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«ПРИНЦИПИ “FAIR TRIAL” VS
ПРАКТИКА КАРАЛЬНИХ ОРГАНІВ»
4 листопада 1950 року в Римі було підписано Конвенцію про захист прав
людини і основоположних свобод, Україною Конвенцію ратифіковано
Законом № 475/97-ВР від 17.07.1997 р., чинності вона набула 11.09.1997 р.
Стаття 6 Конвенції має назву “Право на справедливий суд” та подається у
наступній редакції:
1. Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи
упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим
законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного
характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього
кримінального обвинувачення. Судове рішення проголошується публічно, але
преса і публіка можуть бути не допущені в зал засідань протягом усього
судового розгляду або його частини в інтересах моралі, громадського порядку
чи національної безпеки в демократичному суспільстві, якщо того вимагають
інтереси неповнолітніх або захист приватного життя сторін, або - тією мірою,
що визнана судом суворо необхідною, - коли за особливих обставин
публічність розгляду може зашкодити інтересам правосуддя.
2. Кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення,
вважається невинуватим доти, доки його вину не буде доведено в законному
порядку.
3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення
має щонайменше такі права:
a) бути негайно і детально поінформованим зрозумілою для нього мовою
про характер і причини обвинувачення, висунутого проти нього;
b) мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту;
c) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу

захисника, вибраного на власний розсуд, або - за браком достатніх коштів для
оплати юридичної допомоги захисника - одержувати таку допомогу
безоплатно, коли цього вимагають інтереси правосуддя;
d) допитувати свідків обвинувачення або вимагати, щоб їх допитали,
також вимагати виклику й допиту свідків захисту на тих самих умовах, що •
свідків обвинувачення;

е) якщо він не розуміє мови, яка використовується в суді, або не
розмовляє нею, - одержувати безоплатну допомогу7 перекладача. [1].
Ці основні засади й принципи справедливого судочинства існували й
раніше, хоча їх не завжди дотримувались, особливо ж ними нехтували у
тоталітарних державах, зокрема подібне масово відбувалось у практиці
повсякденної роботи каральних органів Радянської держави практично в усі
часи її існування. Розглянемо у якості прикладу одну з припинених
кримінальних справ з фондів Державного архіву Кіровоградської області
(справа арх. № 4688-ФГІД на Мікулинського Карла Йосиповича). Матеріали
справи подаються мовою оригіналу.
Мікулинського Карла Йосиповича, 1887 року народження, уродженця с.
Чечельник Вінницької області, поляка, з нижчою освітою, коваля
паровозоремонтного заводу м. Гайворон, було заарештовано 19 листопада
1937 року. Тут видається доречним згадати статтю 5 Конвенції (“Право на
свободу та особисту недоторканність”), за якою “1. Кожен має право на
свободу та особисту недоторканність. Нікого не може бути позбавлено
свободи, крім таких випадків і відповідно до процедури, встановленої
законом: ...с) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою
допровадження її до компетентного судового органу за наявності
обгрунтованої підозри (виділено авт.) у вчиненні нею правопорушення або
якщо обґрунтовано вважається (виділено авт.) необхідним запобігти
вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення” [1].
Мікулинському ж було висунене таке звинувачення: “имел тесные связи
с арестованным братом за ШП (професійна абревіатура, означає
“шпигунство”, прим, авт.) деятельность, поддерживал связи с ноль, к-р
элементом, антисов. настроен, занимается к-р подрывной деятельностью
на производстве ”. Цю “обґрунтовану підозру” далі ще міцніше “обґрунтовує”
довідка № 07/01 від 25.11.37 р. Струнківської сільської Ради за місцем
проживання Мікулинського: “Справка-характеристика. Дана настоящая на
Микулинского Карла Иосифовича в том, что таковой по национальности
поляк, активный участник польско-костёльной общины -является
одновременно у таковых органистом.
