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Похлєбін проти України

CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «ПОХЛЄБІН ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 35581/06)
Рішення
Страсбург
20 травня 2010 року
ОСТАТОЧНЕ
20 серпня 2010 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2
статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним ви
правленням.

У справі «Похлєбін проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. К. Юнґвірт,
п. П. Лоренцен, голова,		
пані Р. Ягер,			
п. Р. Марусте,
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пані М. Лазарова-Трайковська,
пані З. Калайджиєва,
п. М. Буроменський, суддя ad hoc,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 27 квітня 2010 року,
виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за заявою (№ 35581/06), яку 13 серпня 2006 року подав до Суду проти України відповідно до статті 34
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі —
Конвенція) громадянин України пан Дмитро Вікторович Похлєбін
(далі — заявник).
2. Заявника представляла в Суді його мати, пані Р. Льдокова.
Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений —
п. Ю. Зайцев.
3. Заявник стверджував, зокрема, що умови тримання його під
вартою були незадовільними і що під час тримання під вартою його
не забезпечували належним лікуванням.
4. 6 квітня 2009 року Голова п’ятої секції вирішив повідомити
Уряд про заяву. Суд також вирішив одночасно розглядати питання
щодо суті та прийнятності заяви (пункт 3 статті 29).

ФАКТИ
І. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився у 1970 році та проживає в м. Сімферополі.
А. Провадження у кримінальній справі заявника
та пов’язані з цим питання

6. 24 червня 2004 року заявника затримали за підозрою у незаконному обігу наркотичних засобів. Спочатку його помістили в ка-
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меру для затриманих Київського районного відділу МВС м. Сімферополя, а потім перевели до Сімферопольського слідчого ізолятора
(далі — Сімферопольський СІЗО).
7. 24 грудня 2004 року заявника звільнили під підписку про невиїзд у зв’язку з незадовільним станом здоров’я.
8. 12 листопада 2005 року заявник разом із двома спільниками
спровокував сварку, а потім і бійку з паном А. та його сином, які проходили вулицею. Під час бійки заявник відібрав у потерпілих куртку, гроші, мобільний телефон і велосипед.
9. 16 листопада 2005 року заявника було затримано у зв’язку зі
скоєнням цього злочину.
10. 19 травня 2006 року Київський районний суд м. Сімферополя визнав заявника винним у вчиненні зазначених вище злочинів
і призначив йому покарання у вигляді шести років позбавлення волі
з конфіскацією майна. Мотивуючи своє рішення, суд спирався на показання кількох свідків, експертні висновки, документальні та речові докази. Заявник оскаржив вирок до апеляційного суду.
11. 25 липня 2006 року апеляційний суд Автономної Республіки Крим залишив скаргу заявника без задоволення, а рішення суду
першої інстанції від 19 травня 2006 року — без змін. Заявник оскаржив цю ухвалу в касаційному порядку.
12. 13 лютого 2007 року Верховний Суд відхилив касаційну скаргу заявника і залишив рішення судів нижчого рівня без змін.
13. 3 жовтня 2007 року Голопристанський районний суд Херсонської області у зв’язку з незадовільним станом здоров’я заявника
та його подальшим погіршенням ухвалив рішення про дострокове
звільнення заявника з місця позбавлення волі. 18 грудня 2007 року
це рішення набрало законної сили.
14. 21 грудня 2007 року заявника було звільнено.
15. Згодом, в рамках виконання вироку в частині конфіскації
майна, на частину квартири, яка належала спільно заявникові та його матері, було накладено арешт.
16. За твердженням заявника, протягом невизначеного періоду
йому не виплачували допомогу у зв’язку з інвалідністю, незважаючи
на наявність у нього відповідного права.
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В. Матеріально-побутові умови тримання
в Сімферопольському ІТТ

1. Твердження заявника щодо фактів
17. У період з 16 листопада 2005 року до 20 липня 2006 року
заявника тримали в Сімферопольському ізоляторі тимчасового
тримання (далі — Сімферопольський ІТТ). Площа камери, в якій
тримали заявника, становила 21 м2. У ній було шість ліжок, тоді як
кількість осіб, які утримувалися в ній, коливалася від дванадцяти
до чотирнадцяти включно із заявником. Камера не мала належного
освітлення і вентиляції, оскільки в ній було тільки одне невелике
вікно з металевими ґратами. Протягом зазначеного періоду заявника ніколи не виводили на прогулянки; прийняти душ не було
можливості.
18. Листом від 22 грудня 2005 року у відповідь на скаргу заявника прокуратура м. Сімферополя повідомила його, що Сімферопольський ІТТ було побудовано в 1977 році і там немає дворика для
щоденних прогулянок, а також немає ванної чи душової кімнати.
Заявник також стверджував, що в Сімферопольському СІЗО відмовлялися приймати затриманих, хворих на туберкульоз.

2. Твердження Уряду щодо фактів
19. За інформацією Уряду, у Сімферопольському ІТТ заявника
спочатку тримали разом з трьома іншими затриманими в камері
площею 10 м2. Згодом його перевели в камеру площею 14 м2, у якій
разом з ним трималися ще п’ять затриманих.
20. Ці камери були обладнані достатньою кількістю ліжок і санітарними вузлами. Системи вентиляції та освітлення функціонували належним чином. У Сімферопольському ІТТ була душова кабіна,
і затримані мали можливість митися щотижня.
С. Питання, що стосуються надання медичної допомоги

21. За твердженням заявника, він заразився на туберкульоз у червні 2004 року, коли його тримали в камері для затриманих у Київському райвідділі міліції м. Сімферополя.
22. У листопаді 2004 року, коли заявник перебував під вартою
протягом досудового слідства, медична комісія склала висновок,
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яким було підтверджено, що заявник хворіє на СНІД (з 1997 року),
туберкульоз легенів (з 2004 року), хронічний гепатит і кандидоз.
Комісія також дійшла висновку, що лікування, яким заявника забезпечували під час тримання під вартою, було неефективним.
Тому запобіжний захід стосовно заявника у вигляді тримання під
вартою було замінено іншим запобіжним заходом, не пов’язаним
із триманням під вартою, і 24 грудня 2004 року заявника було
звільнено.
23. У лютому 2005 року заявник пройшов медичне обстеження,
за результатами якого, з огляду на наявні у нього хвороби, йому було
встановлено другу групу інвалідності.
24. Під час тримання заявника в Сімферопольському ІТТ
(з 16 листопада 2005 року до 20 липня 2006 року) медичні працівники цієї установи забезпечували заявника лікуванням у зв’язку з його
хворобами.
25. Посилаючись на відомості, надані місцевим управлінням
внутрішніх справ, Уряд стверджував, що в Сімферопольському ІТТ
заявника завжди забезпечували препаратами для лікування туберкульозу та СНІДу. Щоразу, коли заявник звертався по допомогу, приїжджала бригада швидкої медичної допомоги і лікарі робили необхідні ін’єкції. За твердженням заявника, він не проходив медичного
обстеження з метою діагностики туберкульозу; препарати для лікування СНІДу призначалися нерегулярно і без належного документування та контролю; так само не забезпечувалося лікування інших
наявних у нього хвороб.
26. Починаючи з лютого 2006 року заявник скаржився на оніміння ніг.
27. 20 липня 2006 року заявника перевели із Сімферопольського
ІТТ до Сімферопольського СІЗО, де він продовжив лікування.
28. 11 серпня 2006 року заявника направили до лікарні при
Дар’ївській виправній колонії (ВК № 10), де він проходив лікування
до 7 вересня 2006 року. Наприкінці зазначеного періоду заявник все
ще хворів на туберкульоз, який на той час уразив його ліву легеню,
а також на інші згадувані раніше хвороби. Крім того, йому діагностували наявність токсичної поліневропатії та інших менш серйозних
захворювань. Тому медичні працівники вирішили за необхідне переглянути стратегію подальшого лікування заявника.
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29. У період із 7 вересня 2006 року до 30 січня 2007 року заявника тримали в Сімферопольському СІЗО, Софіївській ВК № 45
та Дніпропетровському СІЗО, де медичні працівники продовжували забезпечувати заявника лікуванням у зв’язку з його численними
хворобами.
30. 30 січня 2007 року з огляду на подальше погіршення стану
здоров’я заявника було знову поміщено до лікарні при Дар’ївській
ВК № 10, де він тримався до 14 березня 2007 року. Після прибуття до
лікарні заявникові, окрім усіх зазначених вище хвороб, було діагностовано туберкульоз хребта, гострий гайморит і хронічний періодонтит. Наприкінці свого перебування в цій установі заявник усе ще мав
ці хвороби, до того ж було встановлено, що він втрачає вагу.
31. З 14 березня до 21 грудня 2007 року заявник перебував у лікарні при Голопристанській ВК № 7, де проходив спеціальний курс
лікування туберкульозу та СНІДу. За цей час туберкульоз хребта
прогресував настільки, що заявник втратив здатність самостійно
пересуватися.
32. За інформацією Уряду, у зазначений період заявник відмовлявся від призначеного лікування. Уряд посилався на акт, складений медичними працівниками 23 травня 2007 року, яким було задокументовано таку відмову заявника.
33. 6 червня 2007 року медична комісія рекомендувала дострокове звільнення заявника у зв’язку з погіршенням стану його здоров’я.
34. Після того як 21 грудня 2007 року заявника звільнили, він
пройшов медичне обстеження, за результатами якого, у зв’язку
з наявними у нього хворобами, йому встановили першу групу інвалідності.
35. З останніх наданих заявником матеріалів вбачається, що
після звільнення він відновив здатність самостійно пересуватися.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
36. Відповідні положення національного законодавства та практики стисло викладено в рішеннях Суду у справах «Двойних проти
України» (Dvoynykh v. Ukraine), заява № 72277/01, пп. 28–37, від 12 жовт
ня 2006 року, та «Яковенко проти України» (Yakovenko v. Ukraine), заява
№ 15825/06, пп. 48–55, від 25 жовтня 2007 року.
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ІІІ. ВІДПОВІДНІ МІЖНАРОДНІ МАТЕРІАЛИ
37. Відповідні міжнародні матеріали стисло викладено в рішенні від 28 березня 2006 року у справі «Мельник проти України» (Melnik v.
Ukraine), заява № 72286/01, пп. 47–53.

ПРАВО
I. СКАРГА ПРО ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
38. Заявник скаржився, що матеріально-побутові умови тримання в Сімферопольському ІТТ були незадовільними. Він також
скаржився, що під час перебування під вартою його не забезпечували належною медичною допомогою. Заявник посилався на статтю 3
Конвенції, яка проголошує:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».
А. Матеріально-побутові умови тримання
в Сімферопольському ІТТ

1. Щодо прийнятності
39. Уряд стверджував, що заявник не вичерпав національних засобів юридичного захисту та повинен був звернутися в установленому порядку з такими скаргами до прокуратури і судів.
40. Заявник з цим не погодився.
41. Суд зауважує, що він уже відхиляв подібні заперечення
урядів-відповідачів щодо невичерпання національних засобів юридичного захисту щодо скарг про умови тримання під вартою, коли
виявляв, що такі скарги вказували на існування в національній пенітенціарній системі відповідної держави проблем системного характеру (див., наприклад, ухвалу від 18 вересня 2001 року у справі «Калашников проти Росії» (Kalashnikov v. Russia), заява № 47095/99, згадане вище рішення у справі «Мельник проти України» (Melnik v. Ukraine),
пп. 69–71, і рішення від 10 грудня 2009 року у справі «Коктиш проти
України» (Koktysh v. Ukraine), заява № 43707/07, п. 86).
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42. У справі, що розглядається, Суд вважає, що питання, порушені заявником з цього приводу, теж мають системний характер. Суд
також зазначає, що заявник безуспішно звертався до прокуратури зі
скаргами на умови тримання його під вартою в Сімферопольському
ІТТ (див. пункт 18 вище). За таких обставин Суд не може дорікати
заявникові за те, що надалі той не став удаватися до національних
засобів юридичного захисту, на які посилався Уряд, і відхиляє подане у зв’язку з цим заперечення Уряду.
43. Суд також вважає, що ця скарга не є явно необґрунтованою
у розумінні пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд зазначає, що вона не
є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона має бути ви
знана прийнятною.

2. Щодо суті
а. Доводи сторін
44. Посилаючись на свою версію обставин справи, заявник стверджував, що матеріально-побутові умови тримання його під вартою
в Сімферопольському ІТТ становили порушення статті 3 Конвенції.
45. Уряд стверджував, що матеріально-побутові умови тримання заявника під вартою в цій установі були належними. При цьому
він посилався на свою версію обставин справи.
b. Оцінка Суду
46. Суд зауважує, що згідно з його практикою, погане поводження підпадає під дію статті 3 Конвенції лише у разі, якщо досягнуто
певного мінімального рівня жорстокості. Оцінка такого мінімального рівня жорстокості є відносною; вона залежить від таких обставин
справи як тривалість поводження, його фізичні та психічні наслідки, а в деяких випадках мають враховуватися також стать, вік і стан
здоров’я потерпілого (див., серед інших джерел, рішення від 18 січня
1978 року у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства» (Ireland
v. the United Kingdom), п. 162, серія А, № 25). Крім того, вирішуючи,
чи є поводження таким, що «принижує гідність», у розумінні статті 3 Конвенції, Суд братиме до уваги, чи було його метою принизити
і зневажити відповідну особу і чи його наслідки вплинули несприятливо на її особистість у спосіб, несумісний із гарантіями статті 3 Конвенції. Навіть відсутність такої мети не може переконливо
виключити констатацію порушення цього положення (див. рішен-
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ня у справах «Пірс проти Греції» (Peers v. Greece), заява № 28524/95,
пп. 67–68 і 74, ECHR 2001-III, і «Валашинас проти Литви» (Valasinas v.
Lithuania), заява № 44558/98, п. 101, ECHR 2001-VIII).
47. Суд послідовно наголошував, що йдеться про страждання
і приниження, рівень яких у будь-якому разі перевищує той рівень
страждань і приниження, який є невід’ємним складником певної
форми легітимного поводження чи покарання. Заходи, які позбавляють особу свободи, часто можуть містити такий складник. Зазначене положення покладає на державу обов’язок забезпечувати те, щоб
умови тримання особи під вартою відповідали принципу поваги до
людської гідності, щоб характер і спосіб застосування такого заходу
не піддавали особу стресу чи випробуванням, інтенсивність яких перевищує той неминучий рівень страждань, що завжди є невід’ємним
складником тримання під вартою, і щоб з урахуванням практичних вимог ув’язнення належним чином забезпечувалися охорона
здоров’я такої особи та її благополуччя (див. рішення у справі «Калашников проти Росії» (Kalashnikov v. Russia), заява № 47095/99, п. 95,
ECHR 2002-VI).
48. У справі, що розглядається, сторони надали різні цифри щодо особистого простору, який припадав на одного ув’язненого в камері під час тримання заявника під вартою в Сімферопольському
ІТТ. Згідно з даними заявника, в цій установі на нього припадало
від 1,5 м2 до 2,6 м2 особистого простору. За даними Уряду, на одного
ув’язненого в зазначеній установі припадало від 2,3 м 2 до 2,5 м2 особистого простору.
49. Суд не вважає за необхідне вирішувати цей спір між сторонами. Беручи до уваги свою усталену практику з цього питання та відповідні стандарти Європейського комітету із запобігання катуванню
і нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню і покаранню (які наведено, наприклад, у згаданих вище рішеннях у справах «Калашников проти Росії» (Kalashnikov v. Russia), п. 97, та «Мельник
проти України» (Melnik v. Ukraine), п. 47), Суд вважає, що дані, наведені обома сторонами, у будь-якому разі свідчать про те, що заявник
тримався в переповненій камері, що само по собі порушує серйозне
питання за статтею 3 Конвенції.
50. Суд також зазначає, що Уряд не спростував твердження заявника про те, що в Сімферопольському ІТТ його ніколи не виводили на прогулянки та що у відповідний час у цій установі не бу-
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ло можливості приймати душ. Водночас, ці твердження заявника
підтверджуються офіційною відповіддю прокуратури від 22 грудня
2005 року з (див. пункт 18 вище). Крім того, Уряд не підкріпив своїх
доводів про належне функціонування систем вентиляції та освітлювання камер. За цих обставин Суд схильний віддати перевагу версії
заявника з цього питання (див. «Ахмет Озкан та інші проти Туреччини» (Ahmet Ozkan and Others v. Turkey), заява № 21689/93, п. 426, від
6 квітня 2004 року). Зазначене також підтверджується загальними
висновками Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
стосовно матеріально-побутових умов тримання під вартою в пенітенціарних установах Автономної Республіки Крим (на ці висновки
Суд посилається у згаданому вище рішенні у справі «Коктиш проти
України» (Koktysh v. Ukraine), пп. 41 і 42).
51. Отже, Суд вважає, що на додаток до переповненості камери, в якій тримали заявника, умови тримання погіршувались відсутністю доступу до свіжого повітря, який був життєво важливим
для заявника, оскільки він мав серйозні проблеми зі здоров’ям,
незадовільними санітарними умовами та відсутністю належного
освітлення в камері. Суд особливо занепокоєний тим, що заявника
тримали в таких умовах більше восьми місяців.
52. Наведені вище міркування Суд визнає достатніми, щоб дійти
висновку про те, що матеріально-побутові умови тримання заявника в Сімферопольському ІТТ становили поводження, яке принижує
гідність, на порушення статті 3 Конвенції.
В. Лікування заявника під час перебування під вартою

1. Щодо прийнятності
53. Уряд стверджував, що заявник не надав Суду чітко сформульованих скарг про неналежне лікування у Сімферопольському
та Дніпропетровському СІЗО. Тому Уряд просив, щоб Суд утримався
від розгляду питання неналежності лікування в цих установах. Уряд
також доводив, що з такими скаргами заявник не звертався у встановленому порядку до прокуратури та судів.
54. Заявник з цим не погодився.
55. Суд визнає, що, формулюючи свої доводи за цим пунктом,
заявник, можливо, не завжди чітко вказував назви установ, у яких
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його тримали під вартою. Однак, з його доводів вбачається, що він
скаржиться не лише у зв’язку з неналежністю лікування в установах,
які він чітко вказав, а й у зв’язку із загальною неналежністю лікування, яким його забезпечували протягом усього часу тримання під
вартою. Беручи до уваги доводи заявника в цілому, Суд вважає, що
його скаргу слід розглядати як таку, що стосується всього періоду
перебування його під вартою. Отже, Суд відхиляє відповідне заперечення Уряду.
56. Щодо аргументу про невичерпання засобів юридичного захисту Суд вважає, що ця частина заяви стосується проблеми системного характеру і що такі засоби юридичного захисту не допомогли б заявникові (див., наприклад, рішення у справі «Коваль проти
України» (Koval v. Ukraine), заява № 65550/01, пп. 96 і 97, від 19 жовтня
2006 року). Тому Суд визнає, що заявник виконав вимогу вичерпання національних засобів юридичного захисту.
57. Беручи до уваги період, протягом якого заявник перебував
під вартою, і який завершився 24 грудня 2004 року його звільненням, Суд визнає, що на момент подання заявником скарги минуло
вже понад шість місяців після його звільнення. Отже, відповідна
частина заяви має бути відхилена згідно з пунктами 1 і 4 статті 35
Конвенції.
58. Суд також зазначає, що скарга заявника, яка стосується періоду з 16 листопада 2005 року до 21 грудня 2007 року, не є явно необґрунтованою у розумінні пункту 3 статті 35 Конвенції. Він також
вважає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже,
вона має бути визнана прийнятною.

2. Щодо суті
а. Доводи сторін
59. Заявник стверджував, що протягом зазначеного періоду його не забезпечували належним лікуванням, якого він потребував
у зв’язку із серйозними захворюваннями. Зокрема, не проводилося
ніякого суттєвого лікування в Сімферопольському ІТТ, Дар’ївській
ВК № 10, Софіївській ВК № 45 і Голопристанській ВК № 7. З огляду на
постійне та серйозне погіршення стану здоров’я, заявник стверджував, що медична допомога була явно недостатньою і що це становило
погане поводження, заборонене статтею 3 Конвенції.
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60. Уряд стверджував, що під час перебування під вартою заявника забезпечували належним лікуванням. Він також стверджував, що певною мірою заявник сам був винен у погіршенні свого
здоров’я, оскільки на певному етапі відмовлявся проходити призначене лікування.
b. Оцінка Суду
61. Суд зазначає, що стаття 3 покладає на державу обов’язок
дбати про фізичне благополуччя осіб, яких позбавлено свободи.
Суд погоджується з тим, що якість медичної допомоги в закладах
охорони здоров’я пенітенціарних установ, можливо, не завжди такого ж рівня, як та, що надається в найкращих установах загального
медичного обслуговування. Однак, держава повинна забезпечити
належну охорону здоров’я та благополуччя осіб, узятих під варту,
зокрема, шляхом забезпечення їм необхідної медичної допомоги
(див. рішення у справах «Кудла проти Польщі» (Kudla v. Poland) [ВП],
заява № 30210/96, п. 94, ECHR 2000-XI, і «Гуртадо проти Швейцарії»
(Hurtado v. Switzerland) від 28 січня 1994 року, серія A, № 280-A). Якщо
державні органи вирішили взяти під варту і тримати під вартою
серйозно хвору особу, вони повинні особливо подбати про те, щоб
умови тримання її під вартою відповідали її особливим потребам,
викликаним інвалідністю (див. рішення у справах «Прайс проти Сполученого Королівства» (Price v. the United Kingdom), заява № 33394/96,
п. 30, ECHR 2001-VII, і «Фарбтух проти Латвії» (Farbtuhs v. Latvia), заява № 4672/02, п. 56, від 2 грудня 2004 року).
62. Лише той факт, що ув’язненого оглянув лікар і призначив
певне лікування, не може автоматично привести до висновку, що
медична допомога була адекватною (див. рішення у справі «Гумматов проти Азербайджану» (Hummatov v. Azerbaijan), заяви №№ 9852/03
і 13413/04, п. 116, від 29 листопада 2007 року). Державні органи повинні також забезпечити всебічний облік даних про стан здоров’я
ув’язненого та про лікування, яке він отримував під час тримання
його під вартою (див., наприклад, рішення у справі «Худобін проти
Росії» (Chudobin v. Russia), заява № 59696/00, п. 83, ECHR 2006-XII (витяги)), оперативність і правильність постановки діагнозу та надання допомоги (див. згадані вище рішення у справах «Гумматов проти
Азербайджану» (Hummatov v. Azerbaijan), п. 115 та «Мельник проти України» (Melnik v. Ukraine), пп. 104–106), а також, коли цього вимагає
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медичний стан, забезпечити регулярний і систематичний нагляд
поряд із комплексною стратегією лікування, мета якої полягає не
лише в реагуванні на симптоматичному рівні, а й у подоланні наявних в ув’язненого хвороб або недопущенні їх загострення (див.
згадане вище рішення у справі «Гумматов проти Азербайджану»
(Hummatov v. Azerbaijan), пп. 109, 114; рішення у справах «Сарбан проти Молдови» (Sarban v. Moldova), заява № 3456/05, п. 79, від 4 жовтня
2005 року, і «Попов проти Росії» (Popov v. Russia), заява № 26853/04,
п. 211, від 13 липня 2006 року). Державні органи повинні також довести, що було створено необхідні умови для фактичного виконання
призначеної схеми лікування (див. згадане вище рішення у справі
«Гумматов проти Азербайджану» (Hummatov v. Azerbaijan), п. 116, та рішення у справі «Голомйов проти Молдови» (Holomiov v. Moldova), заява
№ 30649/05, п. 117, від 7 листопада 2006 року).
63. У справі, що розглядається, враховуючи поганий стан здо
ров’я заявника та, зокрема, наявність у нього СНІДу, туберкульозу,
хронічного гепатиту та кандидозу, Суд вважає, що заявник потребував регулярного, систематичного і комплексного забезпечення спеціальним медичним доглядом.
64. Суд визнає, що в місцях тримання під вартою та лікарнях
виправних колоній заявника забезпечували певним лікуванням.
Втім, Суд зауважує, що за час, який заявник провів під вартою, стан
його здоров’я значно погіршився: у нього з’явилося кілька нових
проблем зі здоров’ям, зокрема періодичне оніміння ніг, токсична
поліневропатія, гострий гайморит, хронічний періодонтит і втрата
ваги. Крім того, туберкульоз у заявника прогресував настільки, що
вразив хребет, у зв’язку з чим заявник втратив на певний час здатність самостійно пересуватися.
65. Погоджуючись із тим, що заявникові можна було б дорікнути за відмову від лікування в травні 2007 року, про яку стверджував
Уряд, Суд все-таки не може на підставі лише цього факту перекласти
весь тягар відповідальності з Уряду на заявника. Суд зазначає, що
така відмова мала місце на пізнішому етапі тримання заявника під
вартою, коли йому вже було діагностовано туберкульоз хребта та всі
інші набуті захворювання і коли попередні тривалі курси лікування
виявилися неефективними.
66. Суд також зазначає, що заявника звільнили у зв’язку з погіршенням стану здоров’я та що після звільнення йому встановили пер-
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шу групу інвалідності, яка згідно з національним законодавством
вказує на найвищий ступінь втрати працездатності.
67. Отже, беручи до уваги серйозність хвороб заявника, а також положення національного закону, яке вимагає забезпечувати
в’язнів, хворих на туберкульоз, лікуванням у спеціалізованих закладах кримінально-виконавчої служби, Суд вважає, що заходи, вжиті
національними органами, не були достатніми.
68. Виходячи з наведених вище міркувань, Суд визнає, що медична допомога, яка надавалася заявникові під час тримання його
під вартою, була недостатньою, у зв’язку з чим мало місце порушення статті 3 Конвенції.
ІІ. ІНШІ СКАРГИ ПРО ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
69. Заявник скаржився, що тримання його під вартою в Сімферопольському ІТТ становило порушення статті 5 Конвенції, оскільки
ця установа не була пристосована для тривалого тримання особи під
вартою. Крім того, він скаржився, посилаючись на статтю 6 Конвенції, що розгляд його кримінальної справи був несправедливим. Він
також скаржився, що його права, гарантовані Конвенцією, було порушено внаслідок звернення вироку до виконання в частині конфіскації майна. Нарешті, заявник скаржився, що протягом певного часу
йому не виплачували допомогу у зв’язку з інвалідністю.
70. Розглянувши ці скарги заявника у світлі всіх наявних матеріалів та в тій мірі, в якій оскаржувані питання належать до його
компетенції, Суд констатує, що вони не виявляють будь-яких ознак
порушення прав і свобод, гарантованих Конвенцією.
71. Отже, відповідно до пунктів 3 і 4 статті 35 Конвенції ця
частина заяви має бути визнана неприйнятною як явно необґрунтована.

III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
72. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони пе-
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редбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
A. Шкода

73. Заявник вимагав 33 000 євро відшкодування матеріальної
шкоди і 50 000 євро відшкодування моральної шкоди.
74. Уряд стверджував, що ці вимоги необґрунтовані.
75. Суд не вбачає жодного причинно-наслідкового зв’язку між
виявленим порушенням і стверджуваною матеріальною шкодою,
тому відхиляє цю вимогу. Водночас, Суд не має сумніву в тому, що
внаслідок встановлених порушень заявник зазнав моральної шкоди. Здійснюючи оцінку на засадах справедливості, як цього вимагає
стаття 41 Конвенції, Суд призначає заявникові 7000 євро відшкодування моральної шкоди.
B. Судові та інші витрати

76. Заявник також вимагав 9031,37 грн або 1000 євро компенсації дорожніх, поштових та інших витрат, пов’язаних із розглядом
справи в національних органах і Суді.
77. Уряд посилався на те, що ця вимога заявника не підкріплена
відповідними доказами.
78. Згідно з практикою Суду заявник має право на відшкодування судових та інших витрат лише в разі, якщо доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їх розмір — обґрунтованим.
У справі, що розглядається, Суд, беручи до уваги наявні у нього документи та зазначені вище критерії, визнає за належне призначити
заявникові 20 євро компенсації зазначених витрат.
C. Пеня

79. Суд вважає за належне призначити пеню виходячи з розміру
граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до
якої має бути додано три відсотки.


Приблизно 743 євро на час подання вимоги.
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На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує прийнятними скарги за статтею 3 Конвенції стосовно матеріально-побутових умов тримання заявника в Сімферопольському ІТТ і незабезпечення заявника належним лікуванням під
час тримання його під вартою у період з 16 листопада 2005 року до
21 грудня 2007 року, а решту скарг у заяві — неприйнятними.
2. Постановляє, що мало місце порушення статті 3 Конвенції
у зв’язку з неналежними матеріально-побутовими умовами тримання заявника в Сімферопольському ІТТ.
3. Постановляє, що мало місце порушення статті 3 Конвенції
у зв’язку з неналежним лікуванням заявника під час тримання його
під вартою у період з 16 листопада 2005 року до 21 грудня 2007 року.
4. Постановляє, що:
a) упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції,
держава-відповідач має виплатити заявникові нижченаведені суми відшкодування, які мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день
здійснення платежу:
i) 7000 (сім тисяч) євро відшкодування моральної шкоди;
ii) 20 (двадцять) євро компенсації судових та інших витрат;
iii) разом з будь-яким податком, що може нараховуватись;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на названі суми нараховуватиметься простий
відсоток у розмірі граничної позичкової ставки Європей
ського центрального банку, яка діятиме в цей період, до якої
має бути додано три відсоткові пункти.
5. Відхиляє решту вимог заявника стосовно справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 20 травня
2010 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.
К. Вестердік
секретар
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «Віслогузов ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 32362/02)
Рішення
Страсбург
20 травня 2010 року
ОСТАТОЧНЕ
20 серпня 2010 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2
статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним ви
правленням.

У справі «Віслогузов проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. К. Юнґвірт,
п. П. Лоренцен, голова,		
пані Р. Ягер,			
п. Р. Марусте,
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пані М. Лазарова-Трайковська,
пані З. Калайджиєва,
п. М. Буроменський, суддя ad hoc,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 27 квітня 2010 року,
виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу порушено за заявою (№ 32362/02), поданою проти України до Суду на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянином
України Сергієм Миколайовичем Віслогузовим (далі — заявник)
31 липня 2002 року.
2. Уряд України (далі — Уряд) був представлений його Уповноваженим — п. Ю. Зайцевим.
3. 6 березня 2007 року Суд оголосив заяву частково неприйнятною і вирішив надіслати на комунікацію Уряду скарги заявника
щодо умов тримання під вартою та відсутності ефективних засобів
юридичного захисту у зв’язку з цим (статті 3 і 13 Конвенції), щодо
втручання в кореспонденцію заявника та у право на подання індивідуальних заяв до Суду (статті 8 і 34 Конвенції). Суд також вирішив
розглядати питання щодо суті та прийнятності заяви одночасно
(пункт 3 статті 29).

ФАКТи
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
4. Заявник, 1965 року народження, проживає у м. Фрунзе Херсонської області.
5. 13 лютого 2001 року заявника перевели до Північної виправної колонії № 90 (далі — колонія № 90) для відбування покарання.
Заявник тримався в колонії № 90 протягом призначеного строку
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позбавлення волі, за винятком кількох періодів його стаціонарного
лікування в лікарнях кримінально-виконавчої служби та перебування в Сімферопольському слідчому ізоляторі (далі — Сімферополь
ський СІЗО), які наведено нижче.
6. 7 грудня 2005 року заявника було звільнено.
А. Медична допомога заявникові
під час відбування покарання

7. На момент прибуття до колонії № 90 заявник страждав на туберкульоз, втрату ваги і хронічний гепатит.
8. За результатами медичного обстеження в колонії № 90 лікарі
призначили заявникові спеціальну дієту у зв’язку з втратою ним
ваги. За твердженням заявника, призначене харчування було незадовільним.
9. У травні й серпні 2001 року і лютому 2002 року заявник пройшов медичний огляд і рентгенівське обстеження, і йому було по
ставлено діагноз латентної форми туберкульозу.
10. 11 травня 2002 року у відповідь на скарги заявника його перевели до лікарні при виправній колонії № 10, де протягом місяця
він проходив лікування у зв’язку з гепатитом.
11. У жовтні 2002 року, а також у лютому і березні 2003 року заявник пройшов рентгенівське обстеження, але, напевно, без будь-якого подальшого лікування.
12. За інформацією Уряду, у зв’язку зі скаргами, які заявник подавав 2 і 19 січня та 17 вересня 2003 року, в медичній частині колонії
№ 90 йому поставили діагноз неврологічного розладу і забезпечували амбулаторним лікуванням. За твердженням заявника, протягом
зазначеного періоду йому кілька разів примусово вводили психотропний препарат, шкідливий для його здоров’я. Заявник не скаржився з цього приводу до національних органів.
13. 2–23 квітня 2003 року заявник перебував на стаціонарному
лікуванні в лікарні колонії № 10 у зв’язку із втратою ваги.
14. У жовтні 2003 року і травні 2004 року заявнику було зроблено рентгенографію без призначення у подальшому будь-якого спеціального лікування.
15. У період з вересня до листопада 2004 року заявник проходив
курс лікування в лікарні колонії № 7 у зв’язку з туберкульозом.
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16. За твердженням заявника, лікування, яким його забезпечували протягом відбування ним покарання, жодним чином не покращило його здоров’я.

В. Побутові умови тримання заявника під вартою
після засудження судом

1. Тримання під вартою в колонії № 90
17. За інформацією Уряду, в колонії № 90 заявника тримали
в камері площею 60,1 м2, у якій перебувало ще 15 засуджених. Камера була обладнана необхідною кількістю ліжок та іншими меблями. Заявник мав достатній доступ до денного світла, свіжого повітря
та санвузла. Харчування було належним і відповідало вимогам національного законодавства.
18. За словами заявника, в колонії № 90 його здебільшого тримали в камері площею 150 м2, у якій загалом перебувало 200 засуджених. Згодом його перевели в камеру площею 50 м2, у якій перебувало ще 15 в’язнів. Він мусив спати на зношених матраці й подушці;
водопостачання і харчування були неналежними. Загалом санітарно-гігієнічні умови були незадовільними.

2. Тримання під вартою в Сімферопольському СІЗО
19. У період з 4 листопада 2003 року до 26 лютого 2004 року заявник тримався у Сімферопольському СІЗО.
20. За інформацією Уряду, в зазначеній установі заявника тримали в камерах різної площі:
— 28,5 м2, кількість в’язнів змінювалася від 10 до 14;
— 27,5 м2, кількість в’язнів змінювалася від 10 до 13;
— 20,1 м2, кількість в’язнів змінювалася від 3 до 5;
— 15 м2, кількість в’язнів змінювалася від 2 до 3;
— 26,8 м2, кількість в’язнів змінювалася від 8 до 14;
— 26,5 м2, кількість в’язнів змінювалася від 10 до 13;
— 30 м2, кількість в’язнів змінювалася від 11 до 14.
Усі камери були обладнані достатньою кількістю ліжок. Працювала система вентиляції, яка була у гарному робочому стані.
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21. За твердженням заявника, у Сімферопольському СІЗО його
тримали в камері площею 30 м2, кількість в’язнів у якій становила не
менше ніж 40. Через брак ліжок вони були вимушені спати по черзі.
Оскільки камера була переповнена, в ній завжди не вистачало свіжого повітря.
С. Кореспонденція заявника

1. Скарги до національних органів
22. За твердженнями заявника, під час відбування покарання
він звертався зі скаргами до органів державної влади з різних приводів.
Деякі з таких листів він не відправляв через адміністрацію ви
правної установи, як цього вимагає національне законодавство, а передавав своїй дружині, яка потім надсилала їх поштою до адресатів.
Заявник робив так нібито для того, щоб не допустити перехоплення
листів працівниками колонії.
23. Як стверджується, 25 лютого 2003 року до нього було застосовано покарання за порушення порядку відправлення кореспонденції у вигляді поміщення в карцер на п’ятнадцять днів.

2. Листування із Судом
24. 31 липня 2002 року дружина заявника відправила до Суду
листа, в якому повідомила про свій намір подати офіційну заяву
до Суду від імені заявника. Вона зазначила тільки свою домашню
адресу.
25. 4 вересня 2002 року канцелярія Суду надала їй копію тексту Конвенції, формуляр заяви, форму довіреності та пояснювальні
нотатки.
26. 21 жовтня 2002 року під час побачення дружина заявника передала йому лист, який надійшов із Суду. Невдовзі після цього працівники колонії вилучили лист у заявника, мотивуючи це тим, що
його було отримано в незаконний спосіб.
27. За інформацією Уряду, того самого дня, коли було вилучено
лист, працівники колонії перевірили всі документи, які містилися
в ньому, і запропонували заявникові забрати все вилучене, але він
відмовився. На підтвердження цього факту Уряд надав протокол,
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складений працівниками колонії, в якому було зафіксовано відмову
заявника забрати вилучені предмети. Протокол був підписаний заявником, який дописав у ньому, що наведені в протоколі факти було
перекручено.
28. За твердженням заявника, працівники колонії ніколи не намагалися повернути лист, незважаючи на те, що він звертався з такими проханнями.
29. Листом від 22 листопада 2002 року дружина заявника поскаржилася до Суду про вилучення листа і попросила допомоги.
Суд надіслав новий пакет документів, необхідних для подання
заяви.
30. 15 жовтня 2003 року заявник подав заповнений формуляр
заяви разом з листом від 7 жовтня 2003 року, яким уповноважував
свою дружину діяти від його імені, та підтверджувальними матеріалами.

ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
А. Виправно-трудовий кодекс
від 23 грудня 1970 року
(у редакції, чинній на час подій у справі)

31. Згідно зі статтями 28 і 44 цього Кодексу кореспонденція
засуджених підлягає перегляду працівниками виправно-трудових
установ. Не дозволяється лише перегляд листів, які адресовані засудженими прокурору або Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини.
В. Закон України
«Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз»
від 5 липня 2001 року

32. Стаття 17 Закону передбачає, що хворі на туберкульоз, виявлені в установах виконання покарань, забезпечуються лікуванням
у спеціалізованих закладах Державної кримінально-виконавчої
служби України.
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С. Правила внутрішнього розпорядку
установ виконання покарань,
затверджені наказом Державного департаменту України
з питань виконання покарань від 5 червня 2000 року
(у редакції, чинній на час подій у справі)

33. Згідно з пунктом 31.2 Правил засудженим дозволяється відправляти листи тільки через адміністрацію установи виконання покарань.
34. Пункт 35.7 Правил забороняє засудженим отримувати від
відвідувачів будь-які документи, записи, креслення і таке інше.

ІІІ. ВІДПОВІДНІ МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ
35. Відповідні міжнародні доповіді та інші матеріали стосовно лікування туберкульозу в Україні викладено в рішенні у справі
«Мельник проти України» (Melnik v. Ukraine), заява № 72286/01, пункти 47–53, рішення від 28 березня 2006 року).

право
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
36. Заявник скаржився, що:
а) під час відбування покарання йому кілька разів примусово
вводили психотропний препарат;
b) у колонії № 90 камери були переповненими, харчування
було недостатнім, а санітарно-гігієнічні умови — незадовільними;
с) побутові умови тримання під вартою в Сімферопольському
СІЗО були незадовільними з огляду на переповненість камер
і відсутність вентиляції;
d) протягом усього часу відбування покарання він був позбавлений належної медичної допомоги.

