
   
 

EHRAC спирається на цифрові свідчення, отримані за 
допомогою машинного навчання, у справі щодо 

військової присутності Росії на сході України, що 
розглядається Європейським судом з прав людини 
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З часу боїв за Іловайськ на сході України минуло п’ять років, але збройний 
конфлікт між українською армією та “сепаратистами”, яких підтримує Росія, наразі 
далеко від завершення. Тисячі людей до цього часу стикаються з порушеннями 
прав людини. Український уряд не контролює регіони, підвладні “сепаратистам”, а 
Росія не визнає факт свого військового втручання. Проте існує значна кількість 
незаперечних відео- та документальних свідчень в інтернеті, що підтверджують 
присутність російської армії на сході України.  

 

EHRAC вдався до сміливого кроку і доручив агентству Forensic Architecture, групі з 
проведення цифрових розслідувань при Університеті Ґолдсмітс (Лондон), зібрати 
і консолідувати всі докази військової присутності Росії в Іловайську та навколо 
нього в серпні 2014 року. Група Forensic Architecture створила інтерактивну 
онлайн-”Платформу”, де представила свідчення, зібрані та перевірені за 
допомогою дослідження відкритих джерел інформації та спеціально 
запрограмованих алгоритмів онлайн-пошуку. Платформа, що містить відео-, фото-
, текстові та мультимедійні докази, засвідчує присутність російських військових та 
техніки в Іловайську на навколо нього. Таке використання технології машинного 
навчання з метою пошуку доказів є інноваційним для судового розгляду справ у 
сфері прав людини, як і подача цих матеріалів у вигляді цифрової платформи, і 
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відкриває нам нові можливості застосування технологій для притягнення держав 
до відповідальності за порушення прав людини.  

Разом із Українською правовою консультативною групою (Ukrainian Legal Advisory 
Group, ULAG) EHRAC представляє у Суді 25 українських бійців-добровольців, що 
брали участь у боях під Іловайськом і потрапили у полон до російських військових 
у серпні 2014 року біля Іловайська. Їх незаконно передали “сепаратистам” з 
“Донецької народної республіки”, які тримали їх під вартою та жорстоко 
поводилися з ними до самого їхнього звільнення, з грудня 2014 до червня 2015 
року. Іловайськ - це місто, що займає стратегічне положення між російським 
кордоном і Донецьком, і Іловайська битва була кульмінацією російського 
військового втручання на сході України. Ми спираємося на докази, що містяться на 
Платформі, у цій складній справі проти Російської Федерації та України для 
обґрунтування наших правових аргументів, згідно з якими Росія несе 
відповідальність за порушення прав заявників. 

Платформа фіксує російську військову присутність у часі й просторі і показує 
окремі події у вигляді взаємопов’язаних наративів, наприклад, рух і захоплення 
конкретних російських танків або взяття в полон російських десантників. Группа 
Forensic Architecture використовує класифікатори для визначення різних типів 
об’єктів (наприклад, визначених моделей російських танків, зброї, уніформи і 
класів військовослужбовців). Свідчення пройшли ретельну перевірку, після чого їх 
занесли до інтерактивної Платформи.  

Forensic Architecture широко відома своїми цифровими розслідуваннями, що 
викривають порушення прав людини навколо світу. Методологія, що ґрунтується 
на машинному навчанні, за допомогою якої була створена Платформа, була 
розроблена спеціально під цю справу і є першим випадком подачі доказів такого 
типу в Європейський суд з прав людини. Ми сподіваємось, що цей принципово 
новий спосіб представлення доказів спростить оцінювання цієї справи Судом, 
концентруючи величезний масив інформації з сотень різних джерел у вигляді 
впорядкованого наративу.  
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