Брат Микулинского Карла — Микулинский Франц высылался в 1930 году
на Далёкий Север и в данное время арестован органами НКВД за
контрреволюционные действия. Со своим братом Карл Микулинский имеет
тесные родственные связи. Микулинский Карл антисоветски настроен, всё
время поддерживает связи с польским националистическим элементом,
проводит антисоветскую агитацию против советских мероприятий” (2:
17). Стиль наведеного документа наводить на думку про те, що його написано
під пряму диктовку оперативного співробітника органу НКВС.
Стаття 5 Конвенції містить і пункт про мову процесуальних дій: “2.
Кожен, кого заарештовано, має бути негайно поінформований зрозумілою для
нього мовою про підстави його арешту і про будь-яке обвинувачення,
висунуте проти нього”. Суб’єкт справи за національністю поляк, проживав в
Україні, але звинувачення йому було пред’явлене мовою російською. У

цьому випадку він, згідно зі статтею 6, мав право скористатись послугами
перекладача: “е) якщо він не розуміє мови, яка використовується в суді, або
не розмовляє нею, - одержувати безоплатну допомогу перекладача” [1]. Так
само російською мовою писалися довідки й характеристики, нею ж велася
письмова фіксація результатів допитів свідків, складалися підсумкові
документи.
Процитуємо характеристику на Мікулинського К.Й., підписану
начальником Гайворонського паровозоремонтного завода Гладковим (його
також було засуджено 1938 р.. прим, авт.): “За время своего пребывания на
заводе проявил себя как рвач...Вёл разговоры среди отсталых рабочих, что
карточки отменили, а без карточек ничего нет, всё в руках спекулянтов, а их
покрывают... В местном костёле был органистом и правой рукой ксёндза”
[2:18]. На нашу думку, у цьому тексті також відчувається “підказка” НКВС.
Таким само виразним га звинувачувальним” за змістом є й текст залученої
до справи постанови ще від 24 квітня 1931 року (наводимо повністю): “По
национальности поляк, национальность свою скрывает, так как брат его,
Микулинский Иван в анкетах указывает своё польское присхождение. В
полит отношении ни в чём себя не проявил. На основании изложенного и
исходя из соображений, что пребывание Микулинского К. И. на военно
стратегической пограничной Юго-Западной жел. дороге недопустимо,
полагаю, гр-на Микулинского Карла Иосифовича перебросить на дороги
тыла” [2:26].
На час описуваних подій (1937-38 рр.) у невеличкому містечку Гайворон
існували аж два органи НКВС: районне відділення (РО) та відділення на
транспорті (ОДТО). Перше з них, у плані взаємодії, 23.11.1937 р. повідомило
друге, що ними арестован гр. Микулинский Франц Иосифович и привлечён к
ответственности за шпионскую контрреволюционную деятельность по
польской линии. Брат Микулинского - Микулинский Карп Иосифович
работает на ж.д транспорте.., имел тесные родственные связи со своим
братом Микулинским Ф.И.: вместе с ним систематически пьянствовал”
[2:21]. Текст “дуже переконливий”, особливо ж щодо “тісних родинних
зв язків” між браттями та іхніх “систематичних” розваг, які мали зацікавити
аж ніяк не контррозвідку, а максимум комітет тверезості мешканців.
Втім, за статтею 6 Конвенції, заарештований органми НКВС
Мікудинський повинен був “Ь) мати час і можливості, необхідні для
підготовки свого захисту;
с) захищати себе осооисто чи використовувати юридичну допомогу
захисника, вибраного на власний розсуд, або - за браком достатніх коштів для
оплати юридичної допомоги захисника - одержувати таку допомогу
оезоплатно, коли цього вимагають інтереси правосуддя;
б) допитувати свідків обвинувачення або вимагати, щоб їх допитали, а
також вимагати виклику й допиту свідків захисту на тих самих умовах, що й
свідків обвинувачення” [1].
