938063

31 www.goo.gl/S6DlOK
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АНАЛІЗ КЕЙСІВ

Олександр  

Орлов

громадянин Польщі,  
український журналіст.

Обвинувачується 
у замовному вбивстві 
(ч. 3 ст. 28; п. 6, 8, 
11, 12 ч. 2 ст. 115 КК) 
та незаконному зберіганні 
наркотичних речовин 
(ч. 1 ст. 229–6 КК).

Строк тримання під 
вартою в Одеському 
СІЗО —  4,5 років 
(з вересня 2011 року 
по травень 2016 року).

4,5
РОКИ

Олександр Орлов близько 10 разів пода-
вав клопотання про зміну йому запобіжного 
заходу на непов’язаний із утриманням під 
вартою, проте всі вони були відхилені судом.

Правовий аналіз матеріалів кримінального 
провадження свідчить про грубі порушення 
з боку слідства. Зокрема, обвинувачення у за-
мовному вбивстві не підкріплені належною 
доказовою базою і ґрунтуються виключно на по-
казах двох виконавців убивства. Є підстави 
вважати, що вони дали неправдиві свідчення 
проти Олександра Орлова під тиском слідства.

Щодо обвинувачень у незаконному збері-
ганні наркотичних речовин, то ЄСПЛ визнав, що 
у справі Орлова тривалість провадження 
не відповідала вимозі розумного строку, що 
є порушенням п. 1, ст. 6 Конвенції про захист 
прав людини та основоположних свобод. 32

Розслідування та судовий розгляд прова-
дження штучно затягувалися. Так, на даний 
момент було призначено понад 120 судових 
засідань. Більшість із них не відбулося 
з різних причин.

У серпні 2015 року Фундація «Відкритий 
Діалог» розпочала громадську кампанію 
на захист Олександра Орлова, завдяки 
чому вдалося привернути увагу української 
та польської громадськості до численних 
порушень у справі. Значні зусилля були 
спрямовані на зміну запобіжного заходу 
для Орлова, зважаючи на його вік (на да-
ний момент —  61 рік) і незадовільний стан 
здоров’я. У травні 2016 року Олександр 
Орлов був звільнений із СІЗО на поруки 
народних депутатів України. Кримінальне 
провадження щодо нього триває. 33

32 www.goo.gl/ca1Z6e

33 www.goo.gl/8f1IRr
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Обвинувачується, 
зокрема, в замаху 
на умисне вбивство 
(ст. 15 КК, ст. 115 
КК) та незаконному 
поводженні зі зброєю 
(ст. 263 КК). 34

Строк перебування за 
ґратами в очікуванні на 
рішення суду —  
понад 10 років.

34 www.goo.gl/9tKXCZ

10
РОКІВ

28

Павло 

Брославський
За інформацією журналістів, Брославський 

понад 10 років очікує у львівській колонії 
на рішення Апеляційного суду Львівської 
області, який розглядає його справу.

За час ув’язнення значно погіршилося 
здоров’я Брославського. Він заявляє про 
тортури з боку правоохоронних органів, 
через які йому тепер складно самостійно 
пересуватися. Прокурор не відмовляється 
від висунутих обвинувачень. 35

35 www.goo.gl/rrWdh9
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Андрій 

Щаділо

Обвинувачується 
у бандитизмі (ст. 257 
КК), вимаганні (ст. 189 
КК), грабежі (ст. 186 
КК), незаконному 
поводжені зі зброєю 
(ст. 263 КК), незаконному 
виробництві, придбанні, 
зберіганні чи перевезенні 
наркотичних засобів 
(ст. 309 КК).

Строк тримання під 
вартою в СІЗО —  майже 
4 роки (З 21.11.2011 
до 11.11.2015).