27

2010

Заявник посилався на статтю 3 Конвенції, яка передбачає:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».
А. Примусове лікування психотропними препаратами

Щодо прийнятності
37. Уряд доводив, що стосовно цієї скарги заявник не вичерпав
національних засобів юридичного захисту, оскільки повинен був
звернутися з нею до прокуратури і судів.
38. Заявник не погодився з Урядом.
39. Суд зазначає, що заявник не оспорював доводів Уряду про те,
що у відповідний час йому поставили діагноз неврологічного розладу і забезпечували відповідне лікування і що медичну допомогу
йому надавали у зв’язку з його особистими зверненнями з такими
скаргами. Суд також вважає, що заявник, як потерпілий від стверджуваного фізичного і медичного зловживання з боку медичних
працівників, повинен був передусім звернутися з такою скаргою до
національних органів, вимагаючи розслідування та відшкодування шкоди. Ніщо в матеріалах справи не свідчить про те, що він був
позбавлений такої можливості. Отже, оскільки заявник не порушив
такого питання на національному рівні, ця частина заяви має бути
відхилена з огляду на невичерпання національних засобів юридичного захисту відповідно до пунктів 1 і 4 статті 35 Конвенції.
В. Переповненість камер, недостатність харчування,
незадовільність санітарно-гігієнічних умов
у колонії № 90

Щодо прийнятності
40. Уряд стверджував, що ця частина заяви є неприйнятною
з огляду на невичерпання національних засобів юридичного захисту. Уряд зазначив, що заявник повинен був поскаржитися до прокуратури і суду.
41. Заявник наполягав, що ця скарга є прийнятною.
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42. Суд зауважує, що він неодноразово відхиляв подібні заперечення урядів-відповідачів щодо невичерпання національних засобів юридичного захисту стосовно скарг на умови тримання під
вартою, коли встановлював, що такі скарги вказували на існування
в національній пенітенціарній системі відповідної держави проблем
системного характеру (див., наприклад, ухвалу у справі «Калашников проти Росії» (Kalashnikov v. Russia), заява № 47095/99, ухвала від
18 вересня 2001 року; згадане вище рішення у справі «Мельник проти
України», пункти 69–71, і рішення у справі «Коктиш проти України»
(Koktysh v. Ukraine), заява № 43707/07, пункт 86, рішення від 10 грудня
2009 року).
43. У справі, що розглядається, Суд вважає, що питання, порушені заявником щодо цього, також мають системний характер. Тому Суд не може поставити заявникові за провину те, що він не скористався національними засобами юридичного захисту, на які посилався Уряд, і відхиляє це заперечення Уряду.
44. Однак Суд повторює, що скарги на погане поводження, які
підпадають під дію статті 3 Конвенції, мають підкріплюватися відповідними доказами. Суд при оцінці доказів керується критерієм
доведення «поза розумним сумнівом», але додає, що таке доведення може випливати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою (див. рішення у справі «Енєа проти Італії» (Enea v. Italy) [ВП], заява № 74912/01,
пункт 55, ECHR 2009-...). Розподіл тягаря доведення безпосередньо залежить від специфіки фактів, характеру заявленої скарги
та відповідного права за Конвенцією (див. рішення у справі «Начова та інші проти Болгарії» (Nachova and Others v. Bulgaria) [ВП], заяви
№№ 43577/98 і 43579/98, пункт 147, ECHR 2005-VII).
45. Суд зазначає, що інформація про побутові умови перебуває у віданні національних органів. Відповідно заявники можуть
стикнутися з певними труднощами у здобутті доказів на обґрунтування своїх скарг з цього приводу. Однак у таких справах розумно очікувати від заявників подання принаймні детального викладу оскаржуваних фактів та надання — максимально можливою
мірою — певних доказів на підтвердження своїх скарг. Розглядаючи
подібні ситуації, Суд враховував, наприклад, письмові показання
співкамерників, подані заявниками на підтвердження своїх скарг
(див. рішення у справах «Худобін проти Росії» (Khudobin v. Russia), за-
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ява № 59696/00, пункт 87, ECHR 2006-... (витяги), «Селезньов проти
Росії» (Seleznev v. Russia), заява № 15591/03, пункти 14 і 42, рішення від 26 червня 2008 року, та «Полуфакін і Чернишов проти Росії»
(Polufakin and Chernyshev v. Russia), заява № 30997/02, пункт 152, рішення від 25 вересня 2008 року).
46. Суд також зауважує, що скарги на переповненість камер слід
розглядати з урахуванням того, що існують різні види установ тримання під вартою, та встановлених у них внутрішніх режимів. Зокрема, такі скарги, що стосувалися деяких виправних колоній, Суд
розглядав у контексті широкої свободи пересування, якою ув’язнені
користувалися в денний час і завдяки цьому мали безперешкодний
доступ до природного світла і повітря (див. рішення у справі «Валашинас проти Литви» (Valasinas v. Lithuania), заява № 44558/98, пункти
103 і 107, ECHR 2001-VIII; ухвали у справах «Нурмагомедов проти Росії»
(Nurmagomedov v. Russia), заява № 30138/02, від 16 вересня 2004 року, і «Соловйов проти Росії» (Solovyev v. Russia), заява № 76114/01, від
27 вересня 2007 року; а також рішення у справі «Питальов проти
Росії» (Pitalev v. Russia), заява № 34393/03, пункти 38 і 39, рішення від
30 липня 2009 року). Отже, при розгляді скарги про переповненість
у виправній колонії важливо врахувати наявність не лише особистого простору в спальній частині приміщення, а й простору, який може
надаватися ув’язненим протягом дня в місцях загального користування в колонії.
47. У справі, що розглядається, Суд зазначає, що сторони подали суперечливу і недостатню інформацію про те, скільки простору
фактично припадає на одного засудженого в колонії № 90. Зокрема, Уряд не уточнив, яку саме площу включають наведені ним дані:
спальної частини приміщення і місця загального користування
чи лише площу спальної частини. Заявник, надавши свій власний
підрахунок, також не вніс чіткості в це питання. За таких обставин
Суд не в змозі сформулювати якісь висновки з цього приводу.
48. Щодо решти питань стосовно стверджуваного неналежного
харчування та санітарно-гігієнічних умов,— заявник не надав жодних доказів на підтвердження своїх слів. Крім того, він навіть не надав докладного викладу цих питань.
49. З огляду на зазначене вище, Суд вважає, що цю частину заяви заявник належним чином не обґрунтував і не конкретизував
(див. ухвали у справах «Голубєв проти Росії» (Golubev v. Russia), за-
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ява № 26260/02, від 9 листопада 2006 року, і «Шкуренко проти Росії»
(Shkurenko v. Russia), заява № 15010/07, від 10 вересня 2009 року).
Тому відповідно до пунктів 3 і 4 статті 35 Конвенції вона має бути відхилена як явно необґрунтована.
С. Переповненість і відсутність вентиляції
в Сімферопольському СІЗО

1. Щодо прийнятності
50. Уряд наполягав, що заявник повинен був звернутися з такою
скаргою до прокуратури і суду.
51. Заявник стверджував, що ця скарга є прийнятною.
52. Суд, спираючись на свої висновки, яких він дійшов вище
(див. пункти 42 і 43), визнає, що ця скарга вказує на існування проблеми системного характеру. Відповідно це звільняло заявника від
обов’язку вичерпання національних засобів юридичного захисту, на
які посилається Уряд. Отже, відповідне заперечення Уряду має бути
відхилене.
53. Суд також вважає, що ця скарга не є явно необґрунтованою
у розумінні пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не є неприйнятною на якихось інших підставах. Отже, вона оголошується прийнятною.

2. Щодо суті
54. Уряд стверджував, що умови тримання заявника під вартою
в Сімферопольському СІЗО були належними.
55. Заявник наполягав, що умови тримання його в Сімферопольському СІЗО були неналежними з огляду на надзвичайну переповненість і недостатню вентиляцію.
56. Суд зауважує, що відповідно до його практики погане поводження підпадає під дію статті 3 Конвенції, якщо досягнуто певного мінімального рівня жорстокості. Оцінка такого мінімального
рівня є відносною; вона залежить від усіх обставин справи, таких
як тривалість поводження, його фізичні та психологічні наслідки,
а в деяких випадках враховуються стать, вік і стан здоров’я потерпілого (див., серед інших джерел, рішення у справі «Ірландія проти
Сполученого Королівства» (Ireland v. the United Kingdom) від 18 січня
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1978 року, п. 162, серія А, № 25). Крім того, вирішуючи, чи є поводження таким, що «принижує» гідність у розумінні статті 3 Конвенції, Суд братиме до уваги, чи було його метою принизити і образити
відповідну особу і чи позначилися його наслідки несприятливо на
її особистості такою мірою, що є несумісною з вимогами статті 3.
Однак відсутність такої мети не може неминуче приводити до висновку про те, що порушення статті 3 не було (див. рішення у справі
«Пірс проти Греції» (Peers v. Greece), заява № 28524/95, пункти 67–68
і 74, ECHR 2001-III, та у згаданій вище справі «Валашинас проти Литви» (Valasinas v. Lithuania), пункт 101).
57. Суд постійно наголошував, що коли йдеться про страждання
і приниження, їх рівень повинен у будь-якому разі перевищувати той
рівень страждань і приниження, який є невід’ємною складовою цієї
форми законного поводження чи покарання. Заходи, які позбавляють особу свободи, часто можуть містити таку складову. Зазначене
положення покладає на державу обов’язок піклуватися про те, щоб
умови тримання особи під вартою відповідали принципу поваги до
людської гідності, щоб характер і спосіб застосування такого заходу не завдавали їй душевного страждання чи труднощів, інтенсивність яких перевищує той неминучий рівень страждань, що завжди
є невід’ємною складовою тримання під вартою, і щоб з урахуванням
практичних вимог ув’язнення належним чином забезпечувалися
охорона здоров’я такої особи та її добробут (див. рішення у справі
«Калашников проти Росії» (Kalashnikov v. Russia), заява № 47095/99,
пункт 95, ECHR 2002-VI).
58. У справі, що розглядається, сторони подали різні цифри щодо житлової площі, яка припадала на одного ув’язненого в камері
під час тримання заявника під вартою в Сімферопольському СІЗО.
Інформація, наведена Урядом, говорить про те, що в більшості камер, у яких тримали заявника, на кожного ув’язненого припадало
в середньому від 2,35 до 5,36 м2 житлової площі. Лише в одній камері — на певний момент часу — на одного ув’язненого припадало
7,5 м2 житлової площі. Однак Уряд не уточнив, якою була тривалість
тримання заявника в цій конкретній камері. З іншого боку, за даними заявника, в тій установі на нього припадало лише 0,75 м2 житлової площі.
59. Суд зазначає, що Уряд не надав доказів на підтвердження
свого підрахунку житлової площі на одного ув’язненого в Сімфе-
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ропольському СІЗО, незважаючи на те, що відповідна інформація і докази були в його розпорядженні. У будь-якому разі, з точки зору усталеної практики Суду з цього питання та відповідних
стандартів Європейського комітету з питань запобігання катуванню і нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню
і покаранню (вони наведені, наприклад, у згаданих вище рішеннях
у справах «Калашников проти Росії», пункт 97, та «Мельник проти України», пункт 47), навіть ті цифри, які надав Уряд, свідчать про те,
що здебільшого заявника тримали в переповнених камерах.
60. Суд також зазначає, що Уряд жодним чином не обґрунтував
своєї позиції стосовно достатності кількості ліжок та належного
функціонування вентиляційної системи. За цих обставин Суд схильний віддати перевагу версії заявника з цього питання (див. «Ахмет
Озкан та інші проти Туреччини» (Ahmet Ozkan and Others v. Turkey),
заява № 21689/93, пункт 426, рішення від 6 квітня 2004 року). Отже, Суд визнає, що на додаток до того, що заявника тримали під
вартою в переповнених камерах протягом трьох місяців і двадцяти
двох днів, у цих камерах також не було й достатньої вентиляції і не
вистачало ліжок, у зв’язку з чим він та інші ув’язнені були змушені
спати по черзі. Зазначене також підтверджується загальними ви
сновками Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
стосовно побутових умов тримання під вартою в пенітенціарних
установах Автономної Республіки Крим (на ці висновки Суд посилається в згаданому вище рішенні у справі «Коктиш проти України»
(Koktysh v. Ukraine), пункти 41 і 42).
61. Наведені міркування Суд вважає достатніми для висновку
про те, що побутові умови тримання заявника під вартою в Сімферопольському СІЗО становили таке, що принижує гідність, поводження, на порушення статті 3 Конвенції.
D. Ненадання заявникові медичної допомоги

1. Щодо прийнятності
62. Уряд стверджував, що ця скарга є неприйнятною з огляду на
невичерпання національних засобів юридичного захисту, оскільки
заявник повинен був звернутися з нею до прокуратури і суду.
63. Заявник не погодився.
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64. Беручи до уваги свої висновки, наведені вище (див. пунк
ти 42 і 43), Суд вважає, що ця скарга також вказує на проблему
системного характеру (див., наприклад, рішення у справі «Коваль
проти України» (Koval v. Ukraine), заява № 65550/01, пункти 96 і 97,
рішення від 19 жовтня 2006 року), і що засоби юридичного захисту,
про які йдеться, заявникові не допомогли б. Тому Суд визнає, що
заявник дотримав вимоги вичерпання національних засобів юридичного захисту.
65. Суд також вважає, що ця скарга не є явно необґрунтованою
у розумінні пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що
вона не є неприйнятною з якихось інших підстав. Отже, вона оголошується прийнятною.

2. Щодо суті
66. Уряд стверджував, що під час відбування покарання заявника забезпечували належною медичною допомогою. Зокрема, заявника на певний час направляли на лікування до лікарень кримінально-виконавчої служби у зв’язку із втратою ним ваги, хронічним
гепатитом і туберкульозом. Кілька разів заявник проходив огляд
і рентгенівське обстеження з приводу туберкульозу.
67. Заявник стверджував, що така медична допомога зводилася
лише до оглядів і рентгенівського обстеження і що фактично не надавалося ніякого подальшого лікування. Він визнав той факт, що його кілька разів лікували в лікарнях кримінально-виконавчої служби,
але доводив, що ці госпіталізації були лише формальними заходами
і на практиці не сприяли покращенню його здоров’я.
68. Суд зазначає, що стаття 3 покладає на державу обов’язок дбати про фізичний добробут осіб, яких позбавлено свободи. Суд погоджується з тим, що якість медичної допомоги в лікарнях кримінально-виконавчої служби, можливо, не завжди тієї якості, порівняно
з тією, яка надається в найкращих медичних закладах для широкого загалу. Однак держава повинна дбати про належне забезпечення охорони здоров’я та добробуту осіб, узятих під варту, зокрема
шляхом надання їм необхідної медичної допомоги (див. «Кудла проти Польщі» (Kudla v. Poland) [ВП], заява № 30210/96, пункт 94, ECHR
2000XI; «Гуртадо проти Швейцарії» (Hurtado v. Switzerland) від 28 січня
1994 року, серія A, № 280A). Коли органи влади вирішують помістити та тримати під вартою серйозно хвору особу, вони мають вияви-
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ти особливу ретельність, гарантуючи такі умови, які відповідають
її спеціальним потребам, що зумовлені інвалідністю (див. рішення
у справах «Прайс проти Сполученого Королівства» (Price v. the United
Kingdom), заява № 33394/96, пункт 30, ECHR 2001VII, і «Фарбтух проти Латвії» (Farbtuhs v. Latvia), заява № 4672/02, пункт 56, рішення від
2 грудня 2004 року).
69. Лише той факт, що ув’язненого оглянув лікар та призначив
певний вид лікування, автоматично не може привести до висновку, що медична допомога була достатньою (див. «Гумматов проти
Азербайджану» (Hummatov v. Azerbaijan), заяви №№ 9852/03 і 13413/04,
пункт 116, рішення від 29 листопада 2007 року). Органи влади мають
забезпечити повну фіксацію стану здоров’я особи, яка тримається
під вартою, та лікування, яке ця особа отримувала під час перебування під вартою чи позбавлення свободи (див., наприклад, згадане
вище рішення у справі «Худобін проти Росії», пункт 83), оперативність
і точність постановки діагнозу і надання допомоги (див. згадані вище рішення у справах «Гумматов проти Азербайджану», пункт 115,
і «Мельник проти України», пункти 104–106), а також, у разі необхідності та залежно від характеру захворювання, забезпечити регулярний та систематичний нагляд, який включає в себе всебічний план
лікування, що має бути направлений на лікування захворювань
ув’язненого та попередження їх погіршення, а не на усунення симптомів (див. згадане вище рішення у справі «Гумматов проти Азербайджану», пункти 109, 114; рішення у справах «Сарбан проти Молдови»
(Sarban v. Moldova), заява № 3456/05, пункт 79, рішення від 4 жовтня
2005 року, і «Попов проти Росії» (Popov v. Russia), заява № 26853/04,
пункт 211, рішення від 13 липня 2006 року). Органи державної влади
також повинні довести, що були створені умови, необхідні для призначеного лікування, щоб це лікування було дійсно отримано (див.
згадані вище рішення у справах «Гумматов проти Азербайджану»,
пункт 116, та «Голомйов проти Молдови», пункт 117).
70. У справі, що розглядається, Суд вважає, що у зв’язку з проблемами зі здоров’ям, пов’язаними, зокрема, з туберкульозом,
втратою ваги і хронічним гепатитом, заявник потребував спеціального медичного догляду на регулярній, систематичній і комплексній основі.
71. Щодо лікування туберкульозу Суд зазначає, що заявник чимало разів проходив медичний огляд і рентгенівське обстеження
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і що за результатами обстежень лікарі підтверджували поставлений
заявникові діагноз. Проте, як видається, після таких обстежень заявника не забезпечували подальшим істотним лікуванням. Лише
у вересні — листопаді 2004 року він проходив спеціалізований курс
лікування в лікарні кримінально-виконавчої служби у зв’язку з туберкульозом. Стосовно втрати ваги і хронічного гепатиту Суд зазначає, що у зв’язку з цими хворобами заявника двічі госпіталізували
до лікарні кримінально-виконавчої служби. Проте, беручи до уваги серйозність хвороб заявника, а також положення національного
законодавства, які вимагають забезпечувати засуджених, хворих
на туберкульоз, лікуванням у спеціалізованих закладах кримінально-виконавчої служби (див. вище пункт 32), Суд вважає, що заходи,
вжиті національними органами влади, не були достатніми.
72. У світлі наведених міркувань Суд визнає, що медична допомога, яка надавалася заявникові під час відбування ним покарання,
була недостатньою, у зв’язку з чим мало місце порушення статті 3
Конвенції.
ІІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ
73. Заявник скаржився, що не мав ефективних засобів юридичного захисту щодо своїх скарг на умови тримання під вартою. Він
посилався на статтю 13 Конвенції, яка передбачає таке:
«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які
здійснювали свої офіційні повноваження».
А. Щодо прийнятності

74. Оскільки у скарзі заявника за статтею 13 Конвенції йдеться
про відсутність ефективних засобів юридичного захисту у зв’язку
з незадовільними побутовими умовами тримання під вартою в Сімферопольському СІЗО та неналежною медичною допомогою, Суд
вважає, що ця частина скарги не є явно необґрунтованою у значенні
пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не є не-
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прийнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона оголошується
прийнятною.
75. Щодо відсутності ефективних засобів юридичного захисту
стосовно інших порушених заявником питань про умови тримання
під вартою Суд, оголосивши відповідні питання за статтею 3 Конвенції неприйнятними, доходить висновку, що заявник не має спірної скарги для цілей статті 13 Конвенції (див. рішення у справі «Родич та інші проти Боснії і Герцеговини» (Rodic and Others v. Bosnia and
Herzegovina), заява № 22893/05, п. 82, від 27 травня 2008 року). Отже,
ця частина скарги заявника за статтею 13 Конвенції має бути відхилена як явно необґрунтована відповідно до пунктів 3 і 4 статті 35
Конвенції.
В. Щодо суті

76. Уряд стверджував, що в розпорядженні заявника були ефективні засоби юридичного захисту, як цього вимагає стаття 13 Конвенції, і посилався на свої доводи щодо невичерпання національних
засобів юридичного захисту стосовно скарг заявника за статтею 3
Конвенції.
77. Заявник не погодився з Урядом.
78. Беручи до уваги свої висновки стосовно вичерпання національних засобів юридичного захисту (див. пункти 52 і 64 вище), Суд
вважає, що заявник не мав ефективного засобу юридичного захисту
щодо своїх скарг на незадовільні побутові умови тримання під вартою в Сімферопольському СІЗО та неналежну медичну допомогу під
час відбування ним покарання. Отже, мало місце порушення статті 13 Конвенції.
III. СКАРГА ПРО ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 8 КОНВЕНЦІЇ
79. Посилаючись на статтю 10 Конвенції, заявник скаржився, що
працівники колонії № 90 переглядали його листи. Він також скаржився, що зазначені особи вилучили й утримували лист Суду, який
містив документи, необхідні для подання офіційної скарги до Суду.
80. Суд вважає, що ці питання підпадають під дію статті 8 Конвенції, яка передбачає таке:
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«1. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного
життя, до свого житла і кореспонденції.
2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення
цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві
в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного
добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам,
для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб».
А. Перегляд кореспонденції

Щодо прийнятності
81. Уряд доводив, що заявник не вичерпав національних засобів
юридичного захисту стосовно цієї скарги, оскільки не звертався ані
до прокуратури, ані до суду, стверджуючи про наявність порушення. Уряд також стверджував, що цю частину заяви було подано після
спливу шестимісячного строку.
82. Заявник не подав жодних конкретних доводів з цього приводу.
83. Суд зауважує, що заявник не надав достатніх конкретних
даних стосовно скарги на перегляд листів працівниками виправної
установи. Зокрема, він не уточнив, коли саме він відправляв відповідні листи, кому вони були адресовані або коли працівники виправної установи нібито переглядали ці листи. За відсутності такої
інформації Суд не в змозі дійти якихось висновків щодо дотримання
заявником критеріїв прийнятності, викладених у пункті 1 статті 35
Конвенції. Отже, Суд визнає, що цю скаргу достатнім чином не конкретизовано, і вона, як явно необґрунтована, відхиляється відповідно до пунктів 3 і 4 статті 35 Конвенції.
В. Вилучення і утримування листа Суду

1. Щодо прийнятності
84. Уряд стверджував, що заявник повинен був звернутися з такою скаргою до прокуратури і суду. Уряд також стверджував, що
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заяви, з якими до Суду зверталася дружина заявника до 7 жовтня
2003 року, не можуть бути взяті до уваги, оскільки до зазначеної
дати вона не була належним чином уповноважена діяти від імені
заявника, адже відповідне доручення підписано не було. Таким чином, Уряд наполягав, що заявник пропустив шестимісячний строк
для подання заяви.
85. Заявник стверджував, що він дотримав вимог прийнятності.
Він зазначив, зокрема, що не зміг надіслати перше доручення, оскільки форма доручення разом з іншими документами була вилучена посадовими особами виправної установи. Одразу після того, як
Суд надіслав йому нову форму, він підписав її і відправив до Суду.
86. Щодо посилання на невичерпання засобів юридичного захисту, то Суд зауважує, що дружина заявника, вирішивши листуватися із Судом через свою домашню адресу, вирішила також — з певної причини — передати лист Суду заявникові в колонії. Вона передала цей лист заявникові на побаченні з ним, навіть незважаючи
на те, що це було заборонено національним законодавством (див.
пункт 34 вище). Передання цього листа заявникові було б законним,
якби його було передано через існуючі в колонії офіційні канали
відправлення кореспонденції. Однак заявник не скористався такою
можливістю і отримав лист, порушивши встановлений внутрішній
порядок. Отже, видається, що подальші вилучення і утримування
листа були передбачені національним законодавством.
87. За цих обставин є сумніви в тому, що такий захід можна було
успішно оскаржити. Зокрема, незрозуміло, яким чином за допомогою засобів юридичного захисту, на які посилався Уряд, можна було
домогтися визнання незаконності вилучення та утримування документів і надання відповідного відшкодування шкоди. Уряд не пояснив це питання і не надав практичних прикладів з цього приводу.
Отже, заперечення Уряду відхиляється.
88. Стосовно питання про дотримання шестимісячного строку Суд зауважує, що ніщо не свідчить про те, що подання, з якими
із самого початку зверталася до Суду дружина заявника, не відоб
ражають волю заявника стосовно фактичних і юридичних питань
його справи, тобто його позицію, представлену на більш пізньому
етапі провадження в Суді. Беручи до уваги обставини справи, Суд
визнає, що перші листи дружини заявника слід вважати поданими
від імені заявника на законних підставах. Отже, заперечення, яке
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Уряд висунув з посиланням на недотримання заявником шестимісячного строку, має бути відхилене.
89. Далі Суд зауважує, що ця скарга заявника не є явно необґрунтованою у значенні пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає,
що вона не є неприйнятною з інших підстав. Отже, вона оголошується прийнятною.

2. Щодо суті
а. Доводи сторін
90. Уряд визнав, що вилучення й утримування листа Суду становило втручання у передбачене статтею 8 Конвенції право заявника на повагу до своєї кореспонденції. Водночас Уряд наполягав, що
це втручання було виправданим.
91. Заявник не погодився з Урядом.
b. Оцінка Суду
і. Наявність втручання
92. Сторони не заперечували того, що вилучення й утримування
листа Суду становило втручання в гарантоване статтею 8 Конвенції
право заявника на повагу до своєї кореспонденції.
іі. Чи здійснювалося втручання згідно із законом
і з законною метою
93. Суд посилається на свої висновки у пункті 86 вище і визнає,
що оскаржуваний захід здійснювався згідно із законом. Суд також
визнає, що захід здійснювався із законною метою запобігання порушенням громадського порядку та злочинам.
iii. Чи було втручання необхідним
у демократичному суспільстві
94. Суд зазначає, що він уже визнавав наявність порушення
статті 8 Конвенції у справах, у яких працівники кримінально-виконавчих установ розкривали листи, надіслані ув’язненим конвенційними органами (див., наприклад, згадане вище рішення
у справі «Пірс проти Греції», пункт 84, і «Матвейчук проти Польщі»
(Matwiejczuk v. Poland), заява № 37641/97, пункт 102, рішення від
2 грудня 2003 року).
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95. У справі, що розглядається, лист із Суду не надходив до заявника поштою — його передала йому дружина, яка листувалась із
Судом. Як було зазначено вище, заявник одержав листа через свою
дружину, чим порушив встановлений національним законодав
ством порядок, незважаючи на існування законного способу його
одержання. Сама по собі передбачена нормативно-правовими документами заборона обміну предметами під час побачень в’язнів
із відвідувачами не видається нерозумною, якщо зважати на необхідність підтримання внутрішнього порядку в колонії. Реакція органів влади, викликана зазначеним вище порушенням, також була
належною, оскільки вони повинні були перевірити вміст переданих
предметів.
96. Втім, Суд зазначає, що, імовірно, після перевірки вилученого листа працівники колонії переконалися, що документи, які містилися в ньому, не викликають підозри і не становлять небезпеки
для в’язничного режиму. Цілком очевидно, що після такої перевірки вже не було потреби утримувати вилучені предмети. У цьому
зв’язку позиції сторін стосовно того, чи міг заявник забрати листа
назад, розходяться. Заявник стверджував, що його звернення з вимогою повернути йому документи ігнорувалися і що саме через це
він звернувся до Суду з проханням надіслати новий пакет документів. Уряд, зі свого боку, стверджував, що після перевірки вилучених
документів працівники колонії намагалися повернути їх йому і що
заявник сам відмовився забрати їх назад. На підтвердження своєї
позиції Уряд надав протокол, у якому працівники колонії зафіксували відмову заявника забрати вилучені предмети. Водночас Суд
бере до уваги те, що, підписуючи протокол, заявник зробив запис
у ньому про те, що наведені в протоколі факти перекручено. Отже, цей доказ є суперечливим і не може переконати Суд погодитися
з версією Уряду. Таким чином, оцінюючи матеріали справи, Суд доходить висновку, що не було причин, які змушували б національні
органи влади утримувати адресований заявникові лист після його
перевірки.
97. З огляду на зазначене вище, Суд вважає, що органи влади
вийшли за межі наданої їм свободи розсуду в цій справі і що таке втручання не було пропорційним і необхідним у демократичному суспільстві. Таким чином, мало місце порушення статті 8
Конвенції.
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IV. ДИСЦИПЛІНАРНЕ ПОКАРАННЯ ЗА ВІДПРАВЛЕННЯ ЛИСТІВ
98. У своєму першому зверненні до Суду заявник, як видається,
поскаржився з посиланням на статтю 8 Конвенції, що його покарали
за відправлення листів в обхід існуючого офіційного порядку відправлення кореспонденції із в’язниці.
99. Водночас Суд зазначає, що в подальших своїх зверненнях заявник більше не порушував цього питання. Зокрема, він не подав
ніяких доводів з цього приводу на етапі комунікації заяви Уряду.
Видається, що це питання не є для заявника проблемним.
100. За цих обставин Суд вважає, що не можна вважати заявника
таким, що має намір далі підтримувати скаргу за статтею 8 Конвенції у значенні пункту 1(а) статті 37 Конвенції. Крім того, відповідно
до пункту 1 статті 37 in fine Суд не бачить особливих обставин, які, як
це зазначено в Конвенції та протоколах до неї, вимагали б в інтересах забезпечення поваги до прав людини продовжувати розгляд цієї
скарги. З огляду на зазначене вище, Суд вважає за доцільне припинити розгляд цієї частини заяви.
V. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 34 КОНВЕНЦІЇ
101. Заявник скаржився, що вилучення та утримування працівниками колонії документів, необхідних для подання офіційної
заяви до, Суду також перешкодило здійсненню ним свого права на
звернення до Суду.
102. Ця скарга підпадає під дію статті 34 Конвенції, яка передбачає таке:
«Суд може приймати заяви від будь-якої особи, неурядової організації або групи осіб, які вважають себе потерпілими від допущеного однією з Високих Договірних Сторін порушення прав, викладених у Конвенції або протоколах до неї. Високі Договірні Сторони
зобов’язуються не перешкоджати жодним чином ефективному здійсненню цього права».

103. Суд повторює, що скарга за статтею 34 Конвенції має процесуальний характер і не порушує жодного питання прийнятності
за Конвенцією (див. рішення у справах «Кук проти Австрії» (Cooke v.
Austria), заява № 25878/94, пункт 46, рішення від 8 лютого 2000 року,
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і «Ергі проти Туреччини» (Ergi v. Turkey) від 28 липня 1998 року, Reports
1998-IV, пункт 105).
104. Суд нагадує, що стаття 34 Конвенції покладає на Договірні
Сторони обов’язок не перешкоджати здійсненню права на подання
індивідуальних заяв. Хоча зазначений обов’язок має процесуальний
характер і відрізняється від матеріально-правових норм, викладених у Конвенції та протоколах до неї, із самої суті відповідного процесуального права випливає, що особи можуть скаржитися на такі
порушення до конвенційних органів (див. ухвалу у справі «Мануссос
проти Чеської Республіки та Німеччини» (Manoussos v. the Czech Republic
and Germany), заява № 46468/99, рішення від 9 липня 2002 року). Суд
також наголошує, що зобов’язання не перешкоджати ефективному здійсненню права на індивідуальну заяву вимагає не допускати
втручання у право особи ефективно подавати і підтримувати свою
скаргу в Суді (див., серед інших джерел, і mutatis mutandis, рішення у справах «Акдівар та інші проти Туреччини» (Akdivar and Others v.
Turkey) від 16 вересня 1996 року, Reports 1996IV, пункт 105, «Курт проти Туреччини» (Kurt v. Turkey) від 25 травня 1998 року, Reports 1998III,
пункт 159, «Танрікулу проти Туреччини» (Tanrikulu v. Turkey) [ВП], заява
№ 23763/94, ECHR 1999-IV, «Шарлі проти Туреччини» (Sarli v. Turkey),
заява № 24490/94, пункти 85–86, рішення від 22 травня 2001 року,
та «Орхан проти Туреччини» (Orhan v. Turkey), заява № 25656/94, рішення від 18 червня 2002 року).
105. Суд повторює, що надзвичайно важливою умовою ефективного функціонування механізму подання індивідуальних заяв, передбаченого статтею 34 Конвенції, є забезпечення для заявників чи
потенційних заявників можливості вільно спілкуватися із Судом, не
зазнаючи тиску в будь-якій формі з боку органів влади, спрямованого на те, щоб змусити їх відкликати або змінити свої скарги (див.
згадані вище пункти рішень у справах «Акдівар та інші проти Туреччини» та «Курт проти Туреччини»). У цьому контексті термін «тиск»
означає не лише акти прямого примусу та відвертого залякування,
а й будьякі інші неправомірні опосередковані дії чи контакти, спрямовані на позбавлення заявників наміру чи бажання звертатися зі
скаргами на підставі Конвенції (див. згадані вище рішення у справах
«Курт проти Туреччини» (пункти 160 і 164) і «Шарлі проти Туреччини»
(пункти 85–86)).
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106. Питанню ефективного здійснення ув’язненими свого права на подання заяви Суд приділяв особливу увагу. Він зазначав, що
ув’язнені перебувають в особливо вразливому становищі, оскільки їх
листування із Судом і з рештою зовнішнього світу залежить від адміністрації установ виконання покарань (див., наприклад, рішення
у справі «Котлец проти Румунії» (Cotlet v. Romania), заява № 38565/97,
пункт 71, рішення від 3 червня 2003 року). Саме по собі вилучення
додатків із кореспонденції, яка надійшла затриманим із Суду, може
бути ознакою порушення статті 34 Конвенції (див., рішення у справі
«Понушков проти Росії» (Ponushkov v. Russia), заява № 30209/04, рішення від 6 листопада 2008 року).
107. Повертаючись до справи, що розглядається, Суд зазначає,
що посадові особи виправної установи вилучили лист Суду від 4 вересня 2002 року, в якому містилися формуляр заяви та інші документи, необхідні заявникові для належної підготовки заяви до Суду.
Через це вилучення заявник був змушений звернутися із запитом
про надання нового пакета документів і, лише отримавши його, успішно подав заяву до Суду. Затримка з поданням заяви була спричинена посадовими особами колонії і становила приблизно один рік.
Суд вважає, що така поведінка державних органів влади несумісна
з гарантіями статті 34 Конвенції.
108. Зважаючи на ці обставини, Суд доходить висновку, що Україна не дотримала своїх зобов’язань за статтею 34 Конвенції.
VI. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
109. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
A. Шкода

110. Заявник вимагав відшкодування шкоди в розмірі 10 000 євро.
111. Уряд стверджував, що ці вимоги слід відхилити, оскільки
заявник не обчислив розмір шкоди належним чином.
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112. Суд зазначає, що заявник не обґрунтував суму відшкодування понесеної матеріальної шкоди. Тому Суд не присуджує
жодного відшкодування. Щодо моральної шкоди Суд вважає, що
у зв’язку з порушеннями, виявленими в цій справі, заявник напевне
зазнав страждань і неспокою. Суд, здійснюючи свою оцінку на засадах справедливості, відповідно до статті 41 Конвенції, присуджує
заявнику 8000 євро відшкодування моральної шкоди.
B. Судові та інші витрати

113. Заявник не подав окремих вимог щодо відшкодування судових витрат. Відповідно Суд вирішує не присуджувати йому жодних виплат.
C. Пеня

114. Суд вважає належним призначити пеню виходячи з розміру граничної позичкової ставки Європейського центрального банку
плюс три відсоткових пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Вирішує припинити розгляд скарги заявника щодо стверджуваного порушення статті 8 Конвенції у зв’язку з дисциплінарним покаранням, яке йому призначили посадові особи колонії.
2. Оголошує прийнятними скарги за статтями 3 і 13 Конвенції
(стосовно побутових умов тримання під вартою в Сімферопольському СІЗО, ненадання належної медичної допомоги під час тримання
під вартою та відсутності ефективних засобів юридичного захисту
щодо цих скарг) та статтею 8 Конвенції (стосовно вилучення й утримування листа Суду), а решту скарг у заяві — неприйнятними.
3. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення статті 3
Конвенції у зв’язку з побутовими умовами тримання заявника в Сімферопольському СІЗО.
4. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення статті 3
Конвенції у зв’язку з ненаданням заявникові належної медичної допомоги під час відбування ним покарання.
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5. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення статті 8
Конвенції у зв’язку з вилученням і утримуванням листа Суду посадовими особами виправної установи.
6. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення статті 13
Конвенції.
7. Постановляє, що Україна не дотримала своїх зобов’язань за
статтею 34 Конвенції.
8. Постановляє, що:
(а) упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення стане остаточним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держававідповідач має виплатити заявнику 8000 (вісім тисяч) євро
відшкодування моральної шкоди з урахуванням будь-якого
податку, який може бути стягнуто із зазначеної суми; ця сума має бути конвертована в національну валюту державивідповідача за курсом на день здійснення платежу;
(b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на цю суму нараховуватиметься простий відсоток
(simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського
центрального банку, яка діятиме в період несплати, плюс три відсоткові пункти.
9. Відхиляє решту вимог заявника стосовно справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 8 квітня
2010 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
К. Вестердік
секретар
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «ЛОГВИНЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 13448/07)
Рішення
Страсбург
14 жовтня 2010 року
ОСТАТОЧНЕ
14 січня 2011 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2
статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним ви
правленням.

У справі «Логвиненко проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. П. Лоренцен, голова,
п. К. Юнґвірт,
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п. М. Віллігер,
пані І. Берро-Лефевр,
пані М. Лазарова-Трайковська,
пані З. Калайджиєва,
пані Г. Юдківська,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 21 вересня 2010 року,
виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу розпочато за заявою (№ 13448/07), поданою проти України до Суду на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянином
України Олександром Володимировичем Логвиненком (далі — заявник) 25 січня 2007 року.
2. Заявника, якому було надано юридичну допомогу, представляв п. А. А. Крістенко, адвокат, що практикує в м. Харкові.
Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений —
п. Ю. Зайцев.
3. Заявник стверджував, зокрема, що умови його ув’язнення,
у тому числі медична допомога і загальні умови для його потреб, зумовлених його станом здоров’я, а також спосіб, у який з ним поводились працівники виправної колонії № 47, були нелюдськими і такими, що принижують гідність.
4. 12 січня 2009 року Голова п’ятої секції вирішив повідомити
Уряд про заяву. Суд також вирішив розглядати заяву по суті одночасно з питанням щодо її прийнятності (пункт 1 статті 29).

ФАКТИ
5. Заявник, 1976 року народження, на даний час відбуває покарання у вигляді довічного позбавлення волі в м. Херсоні.
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І. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
А. Кримінальна справа заявника
та протокол про його затримання

6. 2 березня 2001 року заявника було затримано за підозрою
у вчиненні вбивства та поміщено до Київського районного відділу
міліції у м. Сімферополі.
7. 7 березня 2001 року заявника було переведено до ізолятора
тимчасового тримання у м. Сімферополі (далі — ІТТ).
8. 27 квітня 2001 року заявника перевели в слідчий ізолятор № 15
м. Сімферополя (далі — СІЗО) і того самого дня помістили в Кримську психіатричну лікарню на стаціонарну психіатричну експертизу.
9. 24 травня 2001 року заявника перевели назад до СІЗО.
10. 26 жовтня 2001 року апеляційний суд Автономної Республіки Крим визнав заявника винним у вчиненні вбивства і засудив його
до довічного позбавлення волі.
11. 28 лютого 2002 року Верховний Суд України залишив цей вирок без змін і він набрав законної сили.
12. У жовтні 2004 року заявника перевели до Сокальської ви
правної колонії в Львівській області № 47 (далі — виправна колонія
№ 47).
13. У листопаді 2006 року заявника перевели до Херсонської
виправної колонії № 61 (далі — виправна колонія № 61) та помістили
до лікувального закладу колонії.
В. Лікування ВІЛ-інфекції та туберкульозу,
а також загальні умови ув’язнення заявника

14. Навесні 1997 року (до його ув’язнення) заявникові поставили
діагноз інфільтративного туберкульозу легень. У лютому 2000 року
йому також поставили діагноз пізньої стадії ВІЛ-інфекції (СНІД).

1. Версія подій заявника
15. За твердженням заявника, протягом 2001–2008 років медична допомога, яку надавали йому у зв’язку з наявністю у нього ВІЛ-інфекції і туберкульозу, була цілком неадекватною, а загальний стан
його ув’язнення був несумісним зі станом його здоров’я.
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16. Зокрема, ніякого лікування ВІЛ-інфекції взагалі не проводилось. Крім того, незважаючи на рекомендації лікарів і численні
клопотання заявника, за весь час ув’язнення йому відмовляли у здій
сненні аналізу крові для встановлення кількості CD-4 лімфоцитів,
які є засобом боротьби з туберкульозом та які можливо були пригнічені в зв’язку з ВІЛ-інфекцією. Заявника неодноразово повідомляли,
що йому нададуть можливість пройти курс антиретровірусної терапії після успішного лікування туберкульозу.
17. Щодо лікування туберкульозу, воно було нерегулярним і недостатнім. Зокрема, у березні — травні 2001 року, незважаючи на
численні скарги заявника на здоров’я (а саме на задишку, гарячку,
біль у грудях тощо), жодної медичної допомоги йому не надавали.
18. 28 травня 2001 року заявника обстежила комісія медичних
працівників СІЗО, яка встановила наявність ризику його смерті в разі
невжиття невідкладних заходів щодо його стану здоров’я і рекомендувала звільнити його з-під варти з огляду на відсутність в СІЗО необхідних засобів для його лікування. Заявник надав копію листа цієї
комісії, адресованого начальникові СІЗО, і лист начальника СІЗО від
16 липня 2001 року до районного суду з клопотанням про звільнення
заявника з гуманних міркувань. Невідомо, чи прореагував суд на ці
листи, але заявник залишився під вартою.
19. Починаючи з червня 2001 року, заявник отримував відповідне лікування туберкульозу, але воно було неефективним. Багато
разів, попри вимоги заявника, йому відмовляли у звичайній консультації. Водночас навіть тоді, коли він мав можливість отримати консультацію, рекомендації лікарів фактично не виконувались.
Наприклад, 13 липня 2006 року заявника оглянула медична комісія
і йому порадили пройти кілька обстежень. Але у зв’язку з відсутні
стю необхідних засобів такі обстеження здійснити було неможливо,
за винятком двох аналізів крові (біохімічного і загального), які було
зроблено у серпні 2006 року. Так само, незважаючи на вимоги заявника, він не мав можливості вчасно пройти обстеження ще в кількох
випадках (невизначених).
20. Видужанню заявника від туберкульозу також перешкоджали
загальні умови ув’язнення. У всіх установах, в яких було ув’язнено
заявника, він здебільшого знаходився в камері. В ІТТ він мусив
спати на голому матраці, оскільки постільної білизни не надавали.
Крім того, він не мав можливості митися, голитися й виходити на
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прогулянки на подвір’я. У камерах виправної колонії № 47 не було тумбочок і дзеркал, а опалення було неналежним. Повітря було
настільки вологим, що стіни і стеля були вкриті грибком та пліснявою, а протягом зимових місяців — памороззю. Питна вода була
забруднена іржею, а можливість помитися гарячою водою була не
частіше, ніж один раз на два-три тижні. Незважаючи на наявність
у заявника активної форми туберкульозу, його неодноразово тримали в камері з іншими ув’язненими, серед яких були й здорові, що
призводило до конфліктів. Через відсутність лікування та неадекватні умови ув’язнення заявник хворів на бронхіт і кілька разів на
пневмонію, тимчасом як туберкульоз прогресував і згодом перейшов у хронічну форму.
21. Як доказ заявник надав пояснення співкамерника Г., за твердженням якого він від кількох днів до кількох тижнів тримався із
заявником кілька разів в одній камері. У їхній камері було холодно,
а відповідним одягом їх не забезпечували. Багато разів клопотання заявника про надання йому медичної допомоги ігнорувались,
а протитуберкульозні препарати видавали нерегулярно, що призводило до погіршення його стану і сприяло резистентності бактерій
до лікування.
22. Чимало разів заявник звертався до різних органів влади,
зокрема, до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, прокуратури і місцевого Управління Державного департаменту
України з питань виконання покарань зі скаргами на неадекватність
медичної допомоги і несумісність умов ув’язнення зі станом його
здоров’я. Однак ці звернення виявилися безрезультатними.
23. Заявник двічі намагався звернутися зі скаргами на умови
ув’язнення до двох різних судів, проте суди не розглядали їх, посилаючись на відсутність у них територіальної юрисдикції. Одного
разу заявник звернувся з вимогою направити до нього працівника
суду, щоб той допоміг йому в підготовці скарг, але цю вимогу відхилили як таку, що не має законодавчих підстав. Заявник жодного разу
не оскаржив судові рішення про відмову в розгляді його вимог.
24. У вересні 2006 року у зв’язку з численними скаргами заявника до прокуратури прокуратура м. Львова звернулася до начальника
обласного управління Державного департаменту України з питань
виконання покарань та начальника виправної колонії № 47, вимагаючи вжити термінових заходів для забезпечення комплексного
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медичного обстеження заявника. Після цього звернення в листопаді
2006 року заявника перевели до лікувального закладу Херсонської
виправної колонії № 61. Однак після його переведення заходи з охорони здоров’я не покращились. Зокрема, лікування ВІЛ-інфекції залишилось для нього недоступним.