На практиці ж, у суворій реальності СРСР, слідчим було допитано
свідків Закусилова С.і., Підскальского Д.І., Зернова М.Я. та Яхницю Г.І., чиї

свідчення від 27.11.37 р. покладено в основу звинувачення “Во время
экономических затруднений (читай: Голодомора!, прим. авт. ) Микулинский
Карл всегда плакал, что при Советской власти очень плохо жить и ничего
нельзя достать ” [2:25]; “Микулинского я знаю давно, последний — активный
участник польской костёльной общины и ярый националист.., являлся членом
польской к-р группировки с Новицким, Дуткевичем, Янишевским, Любанским
и др. (всі ці особи так само репресовані, прим, авт.) “Эх, наша Польша не
пропадёт, она уже связалась с Германией и теперь она всем может дать по
шапке...Советская, власть хвалится, но ничего: как прижмёт её польский
сапог, то тогда будет известна сила и мощь нашей родной и люоимой
Польши” [2:26-27]; “Микулинский совместно с польксёндзами занимался
антисоветской агитацией против мероприятий Советской власти, в
частности, агитировал поляков, чтобы не вступали в колхоз... В период
закрытия костёла во главе остальных поляков вёл агитации, чтобы силой не
допустить закрытия костёла
“на производстве вёл контрреволюционную
подрывную деятельность, направленную против разворота стахановского
движения, утверждая, что стахановское движение
- это ложь и
издевательство
над
рабочими’
[2:.27-28];
его
практическая
производственная деятельность была также диверсионной, подрывной.
Маскируясь тем, что плохие угли, плохая сталь, плохое дутьё Микулинский
систематически делал брак на самых ответственных деталях паровоза с
целью вызвать аварии и крушения поездов... ”... в период...выборов в
Верховный Совет Микулинский заявил, что ему выборы совершенно не
нужны, что плакаты, лозунги, иллюминация к выборам — это безобразие, это
глупая трата средств и энергии, и что вместо того, чтобы тратить
средства на производство, их тратят на такую чепуху, как выборы в
Верховный Совет
“сам был в своё время католическим активистом,
активно участвовал в работе польской католической общины Гайворона и в
постройке в Гайвороне костёла в период империалистической и гражданской
войны” [2:29-30]. Одночасного допиту звинувачуваного та свідків з метою
встановлення об’єктивних даних не проводилось.
В кінці листопада 1937 р. оперативний співробітник ОДТО
сержант держбезпеки Мінчин та його начальник, лейтенант держбезпеки
Шичанін складають звинувачувальний висновок у справі Мікулинського,
пропонуючи
“рассмотреть на Тройке по первой категории ”, що означало розстріл [2. 32],
але Особлива нарада зупиняє вибір вироку’ на 10 роках таборів. Свій термін
Мікулинський відбував у Івдельлазі Свердловської області, п/в 232, 3
загін лагпункту № 1.
Зауважимо, так звана Особлива нарада не є судовим органом у
повному розумінні цього терміну. Основою ж справедливого судочинства є
реальний, а не формальний доступ до процедури з усіма атрибутами
судового контролю, тобто, за сучасними європейськими нормами,
право на справедливий суд є перш за все право на суд! У цьому
Мікулинському було якраз і відмовлено.

Дотримуючись послідовності матеріалів кримінальної справи зазначимо,
що 18.06.1940 р. Мікулинський звернувся до Управління НКВС по Одеській
області зі скаргою: “дело моё вёл следователь Менчик (Мінчин, прим, авт.),
который три раза допрашивал меня. 20.11.он предъявил мне устное
обвинение во вредительстве на производстве. В ответ на мою просьбу
вызвать на очную ставку кузнеца-мастера и механика цеха следователь
обругал меня матерщиной, продержал 5 часов на стойке, после чего
отправил в камеру.