4
РОКИ

Понад три роки свідки і потерпілі не з’явля-
ються на судове засідання. Адвокати мають 
підстави вважати, що потерпілих взагалі 
не існує. Деснянський районний суд м. Києва 
декілька разів повертав обвинувальний акт 
прокурору. 36

12.06.2015, коли мало відбутися чергове 
судове засідання щодо обрання запобіжного 
заходу, Щаділа відвезли до лікарні через 
високий артеріальний тиск. Адвокат Євгеній 
Солодко зазначає, що працівники МВС си-
ломіць забрали Щаділа з лікарні і доставили 
до суду. 15.06.2015 лікарі констатували, що 
Щаділо через гіпертонічний криз не може 
взяти участь у судовому засіданні. При цьому, 
за словами адвоката, прокурор вимагав від 
лікарів змінити їхній висновок. Як свідчать 
кадри журналістської зйомки та матері-
али адвокатів, Щаділо порізав собі вени, 
і, не підпускаючи лікарів, до зали суду його 
внесли закривавленого і напівпритомного. 37 
Незважачи на це, судді провели засідання 
і вкотре задовольнили клопотання прокурора 
про залишення Щаділа під вартою.

Адвокати повідомляють, що в камері СІЗО, 
де утримується Щаділо, стіни вкритті цвіллю.

11.11.2015 суддя Апеляційного суду звіль-
нив Щаділа з-під варти. Натомість прокурор 
Олександр Юрченко назвав це рішення «за-
відомо неправосудним» і 25.11.2015 відкрив 
кримінальне провадження відносно судді.

36 https://goo.gl/ss3mCG

37 https://goo.gl/zqLGMk
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колишній підприємець

13.06.2001 був 
затриманий. 
30.07.2004 Апеляційний 

суд Київської 
області засудив його 
до довічного ув’язнення 
за обвинуваченням 
у вбивстві декількох осіб.

Строк тримання  
під вартою в СІЗО—   
3 роки.

3
РОКИ

30

Олександр 

Рафальський
За інформацією правозахисників, після 

затримання Рафальський зазнав жорстоких 
тортур: правоохоронці били його кийками; 
пропускали електричний струм крізь паль-
ці, вуха, ноги, статеві органи; змушували 
«копати собі могилу» в лісі; кидали в озеро 
з прив’язаним до ніг бруском; стріляли над 
головою; душили, одягаючи на голову пакет. 
За словами Рафальського, спочатку слідчі 
вибивали інформацію «про те, на яких рахун-
ках він тримає гроші», а вже потім вирішили 
«повісити» на нього нерозкриті вбивства. 38

Рафальський не обмовив себе, однак 
це зробили інші фігуранти справи. Згодом 
на суді вони заявили, що дали свідчення 
проти Рафальського під тортурами.

Amnesty International, Харківська правоза-
хисна група та інші правозахисні організації 
заявляли про грубі порушення в судовому 
процесі, а також закликали розслідувати 
факти тортур проти Рафальського. Центр 
інформації про права людини повідомляє, що 
офіс Верховного Комісара ООН з прав людини 
закликав українську владу розслідувати 
факти незаконного затримання і катування 
Олександра Рафальського. 39

За інформацією правозахисників, 
Рафальський домігся порушення декількох 
кримінальних справ проти правоохоронців, 
які катували його. При цьому прокуратура 
декілька разів закривала ці справи «за від-
сутністю складу злочину», але суд відмовляв 
у закритті і вимагав розслідувати ці справи. 40

38 https://goo.gl/csLeIZ

39 https://goo.gl/9xaEQa

40 www.goo.gl/kTHAL4
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Юрій 

Симоненко

колишній проректор 
Національного 
авіаційного університету 
України (НАУ).

Обвинувачується 
у замовлені збройного 
нападу на автомобіль 
Максима Луцького, 
проректора НАУ 
та колишнього депутата 
від Партії регіонів.

Строк тримання під 
вартою у СІЗО —   
майже 7 років.

7
РОКІВ

Юрій Симоненко був взятий під варту 
у квітні 2009 року. Його брат зазначає, що 
інші підсудні неодноразово заявляли суду 
про те, що свідчили проти Симоненка під 
тиском. Зокрема, один з обвинувачених, 
якого прокуратура назвала виконавцем 
злочину, стверджував, що напад був інсце-
нований самим Максимом Луцьким. Інший 
обвинувачений заявив, що працівники МВС 
били його у відділку. Проти Луцького було 
порушено кримінальну справу за фактом 
фальсифікації матеріалів кримінальної 
справи. 41

Причинами затягування розгляду спра-
ви стали: завантаженість судді, відсутність 
складу суду, неодноразова зміна складу суду, 
неявка адвокатів. Прокурор відмовлявся 
клопотати про зміну запобіжного заходу. 42

У лютому 2016 року Симоненку змінили міру 
запобіжного заходу на домашній арешт. 43

41 www.goo.gl/8AlTgT

42 www.goo.gl/7jiYED

43 www.goo.gl/Rif5Xz
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колишній підприємець.