2. Версія подій, надана Урядом
25. Уряд надав розширені майже нерозбірливі рукописні медичні записи, а також надруковану медичну довідку щодо історії
лікування заявника, посилаючись на які Уряд стверджував, що заявник перебував під регулярним і систематичним наглядом і отримував лікування відповідно до застосовних рекомендацій Міністерства
охорони здоров’я.
26. Згідно з медичною довідкою, 27 квітня 2001 року заявника
оглянув фтизіатр і констатував наявність у нього вогнищевого туберкульозу верхньої долі правої легені у фазі ущільнення.
27. 28 травня 2001 року заявник пройшов рентгенографію ОГП.
За результатами обстеження було виявлено дрібні малоінтенсивні
вогнища туберкульозу у верхній долі правої легені. Після обстеження
заявникові призначили стандартне лікування комплексом протитуберкульозних антибіотиків І ряду (стрептоміцин, ізоніазид, ріфампіцин, етамбутол і піразинамід) та вітамінами.
28. Пізніше заявник проходив огляд у фтизіатра та (або) рентгенографічне обстеження у вересні 2001 року (туберкульоз у фазі
інфільтрації; призначено таке саме лікування); у березні 2002 року
(розсмоктування та ущільнення вогнищ — позитивна динаміка);
у вересні та листопаді 2004 року (дисемінований туберкульоз верхніх частин обох легень, фаза розсмоктування і ущільнення); у лютому 2005 року (позитивна динаміка, а саме значні десиміновані зміни після туберкульозної інфекції; лікування з метою профілактики
рецидиву із застосуванням протитуберкульозних препаратів І ряду
і призначення дієти); у травні 2005 року (те саме, що і раніше); у черв
ні і листопаді 2005 року (рецидив туберкульозної інфекції в обох легенях з руйнуванням тканин); у січні і лютому 2006 року (рецидив
туберкульозу, фаза ущільнення (позитивна динаміка), таке саме лікування); у червні і липні 2006 року (той самий діагноз, руйнування тканин; таке саме лікування); у жовтні 2006 року (хронічний туберкульоз із пневмофіброзом, численні поліморфні вогнища різного
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розміру та численні туберкуломи); у жовтні 2007 року (результати не
зазначено); у серпні 2008 року (кількість вогнищ збільшилася в обох
легенях); у лютому 2009 року (незначне розсмоктування й ущільнення вогнищево-інфільтративних тіней (позитивна динаміка)).
29. В медичній довідці також наведено детальну інформацію
про численні обстеження крові, сечі та мокротиння, що проводились
у період із листопада 2006 року до грудня 2007 року, а також результати аналізу на резистентність до ліків, який проводився в лютому
2007 року. За результатами аналізу на медикаментозну резистентність було встановлено, що заявник має резистентність до деяких
протитуберкульозних препаратів І ряду, і схему його лікування доповнили низкою препаратів ІІ ряду.
30. Крім того, у травні та червні 2005 року заявник приймав протизапальні засоби у зв’язку з перенесеною у травні 2005 року пневмонією, а в серпні 2005 року лікувався від бронхіту. У серпні 2008 року
заявникові поставили діагноз: хронічний бронхіт і гепатит.
31. У зв’язку з позитивною динамікою протитуберкульозної терапії заявника почали готувати до проведення антиретровірусної
терапії на початку 2009 року.
С. Погане поводження з боку працівників
виправної колонії № 47

32. За твердженням заявника, одразу після того, як у жовтні
2004 року він і ще двоє засуджених прибули до виправної колонії
№ 47, їм на голови наділи мішки, примусили стати на коліна, наділи
наручники і молодші інспектори, імена яких не відомі, безпричинно
їх побили. Крім того, їх залякували собакою, обшукали з роздяганням догола і потім примусили робити присідання, які рахувались
вголос. Згодом багаторазово працівники колонії продовжували принижувати заявника і створювати стресову атмосферу. Зокрема, мали
місце численні випадки, коли вони били його, залякували собакою,
без причини стукали у двері палицею, переривали його сон, несподівано відкривали двері камери для різних перевірок і словесно ображали його. У денний час заявникові було заборонено лежати на ліжку. Крім того, коли заявнику було необхідно залишити будівлю, наприклад, для проходження флюорографії, йому на голову надівали
мішок і змушували пересуватись, перебуваючи в неприродній позі
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(поза «качки» — на зігнутих ногах і з руками за головою). 6 квітня
2005 року заявника побили за те, що вдень він лежав на ліжку, коли
був хворим, а 29 червня 2005 року — за те, що відмовився прийняти
позу «качки». Щодня на заявника надівали наручники і проводили
особистий обшук, змушуючи при цьому стояти босоніж на цементній підлозі, поки працівники оглядали його взуття.
33. Заявник надав написану від руки скаргу від 14 червня
2006 року, в якій ідеться про зазначену поведінку працівників колонії та яка адресована Шевченківському районному суду м. Києва.
Однак він не надав доказів того, що ця заява була одержана судом чи
що взагалі її було відправлено з колонії.
34. За інформацією Уряду, жодного із згаданих вище випадків
поганого поводження працівників колонії із заявником не було.

ІІ. ВІДПОВІДНІ НАЦІОНАЛЬНІ І МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ
А. Конституція України від 1996 року

35. Відповідні положення статті 55 Конституції передбачають
таке:
«Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.
Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи
бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб…
Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами
захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань».
В. Цивільний процесуальний кодекс від 1963 року
(втратив чинність 1 вересня 2005 року)

36. Відповідне положення статті 248-1 Кодексу (глава 31-А)
передбачало таке:
«Громадянин має право звернутися до суду ... зі скаргою, якщо вважає, що рішенням, дією або бездіяльністю державного органу, юри-
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дичної або службової особи під час здійснення ними управлінських
функцій порушено його права чи свободи».
С. Кодекс адміністративного судочинства
(чинний з 1 вересня 2005 року)

37. У відповідному положенні статті 2 Кодексу передбачено
таке:
«1. Завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб
у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів
державної влади…
2. До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень, крім
випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового
провадження…».
D. Закон України
«Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз»
від 5 липня 2001 року

38. Стаття 17 цього Закону передбачає, що хворі на туберкульоз,
виявлені в слідчих ізоляторах, повинні отримувати відповідну допомогу в медичних частинах цих слідчих ізоляторів. Особи, які тримаються під вартою в установах виконання покарань, мають забезпечуватися лікувальною допомогою в спеціалізованих закладах кримінально-виконавчої служби.
Е. Наказ Міністерства охорони здоров’я України
від 25 травня 2000 року № 120
«Про вдосконалення організації медичної допомоги хворим
на ВІЛ-інфекцію/СНІД»

39. Згідно з пунктом 14 цього наказу, обстеження хворих на ВІЛінфекцію для визначення рівня CD-4 лімфоцитів має проводитися
кожні 1–6 місяців залежно від стадії цієї хвороби.
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F. Наказ Державного департаменту України
з питань виконання покарань
та Міністерства охорони здоров’я України
від 15 листопада 2005 року № 186/607
«Про організацію антиретровірусної терапії хворих
на ВІЛ-інфекцію/СНІД осіб, які тримаються
в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах»

40. Згідно з пунктами 2.1 і 2.3 Інструкції, затвердженої цим
наказом, медична допомога хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД включає проведення обов’язкового диспансерного нагляду, лікування
опортуністичних захворювань і забезпечення доступу до антиретровірусної терапії. Лікування ВІЛ-інфікованих осіб з III–IV клінічними стадіями захворювання, які мають активні форми туберкульозу, проводиться у туберкульозних лікарнях кримінально-виконавчої служби.
G. Наказ Міністерства охорони здоров’я України
від 28 січня 2005 року № 45
«Про затвердження протоколу надання медичної допомоги
хворим на туберкульоз»
(скасований 9 червня 2006 року наказом № 384,
яким затверджено нову редакцію Протоколу)

41. Згідно з пунктом 6.1 Протоколу лікування туберкульозу проводиться в спеціалізованих протитуберкульозних закладах і складається з двох етапів — основного курсу хіміотерапії та реабілітації.
Основний курс хіміотерапії включає в себе інтенсивну та підтримуючу фази лікування з використанням протитуберкульозних препаратів I ряду (стрептоміцину, ізоніазиду, рифампіцину, етамбутолу
і піразинаміду), а при наявності стійкості МБТ до цих препаратів застосовуються препарати ІІ ряду та резервні антибіотики.
42. Згідно з пунктом 6.6.1 медикаментозне або хірургічне лікування для досягнення найбільшого терапевтичного ефекту повинно застосовуватись у поєднанні з певним для кожного хворого
режимом гігієни та руху (ліжковий режим, щадний режим або тренувальний режим), який призначається йому залежно від оцінки
його стану.
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43. Після лікування здійснюються заходи з реабілітації включно з лікувальною фізичною культурою, масажем і фізіотерапією, які
рекомендується починати через 2–2,5 місяців після лікування антибіотиками.
44. Згідно з пунктом 6.6.4 через кілька місяців лікування медична комісія на підставі даних клініко-рентгенологічного і мікробіологічного досліджень має вирішити питання про можливість переходу
від інтенсивної до підтримуючої фази. Якщо на цьому етапі лікування виявилося неефективним, хворий має пройти дослідження на
медикаментозну резистентність, а за необхідності його направляють до закладу вищого рівня. У випаду неефективності хіміотерапії
вивчається можливість хірургічного втручання як альтернативної
форми лікування.
45. Згідно з пунктом 6.6.4.3 лікування антибіотиками рекомендовано доповнювати застосуванням патогенетичних засобів.
46. Згідно з пунктом 6.7 має постійно здійснюватися моніторинг
лікування хворих на туберкульоз і, зокрема, раз на два місяці вони
повинні проходити флюорографічне обстеження і щомісяця протягом інтенсивної терапії та раз на два місяці протягом підтримуючої фази лікування здавати на аналіз кров (загальний і біохімічний
аналізи) та сечу.
47. 9 червня 2006 року наказ № 45 було замінено наказом № 384,
яким було затверджено нову редакцію Протоколу; однак основні
підходи залишились такими самими.
Н. Наказ Міністерства охорони здоров’я України
від 28 травня 2008 року № 276
«Про затвердження клінічного протоколу надання
медичної допомоги хворим на поєднані захворювання —
туберкульоз та ВІЛ-інфекцію»

48. Згідно з цим Протоколом лікування пацієнтів з ко-інфекцією туберкульоз/ВІЛ переважно розпочинають із призначення протитуберкульозної терапії, яку застосовують за тими самими схемами, що і для пацієнтів, хворих лише на туберкульоз. За загальним
правилом антиретровірусну терапію починають після завершення
інтенсивної фази антимікобактеріальної терапії, якщо рівень CD-4
лімфоцитів не нижчий певного граничного показника, а якщо він
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нижчий — антиретровірусну терапію починають негайно. Як правило, рівень CD-4 лімфоцитів треба перевіряти кожні три місяці.
І. Доповідь Уряду України за наслідками візиту
до України Європейського комітету у запобіганні катуванням
чи нелюдському або такому, що принижує гідність,
поводженню чи покаранню (КЗК) з 9 до 21 жовтня 2005 року
(CPT/Inf (2007) 22)

49. У відповідних частинах доповіді Європейського комітету з запобігання катуванням про візит його делегації до України
у 2005 році зазначено:
3. Засуджені до довічного позбавлення волі
«...115. Доступ до медичної допомоги в спеціальних установах також
залишається проблематичним для даної категорії ув’язнених, як чоловіків, так і жінок …
Крім того, переміщення осіб, засуджених до довічного ув’язнення,
що страждають на туберкульоз, до спеціалізованих медичних пенітенціарних установ, як і раніше, є неможливим. Такі особи утримуються в ізоляції у своїх камерах, іноді протягом декількох місяців.
КЗК нагадує, що утримання ув’язнених в установі, де вони не можуть одержати лікування через відсутність відповідних установ
або відмови даних установ прийняти їх, неприпустиме й може бути
прирівняне до нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження.
КЗК рекомендує органам влади України забезпечити, аби ув’язнені,
що відбувають довічне ув’язнення,— чоловіки й жінки, що потребують лікування в спеціальних медичних установах, могли бути переведені до таких установ без зайвого зволікання».
J. Інші матеріали, що мають стосунок до справи

50. Інші національні та міжнародні матеріали, що мають стосунок до справи, можна знайти в рішеннях у справах «Мельник проти
України» (Melnik v. Ukraine; № 72286/01, пункти 47–53, від 28 березня
2006 року), «Яковенко проти України» (Yakovenko v. Ukraine; № 15825/06,
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пункти 49–55, від 25 жовтня 2007 року) і «Кац та інші проти України»
(Kats and Others v. Ukraine; № 29971/04, пункти 85–86, від 18 грудня
2008 року).

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
51. Заявник скаржився, що умови його ув’язнення у 2001–2008 роках були несумісними з гарантіями статті 3 Конвенції, оскільки медична допомога не була адекватною, а загальний стан ув’язнення був
несумісним зі станом його здоров’я. Посилаючись на цю саму статтю,
він також скаржився на неналежну поведінку працівників виправної
колонії № 47. У відповідному положенні Конвенції зазначено:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».
А. Щодо прийнятності

1. Доводи сторін
52. Уряд доводив, що в частині скарг заявника на умисне погане поводження з ним працівників виправної колонії № 47, а також
на умови ув’язнення та забезпечення захисту здоров’я, за винятком умов виправної колонії № 47, заявник не вичерпав відповідних
національних засобів юридичного захисту. Зокрема, він мав можливість звернутися з цими скаргами до національних судів трьох
інстанцій (у зв’язку з цим Уряд посилався на статтю 55 Конституції,
статтю 248-1 Цивільного процесуального кодексу та статтю 2 Кодексу адміністративного судочинства) або до прокуратури. Уряд зазначив, зокрема, що саме прокуратура, коли заявник поскаржився до
неї на неадекватність медичної допомоги у виправній колонії № 47,
посприяла проведенню його медичного обстеження і переведенню
в кінцевому підсумку до виправної колонії № 61.
53. Уряд також стверджував, що скарги заявника стосовно побутових умов ув’язнення та медичної допомоги в Київському район-
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ному відділі міліції та ІТТ є нечіткими й необґрунтованими та не
можуть бути основою для небезпідставної скарги.
54. Заявник із цим не погодився. Він стверджував, що засоби
юридичного захисту, на які посилався Уряд, є неефективними. У
будь-якому разі він неодноразово звертався з усіма своїми скаргами до прокуратури, але не отримав належного виправлення ситуації. Хоча згодом після численних скарг на те, що умови та загальний
стан ув’язнення у виправній колонії № 47 несумісні зі станом його
здоров’я, його перевели до виправної колонії № 61, становище його
значно не покращилося. Зокрема, йому й далі відмовляли в доступі
до антиретровірусної терапії.
55. Що стосується скарг, з якими заявник звертався до судових
органів, такий засіб юридичного захисту навряд чи міг би надати
йому якісь шанси на успіх з огляду на неясні процесуальні норми
та відсутність закону, який наділяв би його правом брати особисту
участь у судових засіданнях.
56. У будь-якому разі проблеми, на які він скаржився, мають
системний характер. Отже, навряд чи він домігся б їх вирішення,
звернувшись до якогось іншого органу влади.

2. Оцінка Суду
а) Умови забезпечення охорони здоров’я
та побутові умови ув’язнення
57. Щодо аргументу Уряду про невичерпання засобів юридичного захисту стосовно скарг заявника на умови з забезпечення охорони здоров’я та побутові умови ув’язнення Суд зазначає, що він
уже відхиляв аналогічні заперечення в низці інших справ, у яких
скарги стосувалися відповідних проблем системного характеру
в пенітенціарній системі (див., наприклад, ухвалу у справі «Калашников проти Росії» (Kalashnikov v. Russia), № 47095/99, від 18 вересня
2001 року, згадане вище рішення у справі Мельника (Melnik), пункти 69–71, та рішення у справі «Коктиш проти України» (Koktysh v.
Ukraine), № 43707/07, пункт 86, від 10 грудня 2009 року).
58. Суд вважає, що такий самий підхід застосовний і у справі,
яка розглядається. У цьому зв’язку Суд зазначає, зокрема, що заявник надав копії численних листів до різних органів із зазначеними
скаргами, але, як вбачається, це не призвело до адекватного вирі-
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шення його проблем. Суд вважає, що компетентним органам було
добре відомо про ситуацію заявника та його незадоволення, але
вони все ж таки її не виправили. З огляду на зазначене вище, Суд
відхиляє заперечення Уряду про невичерпання доступних засобів
юридичного захисту щодо цих скарг.
59. Щодо інших підстав для неприйнятності цієї частини заяви Суд зазначає, що скарги заявника на загальні умови досудового тримання під вартою (Київський районний відділ міліції, ІТТ
і СІЗО) стосуються періоду, який закінчився у жовтні 2004 року, коли
його перевели до виправної колонії № 47 для відбування покарання. Але цю заяву було подано лише 25 січня 2007 року (тобто після
спливу шестимісячного строку, передбаченого пунктом 1 статті 35
Конвенції). Тому Суд не може оцінювати сумісність вказаних умов
ув’язнення зі статтею 3 Конвенції.
60. Водночас стосовно тієї частини скарг заявника щодо заходів лікування ВІЛ-інфекції і туберкульозу висновок Суду інший.
Незважаючи на те, що у період з 2001 до 2008 року заявника тримали в п’ятьох різних установах, його твердження про неадекватність
медичної допомоги протягом усього цього періоду (а саме щодо неадекватності лікування туберкульозу та повну відсутність лікування
ВІЛ-інфекції) є достатньо схожими і можуть характеризуватись як
триваюча ситуація (див., mutatis mutandis, рішення у справі «Недайборщ проти Росії» (Nedayborshch v. Russia), № 42255/04, пункт 24, від
1 липня 2010 року). Суд також визнає, що певні твердження, передусім стосовно загальних умов (а саме про те, що заявник здебільшого утримувався в камері, без можливості робити вправи і виходити
на свіже повітря), настільки тісно пов’язані зі скаргами на неефективне лікування туберкульозу легень, що було б неприродно не врахувати їх при загальному розгляді заходів з забезпечення охорони
здоров’я. З тих же причин скаргу заявника на несумісність побутових умов його ув’язнення у виправній колонії № 47 зі станом його
здоров’я (наприклад, твердження про те, що в камері було вогко і холодно), зважаючи на обставини цієї справи, слід розглянути в контексті його більш загальної скарги на несумісність загальних умов
ув’язнення з його потребами, зумовленими станом здоров’я (див.,
наприклад, рішення у справі «Ухань проти України» (Ukhan v. Ukraine),
№ 30628/02, пункти 81–83, від 18 грудня 2008 року).
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61. Суд визнає, що скарги заявника в частині, що стосується
медичної допомоги та сумісності зі станом його здоров’я загальних
умов ув’язнення протягом періоду з 2001 до 2008 року, достатньо по
слідовні та детальні і не є явно необґрунтованими у значенні пункту 3
статті 35 Конвенції. Він також зазначає, що вони не є неприйнятними
з будь-яких інших підстав. Отже, вони оголошуються прийнятними.

b) Погане поводження з боку працівників виправної колонії № 47
62. Що стосується скарг заявника на умисне погане поводження
з ним працівників виправної колонії № 47, він не надав доказів того, що таке поводження було звичайною практикою, яку схвалювала
або якій свідомо потурала національна пенітенціарна система загалом або керівництво виправної колонії № 47. Тому Суд погоджується з Урядом, що заявник повинен був повідомити органи влади про
страждання, яких він, за його твердженням, зазнав у цьому зв’язку
(див. ухвалу у справі «Алієв проти України (№ 2)» (Aliev v. Ukraine
(no. 2)), № 33617/02, від 14 жовтня 2008 року).
63. Водночас, хоча матеріали справи містять копії численних
скарг заявника до різних органів влади стосовно різних аспектів лікування та загальних умов ув’язнення, єдиним документом, у якому
згадується стверджувана неналежна поведінка працівників колонії,
є написана від руки копія скарги до Шевченківського районного суду
м. Києва від 14 червня 2006 року. Немає жодних свідчень того, що
цей документ був коли-небудь отриманий адресатом чи взагалі був
йому відправлений.
64. За цих обставин Суд визнає, що заявник не довів, що він вичерпав національні засоби юридичного захисту для виправлення
ситуації, пов’язаної зі скаргами на поведінку працівників колонії,
і погоджується із запереченням Уряду щодо невичерпання національних засобів юридичного захисту.
65. Отже, ця частина заяви має бути відхилена відповідно до
пунктів 1 і 4 статті 35 Конвенції.
В. Щодо суті

66. Заявник стверджував, що загальні умови ув’язнення та медична допомога у зв’язку з ВІЛ-інфекцією і туберкульозом були несумісними зі станом його здоров’я. Хоч органам влади було добре
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відомо про його стан здоров’я, коли його взяли під варту в березні
2001 року, протягом усього періоду, про який ідеться, він не отримував ніякого лікування ВІЛ-інфекції. Щодо туберкульозу відповідного
лікування йому не надавали до кінця травня 2001 року, а потім таке
лікування хоча і призначалось, воно здебільшого залишалось неефективним. Стан здоров’я заявника погіршувався й через неналежні
загальні умови ув’язнення, включаючи відсутність опалення, гарячої води, можливості робити вправи і виходити на свіже повітря.
67. Уряд не погодився з цією позицією. Він доводив, що заявник
перебував під систематичним наглядом компетентних лікарів, багато разів проходив необхідні обстеження і отримував лікування відповідно до медичних приписів. Уряд також зазначив, що в результаті ефективного лікування заявника від туберкульозу на кінець
2008 року було досягнуто певної позитивної динаміки і заявника
почали готувати до лікування ВІЛ-інфекції.
68. Суд зазначає, що, як видається, протягом ув’язнення заявника його загальний стан здоров’я погіршувався (див. пункти 27, 28,
і 30 вище). Туберкульоз у заявника прогресував, в той же час Суд не
може порівняти теперішній ВІЛ-статус заявника з попереднім через
відсутність відповідних документів. Навесні 2001 року заявник мав
малоінтенсивну туберкульозну інфекцію у верхній частці правої легені. Незважаючи на те, що кілька разів після застосування антибіотиків спостерігалась позитивна динаміка, інфекційний процес неодноразово рецидивував і з часом поширився на обидві легені й набув хронічного характеру, а також призвів до руйнування тканин
і виникнення туберкулом до 2008 року. Крім того, у серпні 2008 року
у заявника виявили інші інфекційні захворювання (гепатит і хронічний бронхіт).
69. Оцінюючи, якою мірою Уряд може бути відповідальним за
погіршення здоров’я заявника у світлі загальних принципів, встановлених практикою Суду (див. згадане вище рішення у справі
«Ухань проти України» (Ukhan v. Ukraine), пункти 72–74), Суд відмічає очевидну відсутність систематичного і стратегічного нагляду та в розумній мірі пристосованих до його стану здоров’я умов
ув’язнення, що, на думку Суду, було обов’язковим з огляду на особливий стан заявника.
70. Хоча заявник декілька разів отримував консультації медичних спеціалістів, проходив різні обстеження і отримував ліки,
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наявні матеріали не дають підстав для висновку, що ці заходи були оперативними, послідовними і регулярними. Медична довідка
заявника містить розширену інформацію стосовно певних періодів
(наприклад, результати аналізів крові і сечі за період з листопада
2006 року до грудня 2007 року), але стосовно інших періодів (наприклад, з березня до травня 2001 року та з березня 2002 року до вересня
2004 року) жодної інформації надано не було. До того ж, виявляється, що в певних випадках органи влади самі визнали неадекватність
медичного забезпечення заявника (а саме навесні 2001 року начальник СІЗО клопотав про звільнення заявника з-під варти у зв’язку
з відсутністю засобів для його лікування, а восени 2006 року заявника перевели до іншої установи після його наполегливих скарг на
незадовільні заходи з забезпечення охорони здоров’я).
71. Видається, що деякі лікувальні заходи вживались з неприпустимим запізненням. Зокрема, протягом приблизно шести років
заявникові призначали ті самі протитуберкульозні препарати І ряду, незважаючи на подальші рецидиви інфекції та її поширення на
обидві легені. Лише в лютому 2007 року деякі з цих препаратів замінили антибіотиками ІІ ряду після проведення аналізу на резистентність до ліків, який згідно з застосовними рекомендаціями (розробленими у січні 2005 року, див. пункт 41) необхідно було проводити
на ранніх стадіях лікування.
72. Більше того, інші стандарти терапії, про які йдеться у застосовних рекомендаціях, ніколи не розглядались, принаймні це ніде
не зафіксовано. Щодо туберкульозу лікування заявника полягало
виключно в призначенні антибіотиків, спеціальної дієти та інколи
вітамінів. Немає інформації про те, що коли-небудь застосовувалися
або взагалі розглядались будь-які альтернативні методи лікування
(наприклад, хірургічні) або додаткові (такі, як патогенетичні, фізіологічні та реабілітаційні) (див. пункти 43–45 вище).
73. Щодо ВІЛ-інфекції Суд визнає неприйнятним той факт, що
протягом усього зазначеного періоду (понад вісім років) заявнику
взагалі не надавали ніякого лікування. Суд вважає, що таке зволікання не можна пояснити медичною тактикою першочергового лікування туберкульозу (див. пункти 16 і 48 вище). Немає записів, які
давали б підстави вважати, що протягом кількох періодів, коли було досягнуто купаж туберкульозу (наприклад, у березні 2002 року
і лютому 2005 року, див. пункт 28 вище), обговорювалось лікуван-
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ня ВІЛ-інфекції. До того ж, згідно з застосовними рекомендаціями лікування ВІЛ-інфекції у пацієнтів, хворих на туберкульоз, має
розпочинатись негайно, якщо у пацієнта рівень СD-4 лімфоцитів,
який рекомендується перевіряти кожні кілька місяців, падає нижче певного граничного показника. У будь-якому разі можливість
проведення такого лікування слід розглядати в межах кількох місяців проведення протитуберкульозної терапії. Заявникові протягом
кількох років поспіль відмовляли в здійсненні аналізу для визначення рівня CD-4 лімфоцитів. З огляду на те, що рівень цих клітин
імунної системи не перевіряли, не можна виключити того, що вилікуванню заявника від туберкульозу перешкоджала відсутність лікування ВІЛ-інфекції.
74. Нарешті, як передбачено в застосовних рекомендаціях, особливо важливим в лікуванні туберкульозу є дотримання спеціального
режиму гігієни та руху (див. пункти 42, 43 вище). У цій справі немає
свідчень того, що для заявника було розроблено якийсь спеціальний
режим гігієни та руху. Суд передусім зазначає, що згідно із законодавством України лікування туберкульозу проводиться у спеціалізованих лікувальних закладах (див. пункти 38, 40 і 41 вище). У цій
справі вартий уваги той факт, що заявник провів понад два роки
у виправній колонії № 47, призначеній для здорових засуджених.
Як виявляється, протягом тривалих періодів він тримався у звичайній в’язничній камері, в якій іноді разом з ним тримали інших
ув’язнених. Крім того, з огляду на відсутність протилежної інформації від Уряду видається, що принаймні протягом свого перебування
у виправній колонії № 47 від заявника вимагалось дотримання загального режиму фізичних навантажень і відпочинку, встановленого для здорових засуджених (а саме перебування протягом більшої
частини дня в камері без вправ на свіжому повітрі і загальна заборона лежати на ліжку протягом дня).
75. Щодо інших скарг заявника про несумісність умов ув’язнення
зі станом його здоров’я (зокрема, вогкість і холод у камерах та недостатність гарячої води для цілей гігієни) Суд зазначає, що такі стверджувані факти, з якими Уряд не погодився, не встановлено «поза
розумним сумнівом». Водночас, з огляду на відсутність відповідних
документальних доказів з боку Уряду, а також беручи до уваги пояснення Г. (одного зі співкамерників заявника) та загальне погіршення
здоров’я заявника (зокрема, розвиток пневмонії у травні 2005 року
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і хронічного бронхіту в серпні 2005 року), Суд визнає його твердження правдоподібними і готовий дійти висновку, що побутові умови
ув’язнення заявника не були в розумній мірі пристосовані до його
потреб, пов’язаних зі станом здоров’я.
76. Суд посилається на висновки Європейського комітету із запобігання катуванню за результатами візиту делегації цього комітету до України (див. пункт 49 вище) і вважає, що залишення
ув’язнених в установі, в якій немає відповідних засобів для належного лікування туберкульозу, або відмова їм у доступі до таких засобів
є неприйнятною практикою. Крім того, недоступність пристосованих умов ув’язнення у поєднанні з незабезпеченням ізоляції здорових ув’язнених від тих, хто страждають на інфекційні захворювання,
таких як туберкульоз, може не лише завдавати фізичних і психічних страждань ув’язненим, які потребують лікування, а й сприяти
поширенню хвороби та мати серйозні негативні наслідки для всіх
ув’язнених загалом.
77. У підсумку, беручи до уваги висновки про відсутність комплексного підходу до медичного нагляду за станом заявника та лікування від туберкульозу і ВІЛ-інфекції, а також про незабезпечення
загальних умов ув’язнення, які розумною мірою були б пристосовані
для його видужання, Суд вважає, що на виконання свого обов’язку за
статтею 3 Конвенції стосовно заявника державні органи не зробили
того, що можна було б обґрунтовано від них очікувати. Як наслідок,
заявника було піддано нелюдському і такому, що принижує гідність,
поводженню.
78. Отже, мало місце порушення цього положення.
ІІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ
79. Заявник також стверджував, що він не мав у своєму розпорядженні ефективного національного засобу юридичного захисту
стосовно своїх скарг за статтею 3 Конвенції, як цього вимагає стаття 13 Конвенції. Зазначене положення передбачає:
«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які
здійснювали свої офіційні повноваження».

66

Логвиненко проти України

А. Щодо прийнятності

80. Уряд посилався на свої аргументи щодо невичерпання національних засобів юридичного захисту, стисло викладені в пункті
52 вище, і наполягав, що заявник повинен був звернутися зі своїми
скаргами до прокуратури та національних судів.
81. Заявник наполягав, що ці засоби неефективні.
82. Суд спирається на свої висновки, наведені в пунктах 61 і 65
вище, і зауважує, що скарга заявника за статтею 3 є небезпідставною лише в частині, що стосується адекватності медичної допомоги
у зв’язку з ВІЛ-інфекцією і туберкульозом та сумісності загального
стану ув’язнення зі станом його здоров’я. Отже, Суд визнає, що його
скарга за статтею 13 про відсутність ефективних засобів юридичного захисту в цій частині має бути оголошена прийнятною.
83. Що стосується решти скарг, то вони відхиляються відповідно
до пунктів 3 і 4 статті 35 Конвенції.
В. Щодо суті

84. Суд наголошує, що стаття 13 Конвенції гарантує наявність на
національному рівні доступного засобу юридичного захисту, здатного забезпечувати дотримання конвенційних прав і свобод, незалежно від того, в якій формі вони закріплені в національному правовому порядку. Він зазначає, що законодавство України містить певні
положення, які передбачають для ув’язнених можливість скаржитися на порушення їхніх прав (див. пункти 35–37 вище). Однак, беручи до уваги свою попередню практику (див., серед інших джерел,
згадані вище рішення у справах «Мельник проти України» (Melnik v.
Ukraine), пункти 113–116, та «Ухань проти України» (Ukhan), пункти 91,
92), а також обставини справи, яка розглядається, Суд визнає, що
Уряд не довів, що у заявника була практична можливість мати ефективні засоби юридичного захисту стосовно своїх скарг, тобто такі,
що могли б запобігти порушенням прав заявника, або припинити їх,
або надати заявнику належне відшкодування.
85. Отже, Суд доходить висновку, що мало місце порушення
статті 13 Конвенції у зв’язку з відсутністю ефективного і доступного
засобу юридичного захисту, передбаченого національним законодав
ством стосовно скарг заявника на лікування та умови ув’язнення.
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ІІІ. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
86. Посилаючись на пункт 1 статті 6 Конвенції, заявник також
скаржився, що з огляду на захворювання на СНІД і туберкульоз було
несправедливим засуджувати його до довічного позбавлення волі.
Він також скаржився на те, що не мав доступу до суду, оскільки суди
не розглядали його скарги через відсутність територіальної юрисдикції, а також на ненадання йому можливості скористатися допомогою працівника суду, щоб належним чином підготувати свою
скаргу. Крім того, в контексті обставин цієї справи заявник скаржився за статтями 2 і 14 Конвенції без детального обґрунтування.
87. Однак, у світлі всіх наявних матеріалів та настільки, наскільки оскаржувані питання охоплюються його компетенцію, Суд дійшов висновку про відсутність будь-яких ознак порушень прав і свобод, передбачених положеннями, на які посилався заявник.
88. Отже, ця частина заяви є явно необґрунтованою і має бути
відхилена відповідно до пунктів 3 і 4 статті 35 Конвенції.
IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
89. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
A. Шкода

90. Заявник вимагав 50 000 євро як відшкодування моральної
шкоди.
91. Уряд стверджував, що така сума відшкодування є надмірною
і необґрунтованою.
92. Суд вважає, що заявник мав зазнати моральної шкоди
у зв’язку з встановленими порушеннями, однак заявлена сума є надмірною. Вирішуючи на засадах справедливості, Суд присуджує заявнику 8000 євро відшкодування моральної шкоди з урахуванням
будь-якого податку, який може бути стягнуто із зазначеної суми.
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B. Судові та інші витрати

93. Заявник, якому було також надано юридичну допомогу, вимагав 2000 євро як компенсацію витрат, пов’язаних із представництвом у Суді.
94. Уряд зазначив, що заявник не надав документів на підтвердження своєї вимоги.
95. Відповідно до практики Суду заявник має право на компенсацію судових витрат, якщо буде доведено, що такі витрати були
фактичними і неминучими, а їх розмір — обґрунтованим. У справі,
що розглядається, Суд, беручи до уваги той факт, що заявнику було
надано юридичну допомогу і що він не надав жодних доказів на підтвердження своєї вимоги, нічого не присуджує.
C. Пеня

96. Суд вважає належним призначити пеню виходячи з розміру граничної позичкової ставки Європейського центрального банку
плюс три відсоткових пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скарги заявника стосовно якості медичної допомоги
та сумісності загальних умов тримання заявника під вартою з його станом здоров’ям, а також відсутності можливості використання ефективних засобів юридичного захисту прийнятними, а решту
скарг у заяві — неприйнятними.
2. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення статті 3
Конвенції.
3. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення статті 13
Конвенції.
4. Постановляє, що:
(а) упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення стане остаточним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держававідповідач має виплатити заявнику 8000 (вісім тисяч) євро
відшкодування моральної шкоди з урахуванням будь-якого
податку, який може бути стягнуто із зазначеної суми; ця сума має бути конвертована в національну валюту державивідповідача за курсом на день здійснення платежу;
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(b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на цю суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки
Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, плюс три відсоткові пункти.
5. Відхиляє решту вимог заявника стосовно справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 14 жовтня
2010 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
К. Вестердік
секретар
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «Пєтухов ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 43374/02)
Рішення
Страсбург
21 жовтня 2010 року
ОСТАТОЧНЕ
21 січня 2011 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2
статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним ви
правленням.