21.11 тот же следователь предъявил мне новое обвинение в том, что я
будто бы состоял членом польской церковной общины и занимался
контрреволюционной работой. Второе обвинении, как и первое, было мною
категорически отвергнуто как наглый клеветнический вымысел, причём я
просил следователя допросить целый ряд свидетелей и навести справки на
заводе о моём политическом лице, работе и поведении. На третьем допросе
я снова настойчиво просил вызвать свидетелей, в чём следователь мне
отказал, пояснив мне, что в этом нет никакой надобности, т.к. наведением
справок он установил, что на заводе я работал хорошо и вредительством не
занимался, а также, что я только состоял членом церковной общины, но
никакой контрреволюционной работой не занимался. Когда я отказался
подписать и этот вымысел, т.к. никогда членом церковной общины не
состоял, следователь начал меня убеждать в том, что это существенного
значения не имеет, так как дело будет разбираться в линейном суде на ст.
Гайворон, где, если свидетели докажут мою невиновность, будет
привлекаться к ответственности тот, кто на меня донёс.
Будучи доверчивым и неопытным с одной стороны, а также желая
скорее попасть на суд, где я безусловно доказал бы свою невиновность, я
поддался на удочку следователя и подписал протокол.
10.12 меня перевели в киевскую тюрьму, куда меня сопровождал тот же
Менчик. На вопрос, куда меня везут, он ответил, что меня будут судить в
Киевском суде, и я понял, что я обманут.
22.02.38 г. Мне было объявлено постановление Особого совещания о
лишении меня свободы на 10 лет. Следователь в этом деле сыграл
незавидную роль, заставив меня... подписать наглую ложь.
Считаю, что я арестован по доносу тех же церковников, в число
которых меня включил следователь, отомстивших мне за антирелигиозную
борьбу с ними и вот на каком основании.
В 1930 г., когда наш завод испытывал острую нужду в бронзе для
паровозных подшипников, я на производственном совещании внёс
предложение снять колокола с костёла. Предложение было принято и
выполнено лично мною и молотобойцами Иваном Яворским и Петром
Никулюком, которые могут это подтвердить в любое время.
В ответ на угрозы церковников, что придёт время, когда я поплачусь за
эти колокола, я подал сельсовету мысль о закрытии этого рассадника
темноты. Сельсовет мою мысль осуществил, проведя соответствующую
анкету среди рабочих завода и в посёлке... Вместо того, чтобы проверить

весь материал по этому делу, о котором я рассказал, и привлечь к ответу
подлых клеветников, следователь сумел, наоборот, сфабриковать из меня
религиозника и члена той общины, с которой я так активно боролся... ”
[2:41-42).
Стиль та мова наведеного документа дають усі підстави вважати, що
Мікулінському, людині з нижчою освітою, допомагали його складати. Тим не
менш, наведені факти свідчать про процесуальну неграмотність, кричущу
несправедливість та відверте фальшування матеріалів (з точки зору
Конвенції), допущені при розслідуванні справи.
У грудні 1940 року справа на Мікулинського потрапляє на перегляд до
УНКВС по Вінницькій області. Було повторно передопитано тих самих
свідків, з них Яхниця, наприклад, повторив, що Мікулинський був у
костьольній общині, спілкувався з іншими поляками, які проживали у
Гайвороні, “были случаи, когда он заявил: “стахановцы повышают
производительность труда, а нам за это снижают расценки. Какое же это
стахановское движение, когда не дадут больше заработать...
“Перед
выборами в Верховный Совет СССР Микулинский также высказывал свои
недовольствия: “Зачем расходуют такие деньги на разные украшения,
плакаты и лозунги, можно вполне обойтись без этих затрат, а эти деньги
использовать на дело”...; “О какой-нибудь вредительской работе я также
ничего не знаю ”; “К работе Микулинский относился добросовестно,
особенно был требовательный к молотобойцам и администрации завода...
Считался он ударником. За отличную работу премировался”... [2:51].
