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Щодо умов співпраці Міністерства юстиції України 

з юридичними радниками у зв’язку із розглядом справи
щодо громадянина Італії в суді іноземної юрисдикції 

Шановний Володимире Вікторовичу!

Міністерство юстиції України (далі – Мін’юст), яке відповідно до пункту 2 

Порядку здійснення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, 
розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта 

та України, затвердженого Указом Президента України від 25.06.2002 № 581 (далі – 

Порядок), є органом, відповідальним за представництво України у справі за позовом 

родичів Андреа Рокеллі та інших до держави України, в установленому порядку 

опрацювало Ваш запит від 13.11.2020 щодо умов співпраці Міністерства юстиції 
України  з юридичними радниками у зв’язку із розглядом справи щодо громадянина 

Італії в суді іноземної юрисдикції.
За результатами розгляду запиту надаємо відповіді на поставлені запитання:
1. Надати інформацію та копії документів на підставі яких адвокатське 

об’єднання «Сергій Козьяков та Партнери» здійснювало представництво держави 

Україна у суді іноземної юрисдикції у зв’язку з розглядом справи щодо громадянина 

Італії Марківа Віталія Михайловича за обвинуваченням у вбивстві італійського 

фотокореспондента Андреа Рокеллі?
Вся інформація про проведення переговорної процедури закупівлі юридичних 

послуг у цій справі, зокрема про предмет закупівлі, її вартість, протокол засідання 

Тендерного комітету Міністерства юстиції України з детальним обґрунтуванням 

вибору переможця, повідомлення про намір укласти договір, договори, звіти про їх 

виконання тощо,  є цілком відкрита, та розміщена в електронній системі публічних 

закупівель Prozorro за посиланнями:
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-11-20-003079-c – 2018 рік;
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-13-001750-a – 2019 рік;
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-16-010352-a - 2020 рік.

2. Надати інформацію про правові підстави участі держави Україна у суді 
іноземної юрисдикції у зв’язку з розглядом справи щодо громадянина Італії Марківа 

Віталія Михайловича за обвинуваченням у вбивстві італійського фотокореспондента 

Андреа Рокеллі?

Володимир БОГАТИР
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Мін’юст здійснює представництво інтересів держави у справі за цивільним 

позовом родичів загиблого італійського журналіста Андреа Рокеллі до держави 

Україна з 2018 року. Підставою пред’явлення позову є відшкодування збитків родині 
журналіста та Національній федерації засобів масової інформації (далі – ЗМІ) Італії, 
асоціації журналістів Ломбардії та Асоціації фотографів-фрілансерів «CesureLab», які 
приєдналися до позову.

З липня 2018 року цивільний позов перебував у провадженні суду міста Павія 

(Італія) та розглядався у рамках кримінального провадження, порушеного проти 

військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа, який 

звинувачується італійською стороною у вбивстві Андреа Рокеллі в районі міста 

Слов’янськ у 2014 році. Захисником Віталія Марківа у кримінальному провадженні є 

італійський адвокат Рафаеллє Делла Валле, в той час як Мін’юст є відповідальним 

лише за захист прав та інтересів держави Україна, яка є відповідачем за цивільним 

позовом, та «де юре» не здійснює представництва Віталія Марківа.
3. Надати інформацію про фінансові умови надання правової допомоги 

адвокатським об’єднанням «Сергій Козьяков та Партнери» та іншими юридичними 

радниками у цій справі, чи проводились публічні закупівлі та надати скан-копії 
укладених договорів. 

Умови фінансового співробітництва з юридичною фірмою Legance – Avvocati 

Associati та адвокатським об’єднанням «Сергій Козьяков та Партнери» містяться за 

посиланнями: 
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-11-20-003079-c – 2018 рік;
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-13-001750-a – 2019 рік;
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-16-010352-a - 2020 рік.

Заступник Міністра – 

Уповноважений у справах
Європейського суду з прав людини                                                        Іван ЛІЩИНА

Марія Шостак 279 38 74
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