У справі «Пєтухов проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. П. Лоренцен, голова,
пані Р. Ягер,
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п. Р. Марусте,
пані І. Берро-Лефевр,
пані М. Лазарова-Трайковська,
пані З. Калайджиєва,
пані Г. Юдківська,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 28 вересня 2010 року,
виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу порушено за заявою (№ 43374/02), поданою проти України до Суду на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянином
України п. Володимиром Сергійовичем Пєтуховим (далі — заявник)
12 листопада 2002 року.
2. Заявник, якому було надано юридичну допомогу, був представлений пані Іриною Бойковою та пані Людмилою Панкратовою,
юристами із м. Києва. Уряд України (далі — Уряд) був представлений його Уповноваженим — п. Ю. Зайцевим.
3. Заявник стверджував, зокрема за статтями 3 та 13 Конвенції, що лікування під час тримання під вартою було неадекватним
та що за цією скаргою не було ефективних засобів юридичного захисту. Він також стверджував, посилаючись на пункти 1 і 3 статті 5
та пункт 1 статті 6 Конвенції, що тримання його під вартою було
незаконним та тривалим і що провадження, за результатами якого продовжувався строк його тримання під вартою, не було справедливим. Насамкінець, заявник скаржився за пунктом 1 статті 6
та статтею 13 Конвенції щодо тривалості кримінального провадження та відсутності ефективних засобів юридичного захисту стосовно цієї скарги.
4. 6 листопада 2008 року Голова п’ятої секції вирішив повідомити Уряд про заяву. Також було вирішено розглядати питання щодо
суті та прийнятності заяви одночасно (стаття 29).
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ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник, 1973 року народження, наразі відбуває покарання
у вигляді довічного позбавлення волі в Сокальській виправній колонії № 47.
A. Кримінальне провадження щодо заявника

6. 6 червня 2001 року працівник Комінтернівського районного
відділу Харківського міського управління УМВС України в Харківській області, діючи на підставі інформації, отриманої з невідомих
джерел, арештував і помістив під варту заявника за підозрою у вчиненні вбивства та розбою. Заявник стверджував, що його було заарештовано на день раніше, 5 червня 2001 року.
7. 8 червня 2001 року заявника було допитано. Він зазначив, що
він не потребував послуг захисника.
8. 9 червня 2001 року заявника було перевезено до м. Києва,
де поміщено до Мінського районного ізолятора тимчасового тримання.
9. 12 червня 2001 року прокуратура Мінського району м. Києва
вирішила залишити заявника під вартою через те, що він міг переховуватися від слідства та перешкоджати відправленню правосуддя.
10. 21 червня 2001 року заявнику було пред’явлено обвинувачення в скоєнні кількох вбивств, посягання на життя працівників міліції під час виконання ними службових обов’язків, розбою
та участі в організованій банді. Того самого дня під час допиту, який
відбувався за участю його захисника, заявник зізнався в скоєнні
цих злочинів.
11. 2 серпня 2001 року Мінський місцевий суд м. Києва продовжив строк тримання заявника під вартою максимально до чотирьох
місяців у зв’язку з «необхідністю проведення значного за обсягом
розслідування».
12. 5 жовтня 2001 року апеляційний суд м. Києва (далі — апеляційний суд) вирішив продовжити строк тримання заявника під
вартою до 8 грудня 2001 року, враховуючи «дані про його особу»
та тяжкість обвинувачень.
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13. 29 листопада 2001 року слідчий оголосив досудове слідство закінченим і надав заявнику та його захиснику доступ до матеріалів справи, ознайомлення з якими вони закінчили 30 жовтня
2002 року.
14. 9 грудня 2002 року в ході попереднього розгляду справи,
в якому брали участь заявник та його захисник, апеляційний суд
встановив, що справа не була готова до розгляду по суті та вирішив
повернути її прокуратурі для проведення додаткового розслідування. Суд також вирішив, що заявник повинен триматись під вартою,
оскільки у випадку звільнення він міг перешкоджати відправленню
правосуддя.
15. 24 квітня 2003 року після судового засідання, в якому брав
участь захисник заявника, Верховний Суд України в частині основних питань залишив рішення від 9 грудня 2002 року без змін і вирішив, що заявник повинен триматись під вартою, оскільки у випадку
звільнення він міг перешкоджати відправленню правосуддя.
16. 19 червня 2003 року справа заявника надійшла з Верховного
Суду України до прокуратури Оболонського району м. Києва.
17. 18 липня 2003 року апеляційний суд розглянув подання прокуратури про продовження строку тримання заявника під вартою.
Захисник заявника брала участь у цьому судовому засіданні та подала клопотання щодо звільнення її підзахисного, яке задоволено не
було. Апеляційний суд вирішив продовжити строк тримання заявника під вартою максимально до дев’яти місяців (згідно з відповідними законодавчими положеннями, чинними на той час, строки
тримання особи під вартою застосовувались лише до тих періодів,
протягом яких здійснювалось розслідування справи. Період, протягом якого справа перебувала в суді та протягом якого обвинувачений ознайомлювався з матеріалами справи тощо, не враховувався).
Постановляючи таке рішення, суд посилався на складність справи,
тяжкість злочинів, у вчиненні яких заявник обвинувачувався, його
особистість і той факт, що у випадку звільнення він міг перешкоджати відправленню правосуддя.
18. 26 серпня 2003 року додаткове розслідування було закінчено, а наступного дня заявнику та його захиснику було надано доступ
до матеріалів справи.
19. 17 вересня 2003 року на підставі подання прокуратури Оболонського району м. Києва Верховний Суд України продовжив строк
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тримання заявника під вартою до максимально можливих дванадцяти місяців. Суд мотивував своє рішення тяжкістю обвинувачень.
20. 18 грудня 2003 року Верховний Суд України задовольнив подання прокуратури про продовження строку тримання заявника під
вартою до 19 березня 2004 року.
21. 16 березня 2004 року Верховний Суд України продовжив
строк тримання заявника під вартою до 19 травня 2004 року. Суд ухвалив таке рішення, виходячи з тяжкості висунутих щодо заявника
обвинувачень. У цьому рішенні Верховний Суд України не розглядав
клопотання захисника заявника щодо звільнення її підзахисного зпід варти з медичних підстав.
22. 18 травня 2004 року Верховний Суд України відмовив у задоволенні подання прокуратури про подальше продовження строків
тримання заявника під вартою. Верховний Суд встановив, що незважаючи на те, що обвинувачений ознайомлювався з дванадцятьма
томами матеріалів справи з 27 серпня 2003 року та ще мав ознайомитися з десятьма томами, не було доказів того, що обвинувачений
умисно затримував розгляд справи. Суд вказав, що матеріали справи
не були надані в належному вигляді (два томи не містили переліку
документів, а сторінки були пронумеровані олівцем). Таким чином,
Верховний Суд дійшов висновку, що слідчі органи належним чином
не підготували матеріали справи та що не було підстав для продовження строку тримання заявника під вартою.
23. 19 травня 2004 року Генеральна прокуратура України звернулась до Верховного Суду України з клопотанням про перегляд
вказаного рішення в порядку виключного провадження, зокрема,
з огляду на те, що таке рішення дає можливість «уникнути ізоляції
від суспільства особам, які вчинили низку тяжких і особливо тяжких злочинів».
24. Того самого дня справа заявника була направлена до апеляційного суду для розгляду по суті.
25. 20 травня 2004 року п’ять суддів Верховного Суду внесли
подання про перегляд рішення від 18 травня 2004 року в порядку
виключного провадження.
26. 21 травня 2004 року в ході спільного засідання суддею-доповідачем у якому був суддя п. та в якому брав участь прокурор, але
не були присутніми ані заявник, ані його захисник, Судова палата
з кримінальних справ і Військова колегія Верховного Суду України
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скасували рішення від 18 травня 2004 року та призначили новий
розгляд на підставі того, що мотиви, з яких було відхилено подання прокурора про продовження строку тримання заявника під вартою, були недостатніми та невідповідними. Зокрема, Верховний Суд
встановив, що слідчий не міг обмежувати час ознайомлення з матеріалами справи.
27. 24 травня 2004 року Верховний Суд України задовольнив клопотання прокуратури про продовження строку тримання заявника
під вартою до 19 червня 2004 року, оскільки заявник усе ще потребував часу для ознайомлення з матеріалами справи. Суд не встановив
підстав для звільнення заявника.
28. Невизначеної дати справу було направлено до суду для розгляду обвинувачення щодо заявника.
29. 3 грудня 2004 року апеляційний суд визнав заявника винним
у вчиненні інкримінованих йому злочинів і призначив йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Засудження заявника
ґрунтувалося на його первісних зізнавальних показаннях, великій
кількості різноманітних доказів і показаннях одинадцяти свідків
та десяти потерпілих. Трьох його співучасників також було засуджено до покарання у вигляді позбавлення волі на різні строки. Заявник
оскаржив це рішення.
30. 24 травня 2005 року судді Верховного Суду України, в тому
числі суддя П., залишили цей вирок без змін.
31. 30 травня 2007 року Верховний Суд відмовив у задоволенні
заяви заявника про перегляд рішень у його справі в порядку виключного провадження.
32. У 2005–2007 роках заявник ініціював провадження проти
суддів апеляційного суду, скаржачись на різні процесуальні недоліки, допущені в ході розгляду його кримінальної справи. Усі його
скарги на відповідні рішення також було відхилено, оскільки заявник повинен був подати їх в ході розгляду його справи, а не ініціювати окреме провадження.
B. Умови тримання заявника під вартою

33. До затримання заявник хворів на порушення функції руху
внаслідок множинного перелому лівої стегнової кістки, спричиненого кульовим пораненням. Він мав металеву пластину, але вона
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змістилася та спричинила деформацію кістки. В результаті цього ліва нога заявника була на 3 см коротшою за праву, та заявник
страждав від болю у лівій нозі. Відповідно до довідки Ялтинської
міської лікарні, виданої 10 січня 2002 року, заявник перебував там
на стаціонарному лікуванні з 27 листопада до 12 грудня 2000 року в зв’язку з переломом лівої стегнової кістки, який відповідно до
довідки вимагав подальшого хірургічного втручання та стаціонарного лікування.
34. 8 серпня 2001 року заявника було переведено з ізолятора тимчасового тримання, де він тримався з червня 2001 року, до
Київського слідчого ізолятора № 13 (далі — СІЗО № 13).
35. При прибутті заявника було оглянуто лікарем. Рентгенограма грудей, зроблена 7 серпня 2001 року, не виявила жодних порушень стану легенів заявника.
36. За твердженнями заявника, з дня його прибуття і до 1 квітня 2003 року до нього застосовувався режим максимального рівня
безпеки. Зокрема, йому дозволялось залишати камеру виключно
в наручниках і під супроводом двох охоронців разом із службовою
собакою. Також під час побачень із захисником і допитів слідчим він
тримався у металевій клітці.
37. 16 січня 2002 року на заявника за невизначений проступок
було накладено стягнення у вигляді п’яти днів тримання в карцері.
Після цього стягнення він застудився і, зі слів заявника, лікування
у зв’язку з цим не отримував.
38. 31 січня 2002 року захисник заявника звернулась до хірурга поліклініки № 3 Солом’янського району м. Києва з проханням
висловити його думку щодо ортопедичних проблем заявника.
Оглянувши заявника та ознайомившись з його медичною документацією, хірург встановив, що заявник мав множинний перелом лівої стегнової кістки та потерпав у цьому зв’язку від болю. Заявник
потребував подальшого огляду ортопедом і стаціонарного лікування в спеціалізованій лікарні. Заявник потребував використання ортопедичної палиці і ортопедичного взуття, а також сильнодіючих
знеболювальних.
39. У березні 2002 року заявник, як стверджується, почав кашляти.
40. 21 і 22 серпня 2002 року заявника було оглянуто лікарями
установи, йому було діагностовано наявність інфільтративного ту-
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беркульозу, плевриту і консолідованого перелому лівої стегнової
кістки. Останньої дати його було переведено до медичної частини
СІЗО № 13.
41. За інформацією Уряду, в період з 28 серпня до 15 жовтня
2002 року заявник відмовлявся приймати ліки, але не підписував
жодної такої відмови.
42. У листі від 26 вересня 2002 року Голова Державного департаменту з питань виконання покарань зазначив, що заявника було
поміщено в карцер на п’ять днів і до нього застосовувався режим
максимального рівня безпеки, що він міг пересуватися без палиці та
що він відмовлявся від медичної допомоги стосовно його проблем зі
здоров’ям.
43. Відповідно до довідки від 10 жовтня 2002 року, підписаної
медичним працівником Державного департаменту з питань виконання покарань і лікарем СІЗО, у лютому — квітні 2002 року заявник
не скаржився на кашель. Заявник мав спеціальне ортопедичне взуття, але відповідно до висновку хірурга він мав потребу у використанні ортопедичної палиці та хірургічному втручанні. Стан заявника
був задовільним. Йому було призначено різні медичні препарати,
але він приймав лише один із них, оскільки хотів отримувати медикаменти з дому.
44. У листопаді 2002 року Київський науково-дослідний інститут травматології та ортопедії видав довідку, відповідно до якої заявник не потребував хірургічного втручання. Довідку було підписано старшим науковим співробітником.
45. За твердженнями заявника, 10 грудня 2002 року на нього
знову було накладено стягнення у вигляді поміщення до карцера на
п’ять днів. Оскільки температура там була нижчою, а волога вищою,
ніж у палаті медичної частини, стан здоров’я заявника суттєво погіршився.
46. Уряд надав інформацію про те, що з 12 березня до 28 квітня
2003 року заявник знову відмовлявся приймати ліки.
47. У жовтні 2003 року заявника було оглянуто завідуючим
Кафедри ортопедії і травматології Київської медичної академії
післядипломної освіти, який зазначив у своєму висновку від
10 жовтня 2003 року, що консолідований перелом лівої стегнової
кістки заявника вимагав стаціонарного лікування в спеціалізованій лікарні.
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48. 18 листопада 2003 року стан здоров’я заявника погіршився.
Йому було зроблено дві рентгенограми, ліки заявнику вводилися
безпосередньо в плевральну порожнину. 18 грудня 2003 року заявника оглянув професор фтизіатрії П., який призначив йому подальше лікування.
49. У січні 2004 року туберкульоз заявника був ускладнений
піопневмотораксом (скупченням гною в плевральній порожнині),
у зв’язку з чим 4 лютого 2004 року його було переведено до Київського науково-дослідного інституту фтизіатрії та пульмонології
(далі — інститут).
50. 5 лютого 2004 року адміністрація СІЗО № 13 звернулася до
слідчого, в провадженні якого перебувала справа заявника, з проханням розглянути можливість звільнення заявника, посилаючись,
зокрема, на той факт, що його стан вимагав тривалого лікування
в спеціалізованій лікарні.
51. 21 лютого 2004 року прокурор Оболонського району м. Києва
відповів, що строк тримання заявника під вартою був продовжений
Верховним Судом і що не було підстав для зміни цього рішення.
52. 9 березня 2004 року заявника було переведено з інституту
до СІЗО № 13. За твердженнями заявника, оскільки його лікування в інституті не було завершене, на час переведення він усе ще мав
трубки в легенях для дренажу гною та подальшого антибіотичного
лікування. Він не отримував такого лікування в СІЗО, і самостійно
прибрав трубки, оскільки місця вводу трубок були інфіковані.
53. Відповідно до листа, наданого у відповідь на запит захисника заявника від 11 березня 2004 року про надання інформації
та підписаного головним лікарем інституту, завідувачем відповідного відділення та лікуючим лікарем інституту, лікування заявника
полягало в дренажі плевральної порожнини та застосуванні антибіотиків, яке здійснювалося паралельно з інтенсивним протитуберкульозним лікуванням. Необхідно було продовжувати це лікування
надалі. Лікарі знали про ортопедичні проблеми заявника, які погіршували його загальний стан, але це не вплинуло на лікування його
від туберкульозу.
54. 24 березня 2004 року захисник заявника подала заяву про
витребування медичних доказів з метою оцінки того, чи міг заявник
за своїм станом здоров’я триматися в СІЗО № 13.
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55. У висновку від 19 квітня 2004 року комісія з п’яти експертів
Бюро судово-медичної експертизи Головного Управління охорони
здоров’я та медичного забезпечення Київської міської державної
адміністрації встановила, що заявник мав консолідований перелом
лівого стегна, який в результаті призвів до суттєвої деформації його
лівої ноги, спричиняючи порушення функції руху та значний біль.
Те, що адміністрація в’язниці тривалий час не реагувала на цю обставину, та подальше зниження його імунітету могло бути причиною зараження заявника туберкульозом. Експерти встановили, що
заявник потребував спеціалізованого стаціонарного лікування, яке
не могло бути надане медичною частиною СІЗО № 13.
56. 27 липня 2004 року лікар Інституту травматології та ортопедії Академії медичних наук України дав висновок, що «оперативне
лікування категорично протипоказано».
57. У період з липня 2004 року до січня 2005 року заявнику було
зроблено дві рентгенограми та його було двічі оглянуто професором
фтизіатрії П.
58. 8 жовтня 2004 року на запит суду адміністрація СІЗО надала довідку, в якій було зазначено, що заявник хворів на хронічний
туберкульоз легенів та мав інші хвороби, але стан його здоров’я був
задовільним і він міг брати участь у судових засіданнях.
59. 2 грудня 2004 року заявник подав до Шевченківського районного суду м. Києва скаргу на дії начальника СІЗО № 13 і начальника
медичної частини цієї установи, вимагаючи переведення до спеціалізованої лікарні та стверджуючи, що інформація, викладена
в довідці від 8 жовтня 2004 року, не відповідала дійсності.
60. 11 лютого 2005 року суд відмовив у задоволенні скарг заявника. Зокрема, суд встановив, що висновок, який розглядався, був
прийнятий апеляційним судом і долучений до матеріалів справи,
тому не було підстав ставити під сумнів його правдивість. Суд також
визнав, що заявник отримував необхідну медичну допомогу в СІЗО.
Це рішення заявником оскаржено не було.
61. За інформацією Уряду, в січні — липні 2005 року заявник чотири рази відмовлявся від проходження медичних обстежень. Відповідні відмови були підписані лікарями СІЗО, але не заявником.
62. 4 липня 2005 року заявнику було діагностовано плевропневмоцироз правої легені після вилікуваного цирротичного
туберкульозу.
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63. 1 листопада 2005 року після того як обвинувальний вирок заявника було залишено без змін Верховним Судом України, для відбування покарання його було переведено з СІЗО № 13 до Замкової
виправної колонії № 58.
64. У подальшому невизначеної дати заявника було переведено
до Сокальської виправної колонії № 47.
65. 9 лютого 2006 року заявнику було проведено хірургічну операцію на лівій нозі.
66. Відповідно до документів, наданих в подальшому представниками заявника (листи Українсько-Американського бюро захисту
прав людини та Сокальської виправної колонії № 47), заявник усе ще
хворіє на фіброзно-кавенозний туберкульоз правої легені.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
A. Конституція України 1996 року

67. Відповідні положення Конституції України передбачають
таке:
Стаття 55
«Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.
Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи
бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб …
Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних
посягань».
B. Кримінально-процесуальний кодекс україни

68. Відповідно до статті 165-3 Кримінально-процесуального кодексу рішення судді Верховного Суду України щодо тримання під
вартою оскарженню не підлягають.
69. Інші відповідні положення кодексу викладені в рішеннях
у справах «Невмержицький проти України» (Nevmerzhitsky v. Ukraine),
заява № 54825/00, п. 54, ECHR 2005-II (витяги), і «Соловей і Зозуля
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проти України» (Solovey and Zozulya v. Ukraine), заяви №№ 40774/02
і 4048/03, п. 43, від 27 листопада 2008 року.
70. 3 квітня 2003 року до статей 156 і 218 кодексу було внесено
зміни. Відповідно до нових правил доступ до матеріалів справи повинен надаватися обвинуваченому, який тримається під вартою, щонайменше за місяць до спливу встановленого строку тримання під
вартою. У разі якщо одного місяця буде недостатньо для ознайомлення обвинуваченого з матеріалами справи, слідчий може подати
до відповідного апеляційного суду погоджене Генеральним прокурором подання про продовження строків тримання обвинуваченого
під вартою. Час ознайомлення обвинуваченого та його захисника не
може бути обмежений.
C. Відповідні міжнародні документи
щодо надання медичної допомоги під час тримання
під вартою

Європейський комітет з питань запобігання тортурам
та такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню
(далі — Комітет)
71. Доповідь Комітету за результатами візиту в Україну в 2005 році
(CІЗО/Iнф (2007) 22) щодо туберкульозу містить таке:
«58. Висновки делегації щодо туберкульозу є предметом великого
занепокоєння. Існують значні затримки при перевірках на наявність
туберкульозу [...]
Крім того, Комітет рекомендує органам влади України забезпечити:
— ранню й ефективну перевірку на наявність туберкульозу в усіх
осіб, затриманих міліцією;
— забезпечення безперервного лікування для осіб, які вже отримують протитуберкульозні препарати, на час затримання».

72. Інші відповідні міжнародні доповіді та матеріали щодо лікування туберкульозу в установах Державної пенітенціарної служби
України викладені в рішенні від 28 березня 2006 року в справі «Мельник проти України» (Melnik v. Ukraine, заява № 72286/01, пп. 47–53), та
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у рішенні від 19 лютого 2009 року в справі «Маленко проти України»
(Malenko v. Ukraine), заява № 18660/03, пп. 28–30).

ПРАВо
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТЕЙ 3 І 13 КОНВЕНЦІЇ
73. Заявник скаржився за статтею 3 Конвенції, що внаслідок надання йому в СІЗО № 13 неадекватної медичної допомоги він був
підданий нелюдському поводженню. Він також скаржився щодо відсутності ефективних засобів юридичного захисту в цьому зв’язку.
Вказані статті передбачають таке:
Стаття 3
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».

Стаття 13
«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які
здійснювали свої офіційні повноваження».
A. Щодо прийнятності

74. Уряд стверджував, що заявник не вичерпав усіх національних
засобів юридичного захисту щодо його скарг про відсутність адекватної медичної допомоги під час тримання під вартою. Посилаючись на статтю 55 Конституції України, Уряд зазначив, що всі рішення, дії чи бездіяльність державних органів можуть бути оскаржені
до суду. Хоча заявник подавав скарги щодо дій адміністрації СІЗО,
він не оскаржив рішення суду від 11 лютого 2005 року. Уряд також
стверджував, що звернення з вимогою щодо відшкодування шкоди
є ефективним засобом юридичного захисту, який мав бути вичерпаний заявником. На підтвердження цього Уряд надав копію судового
рішення від 4 лютого 2009 року в справі К. і Б. проти СІЗО № 13. Матір
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одного та дочка другого з позивачів померла у цьому СІЗО через відсутність медичної допомоги. Суд присудив кожному позивачу по
25 000 українських гривень відшкодування моральної шкоди.
75. Заявник стверджував, що він вичерпав усі наявні засоби юридичного захисту, які виявилися неефективними. Заявник зазначив,
що закони України та існуюча судова практика не гарантували жодного відшкодування чи ефективного захисту у випадку відсутності
адекватної медичної допомоги під час тримання під вартою.
76. Суд зазначає, що в низці справ він неодноразово розглядав
подібні заперечення Уряду (див. ухвалу в справі «Коваль проти України» (Koval v. Ukraine), заява № 65550/01, від 30 березня 2004 року,
і рішення у справі «Миханів проти України» (Mikhaniv v. Ukraine), заява № 75522/01, від 20 травня 2008 року). Зокрема, у справі «Миханів
проти України» Суд визнав, що за відсутності будь-якого прикладу
національної судової практики щодо того, що цивільні та/або адмі
ністративні провадження, ініційовані ув’язненими, мали шанси на
успіх, належним чином не встановлено, що використання засобів
юридичного захисту, запропонованих Урядом, могло б забезпечити
заявнику відшкодування в контексті його скарг.
77. Суд зазначає, що в цій справі Уряд надав як приклад рішення, яким національний суд присудив відшкодування шкоди,
завданої позивачам смертю особи, яка була матір’ю одного з позивачів і дочкою іншого. Смерть цієї особи настала під час тримання
її під вартою у зв’язку з відсутністю належної медичної допомоги.
Однак це рішення було ухвалено національним судом після того,
як цей Суд розглянув справу та визнав наявність порушення статті 2 Конвенції у зв’язку з тим, що державні органи не забезпечили
матері та дочці позивачів захисту права на життя (див. рішення
у справі «Кац та інші проти України» (Kats and Others v. Ukraine), заява № 29971/04, від 18 грудня 2008 року). Таким чином, Суд не переконаний, що єдиний приклад успішного позову в справі, в якій
порушення було попередньо встановлено Судом, може слугувати доказом ефективності засобу юридичного захисту, запропоно
ваного Урядом.
78. Крім того, Суд уже встановлював, що проблеми, які постають з умов тримання та відсутності належної медичної допомоги
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в установах України для тримання під вартою, мають системний
характер (див. ухвалу в справі «Коваль проти України», цитовану
вище, п. 96) та що за такими скаргами немає ефективного засобу
юридичного захисту (див. рішення у справі «Мельник проти України», згадане вище, пп. 113–116). У цій справі Суд не вбачає підстав
для відступу від цих висновків і тому вважає, що ця скарга не може
бути відхилена з причин невичерпання національних засобів юридичного захисту.
79. Суд зазначає, що ці скарги не є явно необґрунтованими в розумінні пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вони не
є неприйнятними з будь-яких інших підстав. Отже, вони оголошуються прийнятними.
B. Щодо суті

1. Стаття 3 Конвенції
a) Подання Уряду
80. Уряд зазначив, що тягар доведення у справах про поводження чи покарання, несумісне з вимогами статті 3 Конвенції, покладається на заявника. Однак у цій справі заявник не навів достатнього обґрунтування своїх тверджень. Після прибуття до СІЗО в серпні 2001 року заявника було оглянуто лікарем та визнано здоровим.
Лише через рік йому було діагностовано туберкульоз і до серпня
2002 року він не скаржився ані на кашель, ані на біль у грудях. Після
того, як заявнику було діагностовано туберкульоз, його було негайно переведено до спеціального відділення СІЗО, де він перебував до
13 листопада 2004 року.
81. Заявнику систематично робили рентгенограми (23 листопада та 11 грудня 2003 року, 17 вересня 2004 року та 18 січня 2005
року), його оглядав фтизіатр СІЗО і сім разів (з листопада 2002 до
серпня 2005 року) — спеціалісти інституту фтизіатрії. Заявник отримував необхідне лікування, призначене фтизіатром. З 4 лютого
до 9 березня 2004 року заявник перебував у спеціалізованій лікарні,
та на момент виписки стан його здоров’я був задовільним.
82. Уряд також вказав, що заявник кілька разів відмовлявся від
необхідного лікування. З 28 серпня до 15 жовтня 2002 року та з 12 березня до 28 квітня 2003 року заявник відмовлявся вживати призна-
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чені ліки. У 2005 році заявник чотири рази відмовлявся від медичних обстежень. Таким чином, заявник сам перешкоджав медичним
працівникам у наданні йому адекватного лікування.
83. Стосовно травми лівої ноги заявника Уряд зазначив, що відповідно до висновку Київського інституту травматології, наданого
у листопаді 2002 року, заявник не потребував хірургічного втручання. Йому було видано необхідні знеболювальні препарати, він мав
спеціальне взуття та з серпня 2003 року пересувався за допомогою
ортопедичної палиці. Згідно з медичним висновком того ж інституту, наданим у липні 2004 року, заявник не міг бути прооперований,
оскільки він хворів на туберкульоз. До серпня 2005 року заявника
було вилікувано від туберкульозу та в лютому 2006 року йому було
проведено операцію на лівій нозі.
84. Таким чином, Уряд дійшов висновку, що під час тримання
заявника під вартою він отримував усе необхідне лікування.
(b) Подання заявника
85. Заявник зазначив, що частково медичні документи, надані
Урядом, були підроблені, а саме, це стосувалось його стверджуваних
відмов від лікування та документів, складених в період з 8 серпня
2001 року до 20 серпня 2002 року. Він ніколи не носив спеціального
взуття, як про це стверджував Уряд, і міг пересуватися за допомогою
палиці лише з липня 2003 року.
86. Заявник відмовлявся вживати ліки у вересні–жовтні
2002 року, оскільки СІЗО надавало ліки, строк придатності яких
уже сплив. Однак йому не дозволяли отримувати ліки від його захисника, оскільки затримані могли отримувати посилки тільки
від родичів.
87. Заявник також посилався на висновки Суду в справі «Коваль проти України» (Koval v. Ukraine) щодо того, що проблема умов
тримання під вартою та стверджуваної відсутності належної медичної допомоги мала явно системний характер. Умови тримання
заявника під вартою подібні до тих, що були описані у низці справ
проти України (див., серед інших, вищезгадані рішення у справах
«Невмержицький проти України» (Nevmerzhitsky v. Ukraine), «Мельник
проти України» (Melnik v. Ukraine) і висновках Комітету та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Більш того, у липні
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2003 року одна особа (співобвинувачений у справі заявника) померла від туберкульозу в СІЗО № 13.
88. Насамкінець заявник зазначив, що Уряд не надав жодних доказів на підтвердження того, що його захворювання на туберкульоз
було вилікуване.
(c) Оцінка Суду
89. Суд неодноразово підкреслював, що здоров’я ув’язнених має
адекватно охоронятись (див. рішення у справі «Кудла проти Польщі» (Kudla v. Poland) [ВП], заява № 30210/96, п. 94, ECHR 2000-XI).
Однак Суд також встановлював, що статтю 3 Конвенції не можна
тлумачити як таку, що гарантує кожній ув’язненій особі медичну
допомогу на рівні «найкращих цивільних медичних закладів» (див.
ухвалу в справі «Мірілашівілі проти Росії» (Mirilashivili v. Russia), заява № 6293/04, від 10 липня 2007 року). Суд також зазначив, що
«готовий визнати, що в принципі ресурси медичних підрозділів
пенітенціарної системи обмежені порівняно з ресурсами цивільних медичних закладів» (див. рішення у справі «Грішін проти Росії»
(Grishin v. Russia), заява № 30983/02, п. 76, від 15 листопада 2007 року). Загалом, Суд залишає за собою достатню свободу розсуду при
визначенні того, який саме вимагався рівень охорони здоров’я
в контексті конкретних обставин справи. Такий рівень має бути
«сумісним з людською гідністю» ув’язненого, але також має враховувати «практичні вимоги ув’язнення» (див. рішення у справі «Алексанян проти Росії» (Aleksanyan v. Russia), заява № 46468/06, п. 140, від
22 грудня 2008 року).
90. Інші відповідні принципи, встановлені Судом у його практиці за статтею 3 Конвенції щодо лікування під час тримання під
вартою, викладені в рішенні у справі «Ухань проти України» (Ukhan v.
Ukraine), заява № 30628/02, пп. 73–74, від 18 грудня 2008 року).
91. Повертаючись до обставин цієї справи, Суд зазначає, що
під час тримання під вартою заявник мав два різних захворювання — він хворів на туберкульоз та мав деформацію лівого стегна.
Для визначення, чи отримував заявник під час тримання його під
вартою належну медичну допомогу, ключовим є встановлення того,
чи забезпечили йому державні органи достатній медичний нагляд
для вчасного діагностування та лікування його хвороб (див. рішення у справах «Попов проти Росії» (Popov v. Russia), заява № 26853/04,

87

2010

п. 211, від 13 липня 2006 року, та «Меченков проти Росії» (Mechenkov v.
Russia), заява № 35421/05, п. 102, від 7 лютого 2008 року).
92. Заявнику було вперше діагностовано туберкульоз у серпні 2002 року, тобто через один рік з дня направлення його до СІЗО
№ 13. Як тільки заявнику було встановлено діагноз, його дійсно було поміщено до медичної частини СІЗО та забезпечено певне лікування, в тому числі консультації спеціалістів з цивільної лікарні.
Хоча сам факт, що затриманого оглянув лікар і призначив йому
лікування, автоматично не призводить до висновку, що медична
допомога була адекватною (див. рішення у справі «Гумматов проти
Азербайджану» (Hummatov v. Azerbaijan), заяви № 9852/03 і 13413/04,
п. 116, від 29 листопада 2007 року), Суд повторює, що він не має
можливості вирішувати, чи належним чином відповідав вибір методів лікування потребам заявника (див. вищезгадані рішення
в справі «Ухань проти України» (Ukhan v. Ukraine), п. 76, та «Охріменко
проти України» (Okhrimenko v. Ukraine), заява № 53896/07, п. 71, від
15 жовтня 2009 року).
93. Щодо твердження Уряду про те, що заявник відмовлявся від
лікування та обстежень, Суд не може, виходячи з наявних документів, встановити, чи дійсно це мало місце. Жодних таких відмов заявник не підписував, а наведені ним причини відмови від лікування у вересні–жовтні 2002 року (зокрема, сплив строку придатності
ліків) Уряд не прокоментував.
94. Однак, Суд зазначає, що згідно з твердженнями заявника він
захворів на туберкульоз на початку 2002 року. Суд зауважує, що Уряд
не надав жодних медичних документів щодо періоду з дня прибуття
заявника до СІЗО в серпні 2001 року до дати діагностування у нього
туберкульозу в серпні 2002 року, в тому числі довідки про медичний
огляд заявника при прибутті до СІЗО. Крім того, копії медичних документів, наданих Урядом, поганої якості та частково не придатні
для читання.
95. У цьому контексті Суд нагадує, що в такому конвенційному
провадженні, як у цій справі, не завжди можливе неухильне застосування принципу affirmanti incumbit probatio (той, хто стверджує щось,
повинен довести своє твердження), оскільки в деяких випадках лише Уряд-відповідач має доступ до інформації, яка може підтвердити
або спростувати відповідні твердження. Ненадання Урядом такої
інформації без переконливого пояснення може слугувати підставою
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для висновку про обґрунтованість тверджень заявника (див. справу «Ахмет Озкан та інші проти Туреччини» (Ahmet Ozkan and Others v.
Turkey), № 21689/93, п. 426, від 6 квітня 2004 року).
96. Враховуючи висновки Комітету щодо суттєвих затримок
у виявленні туберкульозу в осіб, які тримаються під вартою (див.
пункт 71 вище), твердження заявника щодо того, що стан його
здоров’я почав погіршуватися в березні 2002 року, та ненадання Урядом жодних медичних документів за початковий період тримання
заявника під вартою, Суд має сумніви щодо доступності для заявника адекватної медичної допомоги до серпня 2002 року.
97. Щодо страждання заявника від наслідків, спричинених
множинним переломом лівої стегнової кістки, Суд зазначає, що
в 2002–2004 роках було надано декілька послідовних медичних
висновків, у яких вказувалося, що заявник потребував хірургічного втручання та спеціального лікування. Лише один раз, у листопаді 2002 року, було надано протилежний висновок (див. пункт 44),
але після цього в жовтні 2003 року та квітні 2004 року було надано
експертні висновки, відповідно до яких заявник потребував хірургічного втручання та/або стаціонарного лікування (див. пункти 47
і 55). Пізніше, в липні 2004 року, було встановлено, що заявнику
не могло бути проведено операцію, поки він не буде вилікуваний
від туберкульозу. Однак Суд зазначає, що незважаючи на численні медичні рекомендації на початковій стадії тримання заявника
під вартою, такого хірургічного втручання проведено не було та що
з наявних матеріалів не вбачається, чи отримував заявник будь-яке
спеціальне лікування, пов’язане з травмою його стегнової кістки до
2006 року, незважаючи на те, що металева пластина в нозі завдавала йому болю і суттєвих труднощів при пересуванні, що погіршувало загальний стан його здоров’я.
98. Розглядаючи ситуацію заявника в цілому, Суд вважає, що
у цій справі мало місце порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з відсутністю належної медичної допомоги.

2. Стаття 13 Конвенції
99. Уряд повторив свої зауваження щодо прийнятності скарги
заявника за статтею 3 Конвенції та зазначив, що заявник мав ефективний засіб юридичного захисту, який він не вичерпав.
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100. Заявник не погодився.
101. Посилаючись на вищевикладені висновки Суду щодо прийнятності скарги заявника за статтею 3 Конвенції, Суд доходить ви
сновку, що у цій справі мало місце порушення статті 13 Конвенції
у зв’язку з відсутністю в національному законодавстві ефективного
та доступного засобу юридичного захисту за скаргами заявника щодо його лікування під час тримання під вартою.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТІВ 1 і 3
СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ
102. Заявник скаржився, що тримання його під вартою було необґрунтовано тривалим. Крім того, протягом певних періодів, а саме з 29 листопада 2001 року до 30 жовтня 2002 року, з 1 листопада
2002 року та 19 червня 2003 року і з 19 до 24 травня 2004 року тримання його під вартою не було законним, оскільки не було належним
чином санкціоноване.
103. Він посилався на пункти 1 і 3 статті 5 Конвенції, які передбачають таке:
«1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого
не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно
до процедури, встановленої законом...
3. Кожному, кого заарештовано або затримано згідно з положеннями підпункту «c» пункту 1 цієї статті, ... має бути забезпечено розгляд справи судом упродовж розумного строку або звільнення під
час провадження. Таке звільнення може бути обумовлене гарантіями з’явитися на судове засідання».
A. Щодо прийнятності

104. Суд зазначає, що ці скарги не є явно необґрунтованими
в розумінні пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що
вони не є неприйнятними з будь-яких інших підстав. Отже, вони
мають бути визнані прийнятними.
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B. Щодо суті

1. Пункт 1 статті 5 Конвенції
105. Уряд зазначив, що до 3 квітня 2003 року на національному
рівні не вимагалося ухвалення жодного рішення для санкціонування тримання під вартою протягом ознайомлення особи з матеріалами справи. Таким чином, тримання заявника під вартою з 29 листопада 2001 року до 30 жовтня 2002 року, коли він ознайомлювався
з матеріалами справи, здійснювалось у відповідності з національним законодавством та не порушувало вимоги пункту 1 статті 5
Конвенції.
106. Уряд зазначив, що тримання заявника під вартою з 1 листопада 2002 року до 19 червня 2003 року також здійснювалось у відповідності з національним законодавством.
107. Щодо законності тримання заявника під вартою з 19 до
24 травня 2004 року Уряд зазначив, що 11 травня 2004 року слідчий
звернувся до Верховного Суду України з клопотанням про продовження строку тримання заявника під вартою до 19 червня 2004 року,
оскільки він мав закінчитись 19 травня 2004 року. Однак 19 травня 2004 року досудове слідство в справі заявника було закінчено,
а справу передано до суду. З цього моменту саме суд відповідно до
національного законодавства повинен був вирішити питання щодо подальшого тримання заявника під вартою. 24 травня 2004 року Верховний Суд України продовжив строк тримання заявника під
вартою до 19 червня 2004 року.
108. Таким чином, Уряд вважав, що тримання заявника під вартою з 29 листопада 2001 року до 30 жовтня 2002 року, з 1 листопада
2002 року до 19 червня 2003 року та з 19 до 24 травня 2004 року відповідало національному законодавству та було законним у розумінні пункту 1 статті 5 Конвенції.
109. Заявник не погодився та послався на рішення у справах
«Єлоєв проти України» (Yeloyev v. Ukrainе), заява № 17283/02, від 6 листопада 2008 року, та «Доронін проти України» (Doronin v. Ukraine), заява № 16505/02, від 19 лютого 2009 року, в яких за подібних обставин
Суд визнав наявність порушення пункту 1 статті 5 Конвенції.
110. Суд повторює, що слово «законний» та словосполучення
«відповідно до процедури, встановленої законом» у пункті 1 статті 5 Конвенції за своєю суттю відсилають до національного законо-
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давства та встановлюють зобов’язання забезпечувати дотримання матеріально-правових і процесуальних норм законодавства.
Саме національні органи, передовсім суди, повинні тлумачити
і застосовувати національний закон, а Суд може перевірити, чи
було дотримано національний закон для цілей цього положення
Конвенції (див., серед інших джерел, рішення у справі «Ассанідзе проти Грузії» (Assanidze v. Georgia) [ВП], заява № 71503/01, п. 171,
ECHR 2004-II).
111. Хоча «законність» тримання під вартою за національним
законом є першорядним чинником, він не завжди є вирішальним.
На додаток до цього Суд має переконатись, що тримання під вартою протягом періоду, який розглядається, відповідало меті пунк
ту 1 статті 5 Конвенції, яка полягає в недопущенні свавільного позбавлення свободи. Суд також має з’ясувати, чи відповідає сам національний закон Конвенції включно із загальними принципами,
які викладені чи випливають з неї (див. рішення у справі «Вінтерверп проти Нідерландів» (Winterwerp v. the Netherlands), від 24 жовтня
1979 року, п. 45, Series A, № 33).
(a) Періоди з 29 листопада 2001 року до 30 жовтня 2002 року
та з 1 листопада 2002 року до 19 червня 2003 року
112. Суд зазначає, що тримання заявника під вартою протягом зазначених періодів не передбачалось жодними рішеннями.
Зокрема, за українським законодавством, чинним на той час, період ознайомлення з матеріалами справи (з 29 листопада 2001 року до 30 жовтня 2002 року) і період з моменту передання справи
для розгляду до суду та до повернення її до прокуратури (з 1 листопада 2002 року до 19 червня 2003 року) не включались до строку попереднього ув’язнення, передбаченого законом. Суд вже ви
знавав наявність порушення в подібних справах проти України
(див. вищезгадані рішення у справах «Єлоєв проти України» (Yeloyev
v. Ukraine), пп. 48–51, та «Доронін проти України» (Doronin v. Ukraine),
п. 58). У цій справі Суд не вбачає підстав для відступу від своєї позиції. Відповідно в цій справі також мало місце порушення пункту 1 статті 5 Конвенції щодо вказаних періодів тримання заявника
під вартою.
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(b) Період з 19 до 24 травня 2004 року
113. Суд також зазначає, що 18 травня 2004 року Верховний Суд
України відмовив у задоволенні подання про продовження строку
тримання заявника під вартою. Цей строк закінчився наступного
дня, але заявник залишався під вартою. Після скасування рішення
від 18 травня 2004 року питання щодо тримання заявника під вартою було вирішено рішенням від 24 травня 2004 року. Таким чином,
з 19 до 24 травня 2004 року не існувало рішення про тримання заявника під вартою. Навіть якщо припустити, що таке рішення не
вимагалося національним законодавством, оскільки згідно з твердженнями Уряду 19 травня 2004 року слідчі органи направили справу
заявника до суду для розгляду по суті, Суд, посилаючись на свої вищевикладені висновки, зазначає, що тримання заявника під вартою
в цей період з 19 до 24 травня 2004 року все ж не відповідало пункту 1
статті 5 Конвенції.
114. Таким чином, у цій справі мало місце порушення пункту 1
статті 5 Конвенції.