Затриманий 27.11.2006. 
19.09.2008 засуджений 
Апеляційним судом 
Львівської області 
до довічного ув’язнення 
за обвинуваченнями 
в ч. 2 ст. 15 (замах 
на злочин); ч. 3 ст. 27 
(організація злочину); 
ч. 2 ст. 115 (умисне 
вбивство). Верховний 
суд відхилив апеляцію.

Строк тримання під 
вартою в СІЗО —   
майже 2 роки.

2
РОКИ

32

Володимир 

Панасенко
У 2006 році був підірваний автомобіль 

Романа Федишина, ділового партнера 
Володимира Панасенка. Внаслідок вибуху 
Федишин отримав легкі ушкодження, а ви-
падкова перехожа —  14-річна школярка 
Марічка Куцинда —  загинула. Обвинувачення 
проти Панасенка ґрунтується на показаннях 
однієї особи, яка згодом відмовилася від своїх 
свідчень, даних під тортурами.

«Посередником» злочину правоохоронці 
назвали Олександра Рудого. 20.11.2006 він 
був затриманий у психіатричній лікарні, 
де лікувався від алкоголізму. Рудий під-
писав чотири явки з повиною, у кожній 
з яких називав різні прізвища замовників 
злочину. В останній заяві про «зізнання» він 
вказав на Володимира Панасенка як того, 
хто начебто заплатив йому гроші за підрив 
автомобіля. 44

На етапі досудового слідства і під час суду 
Олександр Рудий неодноразово заявляв, що 
його змусили обмовити Панасенка під тор-
турами. За словами Рудого, працівники 
правоохоронних органів жорстоко били його 
та погрожували розправою з близькими. 
Суд проігнорував ці свідчення.

Колишній український омбудсмен Ніна 
Карпачова наголошувала на необґрунтова-
ності вироку щодо Панасенка. Представник 
Української Гельсінської спілки з прав лю-
дини Олег Левицький прокоментував цю 
справу так: «В камері довічників перебуває 
невинувата людина. Панасенко карається 
у незаслуженій неволі, попереду вічність, 
але нікому до цього діла нема». 45

44 https://goo.gl/WYcPG2

45 За інформацією Центру інформації про 
права людини —  www.humanrights.org.ua/
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Вадим 

Поліщук

підприємець.

Обвинувачувався 
у вбивстві працівника 
правоохоронних органів.

Строк тримання під 
вартою у Вінницькому 
СІЗО —  більше 5 років.

5
РОКІВ

Поліщук заявив про жорстокі побиття 
у поліцейському відділку: його били по ре-
брах, пропускали через статеві органи елек-
тричний струм, одягали на голову пакет. Під 
тортурами Поліщук підписав 4 явки з повиною 
з різним текстом. За словами очевидців, слід-
чий прокуратури заявив у суді, що Поліщук 
отримав травми внаслідок падіння з ліжка. 
Адвокат зазначає, що його довгий час не до-
пускали до Поліщука. 46

У квітні 2012 року Поліщук був виправда-
ний та звільнений у залі суду. 47

46 www.goo.gl/8fZ0gr

47 www.goo.gl/hDrgc5
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  підприємець, 
співзасновник 
Міжнародної 
громадської організації 

«Українська Європейська 
Перспектива»  
(головний офіс у Празі).

Обвинувачується 
у причетності до замаху 
на вбивство банкіра 
Сергія Дядечка 
(ст. 15 КК, ст. 115 
КК) та в незаконному 
поводженні зі зброєю 
(ст. 263 КК).

Строк тримання під 
вартою у СІЗО —  3 роки 
і 9 місяців. 

