
Заява громадської організації «Лабораторія законодавчих ініціатив» щодо ситуації навколо 

звинувачення Голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна у побитті журналіста 

 

Команда Лабораторії законодавчих ініціатив вкрай стурбована ситуацією, яка склалася у справі 

Віталія Шабуніна, діяльність якого лежить у площині боротьби з корупцією в Україні. 

Залишаючи роботу пана Шабуніна та Центру протидії корупції за дужками, вважаємо, що 

порушення кримінального провадження проти нього має очевидні ознаки політичного тиску.  

Центр протидії корупції зіграв ключову роль у розкритті інформації про «конфісковані мільярди 

Януковича», а через два тижні після публікації відповідного матеріалу відбувається 

перекваліфікація його справи у «побиття», шо загрожує йому 5-ма роками позбавлення волі.  

Крім того, у матеріалах справи не з′явилося жодних додаткових доказів, які б підтверджували 

факт перешкоджання саме журналістській діяльності, як на цьому наполягають слідчі, а 

результати медичної експертизи «травм постраждалого» дають підставу сумніватися у її 

достовірності. До того ж загальна статистика закриття справ, які кваліфіковані як «побиття 

журналістів» (ст. 345-1 КК), не залишає сумнівів у політичному характері обвинувачення проти 

пана Шабуніна.  

На нашу думку, така ситуація є неприпустимою. Якщо політичні особи використовують 

державні інституції в якості інструменту політичного тиску на громадянське суспільство, то це 

є найбільш промовистим показником нездатності та неможливості цих осіб надалі виступати 

від імені Українського народу. В усталених демократіях судова влада залишається саме тим 

запобіжником, який дозволяє зберегти рівень суспільної довіри до політичних інститутів в часи 

потрясінь та невизначеності. В Україні рівень недовіри до прокуратури та судової системи 

випереджає навіть Президентський та Урядовий і знаходиться на одному рівні з недовірою до 

Верховної Ради (близько 86%, за даними Центру Разумкова).  

Команда Лабораторії законодавчих ініціатив закликає припинити використовувати 

правоохоронні органи в якості інструментів політичного тиску на представників 

громадянського суспільства. Це є неприпустимо в будь-якій державі, яка декларує принцип 

верховенства права і позиціонує себе як демократичну правову державу.   

Відмовляючись від оцінок діяльності Віталія Шабуніна та його як особистості, вважаємо його 

переслідування небезпечним прецедентом, що відкриває дорогу масштабним політичним 

репресіям над тими, хто не боїться ставити владі незручні запитання. 

Звертаємося до наших колег з громадського середовища з закликом підтримати Віталія 

Шабуніна та Центр протидії корупції, а також використати всі наявні механізми, в першу чергу 

зв’язки з нашими міжнародними партнерами, задля подолання політичного тиску на 

громадянське суспільство через правоохоронні органи в Україні. 

 