2. Пункт 3 статті 5 Конвенції
(a) Зауваження сторін
115. Уряд стверджував, що тримання заявника під вартою тривало з 9 червня 2001 року до 3 грудня 2004 року та, відповідно,
«тривалість тримання заявника під вартою, яка має бути взята до
уваги в цій справі, становить близько 2 років і 6 місяців» і не може
вважатись необґрунтованою. Уряд також вказав, що справа заявника була досить складною, здійснювалось розслідування 12 різних
злочинів, вчинених заявником разом із чотирма іншими особами.
При продовженні строків тримання заявника під вартою національні органи влади брали до уваги тяжкість злочинів, особистість
заявника та ризик того, що він може втекти чи переховуватися від
слідства, оскільки заявник вже мав судимість за вчинення тяжких
злочинів. Відповідно Уряд стверджував, що в цій справі не було
порушення вимоги «розумного строку», передбаченої пунктом 3
статті 5 Конвенції.
116. Заявник стверджував, що він залишався під вартою протягом більше трьох років і що, відповідно, в цій справі мало місце порушення пункту 3 статті 5 Конвенції.
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(b) Загальні принципи
117. Суд повторює, що подальше існування обґрунтованої підозри у вчиненні затриманою особою правопорушення є обов’язковою
і неодмінною умовою законності продовжуваного тримання її під
вартою. Але зі спливом певного часу ця умова перестає бути достатньою. У таких випадках Суд має встановити, чи продовжують
інші підстави, наведені судовими органами, виправдовувати позбавлення свободи. У випадку, коли такі підстави є «відповідними»
і «достатніми», Суд повинен також з’ясувати, чи виявили відповідні
національні органи «особливу ретельність» при здійсненні провадження (див. рішення у справі «Лабіта проти Італії» (Labita v. Italy)
[ВП], заява № 26772/95, пп. 152–153, ECHR 2000-IV).
118. Встановлення наявності особливих фактів, релевантних
підставам для продовжуваного тримання під вартою, є функцією
національних органів влади. Перекладання тягаря доведення в таких питаннях на затриману особу рівнозначне скасуванню положення статті 5 Конвенції, відповідно до якого тримання під вартою є винятковим відступом від права на свободу, допустимим
лише у вичерпно перерахованих і чітко визначених випадках (див.
рішення у справах «Рохліна проти Росії» (Rokhlina v. Russia), заява
№ 54071/00, п. 67, від 7 квітня 2005 року, та «Ілійков проти Болгарії»
(Ilijkov v. Bulgaria), заява № 33977/96, пп. 84–85, від 26 липня 2001 року). Національні суди повинні дослідити усі факти, що свідчать «за»
і «проти» існування реальної вимоги суспільного інтересу, що належно враховуючи принцип презумпції невинуватості, виправдовує відхід від принципу поваги до особистої свободи, і викласти ці
міркування у своїх рішеннях, якими вони відхиляють клопотання
про звільнення. Встановлення таких фактів та підміна національних органів влади, які вирішують питання щодо тримання заявника під вартою, не є завданням Суду. Суд визначає, чи є у справі порушення пункту 3 статті 5 Конвенції саме на підставі обґрунтування, викладеного у відповідних рішеннях судів, і фактів, зазначених
заявником у його скаргах (див. рішення у справі «Корчуганова проти
Росії» (Korchuganova v. Russia), заява № 75039/01, п. 72, від 8 червня
2006 року, та згадані вище рішення «Ілійков проти Болгарії», п. 86,
та «Лабіта проти Італії», п. 152).
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(c) Період, який має бути розглянуто
119. Суд зазначає, що період, який розглядається, розпочався
5 або 6 червня 2001 року, коли заявника було заарештовано, та закінчився 3 грудня 2004 року, коли апеляційний суд засудив його
та призначив йому покарання (див. рішення у справі «Б. проти Авст
рії» (B. v. Austria), від 28 березня 1990, п. 39, серія A № 175). Таким чином, тримання заявника під вартою тривало 3 роки і 6 місяців. Тривалість тримання заявника під вартою не є короткою в абсолютному
вираженні (див. для порівняння «Іловецький проти Польщі» (Ilowiecki
v. Poland), заява № 27504/95, п. 52, від 4 жовтня 2001 року).
120. Суд нагадує, що питання, чи є строк тримання під вартою «розумним», не може вирішуватися абстрактно. Питання, чи
є обґрунтування залишення особи, щодо якої порушено кримінальну справу, під вартою, має оцінюватись в кожній справі з урахуванням її конкретних обставин. Продовжуване тримання під
вартою може бути виправданим у тій чи іншій справі лише за наявності конкретних ознак справжньої вимоги суспільного інтересу, що незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважає принцип поваги до особистої свободи, передбачений статтею 5 Конвенції (див., серед інших джерел, рішення у справі «Кудла
проти Польщі» (Kudla v. Poland), [ВП], заява № 30210/96, пп. 110–111,
ECHR 2000-X).
(d) Аналіз Суду
121. Суд зазначає, що рішення державних органів щодо тримання заявника під вартою завжди обмежувалися простим перерахуванням підстав для такого тримання без жодного подальшого роз’яснення. Підстави, на які посилалися органи влади, значно
різнилися, і за відсутності будь-якого розширеного обґрунтування
неможливо сказати, чи були вони відповідними.
122. Пізніше в рішеннях від 18 грудня 2003 року та 16 березня
2004 року, винесених через два роки і шість місяців та два роки
і дев’ять місяців після затримання заявника, Верховний Суд України для обґрунтування подальшого тримання заявника під вартою
посилався лише на тяжкість висунутого щодо нього обвинувачення. Однак Суд неодноразово встановлював, що тяжкість обвинувачень сама по собі не може бути виправданням тривалих періодів
тримання під вартою (див. рішення у справах «Ольстовський проти

95

2010

Польщі» (Olstowski v. Poland), заява № 34052/96, п. 78, від 15 листопада 2001 року, та «Ілійков проти Болгарії» (Ilijkov v. Bulgaria), згадане
вище, п. 81).
123. Суд також зазначає, що суди не розглянули клопотання
захисника заявника щодо звільнення заявника за станом здоров’я
та що на жодному з етапів провадження національні державні органи не розглядали можливість застосування жодних альтернативних
триманню під вартою запобіжних заходів.
124. Насамкінець, Суд зазначає, що проблема тривалого тримання під вартою без жодних відповідних підстав і за обставин,
коли національні державні органи просто посилаються на тяжкість
обвинувачень, вже визнавалася Судом несумісною з вимогами пунк
ту 3 статті 5 Конвенції у низці справ проти України (див., серед останніх рішень, рішення у справах «Шалімов проти України» (Shalimov
v. Ukraine), заява № 20808/02, від 4 березня 2010 року, та «Фельдман
проти України» (Feldman v. Ukraine), заяви №№ 76556/01 і 38779/04,
від 8 квітня 2010 року).
125. Відповідно в цій справі мало місце порушення пункту 3
статті 5 Конвенції.
III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ СКАСУВАННЯМ РІШЕННЯ
ПРО ТРИМАННЯ ЗАЯВНИКА ПІД ВАРТОЮ
126. Заявник скаржився за пунктом 1 статті 6 Конвенції, що
процедура перегляду в порядку виключного провадження, за якою
прокурор оскаржив рішення Верховного Суду України від 18 травня
2004 року щодо відмови в продовженні строку тримання заявника
під вартою, була несумісною з принципом юридичної визначеності,
оскільки це рішення не підлягало оскарженню в ординарному порядку. У цьому контексті заявник також підкреслив, що клопотання
прокуратури про перегляд в порядку виключного провадження не
було надано ані йому, ані його захиснику та що вони не могли брати
участь в засіданні Верховного Суду України, в якому розглядалося
ініційоване прокурором подання. Він також скаржився, що перегляд
Верховним Судом рішення від 18 травня 2004 року засвідчив відсутність безсторонності.
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127. Суд зазначає, що своїм рішенням від 21 травня 2004 року
Верховний Суд України скасував своє попереднє рішення, яким він
відмовив у продовженні строку тримання заявника під вартою. Суд
вважає, що це рішення було постановлене в межах провадження,
в якому вирішувалося питання щодо законності тримання заявника
під вартою. Таким чином, ця скарга має бути розглянута за пунктом 1 статті 5 Конвенції.
128. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою в розумінні пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона
не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона має бути
визнана прийнятною.
129. Питання наслідків скасування рішення від 19 травня
2004 року є таким, що могло мати вплив на законність подальшого
тримання під вартою з тієї дати, оскільки це рішення усувало будьякі юридичні підстави, які б могли бути для тримання під вартою
з 19 до 24 травня 2004 року.
130. Однак, оскільки Суд вже встановив, що для тримання заявника під вартою протягом вказаного періоду підстав не було
(див. пункти 115–116), Суд вважає, що немає необхідності розглядати, чи було в цій справі окреме або ще одне порушення пункту 1
статті 5 Конвенції у зв’язку зі скасуванням в порядку виключного
провадження рішення про тримання заявника під вартою.
IV. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6
ТА СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ У ЗВ’ЯЗКУ
З ТРИВАЛІСТЮ ПРОВАДЖЕННЯ
131. Заявник також скаржився, що тривалість провадження у його кримінальній справі перевищувала «розумну» в розумінні пункту 1 статті 6 Конвенції тривалість і що він не мав ефективних засобів
юридичного захисту щодо цієї скарги, як це вимагається статтею 13
Конвенції.
132. Відповідні положення пункту 1 статті 6 Конвенції передбачають таке:
«Кожен має право на … розгляд його справи упродовж розумного
строку … судом, який … встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення…»
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A. Щодо прийнятності

133. Суд зазначає, що ці скарги не є явно необґрунтованими
в розумінні пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що
вони не є неприйнятними з будь-яких інших підстав. Отже, вони
мають бути визнані прийнятними.
B. Щодо суті

134. На думку Уряду, тривалість кримінального провадження
в справі заявника, яка становить менш, ніж 4 роки, не може вважатися «нерозумною» в розумінні пункту 1 статті 6 Конвенції.
135. Уряд зазначив, що справа заявника була складною, в межах
цієї справи вимагалося проведення розслідування дванадцяти різних злочинів та проведення численних судово-медичних експертиз.
У справі було четверо спів обвинувачених і десять потерпілих. Було допитано більше сорока свідків. Уряд також підкреслив, що тривалість провадження була спричинена тим, що заявник не зізнався
у вчиненні злочинів. На думку Уряду, при встановленні істини суд
мав діяти з особливою ретельністю, що виправдовувало тривалість
провадження.
136. Уряд зауважив, що відповідальність за деякі затримки
в провадженні не може бути покладена на державу. Зокрема, деякі
затримки були спричинені при ознайомленні заявника з матеріалами справи. Два рази судові засідання відкладалися у зв’язку з неявкою свідків і потерпілих, і п’ять разів — у зв’язку з неявкою захисників обвинуваченого. Зокрема, 11 жовтня 2004 року суд усунув від
участі у справі одного із захисників заявника у зв’язку з «неналежною поведінкою».
137. Таким чином, на думку Уряду, тривалість провадження
в цій справі була обґрунтованою, а деякі затримки були спричинені
складністю справи та поведінкою сторін.
138. Заявник вважав, що чотирирічна тривалість не була «розумною» в абсолютному вираженні. Його справа не була складною
та майже половина загального строку провадження була спричинена
поверненням справи на додаткове розслідування 9 грудня 2002 року. Крім того, він ознайомлювався з вісьмома томами кримінальної
справи протягом більш ніж одинадцять місяців, оскільки матеріали
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справи були надані у неналежному вигляді. Крім того, в той самий
час новий слідчий також ознайомлювався з матеріалами.
139. Суд зазначає, що відповідний період почався 5 або 6 червня
2001 року та тривав до 24 травня 2005 року, тобто його загальна тривалість складала 3 роки і 11 місяців.
140. Суд нагадує, що «розумність» тривалості провадження
повинна визначатись у світлі відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як складність справи і поведінка заявника
та відповідних органів влади (див., серед інших джерел, рішення у справі «Пеліс’є та Сассі проти Франції» (Pelissier and Sassi v.
France) [ВП], заява № 25444/94, п. 67, ECHR 1999-II). Важливість
вирішення справи для заявника також має бути взята до уваги.
У цьому контексті Суд зазначає, що заявник тримався під вартою
з червня 2001 року до 3 грудня 2004 року, що вимагало особливої
сумлінності від органів влади та судів щодо швидкого відправлення правосуддя (див. рішення у справі «Абдулла проти Нідерландів»
(Abdoella v. the Netherlands), від 25 листопада 1992 року, п. 24, серія A
№ 248A).
141. Однак Суд зазначає, що справа заявника була складною.
У справі було п’ять обвинувачених і вона стосувалася восьми різних епізодів розбою, вбивств, посягань на життя та деяких інших
злочинів, вчинених у 1998–2001 роках. Провадження відбувалось в судах трьох інстанцій, а також включало досудове слідство.
За відсутності будь-яких суттєвих періодів бездіяльності зі сторони
державних органів Суд вважає, що тривалість провадження у справі
заявника не може вважатися «нерозумною». Відповідно в цій справі
не було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції у зв’язку з тривалістю провадження у кримінальній справі заявника.

V. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
142. Насамкінець, заявник надав низку інших скарг за статтями 2, 3, 6, 13 і 14 Конвенції та статтею 2 Протоколу № 7 до Конвенції.
143. Суд розглянув ці скарги та вважає, що в світлі всіх наявних
матеріалів справи та настільки, наскільки вони охоплюються йо-
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го компетенцією, вони не виявляють жодних ознак порушень прав
і свобод, гарантованих Конвенцією.
144. Відповідно ця частина заяви має бути відхилена як явно необґрунтована згідно з пунктами 3 і 4 статті 35 Конвенції.
VI. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
145. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
A. Шкода

146. Заявник вимагав 50 000 євро відшкодування моральної
шкоди.
147. Уряд стверджував, що права заявника не були порушені, і,
відповідно, вимоги заявника повинні бути відхилені.
148. Суд присуджує заявнику 8000 євро відшкодування моральної шкоди.
B. Судові та інші витрати

149. Заявник також вимагав 4079 євро компенсації витрат, понесених ним під час провадження в національних судах, а також під
час провадження у Суді.
150. Уряд зазначив, що деякі із заявлених витрат не мали на
меті попередження чи усунення стверджуваних порушень Конвенції (зокрема, витрати на представництво заявника в кримінальному
провадженні). Уряд також стверджував, що деякі із заявлених ви
трат не підтверджувалися жодними документами чи квитанціями
та що оскільки Суд задовольнив клопотання заявника про надання
юридичної допомоги, його вимоги щодо компенсації судових витрат
повинні бути відхилені.
151. Відповідно до практики Суду заявник має право на компесацію судових витрат, якщо буде доведено, що такі витрати були
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фактичними і неминучими, а їх розмір — обґрунтованим. У справі,
що розглядається, Суд, беручи до уваги наявну в нього інформацію
та зазначені вище критерії, не присуджує компенсації вказаних
витрат.
С. Пеня

152. Суд вважає належним призначити пеню виходячи з розміру граничної позичкової ставки Європейського центрального банку,
плюс три відсоткових пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скарги за статтею 3 (адекватність медичної допомоги під час тримання під вартою), пунктами 1 і 3 статті 5, пунктом 1 статті 6 (тривалість провадження), статтею 13 (відсутність
ефективного засобу юридичного захисту щодо стверджуваної неадекватності медичної допомоги під час тримання під вартою та тривалості провадження) Конвенції прийнятними, а решту скарг у заяві — неприйнятними.
2. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення статті 3
Конвенції у зв’язку з відсутністю адекватної медичної допомоги під
час тримання під вартою.
3. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення пункту 1
статті 5 Конвенції.
4. Постановляє, що немає необхідності розглядати, чи було в цій
справі окреме або додаткове порушення пункту 1 статті 5 Конвенції
у зв’язку зі скасуванням рішення щодо питання тримання заявника
під вартою в порядку виключного провадження.
5. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення пункту 3
статті 5 Конвенції.
6. Постановляє, що у цій справі не було порушення пункту 1
статті 6 Конвенції у зв’язку з тривалістю провадження.
7. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення статті 13 Конвенції у зв’язку з відсутністю ефективних засобів юридичного захисту щодо оскаржуваної відсутності належної медичної допомоги.
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8. Постановляє, що у цій справі не було порушення статті 13 Конвенції у зв’язку з відсутністю ефективних засобів юридичного захисту щодо оскаржуваної тривалості провадження.
9. Постановляє, що:
(а) упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення стане остаточним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держававідповідач має виплатити заявнику 8000 (вісім тисяч) євро
відшкодування моральної шкоди з урахуванням будь-якого
податку, який може бути стягнуто із зазначеної суми; ця сума має бути конвертована в національну валюту державивідповідача за курсом на день здійснення платежу;
(b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на цю суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки
Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, плюс три відсоткові пункти.
10. Відхиляє решту вимог заявника стосовно справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 21 жовтня
2010 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «ХАРЧЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 40107/02)
Рішення
Страсбург
10 лютого 2011 року
ОСТАТОЧНЕ
10 травня 2011 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2
статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним ви
правленням.

У справі «Харченко проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. К. Юнґвірт,
п. П. Лоренцен, голова,		
п. М. Віллігер,			
пані І. Берро-Лефевр,
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пані М. Лазарова-Трайковська,
пані Г. Юдківська,
пані Ю. Лаффранк,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 18 січня 2011 року,
виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу розпочато за заявою (№ 40107/02), поданою проти України до Суду на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянином України Леонідом Петровичем Харченком (далі — заявник) 23 жовтня
2002 року.
2. Заявник, якому було надано юридичну допомогу, був представлений п. С. В. Захаровим, юристом, який практикує в місті Києві.
Уряд України (далі — Уряд) був представлений його Уповноваженим — п. Ю. Зайцевим з Міністерства юстиції.
3. 13 листопада 2006 року Суд оголосив заяву частково неприйнятною і вирішив повідомити Уряд про скарги стосовно умов тримання заявника під вартою та відсутності забезпечення його лікуванням і медичною допомогою (стаття 3), тривалості та законності
його продовжуваного тримання під вартою (пункт 1(с) і пункт 3 статті 5), відсутності можливості оскаржити незаконність і тривалість
тримання під вартою (пункт 4 статті 5), а також стосовно необґрунтованої тривалості кримінального провадження та відсутності ефективних засобів юридичного захисту у цьому зв’язку (пункт 1 статті 6
і стаття 13 Конвенції). Суд також вирішив розглядати заяву по суті
одночасно з питанням щодо її прийнятності (пункт 3 статті 29).

ФАКТИ
І. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
4. Заявник народився в 1958 році та проживає у м. Києві.
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А. Провадження у кримінальній справі заявника

5. 21 квітня 2000 року прокурор Ватутінського району м. Києва
(далі — прокурор Ватутінського району) порушив справу за фактом
розкрадання коштів підприємства Р. Спочатку заявник був свідком
у справі.
6. 4 квітня 2001 року прокурор Ватутінського району порушив
кримінальну справу за підозрою заявника в участі у вчиненні розкрадання.
7. 7 квітня 2001 року прокурор Ватутінського району санкціонував взяття заявника під варту, оскільки той підозрювався у вчиненні
злочину, що карається позбавленням волі.
8. 17 травня 2001 року слідчий порушив ще одну кримінальну справу за підозрою заявника в участі у вчиненні розкрадання
і об’єднав її з першою кримінальною справою щодо заявника.
9. 3 червня 2001 року той самий прокурор санкціонував продовження строку тримання заявника під вартою до 4 липня 2001 року.
10. Із 27 червня до 6 вересня 2001 року та 14 вересня 2001 року заявник і його захисник ознайомлювались з матеріалами кримінальної справи.
11. 14 вересня 2001 року заявникові було пред’явлено обвинувачення у вчиненні крадіжки.
12. 28 вересня 2001 року прокурор Ватутінського району затвердив обвинувальний висновок. Справу було направлено на розгляд
по суті до Ватутінського районного суду м. Києва (далі — Ватутін
ський суд).
13. 26 вересня 2001 року захисник заявника подав до Ватутінського суду клопотання про негайне звільнення заявника.
14. 5 жовтня 2001 року Ватутінський суд одержав матеріали
справи, і 12 жовтня 2001 року суддя Ватутінського суду К. провів попередній розгляд справи.
15. 15 жовтня 2001 року суддя К. виніс постанову про повернення кримінальної справи заявника на додаткове розслідування. Він
також відхилив клопотання заявника від 26 вересня 2001 року про
звільнення з-під варти, встановивши, що немає підстав для зміни
запобіжного заходу, застосування якого санкціоновано прокурором.
Зокрема, суд зазначив, що заявник тримається під вартою із 7 квітня 2001 року на підставі санкції прокурора з метою запобігання йо-
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го спробам ухилитися від слідства і від явки до суду, перешкодити
встановленню істини у кримінальній справі і продовжити злочинну
діяльність, а також для забезпечення виконання процесуальних рішень у справах, у яких закон передбачає покарання у вигляді позбавлення волі понад три роки. При цьому строк тримання заявника
під вартою встановлено не було.
16. 29 січня 2002 року Київський міський апеляційний суд
(далі — апеляційний суд) скасував постанову від 15 жовтня 2001 року
і повернув справу на розгляд по суті до Деснянського районного суду
м. Києва (колишній Ватутінський районний суд, а після адміністративно-територіальних змін у м. Києві — Деснянський суд).
17. 4 березня 2002 року Деснянський суд провів попередній розгляд справи. Суд розглянув клопотання заявника про звільнення під
заставу, але не знайшов підстав для його задоволення. Він також зазначив, що заявник тримається під вартою законно, оскільки триває
провадження в порушеній щодо нього кримінальній справі.
18. 11 березня 2002 року захисник заявника звернувся до Дес
нянського суду з клопотанням про звільнення заявника з-під варти.
Того самого дня клопотання було відхилено. Суд вирішив, що заявник може ухилятися від слідства і перешкоджати здійсненню правосуддя, а також що з огляду на його вік, стан здоров’я, сімейний
і матеріальний стан немає підстав для заміни тримання під вартою
іншим запобіжним заходом. 14 березня 2002 року суд відхилив аналогічне клопотання заявника, пославшись на ті самі підстави і додавши, що при цьому також враховано серйозність пред’явлених заявникові обвинувачень. 4 і 19 квітня 2002 року суд відхилив з таких
самих підстав ще два аналогічні клопотання заявника.
19. 29 квітня 2002 року Деснянський суд знову виніс постанову
про повернення справи на додаткове розслідування. Суд також залишив заявника під вартою, зазначивши без додаткових пояснень,
що немає підстав для зміни цього запобіжного заходу. При цьому
строк тримання заявника під вартою встановлено не було.
20. 23 липня 2002 року апеляційний суд скасував зазначену
постанову і повернув справу на новий розгляд по суті. Суд також
зазначив, що він не має законних підстав ухвалювати рішення щодо клопотання заявника про звільнення з-під варти, і зауважив,
що висновки суду першої інстанції з цього приводу є законними,
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обґрунтованими і відповідають матеріалам справи. Тому суд залишив запобіжний захід без змін.
21. У серпні 2002 року апеляційний суд вказав Деснянському суду на необхідність передати кримінальну справу на розгляд до Голосіївського районного суду м. Києва (далі — Голосіївський суд).
22. 28 серпня 2002 року Голосіївський суд призначив слухання
справи по суті на 13 вересня 2002 року.
23. 14 жовтня 2002 року суддею Ч. було продовжено розгляд
справи по суті та повідомлено захисника заявника про те, що суддя вирішила не повертати справу на додаткове розслідування. Суд
також відхилив клопотання заявника про звільнення з-під варти, по
славшись на те, що він може ухилятися від слідства та перешкоджати здійсненню правосуддя.
24. 17 жовтня 2002 року захисник заявника заявив відвід судді Ч.
25. 24 грудня 2002 року суддя Голосіївського суду Ч. вирішила
повернути справу на додаткове розслідування. Вона також вирішила, що немає підстав для зміни запобіжного заходу, обраного заявникові.
26. 13 березня 2003 року апеляційний суд скасував постанову
від 24 грудня 2002 року і повернув справу до Голосіївського суду для
розгляду по суті. Суд знову постановив залишити заявника під вартою, мотивуючи це тим, що йому пред’явлено обвинувачення у тяжких злочинах, які караються позбавленням волі.
27. 13 травня 2003 року Голосіївський суд виніс постанову про
повернення справи прокуророві Ватутінського району на додаткове
розслідування. Він також постановив залишити заявника під вартою, не навівши для цього конкретних підстав. Суд відмовив у задоволенні клопотання заявника про закриття справи.
28. 28 липня 2003 року Верховний Суд України залишив без руху
клопотання заявника про перегляд в порядку виключного провадження постанови про відмову в закритті справи, оскільки заявник
не дотримався процесуальних вимог.
29. 4 серпня 2003 року прокурор Деснянського району звільнив
заявника з-під варти. Заявник дав підписку про невиїзд.
30. 30 серпня 2003 року захисник заявника безуспішно звертався до прокуратури з клопотанням про застосування амністії до заявника з огляду на характер пред’явлених йому обвинувачень та незадовільний стан його здоров’я.
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31. 24 жовтня 2003 року розслідування зупинили, оскільки один
із обвинувачених перебував у розшуку.
32. 30 грудня 2003 року слідчий прокуратури Деснянського
району, залишивши лише два з пред’явлених заявникові обвинувачень, закрив кримінальну справу щодо нього в частині решти обвинувачень за недоведеністю його участі у вчиненні злочину. Кримінальну справу за обвинуваченнями, які залишились, було передано
до Деснянського районного управління ГУ МВС України в м. Києві.
33. 18 вересня 2004 року слідчий Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві закрив кримінальну справу за обвинуваченням заявника у решті обвинувачень за відсутністю доказів, які вказують на
наявність в його діях складу злочину, і порушив кримінальну справу за фактом вчинення злочинів невідомою особою. Очевидно, цю
постанову було помилково датовано 18 вересня 2003 року замість
18 вересня 2004 року. Наступного дня провадження у кримінальній
справі було зупинено у зв’язку з неможливістю встановлення особи,
підозрюваної у вчиненні злочину.
В. Умови тримання під вартою

34. З 20 квітня 2001 року до 4 серпня 2003 року заявник тримався
в Київському СІЗО № 13 — установі для тримання осіб під вартою,
в якій, за твердженнями заявника, були неналежні умови та незадовільне медичне лікування.
35. За інформацією Уряду, у зазначеній установі заявника тримали в таких камерах:
— камера № 30, площею 9 м 2, розрахована на трьох ув’яз
нених;
— камера № 64, площею 52,36 м2, розрахована на двадцять
ув’язнених;
— камера № 66, площею 53,07 м2, розрахована на двадцять одного ув’язненого;
— камера № 68, площею 61,19 м2, розрахована на двадцять чотири ув’язнених;
— камера № 72, площею 10,21 м2, розрахована на чотирьох
ув’язнених;
— камера № 76, площею 9,92 м2, розрахована на трьох ув’яз
нених;
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— камера № 116, площею 10 м2, розрахована на чотирьох ув’яз
нених;
— камера № 117, площею 9,96 м2, розрахована на трьох ув’яз
нених;
— камера № 128, площею 15,95 м2, розрахована на шістьох ув’яз
нених;
— камера № 195, площею 22,44 м2, розрахована на вісьмох ув’яз
нених;
— камера № 258, площею 23,38 м2, розрахована на п’ятьох ув’яз
нених;
— камера № 263, площею 24,9 м2, розрахована на шістьох ув’яз
нених;
— камера № 326, площею 12,9 м2, розрахована на п’ятьох ув’яз
нених;
— камера № 328, площею 12,9 м2, розрахована на п’ятьох ув’яз
нених;
— камера № 333, площею 12,9 м2, розрахована на вісьмох ув’яз
нених;
— камера № 336, площею 12,9 м2, розрахована на п’ятьох ув’яз
нених.
Усі камери були обладнані постійно функціонуючими системами подачі холодної води, мали природне і штучне освітлення, відокремлений туалет і вентиляцію. Кількість осіб, які трималися в камері, не перевищувала кількості наявних у ній місць.
36. За твердженням заявника, його не тримали в камерах
№№ 333 і 336. Камери №№ 64, 66 і 68 мали по 40 ліжок. У камері 72,
площа якої становила 9 кв. м, взимку було вогко і дуже холодно. У цій
камері він провів загалом близько 18 місяців. У камері 195, яка мала
дуже погану вентиляцію, він провів загалом близько шести місяців.
С. Медична допомога під час тримання під вартою

37. За інформацією Уряду, прибувши 20 квітня 2001 року до СІЗО,
заявник пройшов повний медичний огляд. Він не скаржився на стан
здоров’я, а у зв’язку з наявними у нього хронічними захворюваннями його було взято на диспансерний облік.
38. 16 листопада 2001 року, 24 квітня 2002 року і 15 квітня
2003 року заявник проходив регулярні медичні обстеження, вклю-
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чаючи рентгенівське. За результатами обстеження проблем з легенями виявлено не було.
39. Згідно з медичною довідкою, виданою 6 грудня 2001 року, заявник мав легку форму діабету і потребував спеціальної дієти, але
не лікування.
40. Згідно з медичною довідкою, виданою 10 липня 2002 року,
заявникові діагностували ішемічну хворобу серця, наявність стенокардії і діабету.
41. 15 січня 2003 року заявника оглянув кардіолог, який виявив
у нього ішемічну хворобу серця і стенокардію.
42. 27 січня 2003 року заявник попросив надати йому медичну
допомогу, поскаржившись на біль у грудях і запаморочення. За результатами медичного обстеження було вирішено помістити заявника в медичну частину СІЗО. З 28 січня 2003 року заявник перебував на
лікуванні в медичній частині СІЗО з діагнозом нейроциркуляторної
дистонії та шийного остеохондрозу. Заявникові призначали кілька
різних видів лікування. Раз на три дні його оглядав лікар-терапевт.
29 січня 2003 року він пройшов огляд у кардіолога, який встановив
відсутність у заявника проблем із серцем. 30 січня 2003 року заявника оглянув невропатолог. 11 березня 2003 року заявника виписали
з медичної частини СІЗО в задовільному стані здоров’я. Після цього
лікування і до звільнення з-під варти заявник не звертався до лікарів зі скаргами на проблеми зі здоров’ям.
43. Звільнившись, заявник пройшов курс лікування із 7 до
27 серпня 2003 року в лікарні № 15 м. Києва у зв’язку з аритмогенною
кардіоміопатією і миготливою аритмією.
ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
44. Згідно зі статтею 253 Кримінально-процесуального кодексу,
прийнявши рішення про призначення справи до судового розгляду,
суддя вирішує, зокрема, питання про зміну, скасування чи обрання
запобіжного заходу. Інші положення національного законодавства,
які мають стосунок до справи, стисло викладено в рішеннях Суду
по справах «Невмержицький проти України» (Nevmerzhitsky v. Ukraine,
№ 54825/00, пп. 53–61, ECHR 2005-II (витяги)) і «Шалімов проти України» (Shalimov v. Ukraine, № 20808/02, пп. 39–42, від 4 березня 2010 року).
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ПРАВо
І. РАМКИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ
45. У відповідь на зауваження Уряду заявник подав нові скарги
за статтею 3 Конвенції, стверджуючи, що умови тримання під вартою у відділі міліції до переведення його до СІЗО, а також умови
його тримання в будинку суду, коли проводились судові засідання, були незадовільними. Суд зазначає, що ці нові скарги, які були подані пізніше, не є уточненням первісних скарг заявника, стосовно яких сторони вже надали свої зауваження. Тому Суд вважає,
що зараз недоцільно розглядати ці питання окремо (див. рішення
у справі «Вітрук проти України» (Vitruk v. Ukraine), № 26127/03, п. 49,
від 16 вересня 2010 року).
ІІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
46. Заявник скаржився, що його було піддано нелюдському і такому, що принижує гідність, поводженню, оскільки його тримали
під вартою, незважаючи на наявність у нього низки хронічних захворювань. Крім того, він скаржився на умови тримання під вартою, а також на відсутність належного лікування та медичної допомоги під час ув’язнення, посилаючись на статтю 3 Конвенції, яка
передбачає:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».
А. Переповненість камер і побутові умови
тримання під вартою

1. Щодо прийнятності
47. Уряд доводив, що скарги заявника неконкретні й не містять
детальної інформації про умови ув’язнення. Уряд стверджував, що
умови тримання під вартою відповідали санітарним нормам, харчування було належним і не було випадків, коли в камерах перебувала
надмірна кількість ув’язнених.
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48. Заявник не погодився. Він скаржився на переповненість
камер, неналежну вентиляцію і неадекватне опалення в холодну
погоду.
49. Суд вважає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у значенні пункту 3(а) статті 35 Конвенції. Він також зазначає, що вона
не є неприйнятною з інших підстав. Отже, вона оголошується прийнятною.

2. Щодо суті
50. Суд зауважує, що згідно з його прецедентною практикою,
погане поводження підпадає під дію статті 3 Конвенції лише у разі,
якщо досягнуто певного мінімального рівня жорстокості. Оцінка такого мінімального рівня жорстокості є відносною; вона залежить від
усіх обставин справи, таких як тривалість поводження, його фізичні
та психічні наслідки, а в деяких випадках мають враховуватися також стать, вік і стан здоров’я потерпілого (див., серед інших джерел,
рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства» (Ireland v.
the United Kingdom), від 18 січня 1978 року, п. 162, серія А, № 25). Крім
того, вирішуючи, чи є поводження таким, що «принижує гідність»,
у розумінні статті 3, Суд братиме до уваги, чи було його метою
принизити і зневажити відповідну особу і чи його наслідки вплинули несприятливо на її особистість у спосіб, несумісний із гарантіями статті 3. Навіть відсутність такої мети не може переконливо
виключити констатацію порушення цього положення (див. рішення
у справах «Пірс проти Греції» (Peers v. Greece), № 28524/95, пп. 67–68
і 74, ЄСПЛ 2001-III, і «Валашинас проти Литви» (Valasinas v. Lithuania),
№ 44558/98, п. 101, ЄСПЛ 2001-VIII).
51. Суд послідовно наголоував, що йдеться про страждання
і приниження, рівень яких у будь-якому разі перевищує той рівень
страждань і приниження, який є невід’ємним складником певної
форми легітимного поводження чи покарання. Заходи, які позбавляють особу свободи, часто можуть містити такий складник. Зазначене положення покладає на державу обов’язок забезпечувати те, щоб
умови тримання особи під вартою відповідали принципу поваги до
людської гідності, щоб характер і спосіб застосування такого заходу
не піддавали її стресу чи випробуванням, інтенсивність яких перевищує той неминучий рівень страждань, що завжди є невід’ємним
складником тримання під вартою, і щоб з урахуванням практич-
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них вимог ув’язнення належним чином забезпечувалися охорона
здоров’я такої особи та її благополуччя (див. рішення у справі «Калашников проти Росії» (Kalashnikov v. Russia), № 47095/99, п. 95, ECHR
2002-VI).
52. У справі, що розглядається, сторони навели різні цифри щодо розміру житлової площі, яка надавалася для одного ув’язненого
під час тримання заявника під вартою в Київському СІЗО. Як свідчать дані Уряду, у більшій кількості камер, в яких тримали заявника,
на кожного ув’язненого в середньому припадало від 2,55 до 4,67 м2.
житлової площі. Але, за твердженням заявника, розмір житлової
площі під час його ув’язнення становив лише одну третину від названого Урядом.
53. Суд зазначає, що Уряд не надав доказів підтвердження свого розрахунку житлової площі на одного ув’язненого в Київському
СІЗО, незважаючи на наявність в його розпорядженні відповідної
інформації та доказів. У будь-якому разі, з точки зору усталеної
практики Суду з цього питання та відповідних стандартів Європейського комітету із запобігання катуванню і нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню і покаранню (їх наведено,
наприклад, у згаданому вище рішенні у справі Калашникова, п. 97,
та у справі «Мельник проти України» (Melnik v. Ukraine), № 72286/01,
п. 47, від 28 березня 2006 року), навіть цифри, наведені Урядом, свідчать про те, що заявника тримали в переповнених камерах.
54. Суд також зазначає, що Уряд нічим не підтвердив свої аргументи щодо належного функціонування вентиляційної системи.
За цих обставин Суд схильний віддати перевагу версії заявника
з цього питання (див. рішення у справі «Ахмет Озкан та інші проти
Туреччини» (Ahmet Ozkan and Others v. Turkey), № 21689/93, п. 426, від
6 квітня 2004 року). Отже, Суд визнає, що на додаток до переповненості камер, у яких заявника тримали протягом двох років, трьох
місяців і п’ятнадцяти днів, умови тримання його під вартою погіршувала і неналежна вентиляція. Це підтверджується також висновком, якого Суд дійшов у справі Коваля (див. рішення у справі «Коваль проти України» (Koval v. Ukraine), № 65550/01, п. 76, від 19 жовт
ня 2006 року) стосовно цієї самої установи досудового тримання
під вартою.
55. Наведені вище міркування Суд визнає достатніми для висновку про те, що побутові умови тримання заявника в Київському
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СІЗО № 13 становили таке, що принижує гідність, поводження на порушення статті 3 Конвенції.
В. Відсутність медичної допомоги для заявника

56. Уряд доводив, що медична допомога для заявника була адекватною. Він проходив регулярні медичні огляди, і на його скарги щодо стану здоров’я реагували належним чином.
57. Заявник вважав, що медична допомога була неналежною. Він
стверджував, що під час тримання під вартою у нього стався серцевий напад, але він не отримав ніякого лікування. Він також зазначив,
що в січні 2003 року кардіолог дав два суперечливі висновки щодо
його проблем із серцем (див. пункти 41 і 42 вище). Він також вважав,
що одну з медичних довідок було підроблено, оскільки біометричні
дані в ній були неправильними. Крім того, хоч адміністрація СІЗО
й госпіталізувала його, те, що у нього є проблеми із серцем, визнано не було. Заявник також вказав на той факт, що через незадовільні умови тримання під вартою він після свого звільнення проходив
стаціонарне лікування у зв’язку з хворобою серця.
58. Суд зазначає, що стаття 3 покладає на державу обов’язок
дбати про фізичне благополуччя осіб, яких позбавлено свободи.
Суд погоджується з тим, що якість медичної допомоги в закладах
охорони здоров’я пенітенціарних установ, можливо, не завжди такого ж рівня, як та, що надається в найкращих установах загального медичного обслуговування. Однак держава повинна забезпечити
належну охорону здоров’я та благополуччя осіб, узятих під варту,
зокрема, шляхом забезпечення їм необхідної медичної допомоги (див. рішення у справах «Кудла проти Польщі» (Kudla v. Poland)
[GC], № 30210/96, п. 94, ECHR 2000-XI, і «Гуртадо проти Швейцарії»
(Hurtado v. Switzerland) від 28 січня 1994 року, серія A, № 280-A).
59. Лише той факт, що ув’язненого оглянув лікар і призначив
певне лікування, не може автоматично привести до висновку, що
медична допомога була адекватною (див. рішення у справі «Гумматов проти Азербайджану» (Hummatov v. Azerbaijan), №№ 9852/03
і 13413/04, п. 116, від 29 листопада 2007 року). Органи влади повинні також забезпечити всебічний облік даних про стан здоров’я
ув’язненого та про лікування, яке він отримував під час тримання
його під вартою (див., наприклад, рішення у справі «Худобін проти
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Росії» (Chudobin v. Russia), № 59696/00, п. 83, ECHR 2006-XII (витяги)),
а також, коли цього вимагає медичний стан, забезпечити регулярний і систематичний нагляд поряд із комплексною стратегією
лікування, мета якої полягає не лише в реагуванні на симптоматичному рівні, а й у подоланні наявних в ув’язненого хвороб або
недопущенні їх загострення (див. згадане вище рішення у справі
Гумматова, пп. 109, 114; рішення у справах «Сарбан проти Молдови»
(Sarban v. Moldova), № 3456/05, п. 79, від 4 жовтня 2005 року, і «Попов проти Росії» (Popov v. Russia), № 26853/04, п. 211, від 13 липня
2006 року).
60. У справі, що розглядається, Суд зважає на те, що заявникові діагностували хворобу серця 15 січня 2003 року, а 28 січня
2003 року його госпіталізували у зв’язку з болем у грудях. Діагноз,
який йому встановили пізніше, не був пов’язаний із хворобою
серця. Суд не може визначати, котрий із зазначених діагнозів був
правильним і чи відповідали дійсності твердження заявника про
те, що органи влади не визнавали наявності у нього хвороби серця
під час його перебування в медичній частині СІЗО. Зважаючи на
ці обставини, Суд буде аналізувати, чи було лікування заявника
адекватним стану його здоров’я. У цьому зв’язку Суд зауважує, що
заявника помістили в медичну частину СІЗО наступного дня після
того, як він поскаржився на біль у грудях. Йому призначили лікування і його регулярно оглядав лікар. 11 березня 2003 року його
виписали в задовільному стані здоров’я, і до звільнення із СІЗО,
яке відбулося приблизно через п’ять місяців, він не звертався зі
скаргами на здоров’я. Цей останній факт заявник не заперечував.
Крім того, його госпіталізація в серпні 2003 року після звільнення з-під варти не видається такою, що мала будь-який причинний
зв’язок з лікуванням у січні — березні 2003 року. Його твердження
про те, що у нього стався серцевий напад, не підтверджено належною детальною інформацією, в тому числі не наведено дату, коли
це сталося. Нарешті, стан його здоров’я не видається настільки незадовільним, щоб його можна було вважати несумісним із триманням під вартою.
61. З огляду на викладене вище, Суд вважає, що ця частина заяви належним чином не викладена і не обґрунтована заявником
(див., mutatis mutandis, рішення у справі «Віслогузов проти України»
(Visloguzov v. Ukraine), № 32362/02, п. 49, від 20 травня 2010 року). То-
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му, відповідно до пунктів 3(а) і 4 статті 35 Конвенції вона підлягає
відхиленню як явно необґрунтована.
III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ
62. Заявник стверджував, що тримання його під вартою було незаконним і що його загальна тривалість була необґрунтованою. Він
посилався на пункт 1(с) і пункт 3 статті 5 Конвенції. Посилаючись на
пункт 1 статті 6 і статтю 13 Конвенції, заявник також скаржився на
відсутність ефективних засобів юридичного захисту стосовно його
скарг на тримання під вартою. Останню скаргу Суд вирішив дослідити за пунктом 4 статті 5 Конвенції. Відповідні положення статті 5
передбачають:
Стаття 5
«1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого
не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно
до процедури, встановленої законом:
...
c) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою допровадження її до компетентного судового органу за наявності
обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо
обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею
правопорушення чи її втечі після його вчинення;
...
3. Кожен, кого заарештовано або затримано згідно з положеннями
підпункту «с» пункту 1 цієї статті, має негайно постати перед суддею
чи іншою посадовою особою, якій закон надає право здійснювати
судову владу, і йому має бути забезпечено розгляд справи судом упродовж розумного строку або звільнення під час провадження. Таке
звільнення може бути обумовлене гарантіями з’явитися на судове
засідання.
4. Кожен, кого позбавлено свободи внаслідок арешту або тримання
під вартою, має право ініціювати провадження, в ході якого суд без
зволікання встановлює законність затримання і приймає рішення
про звільнення, якщо затримання є незаконним…»
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А. Щодо прийнятності