Свідок Підскальський: “В одном из разговоров со мной Микулинский
высказал сожаление о старой жизни: “Сейчас жизнь с каждым днём
становится хуже против старой жизни. Вот я считаюсь ударником, а что
мне даёт это ударничество? Раньше мы жили лучше, чем теперь”; ... “о
проводимой вредительской деятельности Микулинского мне ничего было
неизвестно. В 193 7 году у Микулинского был брак в работе, но этот брак
никак не мог быть расценен как вредительство... Никакой вредительской
деятельности за Микулинским я не замечал ” [2:53].
Свідок Зернов: “мои высказывания следователь Минчин записал
совершенно по-другому”; “я работал сверловщиком на заводе и по работе с
Микулинским не соприкасался. Слышал, что он считался хорошим
работником, всё время выполнял тяжёлые работы, числился ударником,
несколько раз премировался ” [2:54].
Сумлінне ставлення Мікулинського до праці підтвердили свідки
Миколюк Петро Лукич, Горчинський Василь Гурович, Фернець Ілля
Карпович [2:55-57], позитивну характеристику видав йому 18.12.1940 р. й
завод [2:60], втім 25 грудня 1940 р. УНКВС по Вінницькій обл. прийняло
рішення “жалобу осужденного Микулинского К.И. оставить без
последствий за отсутствием оснований к пересмотру ранее вынесенного
решения по делу” [2:64-65].
Повторного перегляду справа дочекалась тільки 1954 року за скаргою
дружини Мікулинського, Юлії. Постановою президії Кіровоградського

обласного суду № 44-У-151-с від 04.04.1959 року постанову Особливої
наради при НКВС СРСР від 26 грудня 1937 року стосовно Мікулинського
Карла Йосиповича було скасовано, а' справу припинено “за отсутствием
состава преступления ”[2:112-113].
Незважаючи на ту обставину, що на час реабілітації Мікулинського
Конвенцію вже було прийнято країнами Європи, а її положення були відомі
юристам інших країн, постанова президії Кіровоградського обласного суду
була секретною, про що й свідчить літера “с” у номері документа. Можна
погодитись, що “судове рішення проголошується публічно, але преса і
публіка можуть бути не допущені в зал засідань протягом усього судового
розгляду або його частини в інтересах моралі, громадського порядку чи
національної безпеки (виділено авт.)”, але, здається, що тисячі подібних
постанов було засекречено з інших міркувань, “коли за особливих обставин
публічність розгляду може зашкодити інтересам правосуддя” [1], у данному
випадку розсекречені сть могла зашкодити інтересам самої держави,
затьмарити старанно створюваний її імідж.
Справа Мікульського - типовий приклад багатьох тисяч подібних справ,
сфальшованих каральними органами СРСР у період так званого “Великого
терору”. Проаналізована з позицій сучасної нам Конвенції, вона дає яскраві
приклади безкарного порушення тодішніми оперативниками та слідчими,
суддями та прокурорами основних прав людини, зокрема, права на
справедливий суд, на суд взагалі. Справа містить також і документи про
застосування незаконних методів слідства, фізичного примусу, зокрема
“Минчин... во время допроса угрожал пистолетом и требовал, чтобы я
говорил всякие небылицы, но я отказывался это делать, тогда Минчин писал
протокол, какой ему был нужен, и требовал от меня подписи, что мною пос
силой угроз и насилий со стороны Минчина делалось, но за что я
расписывался, я совершенно не знал. Так было по делу Микульского, так был:
и по другим делам ” (свідок Підскальський, 16.12.1958 г.) [2:81].
Тема “fair trial”, “справедливого суду” є актуальною і в наш час, коли
часто порушуються резонансні судові справи як проти відомих особистостей,
так і проти рядових членів суспільства. Наше звернення до справ період;,
порушень законності має стати для працівників правоохоронних та судовых
органів інформацією для роздумів та застереженням від зловживань, оскільки
нашою метою є розбудова сучасної демократичної правової держави.
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