~4
РОКИ

34

Василь 

Данилів
Данилів зазначає, що за майже 4 роки його 

постійно переводили в різні місця утримання 
під вартою, зокрема, в Боярку (Київська об-
ласть), Кривий Ріг (Дніпропетровська область), 
Донецьк, Житомир, Київ. За словами Даниліва, 
під час перебування у Донецькому СІЗО пра-
воохоронці вивезли його в ліс з мішком на го-
лові і вистрелили з пістолета біля скроні. 48

У 2010 році Данилів співпрацював з вибор-
чим штабом політика Юлії Тимошенко. Він 
також був помічником Богдана Данилишина, 
колишнього міністра економіки в уряді Юлії 
Тимошенко. 49 Данилів підтримав надання 
Чехією політичного притулку для Богдана 
Данилишина та Олександра Тимошенко, 
опозиційних до режиму Януковича політиків. 
09.07.2012 Данилів очолив виборчий штаб 
Соціалістичної партії України. 50

18.07.2012 Данилів був затриманий право-
охоронними органами. Він називає переслі-
дування політично мотивованим.

Судові засідання по провадженню 
Даниліва відкладалися через неявку всіх 
членів суду присяжних, представників 
Генеральної прокуратури України тощо. За 2,5 
роки три рази змінився склад суду, а також 
відбулося понад 30 відводів і замін адвока-
тів і прокурорів. 06.04.2016 Шевченківський 
районний суд м. Києва відпустив Василя 
Даниліва під домашній арешт. 51

48 www.goo.gl/DVTHMt

49 www.radiosvoboda.org/a/24685166.html

50 https://goo.gl/MP6TEO

51 www.goo.gl/4Ycfgo
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Роман 

Курилас

підприємець.

Обвинувачувався 
у викраденні людини 
(ст. 146 КК), завданні 
тілесних ушкоджень 
середньої тяжкості 
(ст. 122 КК), шахрайстві 
(ст. 190 КК), легалізації 
незаконних доходів 
(ст. 209 КК).

Строк перебування 
у Львівському СІЗО —   
2 роки і 3 місяці.

>2
РОКИ

Курилас стверджує, що справа проти 
нього була сфабрикована. За словами адво-
ката, ні потерпілий, ні свідки, що проходили 
у справі, не впізнали Романа Куриласа.

Представники ООН та ОБСЄ відвідували 
судові засідання по справі. У листопаді 
2014 року Куриласа випустили з СІЗО. 
13.07.2015 Франківський районний суд 
м. Львова виправдав Романа Куриласа. 52 
За його словами, за час ув’язнення він 
втратив свій бізнес. 53

52 https://goo.gl/C6RAaH

53 www.goo.gl/Lgx1EE
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Обвинувачуються 
у торгівлі наркотиками 
в Березанській 
виправній колонії 

(Київська область).

Строк тримання під 
вартою у Лук’янівському 
СІЗО —  майже 5 років.

5
РОКІВ

36

Олександр 
Шерстньов, 
Олександр 
Талалаєв,  
Віктор  
Шеремета, 
Владислав  
Ярош,  
Володимир 
Тимошенко

Суд двічі відправляв справу на дорозслі-
дування через неможливість допитати усіх 
свідків, однак прокуратура через апеляційний 
суд повертала справу на судовий розгляд. 54

За цей час один із обвинувачених Андрій 
Гордієнко помер у СІЗО від серцевого нападу. 55 
За словами адвоката Олега Левадного, з 6-ти 
свідків, що проходять у справі, допитаний 
був лише один.

54 www.goo.gl/qOYGZl

55 www.radiosvoboda.org/a/27064082.html
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Олександр 

Канцедайло

65-річний адвокат.

Строк тримання під 
вартою у Лук’янівському 
СІЗО —  7 років.

7
РОКІВ

У листопаді 2014 року Голосіївський ра-
йонний суд м. Києва засудив Олександра 
Канцедайла до 13 років позбавлення волі 
за обвинуваченнями у викраденні та вбивстві 
людини, шахрайстві, підробці документів. 56 
21.01.2016 Апеляційний суд м. Києва звільнив 
Канцедайла із зали суду, зарахувавши день, 
проведений в СІЗО, за два дні у в’язниці (згідно 
із «законом Савченко»).

Дочка Канцедайла Діана заявляє про 
фальсифікацію справи та тортури, які право-
охоронці застосували до її батька: «Декілька 
діб його катували, не давали ні їжі, ні води, 
постійно били, принижували. Якщо давали 
воду, то з унітазу або з пляшки для поливання 
квітів. Били палицями, спинками від стільця, 
в обличчя, в усі частини тіла». 57 За її словами, 
у 2005 році під час виборчої президентської 
кампанії Олександр Канцедайло представляв 
у суді інтереси 83-річного ветерана Василя 
Ярошенка, який звинуватив Віктора Януковича 
у висловленні образливих слів під час мітингу.