63. Суд вважає, що ці скарги не є явно необґрунтованими у значенні пункту 3(а) статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вони не
є неприйнятними з будь-яких інших підстав. Отже, вони оголошуються прийнятними.
В. Щодо суті

1. Пункт 1(с) статті 5
64. Заявник вважав його тримання під вартою незаконним.
65. Уряд доводив, що тримання заявника під вартою було законним. З самого початку заявника тримали під вартою на підставі
санкції прокурора. Прокурору надавалось таке повноваження за
вказаних обставин і вищезазначена процесуальна дія охоплювалася застереженням, яке Україна зробила стосовно пункту 1(с) статті 5
Конвенції згідно зі статтею 57 Конвенції з метою збереження чинної
на той час процедури затримання та взяття під варту до 29 червня
2001 року. Уряд також зазначив, що національні суди неодноразово перевіряли і підтверджували законність тримання заявника під
вартою. Уряд повідомив, що з огляду на те, що заявник не з’явився на
допит як свідок у справі ще до свого затримання, національні органи враховували ризик ухилення заявника від слідства і серйозність
пред’явлених йому обвинувачень.
66. Суд зазначає, що досудове ув’язнення заявника можна поділити на три періоди. Перший період, протягом якого заявника тримали під вартою на підставі відповідних санкцій прокурорів, тривав
з моменту затримання заявника 4 квітня до 4 липня 2001 року, коли
закінчився строк, на який в останній раз тримання під вартою було продовжено за санкцією прокурора (див. пункт 9 вище). Другий
період, протягом якого заявника тримали під вартою за відсутності
відповідного рішення, тривав із 4 липня до 15 жовтня 2001 року, коли суддя постановив обрати заявникові запобіжний захід у вигляді
тримання під вартою. Нарешті, третій період, протягом якого заявника тримали під вартою на підставі зазначеної вище постанови суду від 15 жовтня 2001 року та кількох наступних судових постанов,
тривав із 15 жовтня 2001 року до звільнення заявника з-під варти
4 серпня 2003 року.
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а) Законність тримання заявника під вартою
з 4 квітня до 4 липня 2001 року
67. Суд зазначає, що взяття заявника під варту з самого початку було санкціоноване прокурором Ватутінського району 7 квітня
2001 року. Ув’язнення за такою процедурою охоплювалось застереженням, яке Україна зробила стосовно пункту 1(с) статті 5 Конвенції згідно зі статтею 57 Конвенції з метою збереження чинної на той час процедури затримання і тримання під вартою до
29 червня 2001 року. Суд посилається на свої висновки у справі
Невмержицького стосовно того, що відповідно до застереження
Україна не мала обов’язку за Конвенцією гарантувати, що затримання таких осіб, як заявник, і взяття їх під варту здійснюватимуться на підставі відповідної постанови судді. Однак у згаданій
вище справі Суд також визнав, що застереження не поширюється
на випадки, коли йдеться про продовження строку тримання під
вартою (див. згадане вище рішення у справі «Невмержицький проти
України», пп. 112–114).
68. Відповідний прокурор один раз продовжив строк тримання
заявника під вартою на один місяць. Той самий прокурор 3 червня
2001 року дав санкцію на продовження строку тримання заявника
під вартою на період з 4 червня до 4 липня 2001 року.
69. Суд зазначає, що стосовно продовження строку тримання
заявника під вартою з 4 червня до 4 липня 2001 року жодне судове
рішення не ухвалювалося. Продовження строку тримання заявника під вартою було санкціоновано прокурором, який був стороною у справі і якого не можна в даному випадку вважати «незалежною посадовою особою, якій закон надає право здійснювати
судову владу» (див. рішення у справі «Меріт проти України» (Merit
v. Ukraine), № 66561/01, п. 63, від 30 березня 2004 року). Зважаючи
на ці обставини, Суд доходить висновку, що продовження строку
тримання заявника під вартою з 4 червня до 4 липня 2001 року
не було законним у значенні пункту 1(с) статті 5 Конвенції. Отже, немає необхідності розглядати питання про дотримання національного закону протягом частини зазначеного періоду, тобто
з 29 червня до 4 липня 2001 року, коли набрали чинності відповідні зміни до Кримінально-процесуального кодексу України (далі —
КПК України).
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b) Законність тримання заявника під вартою
з 4 липня до 15 жовтня 2001 року
70. Суд зазначає, що стаття 156 КПК України в редакції, чинній
на той час, не вимагала винесення рішення для обґрунтування тримання особи під вартою під час ознайомлення з матеріалами справи.
У справі, що розглядається, строк тримання заявника під вартою,
останнього разу продовжений за санкцією прокурора, сплив 4 липня 2001 року. З 4 липня до 15 жовтня 2001 року у період, коли він
ознайомлювався з матеріалами справи, а також коли слідчі органи
завершували підготовку обвинувального висновку і справа передавалась на розгляд суду, заявник залишався під вартою за відсутності
відповідного рішення щодо його ув’язнення.
71. У кількох справах Суд уже розглядав практику тримання обвинувачених під вартою виключно на підставі того, що обвинувальний висновок подано до суду першої інстанції, і визнав порушення пункту 1 статті 5 Конвенції. Суд уже наголошував, що практика
тримання обвинувачених під вартою без конкретного юридичного
підґрунтя або за відсутності чітких норм, які б регулювали такі питання, в результаті може призвести до позбавлення осіб свободи
протягом необмеженого часу без відповідного дозволу суду і, відповідно, є несумісною з принципом юридичної визначеності та принципом захисту від свавілля, які червоною ниткою проходять через
Конвенцію і принцип верховенства права (див. рішення у справі
«Єлоєв проти України» (Yeloyev v. Ukraine), № 17283/02, п. 50, від 6 листопада 2008 року).
72. Отже, тримання заявника під вартою у період з 4 липня до
15 жовтня 2001 року не було у відповідності до пункту 1 статті 5 Конвенції.
с) Законність тримання заявника під вартою
з 15 жовтня 2001 року до 4 серпня 2003 року
73. Суд також зауважує, що згідно зі статтею 253 КПК України
національний суд, віддаючи особу до суду, зобов’язаний вирішити питання про зміну, скасування чи обрання запобіжного заходу. Не вбачається, що від суду вимагається умотивовувати своє
рішення про подовження строку тримання обвинуваченого під
вартою та встановлювати строк, на який особа має залишатися
під вартою.
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74. Суд вважає, що відсутність чітко сформульованих положень,
які б визначали, чи можливо належним чином продовжити (якщо
так, то за яких умов) застосування на стадії судового слідства запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, обраного на визначений період на стадії досудового слідства, не відповідає критерію
«передбачуваності закону» для цілей пункту 1 статті 5 Конвенції.
Суд також повторює, що практика, яка виникла у зв’язку із законодавчою прогалиною і яка допускає можливість тримання особи під
вартою протягом необмеженого і непередбачуваного строку за обставин, коли таке тримання під вартою не передбачається ні конкретним положенням законодавства, ні судовим рішенням, сама по
собі суперечить принципу юридичної визначеності, який випливає
з Конвенції і який є одним з основних елементів верховенства права
(див. рішення у справах «Барановський проти Польщі» (Baranowski v.
Poland), № 28358/95, пп. 55–56, ECHR 2000-III, «Кавка проти Польщі»
(Kawka v. Poland), № 25874/94, п. 51, від 9 січня 2001 року, та «Фельдман
проти України» (Feldman v. Ukraine), №№ 76556/01 і 38779/04, п. 73, від
8 квітня 2010 року).
75. Суд зауважує, що хоча 15 жовтня 2001 року суд залишив без
змін обраний заявникові запобіжний захід у вигляді тримання під
вартою, він не встановив, на який строк продовжується ув’язнення
заявника, і не вмотивував свого рішення (див. пункт 15 вище). Через
це заявник залишився у стані невизначеності щодо підстав тримання його під вартою після зазначеної дати. У цьому зв’язку Суд повторює, що відсутність підстав в судових рішеннях щодо тримання під
вартою протягом тривалого часу не відповідає принципу захисту
від свавілля, закріпленому в пункті 1 статті 5 (див. рішення у справі
«Соловей і Зозуля проти України» (Solovey and Zozulya v. Ukraine),
№№ 40774/02 і 4048/03, п. 76, від 27 листопада 2008 року). Беручи до
уваги ці обставини, Суд вважає, що постанова Ватутінського суду
від 15 жовтня 2001 року не надала заявникові адекватний захист від
свавілля, який є невід’ємним елементом «законності» тримання під
вартою у значенні пункту 1 статті 5 Конвенції, і тому тримання заявника під вартою після 15 жовтня 2001 року так само не відповідало
пункту 1 статті 5 Конвенції.
76. Отже, мало місце порушення пункту 1 статті 5 Конвенції.
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2. Пункт 3 статті 5
77. Заявник вважав, що його досудове ув’язнення було нерозумно тривалим.
78. Уряд наполягав, що національні органи мали підстави для
тримання заявника під вартою, оскільки він підозрювався у вчиненні тяжкого злочину, неодноразово не з’являвся на виклик
слідчого і міг ухилятися від суду та перешкоджати слідству. Уряд
вважав, що національні органи проводили розслідування з належною сумлінністю, враховуючи складність справи та кількість
слідчих дій, які необхідно було провести. Уряд також вказував на
те, що два місяці і десять днів заявник тримався під вартою, оскільки протягом цього періоду він ознайомлювався з матеріалами справи.
79. Суд нагадує, що питання про те, чи є тривалість тримання
під вартою обґрунтованою, не можна вирішувати абстрактно. Воно має вирішуватися в кожній справі з урахуванням конкретних
обставин, підстав, якими національні органи мотивували свої рішення, та належно задокументованих фактів, на які посилався
заявник у своїх клопотаннях про звільнення з-під варти. Таке, що
продовжується, тримання під вартою може бути виправданим у тій
чи іншій справі лише за наявності специфічних ознак того, що цього вимагають істинні вимоги публічного інтересу, які, незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважують правило
поваги до особистої свободи (див., серед інших джерел, рішення у справі «Лабіта проти Італії» (Labita v. Italy), [GC], № 26772/95,
п. 153, ЄСПЛ 2000-IV).
80. Суд зазначає, що досудове ув’язнення заявника тривало два
роки і чотири місяці. Він зауважує, що у першій постанові про взяття
заявника під варту вказувалося на серйозність обвинувачень стосовно заявника та на ризик його ухилення від слідства. Надалі прокурори і суди, продовжуючи строк тримання заявника під вартою, не
наводили підстави своїх рішень, а лише посилалися на відповідність
раніше обраного запобіжного заходу. Проте згідно з пунктом 3 статті 5 після спливу певного часу саме тільки існування обґрунтованої
підозри перестає бути підставою для позбавлення свободи і судові
органи зобов’язані навести інші підстави для продовжуваного тримання під вартою. До того ж такі підстави мають бути чітко зазначені
національними судами (див. згадане вище рішення у справі «Єлоєв
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проти України», п. 60). Однак у справі, що розглядається, таких підстав суди не наводили. Крім того, національні органи жодного разу
не розглядали можливість обрання іншого запобіжного заходу, альтернативного триманню під вартою.
81. Наведені вище міркування Суд вважає достатніми для
висновку про те, що мало місце порушення пункту 3 статті 5 Конвенції.

3. Пункт 4 статті 5
82. Заявник скаржився на відсутність перегляду питання щодо
тримання під вартою під час судового розгляду.
83. Уряд повідомив, що клопотання заявника про звільнення
з-під варти були розглянуті 12 жовтня 2001 року, 29 січня, 28 лютого, 4, 11 і 14 березня, 19 і 29 квітня, 23 липня, 14 жовтня і 24 грудня
2002 року, а також 13 березня 2003 року. Беручи до уваги серйозність
обвинувачень та ризик ухилення від слідства, національні суди відмовляли в задоволенні цих клопотань. Уряд зазначив, що безуспішність спроб заявника домогтися свого звільнення не означає, що ці
національні засоби юридичного захисту неефективні. Уряд вважав,
що заявник та його захисник мали можливість оскаржити законність
тримання заявника під вартою і скористалися нею. Уряд дійшов ви
сновку, що порушення пункту 4 статті 5 не було.
84. Суд нагадує, що пункт 4 статті 5 Конвенції передбачає право осіб, яких затримано або взято під варту, на перегляд процесуальних і матеріально-правових умов, які з точки зору Конвенції
є суттєвими для забезпечення «законності» позбавлення їх свободи. Це означає, що компетентний суд має перевірити не лише
дотримання процесуальних вимог національного законодавства,
а й обґрунтованість підозри, на підставі якої здійснено затримання, та легітимність мети, з якою особу затримано і потім узято під
варту (див. рішення у справі «Буткявічюс проти Литви» (Butkevicius
v. Lithuania), № 48297/99, п. 43, ЄСПЛ 2002-II (витяги)).
85. Суд зазначає, що, як свідчать обставини справи, яка розглядається, питання законності тримання заявника під вартою
неодноразово розглядалось національними судами. Проте судові
рішення щодо тримання заявника під вартою не повністю задовольняють вимоги пункту 4 статті 5. Відповідні рішення для тримання заявника під вартою повторювали типовий набір підстав
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без дослідження їх належності у світлі обставин конкретної ситуації заявника (див., mutatis mutandis, рішення у справі «Белевітський
проти Росії» (Belevitskiy v. Russia), № 72967/01, пп. 111–112, від 1 березня 2007 року).
86. Суд далі зазначає, що клопотання заявника від 26 вересня
2001 року про звільнення з-під варти було розглянуте судом лише
15 жовтня 2001 року, що не відповідає вимозі судового розгляду без
зволікань. Як свідчать матеріали справи, зазначене клопотання було
подано ще до того, як матеріали кримінальної справи були передані
до суду. Матеріали справи передавалися до суду протягом дев’яти
днів. Суду знадобилося сім днів, щоб провести попередній розгляд
справи, і ще три дні — щоб прийняти рішення щодо клопотання заявника (див. пункти 13–15 вище). Видається, що швидкість розгляду питання законності тримання заявника під вартою залежала від
дати судового засідання в його справі, що за обставин цієї справи
було на шкоду інтересам заявника і є проблемою, яка постійно виявляється у справах проти України (див., mutatis mutandis, рішення
у справі «Сергій Волосюк проти України» (Sergey Volosyuk v. Ukraine),
№ 1291/03, п. 57, від 12 березня 2009 року) через відсутність чітких
і передбачуваних положень, які б на стадії судового розгляду забезпечували процедуру, сумісну з вимогами пункту 4 статті 5 Конвенції
під час стадії судового розгляду (див. рішення у справі «Молодорич
проти України» (Molodorych v. Ukraine), № 2161/02, п. 108, від 28 жовтня
2010 року, не остаточне).
87. Тому Суд вважає, що мало місце порушення пункту 4 статті 5
Конвенції.

IV. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6
ТА СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ
88. Посилаючись на пункт 1 статті 6, заявник скаржився на необґрунтовану тривалість провадження в його кримінальній справі,
а також на відсутність у нього ефективних засобів юридичного захисту щодо цієї тривалості, що суперечить статті 13 Конвенції. Відповідні положення цих статей передбачають:
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Пункт 1 статті 6
«Кожен має право на справедливий … розгляд його справи ... судом,
…, який ... встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти
нього кримінального обвинувачення…»

Стаття 13
«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які
здійснювали свої офіційні повноваження».

89. Уряд не погодився з цими твердженнями. Він зазначив, що
провадження у справі було закінчено 30 грудня 2003 року.
90. Заявник стверджував, що згідно з останньою інформацією,
яку він одержав у травні 2007 року, провадження у кримінальній
справі на той момент ще тривало.
91. Суд зазначає, що провадження у кримінальній справі щодо
розкрадання майна було розпочато 21 квітня 2000 року і, як видається, у вересні 2004 року його було зупинено на невизначений строк.
Однак Суд зауважує, що заявник був підозрюваним у зазначеній
вище справі, починаючи з 4 квітня 2001 року. 30 грудня 2003 року
і 18 вересня 2004 року кримінальні справи, які було порушено саме
за обвинуваченням заявника, було закрито з реабілітуючих підстав
і подальше провадження здійснювалося у справі щодо невстановленої особи. Суд не переконаний в тому, що подальше провадження
у справі мало якийсь стосунок до прав заявника за статтею 6 Конвенції після 18 вересня 2004 року. Тому Суд вважає, що розгляду підлягає період, який тривав з 4 квітня 2001 року і закінчився щонайпізніше 18 вересня 2004 року. Отже, його тривалість становила три
роки, п’ять місяців і шістнадцять днів, протягом яких проводилось
слідство в суді однієї інстанції.
92. Суд повторює, що, оцінюючи розумність тривалості відповідного провадження, необхідно враховувати конкретні обставини справи та критерії, які Суд визначив у своїй практиці, зокрема складність справи і поведінку заявника та відповідних державних органів, а також значущість провадження для заявника (див.,
наприклад, рішення у справі «Кудла проти Польщі» (Kudla v. Poland),
[GC], № 30210/96, п. 124, ECHR 2000-XI).
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93. Суд зазначає, що протягом провадження, що розглядається, справу кілька разів повертали на додаткове розслідування.
Водночас і справа, і апеляційні скарги заявника розглядалися
в усіх національних судах без зволікань, які могли б становити
порушення вимоги «розумного строку», встановленої пунктом 1
статті 6 Конвенції.
94. Взявши до уваги всі обставини, Суд доходить висновку, що
у цій справі загальна тривалість провадження не була надмірною
і її не можна вважати нерозумною (див., наприклад, ухвалу у справі
«Шавров проти України» (Shavrov v. Ukraine), № 11098/03, від 11 березня 2008 року, та згадане вище рішення у справі «Соловей і Зозуля проти України», пп. 89–90).
95. Отже, ця скарга за пунктом 1 статті 6 є явно необґрунтованою. За відсутності небезпідставної скарги за статтею 6 Конвенції
від Суду не вимагається з’ясування, чи існували ефективні засоби
юридичного захисту щодо згаданих вище скарг, як цього вимагає
стаття 13. Отже, ця частина заяви відхиляється відповідно до пунктів 3(а) і 4 статті 35 Конвенції.
V. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 46 КОНВЕНЦІЇ
96. Перед тим як розглянути вимоги стосовно справедливої сатисфакції, подані заявником на підставі статті 41 Конвенції, Суд,
з огляду на обставини справи, вважає за необхідне визначити, які
наслідки для держави-відповідача можуть випливати із статті 46
Конвенції. Стаття 46 Конвенції передбачає:
«1. Високі Договірні Сторони зобов’язуються виконувати остаточні
рішення Суду в будь-яких справах, у яких вони є сторонами.
2. Остаточне рішення Суду передається Комітетові Міністрів, який
здійснює нагляд за його виконанням».

97. Суд повторює, що стаття 46 Конвенції — у світлі її тлумачення в контексті статті 1 — покладає на державу-відповідача
юридичний обов’язок вжити під наглядом Комітету Міністрів відповідних заходів загального та/або індивідуального характеру для
забезпечення права заявника, порушення якого було констатоване
Судом. Таких заходів держава-відповідач повинна вжити і стосов-
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но інших осіб, ситуація яких аналогічна ситуації заявника, а саме
усунути проблеми, які призвели до таких висновків Суду (див. рішення у справах «Скоццарі та Джюнта проти Італії» (Scozzari &
Giunta v. Italy) [GC], №№ 39221/98 і 41963/98, п. 249, ECHR 2000-VIII,
«Крістіна Ґудвін проти Сполученого Королівства» (Christine Goodwin v.
the United Kingdom) [GC], № 28957/95, п. 120, ECHR 2002-VI, «Лукенда
проти Словенії» (Lukenda v. Slovenia), № 23032/02, п. 94, ECHR 2005-X,
та «S. і Марпер проти Сполученого Королівства» (S. and Marper v. the
United Kingdom) [GC], №№ 30562/04 і 30566/04, п. 134, ECHR 2008-...).
На цьому обов’язку постійно наголошує Комітет Міністрів, здійснюючи нагляд за виконанням рішень Суду (див., наприклад, резолюції ResDH(97)336, IntResDH(99)434, IntResDH(2001)65 і ResDH(2006)1).
В принципі Суд не зобов’язаний визначати, які саме заходи для
виправлення ситуації доцільно вжити державі, аби виконати свої
зобов’язання за статтею 46 Конвенції. Проте Суд зацікавлений у тому, щоб сприяти швидкому та ефективному усуненню недоліку, виявленого в національній системі захисту прав людини (див. рішення
у справі «Дриза проти Албанії» (Driza v. Albania), № 33771/02, п. 125,
ECHR 2007-XII (витяги)).
98. У справі, що розглядається, Суд констатував порушення
статті 5 Конвенції, які можна визначити як такі, що постійно констатуються Судом у справах проти України. Хоча завдяки змінам у законодавстві дві з проблем, виявлених у цій справі (взяття під варту
та продовження строку тримання під вартою за санкцією прокурора,
а також неврахування періоду ознайомлення з матеріалами справи
у строк досудового ув’язнення), вже не виникають у справах стосовно досудового ув’язнення в Україні, проте інші проблеми досі мають
місце. Тому Суд постійно констатує порушення пункту 1(с) статті 5
Конвенції щодо періодів, протягом яких тримання під вартою здійснювалося без відповідного судового рішення, особливо протягом
періоду після закінчення слідства та до початку судового розгляду, а також щодо судових рішень, винесених на стадії судового розгляду, які не містять визначених строків подальшого тримання під
вартою, таким чином залишаючи без змін такий запобіжний захід,
а не продовжуючи строк його застосування, що суперечить вимогам
статті 5 (див., серед багатьох інших джерел, згадане вище рішення
у справі Єлоєва, пп. 49–55). Видається, що обидві проблеми мають
місце в зв’язку з законодавчою прогалиною.
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99. Крім того, Суд часто констатує порушення пункту 3 статті 5
Конвенції у зв’язку з тим, що, навіть коли йдеться про тривалі строки тримання під вартою, національні суди часто обґрунтовують
продовження строку тримання під вартою однаковими підставами
протягом всього періоду ув’язнення, якщо взагалі роблять це, тоді
як згідно з пунктом 3 статті 5 після спливу певного часу подальше
існування обґрунтованої підозри перестає само по собі бути підставою для позбавлення свободи, а суди зобов’язані обґрунтовувати
рішення про продовження тримання під вартою іншими підставами, які мають бути чітко вказані (див., серед багатьох інших джерел, згадане вище рішення у справі Єлоєва, пп. 59–61, та рішення
у справі «Свершов проти України» (Svershov v. Ukraine), № 35231/02,
пп. 63–65, від 27 листопада 2008 року). Суд не може рекомендувати, які конкретні заходи слід вжити у зв’язку з цим, але зазначає,
що національні органи влади повинні розв’язати цю проблему, щоб
не допустити подальшого надходження аналогічних скарг за цим
пунктом статті.
100. Стосовно права на розгляд питання законності тримання
під вартою, що гарантується пунктом 4 статті 5, Суд зазначає, що
в цій справі та інших подібних справах, які розглядалися раніше, він
стикнувся з проблемою відсутності адекватного реагування з боку
національних судів на аргументи заявників про необхідність звільнення їх з-під варти. Незважаючи на існування національних судів,
компетентних вирішувати такі питання і ухвалювати рішення про
звільнення з-під варти, без чіткої процедури розгляду питання законності тримання під вартою суди часто залишаються теоретичним, а не практичним засобом для цілей пункту 4 статті 5 (див. згадане вище рішення у справі «Молодорич проти України» (Molodorych
v. Ukraine), п. 108, не остаточне). Крім того, вбачається, що забезпеченню невідкладності розгляду питання законності тримання під
вартою заважає те, що такий розгляд пов’язаний з іншими процесуальними заходами, що вживаються у кримінальній справі заявника
протягом розслідування і судового розгляду справи, хоча такі процесуальні заходи не обов’язково можуть збігатися з необхідністю без
зволікання і з розумною періодичністю вирішувати питання про подальше тримання заявника під вартою (див., серед багатьох інших
джерел, згадані вище рішення у справах Свершова, пп. 70–72, і Сергія Волосюка, пп. 52–59). Нарешті, чинне законодавство не захищає
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заявників від свавілля, коли, як це мало місце у справі Єлоєва, національний суд відмовляється повторно дослідити обґрунтованість
тримання заявника під вартою, посилаючись на те, що раніше він
уже неодноразово вирішував питання щодо законності тримання
під вартою, тим самим позбавляючи заявника права, гарантованого
пунктом 4 статті 5, на розгляд питання законності його ув’язнення
(див. згадане вище рішення у справі «Єлоєв проти України», п. 65). Суд
вважає, що національні органи повинні розв’язати ці проблеми, щоб
не допустити подальших повторюваних скарг щодо цього питання.
101. У своїй практиці Суд при виявленні недоліку в національній правовій системі вказує на джерело відповідної проблеми, щоб
допомогти Договірним державам у пошуку належного її вирішення,
а Комітетові Міністрів — у здійсненні нагляду за виконанням рішень
(див., наприклад, рішення у справі «Марія Віолета Лазареску проти
Румунії» (Maria Violeta Lazarescu v. Romania), № 10636/06, п. 27, від
23 лютого 2010 року, згадане вище рішення у справі Дризи, пп. 122–
126, та рішення у справі «Урпер та інші проти Туреччини» (Urper and
Others v. Turkey), №№ 14526/07, 14747/07, 15022/07, 15737/07, 36137/07,
47245/07, 50371/07, 50372/07 і 54637/07, пп. 51 і 52, від 20 жовтня
2009 року). Беручи до уваги системний характер проблеми, яку виявлено в цій справі, Суд наголошує, що слід невідкладно запровадити конкретні реформи в законодавстві та адміністративній практиці
України для їх узгодження із висновками Суду, викладеними у цьому рішенні, щоб забезпечити відповідність такого законодавства та
практики вимогам статті 5. Суд залишає за державою під наглядом
Комітету Міністрів право визначити, який саме спосіб розв’язання
цих проблем був би найдоцільнішим, і пропонує Урядові подати
план заходів, розроблений у цьому зв’язку, не пізніше шести місяців
від дня, коли це рішення набуде статусу остаточного.
VI. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
102. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
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A. Шкода

103. Заявник стверджував, що він зазнав моральної шкоди, але
не вказав суми відшкодування. Він залишив це питання на розсуд
Суду.
104. Уряд зазначив, що вимога відшкодування шкоди має бути
конкретною і підтверджуватись відповідними документами.
105. Суд вважає, що заявник мав зазнати певної моральної шкоди. Керуючись принципом справедливості, Суд призначає йому відшкодування у розмірі 20 000 євро.
B. Судові та інші витрати

106. Заявник не вимагав компенсації витрат. Тому Суд нічого не
присуджує.
C. Пеня

107. Суд вважає, що пеня в разі несвоєчасної виплати має визначатися на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку плюс три відсоткові пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує прийнятною скаргу за статтею 3 стосовно умов тримання заявника під вартою, а також його скарги за пунктом 1(с) та
пунктами 3 і 4 статті 5, а решту скарг у заяві — неприйнятними.
2. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення статті 3
Конвенції у зв’язку з побутовими умовами тримання в Київському
СІЗО.
3. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення пункту 1
статті 5 Конвенції.
4. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення пункту 3
статті 5 Конвенції.
5. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення пункту 4
статті 5 Конвенції.
6. Постановляє, що:
а) упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення стане остаточним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-
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відповідач має виплатити заявнику 20 000 (двадцять тисяч)
євро відшкодування моральної шкоди з урахуванням будьякого податку, який може бути стягнуто із зазначеної суми;
ця сума має бути конвертована в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на цю суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки
Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, плюс три відсоткові пункти.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 10 лютого
2011 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
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Ошурко проти України

CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «ОШУРКО ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 33108/05)
Рішення
Страсбург
8 вересня 2011 року
ОСТАТОЧНЕ
8 грудня 2011 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2
статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним ви
правленням.

У справі «Ошурко проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. К. Юнґвірт,
п. Д. Шпільманн, голова,			
пані Е. Фура-Сандстрем,			
п. М. Віллігер,
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пані І. Берро-Лефевр,		
пані Е. Пауер-Форд,
пані Г. Юдківська,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 28 червня 2011 року,
виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за заявою (№ 33108/05), поданою до
Суду проти України відповідно до статті 34 Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянином України паном Олегом Івановичем Ошурком (далі — заявник)
17 серпня 2005 року.
2. Заявника представляли його матір пані В. Третьякова та в подальшому п. В. Скиба, який проживає у м. Донецьку. Уряд України
(далі — Уряд) представляла його Уповноважений — пані В. Лутков
ська з Міністерства юстиції України.
3. 26 червня 2008 року Голова п’ятої секції вирішив повідомити
про скаргу. Відповідно до пункту 1 статті 29 Конвенції було вирішено розглядати питання щодо прийнятності та суті заяви одночасно.

ФАКТИ
І. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
4. Заявник, пан Олег Іванович Ошурко, 1969 року народження,
є громадянином України та проживає в м. Красноармійську (Донецька область).
5. У 1997 році в результаті нещасного випадку заявник втратив
зір на праве око.
A. Арешт та досудове ув’язнення заявника

6. 23 та 24 січня 2003 року у зв’язку з підозрами щодо своєї жінки
заявник посварився з Ч. та завдав йому тілесних ушкоджень, що ви-
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явились смертельними, і 25 січня 2003 року Ч. помер. У той же день
заявника було затримано в рамках кримінального провадження.
28 січня 2003 року суддя Димитровського міського суду Донецької
області постановив обрати заявнику запобіжний захід у виді взяття
під варту. У невизначену дату заявника було поміщено до ізолятора тимчасового тримання Красноармійського МВ ГУМВС Донецької
області. 12 квітня 2003 року заявника було поміщено до камери № 7,
в якій тримались К., колишній боксер Д., відомий під прізвиськом
«Дач», та неодноразово засуджений І., відомий під прізвиськом «Сова», опійний наркоман, який страждав на туберкульоз та психопатію
збудливого типу.
B. Події в ніч з 12 на 13 квітня 2003 року

7. З 19.00 год. 12 квітня 2003 року до 01.00 год. 13 квітня 2003 року
заявника жорстоко били «Сова» та «Дач». Заявник отримав численні
тяжкі тілесні ушкодження. Заявник стверджує, що він кричав через
відкрите вікно в дверях камери та стукав в них близько трьох хвилин,
щоб привернути увагу охоронців. Проте, охоронці не відреагували
на його заклики. У цей час заявник почув імена працівників міліції,
які чергували: Льоня та Сергій, які в подальшому були ідентифіковані як працівники міліції Ч. та П. Пізніше особи, які тримались під
вартою в тому ж ізоляторі та були допитані в рамках кримінального
провадження, підтвердили, що вони чули звук ударів, крики заявника та його заклики про допомогу (див. нижче пункт 43).
8. «Сова», побивши заявника, змусив його написати лист матері
з наступним змістом: «Мамо, у мене виникли великі проблеми і для
того, щоб вони зникли, необхідно, щоб ти передала М. тисячу доларів
США». Заявник, нічого не бачачи, намагався десятки разів написати
цей лист і весь цей час «Дач» бив його емальованим кухлем по голові
(металевий стакан). Коли нарешті К. встав зі свого ліжка та допоміг
заявнику написати лист, «Сова» та «Дач» припинили його бити.
9. Заявник, нічого не бачачи, ліг на дерев’яний настил. Вранці
заявник попросив викликати йому швидку допомогу. «Сова» запевнив заявника, що швидку допомогу вже викликано, лист розірвано
і якщо його будуть питати щодо його тілесних ушкоджень, він має
сказати, що він поранив око в результаті падіння з настилу. Заявник мав численні тяжкі тілесні ушкодження, зокрема, ушкодження

135

2011

очей, гематоми на потилиці та грудній клітині, проникаюче поранення лівого ока, крововилив у праве око, перелом носа і двох лівих
ребер, забиту рану лівої підочноямкової області та струс головного мозку.
C. Медичне лікування заявника

10. О 08.00 год. 13 квітня 2003 року чергові працівники міліції
Ів. та К. заступили на чергування до відділу, де тримались заявник
та його співкамерники.
11. Після обіду того ж дня заявника оглянув лікар швидкої допомоги, який рекомендував направити його до лікарні. Заявника було
допроваджено до лікарні, але після огляду лікарем-офтальмологом
його не було госпіталізовано, а доставлено назад до тієї ж камери
з його нападниками. Близько 10.00 год. 14 квітня 2003 року заявника було доставлено на допит і близько 11.00 год. його ще раз оглянув лікар, який знову підтвердив необхідність його негайної госпіталізації. Незважаючи на рекомендації лікаря, працівники міліції,
посилаючись на відсутність пального для доставлення заявника до
лікарні, допровадили його до ізолятора тимчасового тримання. Заявника було звільнено близько 22.00 год. після відібрання у нього
підписки про невиїзд.
12. Близько півночі того ж вечора батьки заявника довезли його
на таксі до лікарні, з якої він вийшов 6 травня 2003 року.
13. Заявник втратив зір на обидва ока. За результатами медико-соціальної експертизи від 17 червня 2003 року № 1531 йому було
встановлено першу групу інвалідності. У висновку було вказано «загальне захворювання» як причину цієї інвалідності. За твердженнями заявника, непоправні наслідки для його здатності бачити були
спричинені, головним чином, відсутністю обов’язкового медичного
втручання.
D. Засудження та подальше тримання заявника
під вартою

14. На стадії досудового слідства у справі щодо смерті Ч. обвинувачення було змінено. Обвинувачення полягало у завданні не лише
легких тілесних ушкоджень, але також тяжких.
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15. 13 лютого 2004 року Димитровський міський суд Донецької області визнав заявника винним у заподіянні легких та тяжких
тілесних ушкоджень та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на сім років.
16. Заявник подав касаційну скаргу, вважаючи, що суд першої
інстанції повинен був взяти до уваги його інвалідність та прийняти
рішення про звільнення його від відбування покарання.
Мати заявника звернулась з апеляцією від його імені як законний представник інваліда, а не як захисник. 23 квітня 2004 року суддя апеляційного суду Донецької області відмовив в прийнятті цієї
скарги до розгляду у зв’язку з тим, що чинним законодавством не
передбачено інститут законного представника дорослих осіб. 21 вересня 2004 року Верховний Суд України відмовив у задоволенні касаційної скарги заявника. 27 вересня 2004 року матері заявника було
надіслано копію його рішення. 23 листопада 2006 року суд повідомив заявника про відмову в задоволенні клопотання про перегляд
його справи в порядку виключного провадження.
17. У червні 2004 року заявника було поміщено до Софіївської
виправної колонії № 45 Дніпропетровської області, яка є спеціалізованою установою для відбування покарання засудженими, які
є інвалідами. У жовтні 2004 року з метою вирішення питання щодо можливості звільнення заявника від подальшого відбування
покарання у зв’язку з хворобою його було направлено до офтальмологічного відділення при Стрижавській виправній колонії № 81
Вінницької області. Медичний висновок від 9 листопада 2004 року
підтвердив, що до заявника, який повністю втратив зір, може застосовуватись цей захід. В подальшому заявника було доставлено назад
до Софіївської виправної колонії.
E. Звільнення заявника

18. 8 лютого 2005 року начальник виправної колонії звернувся
до суду першої інстанції з поданням про звільнення заявника від
подальшого відбування покарання.
19. 17 лютого 2005 року Софіївський районний суд Дніпропетровської області відмовив в задоволенні його подання, оскільки
заявнику було встановлено інвалідність ще до того, як його було
ув’язнено. Суд посилався на частину другу статті 84 Кримінального

137

2011

кодексу, яка передбачає можливість звільнення від подальшого відбування покарання лише осіб, які захворіли на тяжку хворобу після
того, як ними було вчинено злочин.
20. 15 квітня 2005 року апеляційний суд Дніпропетровської області (далі — апеляційний суд) скасував цю постанову та in absentia
постановив звільнити заявника від подальшого відбування покарання. Хоча й не було визнано того, що заявник втратив зір під час
досудового тримання його під вартою, апеляційний суд зазначив,
що суд першої інстанції не взяв до уваги, що за станом здоров’я заявник не був небезпечним для суспільства і що його хвороба містилась
в переліку хвороб, які дають можливість звільнення від подальшого
відбування покарання. Суд, зокрема, зазначив:
«[Хвороба заявника] підпадає під перелік хвороб, які дають право на
звільнення від подальшого відбування покарання. ...
Судова палата постановила ... звільнити [заявника] від подальшого
відбування покарання за вироком … суду від 13 лютого 2004 року
у зв’язку з тяжкою хворобою».