Склад суду по справі Канцедайла зміню-
вався шість разів. Прокурор відмовлявся 
змінити Канцедайлу запобіжний захід, 
мотивуючи це тим, що він може зв’язатися 
з іншими підозрюваними, які перебувають 
на свободі. 58 За словами дочки Канцедайла, 
суд також відмовлявся відпускати його з-під 
варти через те, що не були допитані всі свідки 
у справі. 59

56 www.goo.gl/o5GKV1

57 www.goo.gl/z8x8Sl

58 www.goo.gl/hW70P0

59 www.goo.gl/P5yGUD
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Обвинувачуються 
у розбійному 
нападі на приватне 
помешкання (ст. 187 КК).

Строк тримання під 
вартою у Львівському 
СІЗО —  8 років.

8
РОКІВ

38

Роман Паньків, 
Андрій Бац

Роман Паньків та Андрій Бац скаржилися 
на тортури з боку правоохоронних органів. 
За словами Паньківа, він підписав явку з по-
виною, не витримавши побиття (йому зламали 
праву стопу). 60 Паньків хотів розповісти про 
тортури журналістам, однак у призначений 
день Самбірський районний суд скасував 
свій дозвіл на проведення інтерв’ю. Після 
цього Паньків здійснив спробу самогубства, 
перерізавши собі вени. 61

60 www.ntn.ua/uk/products/programs/svidok/
news/2009/05/12/1247

61 www.goo.gl/gr2uQU

http://ntn.ua/uk/products/programs/svidok/news/2009/05/12/1247
http://ntn.ua/uk/products/programs/svidok/news/2009/05/12/1247
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Ігор 

Завадський

акордеоніст, 
заслужений артист 
України.

Обвинувачується 
у розбещенні 
неповнолітніх  
(ст. 156 КК).

Строк тримання під 
вартою у Лук’янівському 
СІЗО —  4 роки.

4
РОКИ

Завадський був затриманий у березні 2012 
року. У липні 2014 року Подільський районний 
суд м. Києва засудив Завадського до 13 років 
позбавлення волі, однак у квітні 2016 року 
Апеляційний суд Києва скасував вирок та від-
правив справу на додаткове розслідування. 62 
16.06.2016 суд змінив запобіжний захід для 
Завадського, відпустивши його на поруки 
правозахисника Євгена Захарова, народного 
депутата Миколи Княжицького та народної 
артистки Раїси Недашківської. 63

Адвокат Завадського стверджує, що спра-
ву сфабриковано. Учні Завадського та їхні 
батьки, які спілкувалися зі ЗМІ, спростовують 
інформацію про розбещення. 64 Адвокати 
подали скаргу в ЄСПЛ про тортури стосовно 
Завадського з боку правоохоронних органів. 65

62 www.goo.gl/K0S2Gn

63 www.goo.gl/tzNR3l

64 www.goo.gl/16ytfu

65 www.goo.gl/OiTHfX
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Обвинувачувався 
в умисному вбивстві 
(ст. 115 КК), розбої 
(ст. 187 КК) та викраденні 
документів (ст. 357 КК). 66

Строк тримання під 
вартою у СІЗО —  5 років.

66 www.goo.gl/xzj2kD

5
РОКІВ

40

Роман 

Струц
Струц заявляв, що правоохоронці вима-

гали від нього гроші за закриття справи 
та катували, а саме підвішували на залізному 
ломі, били пляшками з водою, підпалюва-
ли шматки паперу між пальцями, одягали 
на голову пакет. Прокуратура відмовилася 
порушити за цими фактами кримінальну 
справу. Також Струц стверджує, що слідчий 
навмисно наніс кров убитого на його одяг. 67

У червні 2015 року Струца відпустили під 
домашній арешт після того, як прокурор 
не став заперечувати проти зміни запобіж-
ного заходу. 23.12.2015 Івано-Франківський 
міський суд присудив Струцу 8 років поз-
бавлення волі. 68

67 www.goo.gl/p3z2PP

68 www.goo.gl/Ful1si
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Денис 

Ципін

адвокат  69

Обвинувачувався 
у вимаганні. В результаті 
суд визнав його 
невинуватим 
у вимаганні, однак 
перекваліфікував 
обвинувачення 
на шахрайство 
і присудив 3 роки 
позбавлення волі. 70

Ципін перебував 
у Лук’янівському СІЗО 3 
роки, а тому після вироку 
суду був звільнений 
з-під варти.

69 www.ckp.kiev.ua/

70 www.goo.gl/FJvd0S

3
РОКИ

Ципін проходив у кримінальній справі про 
вимагання грошей у банкірів, що будували бу-
динок у центрі Києва. «Для того, щоб впливати 
на громадян, які були проти будівництва, їм 
(банкірам) знадобилася кримінальна справа. 
Вони знайшли юриста, тобто мене, якому 
запропонували гроші за проведення громад-
ського обговорення будівництва їх будинку, 
а коли передали гроші, то одразу з’явилися 
прокуратура і міліція, яка сказала, що от зараз 
вони присутні при вимаганні грошей», —  за-
значив в інтерв’ю журналістам Денис Ципін. 71

18.02.2005 Ципін був затриманий. 
Печерський районний суд м. Києва від-
правляв справу на додаткове розслідування, 
однак прокуратура в апеляційному порядку 
скасувала це рішення. Також Печерський ра-
йонний суд направляв цю справу на розгляд 
до іншого суду (Шевченківського районного 
суду м. Києва), однак це рішення також було 
скасоване в апеляційній інстанції.

Згідно з інформацією ЄСПЛ, 15.08.2007 
Печерський суд прийняв рішення про від-
сутність доказів вимагання, але переквалі-
фікував дії Ципіна за статею «шахрайство» 
і присудив йому 3 роки позбавлення волі. 
18.02.2008 Ципін був звільнений з-під варти, 
оскільки фактично в СІЗО відбув призначений 
судом термін покарання. 72

Ципін скаржився у ЄСПЛ на невиправдано 
довге попереднє ув’язнення. 05.09.2013 уряд 
України визнав, що порушив право Ципіна 
на особисту недоторканність, і погодився 
виплатити постраждалому компенсацію 
у розмірі 5000 євро.

71 www.goo.gl/h3fUbu

72 www.goo.gl/o2oaDe
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Обвинувачуються 
в умисному 
вбивстві (ст. 115 КК), 
розбої (ст. 187 КК), 
привласненні документів 
(ст. 357 КК), вчиненні 
опору представнику 
влади (ст. 342), 
погрозі працівнику 
правоохоронного органу 
(ст. 345 КК).

Строк тримання під 
вартою в СІЗО —   
близько 5 років.

5
РОКІВ

42

Мирон Кейбіс, 
Микола Дутчак,  
Сергій Разгон

Громадські активісти зазначають, що 
судовий процес затягується через неявку 
прокурора, потерпілих, їх представників, 
свідків. Так, із 33 свідків за півроку було 
опитано троє. Родичі Мирона Кейбіса за-
являють, що з нього тортурами намагались 
вибити явку з повинною, але прокуратура 
відмовляється за цим фактом відкрити 
кримінальне провадження. Суд відмовився 
відпустити Кейбіса на поруки громадської 
організації «Всеукраїнська європейська 
фундація „Ліга Права“ ». 73

73 https://goo.gl/byHkq1
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Геннадій 
Китайник,  
Юрій 
Височиненко, 
Ігор  
Олійник

Обвинувачувалися 
у вбивстві, скоєному 
у 1989 році.

Строк перебування 
за ґратами —  6 років.

6
РОКІВ

Китайник, Височиненко та Олійник були 
взяті під варту у 2000 році, а у 2001 усі троє 
підписали явки з повинною. На суді вони від-
мовилися від своїх показань, заявивши, що 
свідчили проти себе під тортурами і тиском. 74 
Дружина Китайника стверджує, що вона 
і чоловік отримували погрози від співробіт-
ників правоохоронних органів, які вимагали 
дати зізнавальні показання. Височиненко 
заявив, що правоохоронці катували його 
і шантажували тим, що вб’ють його родину. 
Олійник також говорив про те, що його по-
били правоохоронці.