21. Ухвалу від 15 квітня 2005 року було надіслано до виправної
колонії. Хоча вона знаходилась близько 110 км від м. Дніпропетровська, ухвала надійшла лише 29 квітня 2005 року. Заявника було
звільнено в той же день.
F. Оскарження заявником законності затримки
його звільнення

22. Заявник, вважаючи, що він незаконно був ув’язнений в період з 14 до 29 квітня 2005 року, звернувся з заявою про порушення кримінальної справи у зв’язку з свавільним позбавленням його
свободи. 15 лютого 2007 року Красноармійський міськрайонний суд
Донецької області зазначив, що обвинувальний вирок не було скасовано, і що стосується ухвали від 15 квітня 2004 року, то заявника
було звільнено від подальшого відбування покарання у зв’язку з його
хворобою, а не з реабілітуючих підстав. Таким чином, суд відмовив в
задоволенні заяви заявника.
23. 30 березня 2007 року апеляційний суд Донецької області скасував цю постанову у зв’язку з необґрунтованістю та повернув справу до суду першої інстанції на новий судовий розгляд, зазначивши,
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що заява заявника повинна розглядатись як скарга на незаконність
досудового тримання його під вартою.
24. 6 червня 2007 року суд знову відмовив в задоволенні заяви
заявника, обґрунтовуючи свою відмову тим, що вирок щодо заявника не було скасовано в апеляційному порядку і, таким чином, тримання його під вартою з 14 до 29 квітня 2005 року не може вважатися
незаконним. Заявник подав апеляцію.
25. 31 липня 2007 року апеляційний суд відмовив в прийнятті
апеляції до свого розгляду у зв’язку з процесуальними недоліками,
оскільки заявник звернувся до суду в порядку кримінального судочинства, тоді як скарги на незаконність ув’язнення не можуть бути
предметом розгляду у вказаному порядку.
26. 21 грудня 2007 року та 7 лютого 2008 року Верховний Суд України відмовив у задоволенні касаційної скарги заявника у зв’язку
з недоліками її оформлення.
G. Розслідування щодо співкамерників

27. 15 травня 2003 року СВ Красноармійського МРВ УМВС України в Донецькій області було порушено кримінальну справу за
фактом заподіяння заявнику тілесних ушкоджень. Експертизою від
4 червня 2003 року (№ 117/175) було встановлено, що заявник мав,
зокрема, переломи двох ребер, струс головного мозгу і що його ліве
око більше не реагувало на світло. Експертиза визнала ці тілесні ушкодження як тяжкі та встановила, що вони не могли бути спричинені
падінням з ліжка. В експертному висновку також було зазначено, що
«навіть вчасне надання медичної допомоги окулістом відразу ж після отримання травми ока не могло гарантувати збереження зору на
ліве око».
28. 13 березня 2005 року розслідування справи було передано
до Красноармійської міжрайонної прокуратури Донецької області.
17 травня 2006 року «Сові» та «Дачу» було пред’явлено обвинувачення у заподіянні заявнику тяжких тілесних ушкоджень.
29. 14 липня 2006 року прокурор Красноармійської міжрайонної прокуратури Донецької області продовжив строк досудового
слідства на три місяці. 16 серпня 2006 року було складено обвинувальний висновок щодо «Сови» та «Дача». 17 серпня 2006 року справу
було направлено до Красноармійського міськрайонного суду, який
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5 жовтня 2006 року задовольнив клопотання захисника підсудних
щодо повернення справи на додаткове рослідування у зв’язку з відсутністю нещодавніх результатів медичного обстеження «Сови»,
який страждав на розлад особистості.
30. 12 грудня 2006 року прокурор продовжив строк досудового
слідства на один місяць.
31. 20 грудня 2006 року «Сові» було вручено обвинувальний висновок.
32. 11 січня 2007 року виконуючий обов’язки прокурора Красноармійської міжрайонної прокуратури Донецької області затвердив обвинувальний висновок, де були викладені свідчення вісьмох
ув’язнених, які тримались під вартою у тій же установі, що й заявник, і які підтвердили, що вони чули звук ударів, його крики та заклики про допомогу.
33. Вироком від 19 вересня 2007 року суд першої інстанції визнав двох співкамерників заявника винними у заподіянні йому в ніч
з 12 на 13 квітня 2003 року тяжких тілесних ушкоджень та призначив
їм покарання у вигляді позбавлення волі строком на дев’ять років.
Проте, оскільки вони вже були засудженими до позбавлення волі
строком на дванадцять та десять років відповідно за раніше вчинені
ними злочини, щодо них було застосовано принцип поглинання
менш суворого покарання більш суворим, і таким чином новий вирок жодним чином не вплинув на тривалість їх покарання.
Вирок було мотивовано, зокрема, висновком експертизи від
4 червня 2003 року. Лише два з вісьмох свідків, які раніше тримались під вартою в тій же установі, що й заявник (див. вищевказаний
пункт 32), були допитані в судовому засіданні. Один з них стверджував, що протокол його допиту як свідка був сфальсифікований, але
це не було підтверджено експертизою. Попередні показання іншого
свідка не були враховані судом, оскільки вони були суперечливими.
34. Прокуратура подала апеляцію у зв’язку з тим, що слідство
було неповним, висновки медичної експертизи не були проаналізовані і що участь підсудних не була детально визначена, зокрема,
щодо кількості ударів, заподіяних кожним із них.
35. 16 жовтня 2007 року суддя суду першої інстанції у зв’язку
з пропущенням строку апеляційного оскарження визнав апеляцію
заявника такою, що не підлягає розгляду. 15 січня 2008 року апеляційний суд відмовив в задоволенні апеляційної скарги заявника що-
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до вищевказаної постанови. Під час судового засідання прокуратура змінила свою апеляцію. Апеляційне провадження з оскарження
вироку від 19 вересня 2007 року було закрито. 29 травня 2008 року
Верховний Суд відмовив у задоволенні касаційної скарги заявника.
36. Листом від 26 жовтня 2007 року заявник повідомив Суд про
те, що він не пред’являв цивільний позов у цьому провадженні, ввважаючи, що непоправні наслідки для його здатності бачити були
спричинені, головним чином, відсутністю вчасного медичного втручання, яке було обов’язковим.
H. Розсідування дій працівників міліції

1. Розслідування дій чергових працівників міліції Ч. та П.
37. 27 травня 2004 року мати заявника звернулась з заявою про
порушення кримінальної справи щодо чергових працівників міліції
по ізолятору тимчасового тримання стосовно ненадання допомоги
особі, яка перебувала в небезпечному для життя стані.
38. 2 червня 2004 року після допиту чергових працівників міліції
Ч. та П., які стверджували, що бачили, як 12 квітня 2003 року заявник
впав зі свого ліжка і таким чином травмував обличчя, прокуратура винесла постанову про відмову в порушенні кримінальної справи. Крім того, прокуратура взяла до уваги твердження працівників
міліції, що вони пропонували заявнику викликати швидку допомогу, але той відмовився. 29 вересня 2004 року вищестоящий прокурор
скасував постанову про відмову в порушенні кримінальної справи
та повернув справу на додаткову перевірку.
39. Заявник також оскаржив в судовому порядку постанову від
2 червня 2004 року. 11 листопада 2004 року суд першої інстанції скасував постанову від 2 червня 2004 року та залишив без змін постанову прокуратури від 29 вересня 2004 року. Суд встановив, що необхідна додаткова перевірка.
40. Відповідно до листа прокуратури Донецької області від
21 травня 2005 року нову постанову про відмову в порушенні кримінальної справи від 22 квітня 2005 року було скасовано вищестоящою
прокуратурою.
41. Постановою від 4 серпня 2006 року прокуратура знову відмовила в порушенні кримінальної справи щодо працівників міліції
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Ч. та П. Заявник оскаржив цю постанову до суду, який 16 березня
2007 року залишив її без змін. Заявник подав апеляцію. Ухвалою
від 3 липня 2007 року апеляційний суд Донецької області скасував
постанову від 16 березня 2007 року у зв’язку з безпідставністю та немотивованістю. Справу було повернуто до суду першої інстанції на
новий судовий розгляд.
42. 21 вересня 2007 року суд першої інстанції скасував постанову про відмову в порушенні кримінальної справи у зв’язку з суперечностями, які мали місце між фактами та резолютивною частиною. 1 жовтня 2007 року ця постанова набрала законної сили.
43. 13 лютого 2008 року прокуратура порушила кримінальну
справу щодо працівників міліції Ч. та П. за ознаками складу злочину, передбаченого другою частиною статті 367 Кримінального
кодексу України (службова недбалість). П. оскаржив постанову про
порушення кримінальної справи щодо нього. 7 травня 2008 року
суд першої інстанції відмовив в задоволенні його скарги. 2 липня 2008 року прокуратура затвердила обвинувальний висновок та
направила справу до суду першої інстанції, який 4 та 23 вересня
2008 року провів судові засідання.
44. 17 лютого 2009 року суд першої інстанції визнав Ч. та П. винними у вчиненні злочину та призначив їм покарання у виді позбавлення волі строком на два роки з позбавленням права займати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими функціями, строком
на два роки. Відповідно до статті 49 Кримінального кодексу України
суд звільнив їх від покарання у зв’язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності. Суд також закрив кримінальну справу. Таким чином, Ч. та П. не понесли жодного
фактичного покарання.
45. Заявник та засуджені П. та Ч. подали апеляції на обвинувальний вирок. 7 квітня 2009 року апеляційний суд відмовив у задоволенні їх апеляцій. Проте, апеляційний суд виключив частину
резулятивної частини вироку щодо закриття кримінальної справи
у зв’язку з тим, що суд першої інстанції не мав компетенції постановляти одночасно два рішення по справі. Заявник, вважаючи, що
не всім винним особам було пред’явлено обвинувачення, подав касаційну скаргу, вимагаючи проведення нового розслідування.
46. 2 червня 2009 року Верховний Суд України відмовив у ви
требуванні кримінальної справи за касаційною скаргою заявника
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у зв’язку з недоліками оформлення касаційної скарги, зокрема, не
було долучено належно завірених печаткою суду копій оскаржуваних судових рішень. 29 липня 2009 року Верховний Суд України розглянув по суті касаційну скаргу заявника та відмовив у витребуванні кримінальної справи для перевірки у касаційному порядку.
47. Заявник не пред’являв цивільний позов в цьому провадженні.

2. Розслідування дій чергових працівників міліції Ів. та К.
48. Заявник також звертався з заявою про порушення кримінальної справи щодо чергових працівників міліції Ів. та К. за ненадання допомоги особі, яка перебувала в небезпечному для життя
стані, та неповідомлення про злочин.
49. 27 червня 2008 року прокуратура винесла постанову про відмову в порушенні кримінальної справи. 16 лютого 2009 року суд першої інстанції визнав, що заява про порушення кримінальної справи
була необґрунтованою, оскільки винні особи, зокрема, співкамерники заявника були ідентифіковані та покарані. 19 березня 2009 року апеляційний суд Донецької області залишив без змін постанову
суду першої інстанції, зазначивши, зокрема, що Ів. та К. заступили
на чергування вже після нападів на заявника. 15 травня 2009 року
Верховний Суд України відмовив у витребуванні матеріалів провадження за скаргою заявника у зв’язку з тим, що надана копія оскаржуваної постанови не була належним чином завірена печаткою суду.
22 липня 2009 року Верховний Суд України відмовив у витребуванні матеріалів провадження за скаргою заявника, підтвердивши, що
його заяви про порушення кримінальної справи щодо Ів. та К. були
необґрунтованими.
50. Заявник не пред’являв цивільний позов в цьому провадженні.
I. Провадження щодо скасування висновку експертизи
від 17 червня 2003 року № 1531

51. У 2007 року заявник звернувся до суду першої інстанції з позовом щодо визнання висновку експертизи від 17 червня 2003 року
недійсним, в якому як причину інвалідності було вказано «загальне
захворювання» (див. вищевказаний пункт 13).
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52. 4 квітня 2007 року суд першої інстанції відмовив в задоволенні його позову, зазначивши, що Положення про медико-соціальну експертизу передбачає лише чотири причини інвалідності, а саме трудове каліцтво, професійне захворювання, інвалідність з дитинства та загальне захворювання. Тілесні ушкодження, які були
заподіяні заявнику в ізоляторі тимчасового тримання, експертиза
правильно віднесла до групи «загальне захворювання».
53. 19 червня 2007 року апеляційний суд залишив без змін це рішення. 5 вересня 2007 року Верховний Суд України відмовив в задоволенні касаційної скарги заявника.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
54. Наступні положення українського законодавства, чинні станом на час подій у справі, стисло викладено в таких рішеннях:
a) положення Конституції України та Кримінально-процесуального кодексу України, які регулюють порядок порушення
кримінальної справи на підставі тверджень щодо поганого
поводження — в рішенні у справі «Козинець проти України»
(Kozinets c. Ukraine) (№ 75520/01, пункти 39–42, від 6 грудня
2007 року);
b) положення Закону України «Про прокуратуру» — в рішенні у справі «Данкевич проти України» (Dankevitch c.
Ukraine) (ухвала щодо прийнятності від 25 травня 1999 року, № 40679/98);
c) стаття 367 Кримінального кодексу України стосовно службової недбалості — в рішенні у справі «Кучерук проти України»
(Koutcherouk c. Ukraine) (№ 2570/04, пункт 63, CEDH 2007-X).
55. Крім того, відповідно до пункту 3 частини першої статті 49
Кримінального кодексу України для злочинів середньої тяжкості
перебіг давності закінчується через п’ять років з дня, коли вони були вчинені.
56. Відповідно до частини другої статті 84 цього Кодексу особа,
яка після вчинення злочину або постановлення вироку захворіла на
іншу тяжку хворобу, що перешкоджає відбуванню покарання, може
бути звільнена від покарання або від подальшого його відбування.
При вирішенні цього питання суд враховує тяжкість вчиненого зло-
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чину, характер захворювання, особу засудженого та інші обставини
справи.
57. Четверта частина цієї ж статті передбачає inter alia, що у разі
одужання осіб, зазначених у частині другій цієї статті, вони повинні бути направлені для відбування покарання, якщо не закінчилися
строки давності, передбачені статтями 49 або 80 цього Кодексу, або
відсутні інші підстави для звільнення від покарання.
58. Відповідно до частини п’ятої статті 153 Кримінально-виконавчого кодексу України дострокове звільнення від відбування покарання проводиться у день надходження відповідних документів
до пенітенціарної установи, а якщо документи одержані після закінчення робочого дня — у першій половині наступного дня.
59. Відповідно до частини п’ятої статті 154 цього Кодексу подання про звільнення від відбування покарання внаслідок іншої тяжкої
хвороби надсилається до суду начальником установи виконання покарань. Одночасно з поданням до суду надсилаються висновок спеціальної лікарської комісії й особова справа засудженого.

ПРАВО
І. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
60. Заявник скаржився на поводження, якому його було піддано під час тримання його в ІТТ. Він стверджував, що розслідування,
проведене органами влади щодо зазначеного поводження, було неналежним. Заявник посилався на статтю 3 Конвенції та щодо останньої скарги на статтю 13 Конвенції.
Суд вважає, що скарга за статтею 13 Конвенції має бути досліджена в світлі процесуального аспекту статті 3 Конвенції (див.
рішення від 6 грудня 2007 року у справі «Козинець проти України»
(Kozinets c. Ukraine), № 75520/01, пункт 44). Відповідна стаття передбачає таке:
Стаття 3
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».
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A. щодо Прийнятності

61. Уряд стверджував, що заявник не вичерпав національні засоби юридичного захисту. Суд вважає, що це питання пов’язане з суттю
скарги та вирішує приєднати попереднє заперечення Уряду до розгляду по суті (див., mutatis mutandis, вищезгадане рішення у справі
«Козинець проти України» (Kozinets c. Ukraine), пункт 48).
62. Суд вважає, що скарга заявника не є явно необґрунтованою
у значенні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже,
вона оголошується прийнятною.
B. щодо Суті

1. Доводи сторін
63. Уряд стверджує, що відповідні розслідування були ефективними, посилаючись, зокрема, на те, що кримінальна справа щодо співкамерників заявника в результаті призвела до їх покарання.
Крім того, Уряд стверджує, що заявник не вичерпав національні
засоби юридичного захисту, оскільки розслідування кримінальної
справи щодо працівників міліції Ч. та П. триває. Таким чином, будьяке зауваження по суті, надане до постановлення остаточного рішення, буде передчасним.
64. Заявник підтримує свою скаргу. Він стверджує про надмірну
тривалість розслідування щодо працівників міліції та те, що воно
проводилось занадто пізно, також висловлюючи сумніви щодо його
ефективності.

2. Оцінка Суду
65. Суд зазначає, що скарга заявника за статтею 3 Конвенції
у цій справі порушує три різних питання, тісно пов’язаних між собою: по-перше, щодо покладення на органи влади держави-відповідача відповідальності за погане поводження з заявником; по-друге,
щодо надання заявнику адекватної медичної допомоги у зв’язку
з його тілесними ушкодженнями; по-третє, щодо ефективності
розпочатого рослідування кримінальної справи за фактом поганого поводження.
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a) Щодо тілесних ушкоджень, заподіяних заявнику,
та відповідальності органів влади
66. Суд повторює, що стаття 3 Конвенції має розглядатись як одне
з найважливіших положень Конвенції і як таке, що охороняє основні
цінності демократичних суспільств, які входять до складу Ради Європи (див. рішення у справі «Прітті проти Сполученого Королівства»
(Pretty c. Royaume-Uni), № 2346/02, пункт 49, CEDH 2002-III). На відміну від інших положень Конвенції, її формулювання є абсолютним
без будь-яких винятків чи умов, і відповідно до статті 15 Конвенції
не допускає можливості відступу від зобов’язань (див. рішення від
15 листопада 1996 року у справі «Шахал проти Сполученого Королів
ства (Chahal c. Royaume-Uni), пункт 79, Recueil 1996-V).
67. Загалом, відповідальність за дії, заборонені статтею 3 Конвенції, покладається на Договірну Сторону лише тоді, коли вони вчинені особами, які виконують публічні функції. Проте, зобов’язання
Високих Договірних Сторін за статтею 1 Конвенції гарантувати кожному, хто перебуває під їхньою юрисдикцією, права і свободи, передбачені Конвенцією, взяте у поєднанні з вимогами статті 3, означає,
що вони повинні вживати належних заходів з метою недопущення
катування або нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження або покарання стосовно вищевказаних осіб з боку приватних осіб (див. вищевказане рішення у справі Прітті (Pretty), пункти 50 та 51).
68. У низці справ Суд доходив висновку про існування позитивного обов’язку держави забезпечувати захист від нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження (див. рішення у справах
«З. та інші проти Сполученого Королівства» (Z. et autres c. RoyaumeUni) [ВП], № 29392/95, пункт 73, CEDH 2001-V, «М. С. проти Болгарії»
(M. C. c. Bulgarie), № 39272/98, пункт 149, CEDH 2003-XII).
69. Такий захист вимагає вжиття розумних та ефективних заходів з метою запобігання поганому поводженню, про яке органи влади знали чи повинні були знати (див. рішення від 12 жовтня 2006 року у справі «Мубіланзіла Майєка та Канікі Мітунга проти
Бельгії» (Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique), № 13178/03,
пункт 53). Зокрема, Суд встановив, що держава несе відповідальність
за кожну особу, яка тримається під вартою, оскільки вона, перебуваючи під владою державних службовців, знаходиться у вразливо-
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му становищі і органи влади зобов’язані її захищати (див. рішення
у справах «Берктай проти Туреччини» (Berktay c. Turquie), № 22493/93,
пункт 167, від 1 березня 2001 року; «Альґур проти Туреччини» (Algur c.
Turquie), № 32574/96, пункт 44, від 22 жовтня 2002 року). Проте, цей
обов’язок необхідно тлумачити таким чином, щоб не накласти на органи влади непомірний або надмірний тягар (див., mutatis mutandis,
рішення від 16 листопада 2000 року у справі «Танрібілір проти Туреччини» (Tanribilir c. Turquie), № 21422/93, пункт 71).
70. На думку Суду, а також з огляду на характер права, що охороняється статтею 3 Конвенції, для заявника достатньо показати, що
органи влади не зробили всього, що розумно очікувалося від них,
для запобігання реалізації реального та прямого ризику його фізичній недоторканності, про який вони знали чи повинні були знати.
Мова йде про питання, відповідь на яке залежить від сукупності
обставин справи, яка розглядається (див., mutatis mutandis, рішення
у справі «Кінан проти Сполученого Королівства» (Keenan c. RoyaumeUni), № 27229/95, пункти 110–115, CEDH 2001-III).
71. Суд зазначає, що жодна зі сторін не заперечує той факт, що
заявник отримав тілесні ушкодження під час досудового тримання його під вартою, тоді як він повністю перебував під контролем
чергових працівників міліції та адміністрації ізолятора тимчасового тримання. Медичні висновки, надані практикуючими лікарями,
підтверджують, зокрема, численність та тяжкість тілесних ушкоджень, заподіяних заявнику під час інциденту зі співкамерниками,
які завдали йому ушкодження очей, гематоми на потилиці та грудній клітині, перелом носа і двох лівих ребер, забиту рану лівої підочноямкової області, струс головного мозку, крововилив у праве
око та проникаюче поранення лівого ока, що зрештою призвело до
повної втрати заявником зору.
72. Суд вважає, що у цій справі мова йде про явно встановлені
факти, які самі по собі є достатньо серйозними, щоб вважати дії,
про які йдеться, нелюдським та таким, що принижує гідність, поводженням, забороненим статтею 3 Конвенції (див. рішення у справі
«Пантеа проти Румунії» (Pantea c. Roumanie), № 33343/96, пункт 185,
CEDH 2003-VI (витяги)). Суд також зазначає, що таке поводження
обтяжується численними обставинами (див. там само пункт 186).
По-перше, один із співкамерників заявника — «Сова», який був неодноразово засудженим, страждав на психопатію збудливого ти-
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пу, про що органи влади повинні були знати. Таким чином, спільне
тримання з ним заявника мало високий рівень небезпеки, що мало
призвести до посиленого нагляду за камерою. Суд дійшов висновку,
що чергові працівники міліції Ч. та П. не втрутились для того, щоб
вивести заявника з камери під час інциденту або припинити напади
співкамерників щодо нього (див. там само пункт 194), тоді як бійка
тривала щонайменше шість годин (див. пункт 10 вище). Зрештою,
Суд також зазначає, що навіть після інциденту з двома співкамерниками чергові працівники міліції залишили заявника у тій же камері,
де тримались його нападники (див. там само пункт 194).
73. За таких обставин Суд дійшов висновку, що органи влади не
дотримались свого позитивного обов’язку захистити фізичну цілісність заявника в рамках їхнього обов’язку наглядати за особами,
яких позбавлено свободи, та недопущення посягання на їх фізичну
цілісність. Таким чином, держава є відповідальною за погане поводження з заявником під час тримання його під вартою, у зв’язку з чим
було порушення статті 3 Конвенції.
b) Щодо медичного лікування
74. Суд повторює, що погане поводження підпадатиме під дію
статті 3 Конвенції лише у разі досягнення певного мінімального рівня жорстокості. Оцінка цього мінімуму є відносною і залежить від
усіх обставин справи, таких як тривалість поводження, його фізичні та психічні наслідки, а в деяких випадках мають враховуватися
також стать, вік і стан здоров’я потерпілого (див. рішення у справі
«МакҐлінчі проти Сполученого Королівства» (McGlinchey c. RoyaumeUni), № 50390/99, пункт 45, CEDH 2003-V).
75. Суд посилається на основоположні принципи, які він встановив у своїй практиці стосовно нагляду за особою, яку позбавлено свободи, та її медичного лікування (див. рішення у справах
«Кудла проти Польщі» (Kudla c. Pologne) [ВП], № 30210/96, пункт 94,
CEDH 2000-XI, «Муісель проти Франції» (Mouisel c. France), № 67263/01,
пункти 38–40, CEDH 2002-IX, «Науменко проти України» (Naoumenko
c. Ukraine), № 42023/98, пункт 112, від 10 лютого 2004 року). Згідно
з практикою Суду, порушення статті 3 Конвенції не може мати місце
лише в зв’язку з погіршенням стану здоров’я заінтересованої особи,
проте таке порушення може бути в зв’язку з неналежним наданням
медичної допомоги (див. рішення від 28 березня 2006 року у справі
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«Мельник проти України» (Melnik c. Ukraine), № 72286/01, пункти 104–
106; вищевказане рішення у справі Кінан (Keenan), пункти 110–115).
Хоча статтю 3 Конвенції не можна тлумачити так, ніби вона покладає
загальний обов’язок звільнити затриманого за станом здоров’я (див.
нижче), вона все ж зобов’язує державу захищати фізичну цілісність
осіб, позбавлених свободи, зокрема, надаючи їм необхідну медичну
допомогу (див. рішення від 11 липня 2006 року у справі «Рівьєр проти
Франції» (Riviere c. France), № 33834/03, пункт 62).
76. Хоча загальний обов’язок не можна тлумачити як обов’язок
звільнити або перевести затриманого в цивільну лікарню (див. рішення від 15 січня 2004 року у справах «Саккопулос проти Греції»
(Sakkopoulos c. Grece), № 61828/00, пункт 38; Муісель (Mouisel), вищевказане, пункт 40, «Реджіані Мартінеллі проти Італії» (Reggiani
Martinelli c. Italie) (ухвала щодо прийнятності), № 22682/02), Суд не
виключає, що за особливо тяжких обставин може виникнути ситуація, коли належне здійснення кримінального судочинства вимагає вжиття заходів гуманного характеру з метою усунення таких
обставин (див. рішення від 15 січня 2004 року у справах «Матенціо
проти Франції» (Matencio c. France), № 58749/00, пункт 76; Саккопулос
(Sakkopoulos), вищевказане, пункт 38).
77. Що стосується справи, яка розглядається, Суд зазначає, що
заявник скаржиться на бездіяльність, затримки та несумлінність
з боку органів державної влади щодо забезпечення належного медичного лікування (див., mutatis mutandis, вищевказане рішення
у справі Саккопулос (Sakkopoulos), пункт 41).
78. Суд бере до уваги доводи заявника, відповідно до яких непоправні наслідки для його здатності бачити були спричинені, головним чином, відсутністю своєчасного медичного втручання (див.
вищевказаний пункт 36). У той же час, Суд зазначає, що у висновку
експертизи від 4 червня 2003 року, який було процитовано в остаточному вироку від 19 вересня 2007 року, вказувалось, що «навіть вчасне
надання медичної допомоги окулістом відразу ж після отримання
травми ока не могло гарантувати збереження зору на ліве око» (див.
вищевказаний пункт 27). З іншого боку, Суд бере до уваги, що таке
твердження варте визнання, хоч і непрямого, оскільки заявнику не
було своєчасно надано медичну допомогу.
79. Таким чином, неможливо достовірно встановити, в якій
мірі повна втрата заявником зору була спричинена затримкою
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в наданні медичного лікування і чи міг би він зберегти свій зір,
якби йому було раніше надано медичну допомогу. Проте, Суд вважає, що ця проблема не є визначальною для вирішення питання
про те, чи дотримались органи влади обов’язку, який на них покладено статтею 3, — захищати заявника від будь-якого поводження чи покарання, що суперечить цьому положенню (див., mutatis
mutandis, вищевказане рішення у справі Кінан (Keenan), пункт 112).
В цьому випадку Суд має визначити, чи зробили національні органи влади все, що від них розумно можна було очікувати, зокрема,
чи дотримались вони загалом свого обов’язку захищати фізичну
цілісність заявника, зокрема, шляхом надання належної медичної
допомоги.
80. Суд зазначає, що в цьому випадку адміністрація ізолятора
тимчасового тримання вийшла за межі покладеного обов’язку, вирішивши звільнити заявника через 48 годин після відповідних подій,
щоб він міг самостійно дістатись до цивільної лікарні.
81. У той же час Суд зазначає, що інцидент, після якого заявнику було завдано численні тілесні ушкодження, мав місце з 19.00 год.
12 квітня 2003 року до 01.00 год. 13 квітня 2003 року. Заявник пройшов медичні обстеження не раніше, ніж після обіду цього ж дня,
та близько 11.00 год. 14 квітня 2003 року. Двічі лікарі повідомляли
працівників установи про тяжкий стан здоров’я заявника та про те,
що йому була необхідна відповідна медична допомога. За цих обставин Суд вважає, що, беручи до уваги рекомендації лікарів щодо направлення заявника до лікарні (див. вище пункт 11), подбати
про тілесні ушкодження заявника можливо було лише за межами
установи. Однак заявник зміг отримати таку медичну допомогу лише із значною затримкою, а саме опівночі 14 квітня 2003 року, що
є більше, ніж через 48 годин після інциденту, коли до лікарні його
доправили батьки. У світлі обставин цієї справи затримка і ухилення від надання в найкоротший строк заявнику допомоги, яка б
відповідала його потребам, становлять незабезпечення медичною
допомогою.
82. Суд вважає, що національні органи влади не відреагували
належним чином на серйозні проблеми зі здоров’ям заявника і, таким чином, заявника було піддано нелюдському та такому, що принижує гідність, поводженню, забороненому статтею 3 Конвенції.
83. Отже, у цій справі було порушення цього положення.
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с) Щодо адекватності розслідувань,
проведених національними органами влади
i. Загальні принципи
84. Стаття 3 Конвенції передбачає позитивний обов’язок проводити офіційне розслідування (див. рішення від 28 жовтня 1998 року
у справі «Ассенов та інші проти Болгарії» (Assenov et autres c. Bulgarie),
Recueil 1998-VIII, пункт 102). Такий позитивний обов’язок не може
в принципі обмежуватись справами щодо поганого поводження
з боку представників держави (див. вищевказане рішення у справі
М. С. (M. C.), пункт 151).
Лише сумлінне, швидке та незалежне розслідування відповідає принципам, встановленим практикою Суду (див. рішення від
26 січня 2006 року у справі «Михєєв проти Росії» (Mikheїev c. Russie),
№ 77617/01, пункти 108–110) щодо забезпечення покарання представників держави, які порушують заборону, передбачену статтею 3 Конвенції (див. вищевказане рішення у справі Ассенов та інші
(Assenov et autres), пункт 102).
85. Таким чином, органи влади зобов’язані реагувати, як тільки
було подано офіційну скаргу. Навіть коли скаргу не було належним
чином сформульовано, необхідно проводити розслідування, якщо
є достатньо чіткі відомості для того, щоб припустити, що було допущено катування чи погане поводження. З цього контексту випливає
вимога негайності і сумлінності розслідування. Негайне реагування
органів влади при розслідуванні скарг на погане поводження можна, загалом, вважати неодмінною умовою підтримання громадської
довіри до принципу законності та запобігання проявів будь-якої
таємної змови щодо незаконних дій або проявів терпимості до таких дій. Прояви терпимості органів влади до таких дій можуть тільки підірвати довіру суспільства до принципу законності права і його віру у належність до правової держави (див. рішення у справах
«Бати та інші проти Турції» (Bati et autres c. Turquie), №№ 33097/96
та 57834/00, пункт 136, CEDH 2004-IV (витяги), «Абдулсамет Яман
проти Туреччини» (Abdulsamet Yaman c. Turquie), № 32446/96, пункт 60,
від 2 листопада 2004 року, та, mutatis mutandis, «Пол та Одрі Едвардс
проти Об’єднаного Королівства» (Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni),
№ 46477/99, пукнт 72, CEDH 2002-II).
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ii. Застосування цих принципів до справи,
яка розглядається
86. Щодо справи, яка розглядається, Суд зазначає, що дослідженню підлягають три розслідування.
87. Кримінальну справу щодо співкамерників заявника, які заподіяли йому тілесні ушкодження, було порушено лише 15 травня
2003 року, тобто не раніше, ніж через місяць після інциденту. Її розслідування тривало близько чотирьох років та п’яти місяців (див.
вищевказані пункти 27–36), тоді як відповідні органи влади з самого
початку володіли суттєвими та достатніми доказами.
88. Стосовно кримінальної справи щодо працівників міліції Суд
зазначає, що національні органи влади не бездіяли, коли зіткнулися
з серйозними твердженнями про погане поводження у справі заявника. Проте, цього не достатньо, щоб звільнити їх від відповідальності за статтею 3 Конвенції в її процесуальному аспекті (див. вищевказане рішення у справі Пантеа (Pantea), пункт 210). Щодо цього
Суд нагадує, що відповідні органи влади не повинні недооцінювати
важливість сигналу, який вони дають як усім зацікавленим особам,
так і загалу, коли вони вирішують, чи починати розслідування дій
представників держави, щодо яких є підозри у поводженні, що суперечить статті 3 Конвенції. Зокрема, Суд вважає, що ні за яких обставин не повинно складатись враження, що вони готові дозволити,
аби таке поводження залишилося безкарним (див. рішення у справі
«Егмез проти Кіпру» (Egmez c. Chypre), № 30873/96, пункт 71, CEDH
2000-XII).
89. У цій справі Суд зазначає, що мати заявника звернулась із заявою про порушення кримінальної справи щодо чергових працівників міліції Ч. та П. через півтора місяці після інциденту. Тричі було
відмовлено в порушенні кримінальної справи до того, як приблизно
через чотири роки та вісім місяців справу було нарешті порушено.
Працівники міліції постали перед судом не раніше, ніж через п’ять
років та п’ять місяців після їх ідентифікації. В порушенні кримінальної справи неодноразово відмовляли; постанови про відмову
в порушенні кримінальної справи тричі скасовувались в судовому
порядку у зв’язку з суперечностями, безпідставністю та немотивованістю, а також необхідністю проведення додаткової перевірки
(див. вищевказані пункти 39–46). З дня, коли мав місце інцидент, за-
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гальна тривалість провадження становила шість років та три місяці,
що не відповідає вимозі швидкості. Хоча працівників міліції Ч. та П.
було визнано винними в поганому поводженні, якому було підданно
заявника, вони не понесли жодного реального покарання у зв’язку
з закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності. Крім того, суди відмовили в задоволенні скарги заявника на постанову про відмову в порушенні кримінальної справи
щодо чергових працівників міліції Ів. та К., і це аж через шість років
та один місяць з дня, коли мав місце інцидент (див. вищевказані
пункти 48–49).
90. Крім того, Суд нагадує, що з самого початку оскаржуваного
інциденту заявник стикався з повною байдужістю з боку відповідних органів влади; чергові працівники міліції відмовились від втручання під час події і без будь-якої належної причини не застосували
до нападників закон.
91. Розглянувши всі матеріали, які були надані, Суд доходить
висновку, що у цій справі українські органи влади не дотримались
свого позитивного обов’язку за статтею 3 Конвенції в її процесуальному аспекті. Таким чином, у цій справі мало місце порушення цього положення. Відповідно попереднє заперечення Уряду має бути
відхилено (див. вищевказаний пункт 61).

II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ
92. Не посилаючись на будь-яку статтю Конвенції, заявник
скаржиться на незаконність тримання його під вартою з 15 квітня
2005 року, дати постановлення остаточного рішення щодо дострокового звільнення від відбування покарання, до 29 квітня 2005 року,
коли його було фактично звільнено.
Суд вважає, що ця скарга має розглядатися за пунктом 1 статті 5
Конвенції, який передбачає таке:
Стаття 5
«1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого
не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно
до процедури, встановленої законом».
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A. щодо Прийнятності

93. Суд доходить висновку, що ця скарга не є явно необґрунтованою у значенні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Він також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав.
Отже, вона має бути визнана прийнятною.
B. щодо Суті

1. Доводи сторін
94. Уряд посилається на частину п’яту статті 153 Кримінальновиконавчого кодексу України, відповідно до якої дострокове звільнення від відбування покарання проводиться у день надходження
відповідних документів до пенітенціарної установи. Уряд надав
копію реєстру вхідної кореспонденції, яка підтверджує надходження ухвали про звільнення саме 29 квітня 2005 року. Таким чином, за
твердженням Уряду, ув’язнення заявника протягом відповідного періоду було законним, оскільки його було звільнено у той самий день,
коли ухвала про звільнення від 15 квітня 2005 року надійшла до пенітенціарної установи. Відтак, затримка в звільненні заявника була
виправдана необхідністю виконання адміністративних формально
стей, зокрема, направленням ухвали до виправної колонії.
95. Заявник підтримує свою скаргу.

2. Оцінка Суду
96. Суд нагадує, що стаття 5 Конвенції гарантує основоположне право на свободу та недоторканність. Це право є найважливішим у «демократичному суспільстві» у розумінні Конвенції (див.
рішення у справах «де Вілде, Оомс і Версип проти Бельгії» (De Wilde,
Ooms and Versyp v. Belgium), від 18 червня 1971 року, пункт 65, Серія A,
№ 12, та «Вінтерверп проти Нідерландів» (Winterwerp v. the Netherlands),
від 24 жовтня 1979 року, пункт 37, Серія A, № 33). Кожен має право
на захист цього права, що означає не бути позбавленим або не мати продовження позбавлення свободи (див. рішення від 2 березня
1987 року у справі «Вікс проти Сполученого Королівства» (Weeks v. the
United Kingdom), пункт 40, Серія A, № 114), крім випадків, коли таке
позбавлення відбувається за умов, встановлених у пункті 1 статті 5
Конвенції. Цей перелік винятків є вичерпним (див. рішення у спра-
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вах «Куінн проти Франції» (Quinn c. France), від 22 березня 1995 року,
пункт 42, Серія A, № 311, та «Лабіта проти Італії» (Labita c. Italie) [ВП],
№ 26772/95, пункт 170, CEDH 2000-IV), і лише вузьке тлумачення цих
винятків відповідає цілям та предмету цього положення (див. рішення у справах «Енгель та інші проти Нідерландів» (Engel et autres c.
Pays-Bas), від 8 червня 1976 року, пункт 58, Серія A, № 22, та «Амур
проти Франції» (Amuur v. France), від 25 червня 1996 року, Recueil 1996III, пункт 42; «Лабіта проти Італії» (Labita v. Italy) [ВП], № 26772/95,
пункт 170, CEDH 2000-IV, та «Ассанідзе проти Грузії» (Assanidze v.
Georgia), [ВП], № 74503/04, пункт 170, ECHR 2004-II).
97. Суд також повторює, що вжиті у статті 5 Конвенції вирази
«законний» та «відповідно до процедури, встановленої законом» за
своєю суттю відсилають до національного законодавства, а також
при необхідності до інших юридичних норм, які застосовні до заінтересованої особи, включаючи й ті норми, що передбачені міжнародним правом. У будь-якому випадку вона встановлює обов’язок
додержуватись матеріальних і процесуальних норм, але, до того ж,
вона вимагає дотримання цілі статті 5 Конвенції, яка полягає у недопущенні того, щоб особа позбавлялась свободи у свавільний спосіб
(див. рішення у справах «Ілашку та інші проти Молдови та Росії»
(Ilascu et autres c. Moldova et Russie) [ВП], № 8787/99, пункт 461, CEDH
2004-VII, Ассанідзе (Assanidze), вищевказане, пункт 171, CEDH 2004-II,
«Мак Кей проти Об’єднаного Королівства» (McKay c. Royaume-Uni) [ВП],
№ 543/03, 30, CEDH 2006-X).
98. Суд наголошує, що коли йдеться про позбавлення свободи,
надзвичайно важливою умовою є забезпечення загального принципу юридичної визначеності. Отже, важливо, щоб умови, за яких відповідно до національного законодавства та/або міжнародного права
здійснюється позбавлення свободи, були чітко сформульовані і щоб
застосування цього закону було передбачуваним в тій мірі, щоб він
відповідав критерію «законності», передбаченому Конвенцією, що
вимагає, щоб все законодавство було сформульовано з достатньою
чіткістю для запобігання будь-якого ризику свавілля та надання
можливості особі — при потребі за допомогою одержання відповідної консультації — передбачити достатньою за даними обставинами мірою наслідки, до яких може призвести дана дія (див. рішення
у справах «Стіл та інші проти Сполученого Королівства» (Steel and Others
v. United Kingtom), від 23 вересня 1998 року, пункт 54, Recueil 1998-VII,
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Барановський (Baranowski), вищевказане, пункти 50–52, та «Жечіус
проти Литви» (Jecius c. Lituanie), № 34578/97, пункт 56, CEDH 2000-IX).
99. У цій справі заявника було звільнено від покарання у виді
позбавлення волі. Відповідно до медичного висновку від 9 листопада 2004 року заявник, втративши повністю зір, міг скористатись
можливістю бути звільненим від подальшого відбування покарання
відповідно до частини другої статті 84 Кримінального кодексу України. Ухвалою від 15 квітня 2005 року апеляційний суд встановив,
що він дійсно має це право.
100. Стосовно звільнення від подальшого відбування покарання, то відповідно до українського законодавства такий стан здоров’я
заявника, який було констатовано експертами, дозволяв йому скористатись цією можливістю. Хоча ця можливість залежала від розсуду національних судів, її було надано і заявник мав право бути
звільненим. Той факт, що обвинувальний вирок залишався чинним
і що звільнення від подальшого відбування покарання могло бути
скасовано у разі покращення стану здоров’я заявника, жодним чином не впливає на наявність цього права.
101. Суд зазначає, що звільнення заявника могло мати місце лише в день надходження відповідних документів до пенітенціарної
установи, як це передбачено частиною п’ятою статті 153 Кримінально-виконавчого кодексу України. У цій справі ухвала апеляційного
суду Дніпропетровської області від 15 квітня 2005 року надійшла
до Софіївської виправної колонії № 45 Дніпропетровської області лише 29 квітня 2005 року, хоча вона знаходиться близько 110 км
від м. Дніпропетровська (див. вищевказаний пункт 21). Суд визнає,
що певна затримка у виконанні рішення про звільнення з-під варти
є нормальною та часто неминучою. Проте, національні органи влади
повинні намагатись звести її до мінімуму (див. рішення від 1 липня
1997 року у справі «Джулія Мандзоні проти Італії» (Giulia Manzoni c.
Italie), Recueil 1997-IV, пункт 25), адміністративні формальності щодо звільнення можуть виправдати затримку лише в декілька годин
(див. рішення від 6 березня 2007 року у справі «Гебура проти Польщі»
(Gebura c. Pologne), № 63131/00, пункт 34).
102. Суд зазначає, що українське законодавство не встановлює
жодного строку для повідомлення про рішення щодо звільнення від
подальшого відбування покарання, не зазначаючи жодним чином
про те, що адміністративні формальності мають бути виконані без
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затримки (a contrario, див. рішення у справі Гебура (Gebura), пункт 35),
таким чином залишаючи національним органам влади повну свободу дій. Посилаючись на це законодавство, Уряд стверджує, що
тримання заявника під вартою під час постановлення ухвали апеляційного суду та повідомлення про неї колонію відповідало закону.
Проте Суд, який повинен бути особливо уважним при розгляді скарг
стосовно затримок звільнення осіб, які тримаються під вартою, не
може прийняти цей довід. Як вже було зазначено Судом, основною
метою статті 5 Конвенції є запобігання будь-якого ризику свавілля,
важливо, щоб умови, за яких здійснюється позбавлення свободи,
були чітко сформульовані і щоб закон був достатньо чітким, а його
застосування було передбачуваним. З цієї точки зору українське законодавство не відповідає вимогам Конвенції.
103. Проте, Суд не вважає за необхідне детально розглядати питання якості українського законодавства в контексті цієї справи. Достатньо дійти висновку, що адміністративні формальності стосовно
звільнення заявника могли бути та мали бути здійснені швидше.
Стосовно цього Суд наголошує, що фундаментальна важливість права на свободу покладає на органи влади обов’язок усунути організаційні недоліки, відповідальність за які покладається на державу,
що ризикує створити підстави для невиправданого позбавлення
свободи. У цій справі Суд вважає, що адміністративні формальності
стосовно звільнення заявника не були зведені до мінімуму, як цього
вимагає відповідна практика.
104. Таким чином, у цій справі було порушення пункту 1 статті 5
Конвенції.
III. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
105. Посилаючись на пункт 1 статті 6 Конвенції, заявник скаржиться на порушення його права на справедливий судовий розгляд.
Він також скаржиться на те, що національні суди призначили йому
покарання у виді позбавлення волі строком на сім років, не врахувавши його інвалідність, яка виникла в результаті завдання йому
ушкодження ока на стадії досудового слідства. Заявник скаржиться, що обвинувальним вироком його засудили за вчинення злочину,
щодо якого на початку провадження обвинувачення не пред’являли.
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106. Заявник стверджує, що відмова змінити причину його інвалідності, яка зазначена у висновку медико-соціальної експертизи
від 17 червня 2003 року № 1531 (див. вищевказані пункти 51–53), по
збавляє його можливості звернутись до ізолятора тимчасового тримання з позовом про відшкодування шкоди, завданої його здоров’ю.
107. Заявник також посилається на статті 2 і 3 Конвенції та статтю 4 Протоколу № 7 до Конвенції, не зазначаючи, в чому саме полягало їх порушення.
108. Стосовно цих скарг у світлі всіх наявних матеріалів та настільки, наскільки вони охоплювалися його компетенцію, Суд дійшов висновку про відсутність будь-яких ознак порушень прав і свобод, передбачених цими положеннями.
109. Відповідно Суд вважає, що ці скарги є явно необґрунтованими у значенні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції і мають бути
визнані неприйнятними відповідно до пункту 4 статті 35 Конвенції.
IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
110. Стаття 41 Конвенції передбачає:
« Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
A. Шкода