В липні 2003 року Китайник та Височиненко 
були засуджені до довічного ув’язнення, 
а Олійник до 15 років позбавлення волі. У 2004 
році Верховний суд пом’якшив покарання, 
зменшивши Китайнику та Височиненко 
строк до 15 років ув’язнення, а Олійнику —  
до 14 років ув’язнення. За інформацією ЗМІ, 
всі троє були звільнені у 2006 році після того, 
як Генеральний прокурор відправив справу 
до Верховного Суду України, який скасував 
вирок, і Дніпропетровська обласна прокура-
тура закрила справу через недоведеність 
вини засуджених. 75

74 www.goo.gl/DpkYt0

75 www.goo.gl/Q0TWd9
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З важаючи на наведені у цьому дослідженні причини порушення права на розумні 
строки кримінального провадження та надмірно тривалого тримання під 
вартою, Асоціація правників України та Фундація «Відкритий Діалог» 

звертаються до Верховного Суду України, Генеральної прокуратури України 
та Верховної Ради України з проханням оцінити та врахувати наші пропозиції.

Ми просимо Верховний Суд України на підставі чинного законодавства, 
а також узагальнення судової практики українських судів та ЄСПЛ прийняти 
оновлену постанову Пленуму, в якій роз’яснити місцевим судам питання щодо 
застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та продовження 
його строків, вказавши, зокрема, на наступне:

1. Відійти від обвинувального ухилу та неухильно дотримуватися принципу 
змагальності під час розгляду клопотань прокурора про тримання особи під 
вартою або продовження строку тримання під вартою. Зокрема, оцінювати 
не лише вірогідність і достатність підстав, наведених у клопотанні, але 
й наявність прямих, конкретних доказів, які обґрунтовано підтверджу-
ють ризики, зазначені прокурором у клопотанні, а також враховувати 
актуальність і дійсність даних ризиків на конкретний момент часу, тобто 
розглядати ситуацію в ї ї розвитку. Надавати розгорнуту оцінку обґрун-
тованості аргументів сторін обвинувачення та захисту.

2. Належним чином враховувати вік особи, стан ї ї здоров’я, наявність непо-
внолітніх дітей або родичів на утриманні, а також тривалість перебування 
під вартою та наявність випадків жорстокого поводження щодо даної 
особи в СІЗО.

3. Дотримуватися принципу презумпції невинуватості, оскільки можливий 
майбутній обвинувальний вирок щодо особи не може бути виключним 
аргументом суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання 
під вартою чи його продовження.

Крім того, ми просимо Верховний Суд України у відповідній постанові Пленуму 
викласти для місцевих судів наступні рекомендації щодо дотримання права особи 
на розумні строки судового розгляду:

4. Неухильно дотримуватися положення КПК про першочерговий судовий 
розгляд проваджень, у яких підозрювані чи обвинувачені тримаються 
під вартою.

5. Розширити практику застосування судами передбачених Законом санкцій 
до тих учасників кримінального провадження, які безпідставно не з’являють-
ся у судові засідання, зокрема застосовувати примусовий привід, грошове 
стягнення, порушення питання про дисциплінарну відповідальність тощо.

6. У разі невиконання ухвали про привід, невідкладно порушувати питання про 
притягнення до дисциплінарної відповідальності винних у бездіяльності 
посадових осіб, а також звертатися до прокуратури щодо розслідування 
фактів такої бездіяльності.
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7. Дотримуватися принципу змагальності у питанні обов’язку сторін кримі-
нального провадження забезпечити явку своїх свідків у судове засідання. 
У разі систематичної неявки свідків будь-якої із сторін провадження 
вирішувати питання про продовження судового розгляду без цих свідків.

8. У разі недоставляння без поважних причин у судове засідання підо-
зрюваних чи обвинувачених, які тримаються під вартою, порушувати 
питання про притягнення відповідних посадових осіб до дисциплінарної 
відповідальності.

9. Апеляційним судам при перегляді рішень місцевих судів звертати увагу 
на випадки порушення суддями розумних строків під час розгляду прова-
джень, а також звертатися до Вищої ради юстиції щодо перевірки таких 
фактів та відповідного реагування.

Ми просимо Генерального прокурора України ініціювати зміни у роботі 
органів прокуратури, врахувавши, зокрема, наступне:

10. Прокурори не повинні зазнавати покарань, тиску, стягнень чи критики 
з боку керівництва за обґрунтовану відмову від направлення провадження 
до суду; за відмову від підтримання обвинувачення під час судового роз-
гляду; за відмову оскаржувати виправдувальний вирок, коли об’єктивно 
відсутні докази вини особи.

11. Потребують докорінних змін принципи оцінки роботи органів прокуратури. 
Зокрема, необхідно відмовитись від радянських підходів, що базуються 
переважно на гонитві за статистичними показниками.

12. Прокурори у кримінальному провадженні зобов’язані самі ініціювати 
зміну запобіжного заходу на такий, що не пов’язаний із триманням під 
вартою, за наявності відповідних підстав, а також, зокрема, у випадках 
порушення права на розумні строки кримінального провадження, у ви-
падках застосування до особи тортур у СІЗО, зважаючи на стан здоров’я, 
вік особи та інші обставини.
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Ми звертаємось до Верховної Ради України із пропозиціями внести зміни та до-
повнення до Кримінального процесуального кодексу України щодо наступних питань:

13. Збільшити гарантії процесуальної самостійності прокурора у кримінальному 
процесі, зафіксувавши заборону тиску на нього з боку керівництва та при-
тягнення до дисциплінарної відповідальності за прийняття обґрунтованих 
рішень про відмову від направлення провадження до суду чи відмову від 
обвинувачення під час судового розгляду у зв’язку з відсутністю доказів вини.

14. У зв’язку з поширеною практикою відкриття прокурорами кримінальних 
проваджень відносно суддів за винесення ними «незручних» рішень (зокрема, 
виправдувальних вироків), змінити порядок відкриття кримінального прова-
дження відносно професійного судді за ст. 375 КК («Постановлення суддею 
(суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови»). 
Пропонуємо, щоб відкриття кримінального провадження відносно профе-
сійного судді за ст. 375 КК могло відбуватися лише за згодою Вищої ради 
юстиції (Вищої ради правосуддя) після відповідного звернення прокурора.

15. Доповнити перелік осіб, щодо яких судом може бути застосований при-
мусовий привід, також потерпілим.

16. Визначити право виправданої судом особи, щодо якої був застосований 
запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, на отримання грошової 
компенсації, зазначивши конкретний розмір такої компенсації за кожен 
день тримання під вартою та порядок ї ї отримання.



РОКИ ЗА ҐРАТАМИ 
БЕЗ ВИРОКУ
ТРИВАЛЕ ТРИМАННЯ 
ПІД ВАРТОЮ В УКРАЇНІ ВНАСЛІДОК 
ПОРУШЕННЯ РОЗУМНИХ СТРОКІВ 
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

ТРИВАЛЕ ТРИМАННЯ 
ПІД ВАРТОЮ В УКРАЇНІ ВНАСЛІДОК 
ПОРУШЕННЯ РОЗУМНИХ СТРОКІВ 
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Фундація «Відкритий Діалог» під егідою Асоціації правників 
України підготувала звіт, присвячений проблемі тривалого 
тримання під вартою в Україні внаслідок порушення 
розумних строків кримінального провадження. Проект 
реалізовано в рамках гранту Нідерландської організації 
наукових досліджень.

У звіті розглянуто особливості роботи прокуратури та 
судів, які спричиняють порушення права на розумні 
строки. Автори запропонували шляхи вирішення 
проблеми обвинувального ухилу у роботі суддів, а також 
проблеми негласного обов’язку прокурорів за будь-яку 
ціну добиватися обвинувального вироку (навіть за 
відсутності доказів вини). Проаналізовано дії учасників 
проваджень та організаційні недоліки у роботі судів, 
які призводять до затягування судового розгляду.

У дослідженні відображені останні статистичні дані, а 
також представлено 17 кейсів, у яких описані справи 
осіб, яких тримали або тримають під вартою протягом 
кількох років (в окремих випадках —   8 і 10 років). 
У цих провадженнях зафіксовані грубі порушення з 
боку слідства та випадки застосування тортур з метою 
отримання зізнавальних показань.

Асоціація правників України та Фундація «Відкритий 
Діалог» підготували рекомендації до органів влади, 
а також пропозиції внести зміни до Кримінального 
процесуального кодексу щодо забезпечення права на 
розумні строки кримінального провадження.
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