111. Заявник вимагає відшкодування матеріальної шкоди у сумі
1899,38 грн (185 євро), що є його витратами на медичне лікування,
та у сумі 320,01 грн (31 євро), що є його транспортними витратами.
112. Заявник вимагає 500 000 євро відшкодування моральної
шкоди. Заявник також вимагає 500 000 євро, як він стверджує, для запобігання та усунення наслідків стверджуваних порушень Конвенції.
113. Уряд піддає сумніву стверджувану матеріальну шкоду та вважає вимоги про відшкодування моральної шкоди надмірними.
114. Суд вважає, що заявник, безперечно, зазнав моральної
та матеріальної шкоди, яка не може бути відшкодована самим лише визнанням Судом наявності у цій справі порушень. Беручи до
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уваги тяжкість та кількість порушень, встановлених у цій справі,
та керуючись принципом справедливості, як цього вимагає стаття
41 Конвенції, Суд вважає, що сума у розмірі 21 000 євро є справедливим відшкодуванням всієї завданої шкоди.
B. Судові та інші витрати

115. Заявник вимагав 2500 грн (244 євро) компенсації витрат на
юридичну допомогу, надану під час проваджень в національних судах; 94 грн (9 євро) — на харчування під час його лікування; 55,19 грн
(5 євро) — на бандеролі та листи, які були надіслані заявнику у виправну колонію; 80 грн (8 євро) — на телефонні розмови, 161 грн (16 євро) —
на канцелярське приладдя та 60 грн (6 євро) — на ксерокопіювання.
Уряд стверджував, що ці вимоги є необґрунтованими.
116. Відповідно до практики Суду заявник має право на компенсацію судових витрат, якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їх розмір — обґрунтованим. У справі, яка
розглядається, Суд, беручи до уваги наявні матеріали та вищевказані
критерії, вважає обґрунтованим присудити заявнику 30 євро як компенсацію витрат, понесених під час провадження в Суді.
C. Пеня

117. Суд вважає, що пеня в разі несвоєчасної виплати має визначатися на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку плюс три відсоткові пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скарги заявника за статтями 3, 5 та 13 Конвенції прийнятними, а решту скарг у заяві — неприйнятними.
2. Приєднує попереднє заперечення Уряду щодо стверджуваного
порушення статті 3 Конвенції до розгляду по суті та постановляє, що
немає необхідності його розглядати окремо.
3. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення статті 3
Конвенції у зв’язку з поганим поводженням, якому було піддано заявника під час тримання його під вартою.
4. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з відсутністю адекватного та належного лікування.
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5. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення статті 3
Конвенції в процесуальному аспекті.
6. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення пункту 1
статті 5 Конвенції у зв’язку із затримкою звільнення заявника з-під
варти.
7. Постановляє, що у цій справі немає необхідності розглядати
окремо скаргу за статтею 13 Конвенції.
8. Постановляє, що:
(а) упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення стане остаточним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач має виплатити заявнику 21 000 (двадцять одну
тисячу) євро відшкодування моральної шкоди з урахуванням
будь-якого податку, який може бути стягнуто із зазначеної
суми; ця сума має бути конвертована в національну валюту
держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;
(b) упродовж того ж самого тримісячного строку держава-відповідач має виплатити заявнику 30 (тридцять) євро компенсації судових витрат з урахуванням будь-якого податку,
який може бути стягнуто із зазначеної суми; ця сума має бути конвертована в національну валюту держави-відповідача
за курсом на день здійснення платежу;
(с) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на цю суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки
Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, плюс три відсоткові пункти.
9. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 8 вересня
2011 року відповідно до пунктів 2 та 3 правила 77 Регламенту Суду.
К. Вестердік

Д. Шпільманн

секретар

голова

Відповідно до пункту 2 статті 45 Конвенції та пункту 2 правила 74 Регламенту Суду до цього рішення додається окрема думка
судді Юдківської (Yudkivska).
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ОКРЕМА ДУМКА СУДДІ ЮДКІВСЬКОЇ
(Переклад)
Я цілком погоджуюсь із висновками та обґрунтуванням палати
щодо порушення у цій справі статті 3 Конвенції, яке є очевидним.
Я також проголосувала, хоч і після серйозних сумнівів, що у цій
справі мало місце порушення статті 5 Конвенції. Мої сумніви стосувались, на мій погляд, досить важливого питання, а саме, з якого
моменту відповідний виняток з загального права на свободу, передбачений підпунктом «а» пункту 1 статті 5 Конвенції, більше не застосовувався за обставин цієї справи.
13 лютого 2004 року заявника було засуджено до тривалого
покарання у вигляді позбавлення волі, позбавлення його свободи
з цієї дати підпадає під застосування підпункту «а» пункту 1 статті 5. Приблизно через рік суд постановив звільнити його від подальшого відбування покарання у зв’язку зі станом його здоров’я. Таким
чином, мова йшла не про право на свободу заінтересованої особи,
а про привілей, який було надано йому державою. Оскільки Конвенцією не гарантується таке право на дострокове звільнення, державі
дозволяється встановлювати або не встановлювати такий привілей
і визначати умови і порядок його надання.
Важливо нагадати, що суддя постановив не негайне звільнення заявника, а подальше. Що потрібно розуміти під цим? Відповідь
законодавця дуже чітка: особа в такій ситуації має бути звільнена
у день надходження відповідних документів до його пенітенціарної
установи (стаття 153 Кримінально-виконавчого кодексу України).
Таким чином, в розумінні статті 5 заінтересована особа трималась
під вартою та була звільнена відповідно до закону.
Крім того, відповідно до частини четвертої статті 84 Кримінального кодексу України заявник у разі свого одужання продовжив би відбувати покарання (якщо не закінчився б строк давності)
і вже відбутий строк, включаючи відповідні два тижні, був би зарахований до загального строку покарання. На відміну від більшості
суддів, я вважаю, що цей момент є дуже важливим, оскільки він
вказує на те, що тримання заявника під вартою під час оскаржуваного періоду все ще підпадає під застосування підпункту «а» пунк
ту 1 статті 5.
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Палата вирішила не досліджувати національне законодавство
щодо цього, а зосередитись на адміністративних формальностях
(див. пункт 103 рішення), щоб дійти висновку, що заявник мав бути
звільненим у більш короткий строк, ніж два тижні. Я не можу погодитись з таким обґрунтуванням, і я не впевнена, що, беручи до
уваги реальну ситуацію в Україні з усіма існуючими труднощами
матеріально-технічного забезпечення, саме затримка в чотирнадцять днів є явно непропорційною. Не слід забувати, що ув’язнення
заявника все ще юридично ґрунтувалось на вироку, і ця затримка не
могла би бути поглинута новим позбавленням свободи. Проте, я охоче визнаю, що більш тривала затримка могла б дійсно призвести до
проблеми за статтею 5.
Отже, на мою думку, саме законодавство створює проблему,
оскільки воно не передбачає участі засудженого в судовому засіданні під час дебатів з цього важливого питання, хоча вирішується
питання його свободи, і таким чином позбавляє його можливості
бути звільненим на цій стадії. Законодавство також не встановлює
розумний строк для повідомлення адміністрації пенітенціарної установи про відповідні судові рішення, який би дозволив запобігти
свавільному або несумлінному поводженню, що створює ризик надмірної затримки при звільненні на свободу.
Суд неодноразово наголошував, що «важливо, щоб умови, за
яких відповідно до національного законодавства здійснюється по
збавлення свободи, були чітко сформульовані і щоб застосування
цього закону було передбачуваним в тій мірі, щоб він відповідав критерію «законності», передбаченому Конвенцією, що вимагає, щоб все
законодавство було сформульовано з достатньою чіткістю (див. рішення у справах «Жечіус проти Литви» (Jecius c. Lituanie), № 34578/97,
пункт 56, CEDH 2000-IX, та «Барановський проти Польщі» (Baranowski
c. Pologne), № 28358/95, пункти 50–52, CEDH 2000 III).
Відповідне законодавство не було явно передбачуваним у своєму застосуванні, я проголосувала за встановлення порушення статті 5 щодо цього.
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «КОНДРАТЬЄВ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 5203/09)
Рішення
Страсбург
15 грудня 2011 року
ОСТАТОЧНЕ
15 грудня 2012 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2
статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним ви
правленням.

У справі «Кондратьєв проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. К. Юнґвірт,
п. Д. Шпільманн, голова,			
пані Е. Фура-Сандстрем,			
п. Б. М. Зупанчіч,

164

Кондратьєв проти України

п. М. Віллігер,				
пані Г. Юдківська,
пані А. Нуссбергер,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 15 листопада 2011 року, виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Дана справа заснована на заяві (№ 5203/09), подана проти України до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини та основних свобод (далі — «Конвенція») громадянином України, паном Сергієм Васильовичем Кондратьєвим (далі — «заявник»)
15 січня 2009 року.
2. Уряд України (далі — «Уряд») представляли його уповноважені, пані Валерія Лутковська та пан Юрій Зайцев.
3. Заявник стверджував, зокрема, що медична допомога, надана
йому у зв’язку з травмою коліна і туберкульозом, була недостатньою, що його утримання під вартою було незаконним, і що тривалість
його утримання під вартою і кримінального розгляду проти нього
була надмірною.
4. 1 березня 2010 року Голова п‘ятої секції постановив повідомити
Уряд про дану заяву. Було також вирішено розглянути скаргу по суті
одночасно з вирішенням питання про її прийнятність (стаття 29 §1).

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився в 1962 році і в даний час відбуває тюремне
ув’язнення.
A. Кримінальний розгляд відносно заявника

6. Між 16:25 і 17:30 27 липня 2007 року співробітники міліції,
в присутності заявника, обшукали його житло і знайшли наркотики,
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які ймовірно належали йому. Після обшуку заявник був доставлений
у відділ міліції Ленінського району Севастополя і допитаний з цього
приводу. Йому не дозволили покинути райвідділ. За даними Уряду,
в невизначений час у той же день заявник був затриманий відповідно до статті 263 Кодексу про адміністративні правопорушення; Суду
не було надано жодних документів у зв’язку з цим.
7. О 19 годині 28 липня 2007 року слідчий склав, відповідно до
статті 115 Кримінально-процесуального кодексу (КПК), протокол
про затримання заявника, який підозрювався в торгівлі наркотиками 27 липня 2007 року. Потім заявник був поміщений в Севастопольський міський ізолятор тимчасового утримання (далі — «ІТТ»).
8. За словами заявника, у відділі міліції він зазнав психологічного тиску, в результаті якого він зізнався в зберіганні та торгівлі
наркотиками.
9. 30 липня 2007 року заявник був звинувачений у торгівлі наркотиками. Згодом, проти нього були висунуті нові звинувачення, які
були приєднані до його справи. Зокрема, він був звинувачений у незаконному зберіганні наркотиків в травні-липні 2007 року і під час
його утримання під вартою в Сімферопольському ізоляторі тимчасового тримання № 15 (далі — «СІЗО»).
10. Рішенням від 31 липня 2007 року Ленінський районний
суд Севастополя (далі — «районний суд») постановив провести подальше розслідування у справі заявника і прийняв рішення про
його тримання під вартою протягом десяти днів. Того ж дня адвокат, обраний заявником, отримав дозвіл брати участь у судовому
розгляді.
11. 1 серпня 2007 року Туберкульозний центр Севастополя
(далі «ТБ-центр») видав довідку, що заявник перебуває на обліку в цьому центрі з 2000 року і страждає «хронічним інфільтративним туберкульозом лівої легені (фаза дегенерації: MBT +)», що
він проходив амбулаторне лікування з 2 по 13 березня 2007 року і «з 16 квітня по 28 липня 2007 року, коли він був виписаний
з ТБ-центру за порушення режиму лікування», і що було б доцільно утримувати його в камерах для осіб, які страждають на активну форму туберкульозу.
12. 6 серпня 2007 року районний суд повернув заявника в ІТТ
до його переведення в СІЗО, без будь-яких вказівок, як довго він
буде там залишатися. Районний суд зазначив, що заявник кілька
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разів був засуджений за злочини, пов’язані з незаконним обігом
наркотиків, що він підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, і що
він продовжив займатися подібними видами злочинної діяльності
після відбуття тюремного ув’язнення в жовтні 2006 року. Суд також
взяв до уваги отриману з ТБ-центру інформацію про стан здоров’я
заявника.
13. За словами заявника, 9 серпня 2007 року він оскаржив рішення про тримання під вартою, зокрема, вказавши, що, з причини туберкульозу, його стан здоров’я не дозволяє йому залишатися в ув’язненні. 29 вересня 2007 року він подав скаргу в Ленінську
районну прокуратуру Севастополя, стверджуючи, що 27 і 28 липня
2007 року його утримання під вартою було незаконним. Немає ніякої інформації про результати розгляду апеляції і скарги, і ніяких
вказівок на те, що влада отримала скаргу.
14. По завершенні розслідування, справу заявника було передано для розгляду до районного суду, який, за твердженням заявника,
провів перше слухання у справі 4 листопада 2007 року. За даними
Уряду, це слухання відбулося 1 листопада 2007 року.
15. 15 травня 2008 року заявник був переведений в СІЗО, але періодично утримувався в ІТТ.
16. За словами заявника, 17 червня 2008 року він подав скаргу
в Ленінську районну прокуратуру і районний суд, знову стверджуючи, що його утримання під вартою 27 і 28 липня 2007 року
було незаконним. Суду не було надано жодних документів з цього
приводу.
17. Рішенням від 24 жовтня 2008 року суд визнав заявника винним у незаконному зберіганні і торгівлі наркотиками, і засудив
його до двох з половиною років позбавлення волі з конфіскацією
всього майна.
18. 23 грудня 2008 року Севастопольський Апеляційний суд
(далі — «Апеляційний суд») скасував це рішення, вказавши, що
суд першої інстанції не допитав заявника по кожному з висунутих проти нього звинувачень, і повернув справу до суду першої
інстанції для нового розгляду. Апеляційний суд, також, залишив
заявника під вартою, без зазначення причин і терміну утримання
під вартою.
19. У 2009 році представник заявника безуспішно намагався
порушити адміністративну справу проти суду першої інстанції,
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в основному у зв’язку з тим, що справа заявника не була розглянута
своєчасно.
20. 29 березня 2010 року районний суд дав вказівку прокуратурі Ленінського району розслідувати скарги заявника про психологічний і фізичний тиск з боку невказаних співробітників міліції.
31 березня 2010 року прокурор, допитавши співробітників міліції,
які брали участь у затриманні заявника, та вивчивши протоколи його затримання, визнав скарги необгрунтованими.
21. Рішенням від 6 квітня 2010 року районний суд визнав заявника винним за чотирьома пунктами звинувачення в торгівлі наркотиками і утримання місця, де незаконно виготовляли і вживали
наркотики, в той же час відхиливши одне з обвинувачень за відсутністю складу злочину. Суд засудив заявника до п‘яти років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.
22. Згідно з останніми доводам сторін, 16 листопада 2010 року
Апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції. Заявник отримав копію рішення 25 січня 2011 року. У Суду немає ніяких
відомостей, чи подав заявник касаційну скаргу з цього приводу.
23. За даними Уряду, в ході кримінального розгляду суди і співробітники міліції допитали п‘ятнадцять свідків і сім інших підозрюваних. Було проведено п’ять судово-медичних експертиз.
24. З двадцяти семи судових слухань, запланованих в рамках
розгляду, було проведено тринадцять засідань, чотири були відкладені з невідомих причин, два були відкладені через неявку свідків
і через те, що заявник не був доставлений до суду, два були відкладені через те, що заявник не був доставлений до суду, два були відкладені через хворобу головуючого судді, ще кілька засідань були
відкладені через відпустки прокурора чи його процесуального запиту, вивчення матеріалів справи заявником, хвороби головуючого
судді і того, що заявник не був доставлений до суду.
25. У ході судового розгляду, суд зобов’язав міліцію забезпечити
присутність свідків на слуханнях 14 листопада 2007 року, 30 вересня
і 9 листопада 2009 року. В останній із зазначених днів суд прийняв
окрему постанову у зв’язку з тим, що ІТТ не доставив заявника на
кілька слухань. Суд також доручив міській міліції та прокуратурі
забезпечити доставку заявника на слухання. Одна з апеляцій заявника була подана неправильно; невідомо, як це відбилося на тривалості розгляду.
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B. Медична допомога, надана заявникові
під час ув’язнення

26. 28 липня 2007 року заявник повідомив адміністрації ІТТ,
що він страждає на активну форму туберкульозу, і був поміщений в спеціальну камеру. Немає жодних відомостей про те, чи був
в ІТТ лікар.
27. 8 лютого 2008 року ТБ-центр підтвердив діагноз заявника
і вказав, що йому потрібен тривалий курс хіміотерапії.
28. 15 травня 2008 року заявник був поміщений в туберкульозне
відділення СІЗО, і йому були прописані препарати «H, R, Z, E» (протитуберкульозні препарати, див. Пункт 57 нижче), а також ряд «вітамінів і гепатопротекторів».
29. 9 березня 2009 року, під час транспортування в ІТТ, заявник
впав і пошкодив ліве коліно. Він поскаржився на це адміністрації
ІТТ. Лікар підтвердив травму і рекомендував заявнику, не уточнивши ступінь терміновості, консультацію у фтизіатра.
30. Після повернення з ІТТ до СІЗО 12 березня 2009 року, заявник
був оглянутий лікарем СІЗО, але не пред’явив ніяких скарг з приводу
свого здоров’я. Як записано у медичному висновку, наданого лікарем
СІЗО 7 квітня 2010 року, «під час обстеження заявник не пред’явив
ніяких скарг, так як він хотів скоріше потрапити в свою камеру».
31. 18 березня 2009 року заявник поскаржився лікареві СІЗО на
сильний біль в лівому коліні. 20 березня 2009 року лікар провів рентгенівське обстеження і виявив у заявника перелом колінної чашечки
зі зміщенням. За словами заявника, в СІЗО йому не було надано жодної медичної допомоги у зв’язку з цією травмою.
32. 24 березня 2009 року він був оглянутий лікарем відділення
травматології Сімферопольської міської лікарні № 6 (далі — «лікарня»), і на його коліно було накладено гіпс.
33. 2 квітня 2009 року заявник поскаржився адміністрації ІТТ
на травму лівого коліна, і після цього його оглянув лікар швидкої
допомоги.
34. За словами заявника, 3 квітня 2009 року адміністрація ІТТ
проігнорувала видане лікарем швидкої допомоги направлення на
медичне обстеження коліна заявника, і замість цього направила його в СІЗО. Немає жодних ознак того, що в той час йому було рекомендовано таке медичне обстеження.
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35. 3 червня 2009 року рентгенографія лівого коліна заявника
показала закритий перелом лівої колінної чашечки, з деякою позитивною динамікою.
36. 3 липня 2009 року фтизіатр ТБ-центру дійшов висновку, що
заявник страждає «інфільтративним туберкульозом верхньої частини лівої легені (категорія 4)»; лікар рекомендував заявнику продовжувати лікування «H, R, Z, E» протягом півтора місяця.
37. 7 липня 2009 року травматолог, вивчивши рентгенограму
коліна заявника, виявив загоєний перелом лівої колінної чашечки і
контрактуру колінного суглоба. На його думку, заявник не потребував хірургічної операції. Заявнику були призначені: «курс ЛФК, Фастум-гель і масаж». 9 липня 2009 року заявник знову був оглянутий
травматологом, який зазначив, що заявнику вже було рекомендовано адекватне лікування у зв’язку з травмою.
38. 15 липня 2009 року фтизіатр діагностував у заявника «інфільтративний туберкульоз легень (категорія 4)» і рекомендував йому продовжувати приймати «H, R, Z, E і левофлоксацин». Лікар вказав необхідне дозування, частоту і тривалість прийому препаратів,
а також прописав ряд «вітамінів і гепатопротекторів».
39. 28 вересня 2009 року лікар оглянув ліве коліно заявника і не
знайшов підстав для амбулаторного лікування або госпіталізації.
40. 4 листопада 2009 року травматолог оглянув заявника
та діагностував у нього консолідований перелом лівої колінної чашечки і помірно виражену контрактуру лівого колінного суглоба.
Заявнику було прописано ліки і призначений курс лікувальної фізкультури.
41. 2 червня і 20 серпня 2010 року фтизіатр ТБ-центру оглянув заявника та виявив у нього «залишкові зміни після ТБ і фіброз
у верхній частині легень (категорія 5.1)». Він рекомендував заявнику
пройти повторний курс протирецидивної терапії; ніякі відомості
про проходження цієї терапії не було надано. За словами заявника,
висновки лікаря від 2 червня 2010 року не були надійними по незазначеним причин.
42. 20 серпня 2010 року заявник був виписаний з туберкульозного відділення, що, за його словами, було незаконним, тому що він
все ще був хворий.
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43. 1 і 21 жовтня 2010 року заявник почав курс протирецидивної
терапії. Він погодився приймати ліки, але поставив під сумнів ефективність проведеної терапії.
44. 2 листопада 2010 року група лікарів з Кримського бюро
судмедекспертизи, вивчивши медичні записи заявника, в тому
числі висновок травматолога від 26 жовтня 2010 року, встановила,
що перелом лівого коліна заявника зажив, і що стійких залишкових явищ травми не спостерігається. Лікарі прийшли до висновку,
що лікування перелому в сімферопольській лікарні було своєчасним і ретельним.
45. Під час перебування під вартою в ІТТ, заявник звертався за
медичною допомогою 30 липня, 14 і 23 серпня та 5 вересня 2007 року, 9 березня, 31 березня та 28 вересня 2009 року і 1 квітня 2010 року.
У кожному випадку адміністрація ІТТ викликала швидку допомогу,
і заявника оглядав лікар швидкої допомоги. Заявник пройшов рентгенографію грудної клітки 8 лютого і 15 травня 2008 року, 23 січня
3 червня і 10 липня 2009 року, і 3 і 18 лютого, 2 червня і 20 серпня
2010 року. Також заявник пройшов аналізи мокроти 16, 17 і 19 травня, 1 липня 28 листопада і 1 і 2 грудня 2008 року, 23 і 24 січня, 24, 25,
26 березня, 4 червня, 26 і 27 серпня і 22 вересня 2009 року, і 17 лютого і 20 серпня 2010 року; всі аналізи були негативними. 4 червня
2009 року заявник пройшов аналізи сечі і крові. За даними Уряду,
під час утримання під вартою в СІЗО заявник перебував на висококалорійної дієті, йому також видавалося додаткове харчування.
Заявник стверджував, що його харчування було недостатнім, і що
немає ніяких доказів того, що він отримував ліки та спеціальне
харчування.
46. Під час тримання під вартою заявник та його представники подали низку скарг в міліцію, прокуратуру і суди, стверджуючи, зокрема, що заявник не отримує належної медичної допомоги.
9 жовтня 2009 року Севастопольська прокуратура відмовила в порушенні кримінальної справи проти чергового по ІТТ у зв’язку з цим.
Заявник не оскаржив це рішення. За даними Уряду, після червня
2010 року заявник не скаржився на стан свого здоров’я. За словами
заявника, він скаржився, але його скарги не були розглянуті.
47. Після низки запитів, 4 листопада 2010 року Залізнична
районна прокуратура Сімферополя відмовила в порушенні кримінальної справи стосовно начальника і лікаря медсанчастини СІЗО,
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начальника СІЗО і головного травматолога сімферопольської лікарні. За наявними відомостями, заявник не оскаржив це рішення.
48. У 2010 році мати заявника подала позов проти прокуратури
з приводу халатності у зв’язку із захворюванням її сина (туберку
льоз). За наявними відомостями, в даний час цей позов перебуває
на розгляді апеляційного суду.
II. ВІДПОВІДНІ НАЦІОНАЛЬНІ ТА МІЖНАРОДНІ МАТЕРІАЛИ
A. Кримінально-процесуальний кодекс україни

49. Стаття 155 говорить:
«Місцями попереднього ув’язнення для тримання осіб, щодо яких як
запобіжний захід обрано взяття під варту, є слідчі ізолятори (СІЗО).
В окремих випадках ці особи можуть утримуватися в місцях тримання затриманих (ІТТ) ... не більше трьох діб. Якщо доставка ув’язнених
у слідчий ізолятор ... неможлива через віддаленість або відсутність
належних шляхів сполучення, вони можуть міститися в місцях тримання затриманих до десяти діб ».
B. Закон України про боротьбу з туберкульозом
від 5 липня 2001

50. Стаття 17 Закону передбачає, що особи, які страждають на
туберкульоз, які утримуються в слідчих ізоляторах (СІЗО), повинні отримувати відповідне лікування в медичних підрозділах ізоляторів. Особи, які тримаються в пенітенціарних установах, повинні
лікуватися у спеціалізованих тюремних лікарнях.
C. Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 384
від 9 червня 2006 року про затвердження Протоколу
медичної допомоги хворим на туберкульоз

51. Відповідно до Наказу, існує п’ять основних категорій і п’ять
підкатегорій осіб, які хворіють або можуть захворіти на туберкульоз. Наприклад, пацієнти з хронічним ТБ різної локалізації, з або без
скидання бактерій, підпадають під категорію 4. Пацієнти із залиш-
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ковими змінами різних органів після лікування туберкульозу підпадають під категорію 5.1.
52. Відповідно до пункту 6.1 Протоколу, лікування туберкульозу
повинно проводитися в спеціалізованих установах по боротьбі з туберкульозом, і складатися з двох фаз: базової хіміотерапії та реабілітації. Базова хіміотерапія включає інтенсивне і підтримуюче лікування антибіотиками «першої лінії» проти туберкульозу (стрептоміцин,
ізоніазид, рифампіцин, етамбутол і піразинамід або «H, R, S, Z, E»).
53. Відповідно до пункту 6.6.1, для отримання максимальних
результатів медичне або хірургічне лікування повинно поєднуватися з певним гігієнічним і фізичним режимом (повний постільний
режим, частково постільний режим або спеціальні вправи), запропонованим конкретному пацієнту на підставі оцінки його стану. За
лікуванням повинна слідувати реабілітація, що включає лікувальну
фізкультуру, масаж і фізіотерапію.
54. Відповідно до розділу 6.6.2., Дієта хворого на туберкульоз
повинна складатися з урахуванням умов його життя та праці, загального стану організму, його реакції, характеру пошкоджень і ускладнень з боку інших органів. Дієта повинна бути збалансованою,
багата на білки, мінерали і вітаміни, зокрема, С, Е і вітаміни групи
А. Вживання вуглеводів має бути в межах норми або нижче, якщо
пацієнт має надлишкову вагу.
55. Відповідно до статті 6.7, хворі на легеневий туберкульоз всіх
категорій підлягають регулярному спостереженню. Наприклад,
в спостереження за пацієнтами 4 категорії входять такі елементи:
аналіз харкотиння кожен місяць протягом шести місяців, потім
кожні два місяці, тест на чутливість до протитуберкульозних препаратів, і рентген — на початку і один раз на шість місяців згодом.
Пацієнти категорії 5.1 повинні проходити рентген як мінімум два
рази протягом першого року спостереження.
56. Необхідно проводити регулярні обстеження для визначення
ефективності лікування туберкульозу та своєчасної реєстрації побічних ефектів і їх лікування, як викладено в таблиці 15 Протоколу.
57. Як видно з таблиці 15, якщо призначаються такі протитуберкульозні препарати, як ізоніазид, рифампіцин, піразинамід і етамбутол («H, R, Z, E»), необхідно проводити обстеження та бесіди з пацієнтом, а також біохімічний та загальний аналіз крові. Пацієнт, також, повинен бути оглянутий невропатологом і офтальмологом.
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D. Рекомендація Rec (2006) 2
Комітету міністрів державам-членам Ради Європи
про Європейські пенітенціарні правила
(Прийнята Комітетом міністрів 11 січня 2006 року
на 952-й зустрічі заступників міністрів)

58. Відповідні частини Резолюції свідчать:
«...Сфера і застосування
10.1. Європейські пенітенціарні правила застосовуються щодо всіх
осіб, взятих під варту відповідно до рішення судового органу, і щодо
осіб, засуджених до позбавлення волі.

Охорона здоров’я
39. Адміністрація пенітенціарних установ забезпечує охорону
здоров’я всіх ув’язнених цих установ...

Організація медичної допомоги в пенітенціарних установах
...
40.4. Медичні служби пенітенціарних установ виявляють і лікують
фізичні ... захворювання або дефекти, якими можуть страждати
ув’язнені.
40.5. Для цього ув’язненому надаються всі необхідні медичні, хірургічні та психіатричні послуги, у тому числі, наявні в громадських
установах.

Медичний і санітарний персонал
41.1. Кожен пенітенціарній заклад повинен мати не менше одного
лякаря, який має відповідну кваліфікацію лікаря загальної медичної
практики.
41.2. Вживаються заходи щодо забезпечення наданя невідкладної
допомоги лікарем, який має відповідну кваліфікацію у випадках
термінової необхідності.
41.3. У тих випадках, коли пенітенціарні установи не мають штатного лікаря, ці заклади повинен регулярно відвідувати лікар, який
працює за сумісництвом...
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Обов’язки лікаря
42.1. Лікар або кваліфікована медична сестра, підлегла такому лікареві, обстежує кожного ув’язненого при першій можливості за винятком випадків, коли в цьому явно немає необхідності...
42.3. При огляді ув’язненого лікар або підлегла такому лікареві медична сестра приділяють особливу увагу наступному: ..
b. діагностуванню фізичного ... захворювання, причому повинні
прийматися всі необхідні заходи для його лікування та для продовження курсу лікування; ...
f. ізоляції ув’язнених, щодо яких є підозри на предмет інфекційних
або заразних хвороб, на термін збереження інфекції та забезпечення їх належного лікування;
43.1. Лікар дбає про фізичне ... здоров’я ув’язнених і оглядає, в умовах
і з частотою, які відповідають стандартам охорони здоров’я в суспіль
стві,всіх хворих ув’язнених,усіх,хто звернувся з нездужанням аботравмою, і будь-якого ув’язненого, на якого спеціально звернуто увагу...

Медичний догляд
46.1. Хворі в‘язні, які потребують спеціалізованого лікування, переводяться в спеціалізовані установи або цивільні лікарні, якщо таке
лікування неможливе в пенітенціарній установі.
46.2. Там, де служба пенітенціарної установи має власну лікарню,
вона повинна бути достатньо укомплектована персоналом та обладнанням для належного догляду та лікування направлених в цю
лікарню ув’язнених».
E. Доповідь Світового банку про кредит,
виданому Україні для реалізації проекту
на боротьбу з туберкульозом ВІЛ/СНІД
(28 грудня 2009 року)

59. Відповідні частини доповіді свідчать:
«...У пенітенціарних установах спостерігається певний прогрес у плані
зниження поширеності туберкульозу, захворюваності на туберкульоз та смертності від туберкульозу (хоча дані спільної програми Міні
стерства охорони здоров’я / Програми розвитку сектора свідчать про
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збільшення рівня смертності на 13% з 2003 року). Ці досягнення є результатом прогресу, досягнутого за останні п’ять років: поліпшення
харчування ув’язнених, збільшення поставок медикаментів і лабораторних реагентів, і поліпшення загальних умов у в‘язницях (в результаті скорочення числа ув’язнених). Крім того, тяжкохворі були
звільнені з пенітенціарних установ ... Тим не менш, рівень множинної лікарської стійкості в пенітенціарних установах дуже високий,
приблизно 20% ... Очевидно, що з ... 1999 по 2006 рік спостерігалося
стійке зростання числа випадків. ... ТБ ... з подальшим поступовим
зниженням в результаті кроків, зроблених урядом, в тому числі збільшення в два / чотири рази бюджетних коштів на боротьбу з туберкульозом в 2006/2007/2008 роках у порівнянні з 2003/2004/2005 роками.
Тим не менш, слід зазначити, що захворюваність на туберкульоз в Україні залишається однією з найвищих у регіоні ЄЦА і в п’ять разів вище, ніж у середньому по ЄС ... У рамках проекту була розширена мережа цивільних і тюремних лабораторій, і ця мережа буде розвиватися
надалі при додатковій підтримці міжнародних і місцевих донорських
та партнерських організацій, а також власними зусиллями Уряду».
F. Інші відповідні матеріали

60. Національне законодавство, що стосується питання про
законність тримання заявника під вартою, наводиться в рішеннях у справах Nevmerzhitsky v. Ukraine (№ 54825/00, §§53–54, ECHR
2005-II (витяги)); Yeloyev v. Ukraine (№ 17283/02, §35, 6 November 2008);
і Gavazhuk v. Ukraine (№ 17650/02, §46, 18 February 2010).
61. Інші національні та міжнародні матеріали, що стосуються
умов утримання під вартою хворих на туберкульоз та їх лікування в місцях позбавлення волі можна знайти в рішеннях у справах
Melnik v. Ukraine (№ 72286/01, §§47–51, 28 March 2006) та Yakovenko v.
Ukraine (№ 15825/06, §§53–54, 25 October 2007).

ПРАВО
I. МАСШТАБИ СПРАВИ
62. У своїй відповіді на заперечення Уряду 11 вересня 2010 року
заявника представив нові скарги відповідно до статті 3 Конвенції,
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стверджуючи, зокрема, що 26 вересня 2007 року він був побитий співробітниками ІТТ, що не було проведено ефективного розслідування
обставин цього побиття, і що фізичні умови його утримання під вартою і транспортування з СІЗО в ІТТ були незадовільними. Він також
скаржився на неефективне розслідування його скарг на неналежну
медичну допомогу в місцях позбавлення волі. Крім того, 7 лютого
і 24 травня 2011 року він скаржився з приводу неналежного лікування його захворювань. Суд зазначає, що ці нові скарги не є розробкою
первинних скарг заявника, по яких сторони представили свої зауваження. Тому Суд вважає, що розглядати ці питання зараз було б недоцільно (див. Vitruk v. Ukraine, № 26127/03, §49, 16 вересня 2010). Нові
скарги будуть розглянуті в рамках заяви № 52233/11.

II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
63. Заявник скаржився, що його утримання під вартою склало порушення статті 3 Конвенції, враховуючи його поганий стан
здоров’я. Він також скаржився на порушення цього ж положення
у зв’язку з тим, що влада не надала йому належну медичну допомогу
під час його утримання під вартою.
Стаття 3 Конвенції передбачає:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».
A. щодо Прийнятності

64. Уряд стверджував, що заявник не оскаржив рішення про відмову в порушенні кримінальної справи проти посадових осіб ІТТ,
а розслідування відносно співробітників СІЗО і головного травматолога Сімферопольської лікарні ще не було завершено. Відповідно,
заявник не може претендувати на статус жертви порушення його
прав відповідно до статті 3 Конвенції.
65. Заявник вказав, що насправді він оскаржив рішення щодо
посадових осіб СІЗО і Сімферопольської лікарні.
66. Суд зазначає, що він уже розглядав подібні заперечення Уряду у ряді справ і встановив, що проблеми, пов’язані з відсутністю на-
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лежної медичної допомоги в українських пенітенціарних установах,
мають структурний характер (див. Visloguzov v. Ukraine, № 32362/02,
§64, 20 May 2010, і Petukhov v. Ukraine, № 43374/02, §74–78, 21 October
2010). Суд не бачить підстав відступати від цих висновків у цій
справі, і тому вважає, що ця скарга не може бути відхилена з причини невичерпання національних засобів правового захисту. Тому Суд
вважає, що заявник виконав правило про вичерпання внутрішніх засобів правового захисту.
67. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у розумінні статті 35 §3 (а) Конвенції. Суд також зазначає, що вона не
є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона повинна бути
визнана прийнятною.
B. Щодо суті

1. Загальні принципи
68. Суд неодноразово підкреслював, що здоров’я ув’язнених
має бути забезпечене належним чином (див. Kudła v. Poland [GC],
№ 30210/96, §94, ECHR 2000-XI). Відсутність належної медичної допомоги може скласти звернення, яке суперечить статті 3 (див. Ilhan
v. Turkey [GC], № 22277/93, §87, ECHR 2000-VII, і Sarban v. Moldova,
№ 3456/05, §90, 4 October 2005). Якщо засуджений повертається
з лікарні з встановленим діагнозом, влада зобов’язана забезпечити
йому належну медичну допомогу, незалежно від побажань і скарг,
висловлюваних засудженим (див. Tarariyeva v. Russia, № 4353/03, §80,
ECHR 2006-XV (витримки)).
69. При оцінці того, чи виконала влади свої зобов’язання
з надання медичної допомоги затриманому, який перебуває під
її контролем, Суд може також вивчити питання, якою мірою стан
здоров’я затриманого погіршився в ході його утримання під вартою. Хоча таке погіршення само по собі не означає порушення
статті 3, воно може, однак, в деякій мірі характеризувати умови утримання під вартою (див., Наприклад, Valašinas v. Lithuania,
№ 44558/98, §54, ECHR 2001-VIII, і Farbtuhs v. Latvia, № 4672/02, §57,
2 December 2004).
70. Суд також ухвалив, що стаття 3 Конвенції не може тлумачитися як гарантія надання кожному затриманому медичної до-
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помоги такого ж рівня, як «в кращих цивільних клініках» (див.
Mirilashivili v. Russia (dec.), № 6293/04, 10 July 2007). Крім того, Суд
заявив, що він «готовий визнати, що, в принципі, ресурси медичних установ пенітенціарної системи обмежені в порівнянні
з цивільними клініками» (див. Grishin v. Russia, № 30983/02, §76,
15 November 2007). В цілому, Суд дотримується досить гнучких
правил при визначенні належного стандарту медичної допомоги, приймаючи рішення в залежності від обставин конкретної
справи. Цей стандарт повинен бути «сумісний з людською гідністю» затриманого, але повинні також братися до уваги «практичні вимоги ув’язнення» (див. Aleksanyan v. Russia, № 46468/06, §140,
22 December 2008).
71. Інші відповідні принципи, визначені Судом в його прецедентному праві стосовно статті 3 Конвенції у зв’язку з наданням
медичної допомоги в місцях позбавлення волі, наведені у справі
Ukhan v. Ukraine (№ 30628/02, §74, 18 December 2008).
72. Суд надає особливого значення тому, що заявник страждав на туберкульоз, враховуючи погану медичну допомогу і захист від цього захворювання в українських місцях позбавлення
волі, як неодноразово зазначалося в рішеннях Суду у подібних
справах проти України (див., Наприклад, Yakovenko, згадане вище, §§97–102, і Pokhlebin v. Ukraine, № 35581/06, §§63–68, 20 May
2010), а також у відповідних міжнародних доповідях і матеріалах,
що стосуються лікування туберкульозу в Україні (див. Melnik,
згадане вище §§47–53, і Yakovenko, згадане вище, §§53–55, 62,
і 63). Навіть з урахуванням ряду поліпшень щодо лікування
туберкульозу в українських тюрмах, про які повідомлялося останнім часом, Суд звертає увагу на велику кількість випадків
лікарсько-стійкого ТБ у в‘язницях і на те, що в Україні досі спостерігається один з найвищих рівнів захворюваності ТБ в Європі
(див. пункт 59 вище).
73. Отже, завдання Суду в таких справах полягає в оцінці
якості медичної допомоги, наданої заявникам, і, якщо вони були позбавлені належної медичної допомоги, розгляді питання, чи
можна прирівняти це до нелюдського або такого, що принижує гідність, поводженню, що суперечить статті 3 Конвенції (див. Sarban,
згадане вище, §78, і Yevgeniy Alekseyenko v. Russia, no. 41833/04, §104,
27 January 2011).
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74. Суд окремо розгляне медичну допомогу, надану заявнику у зв’язку з травмою коліна і туберкульозом під час його утримання під вартою. Медична допомога у зв’язку з туберкульозом
буде розглянута стосовно двох окремих періодів — до 15 травня
2008 року, коли він перебував в ІТТ, а також між 15 травня 2008 року і 21 жовтня 2010 року, останньою відомою датою надання медичної допомоги.

2. Медична допомога у зв’язку з травмою коліна
(a) Аргументи сторін
75. Відносно першої скарги заявника, Уряд стверджував, що
влада реагувала оперативно і надали йому належну допомогу. Крім
того, заявник періодично проходив обстеження та відповідне лікування. Загалом, Уряд вважає, що заявнику була надана належна медична допомога.
76. Заявник оскаржив правильність діагнозу та рекомендацій,
наданих лікарем швидкої допомоги, який оглядав його 9 березня
2009 року. Він скаржився на відсутність лікування його травми
коліна в період з 9 по 24 березня 2009 року, і на те, що його лікування 24 березня 2009 було недостатнім, так як гіпс повинен був бути
накладений на всю ногу. 3 квітня 2009 року адміністрація ІТТ проігнорувало направлення швидкої допомоги на медичне обстеження. Результатом стала деформація і контрактура лівого колінного
суглоба, який так і не був прооперований. Крім того, під час утримання під вартою він не мав можливості пройти курс лікувальної
фізкультури та масажу. Нарешті, висновки експертизи 2 листопада
2010 року були неналежними, оскільки вони не відповідали вимогам кримінальної процедури, а сама експертиза була проведена за
його відсутністі.
(в) Оцінка Суду
77. По-перше, Суд зазначає, що заявник не заперечує, що його
скарги на стан здоров’я були зареєстровані, і що адміністрації ІТТ
та СІЗО на них відреагували. Всі його скарги були доведені до відома медичного персоналу СІЗО, а потім передані лікарям швидкої
медичної допомоги, які розглянули їх самостійно або направили
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заявника до відповідного лікаря або в спеціалізований медичний
заклад.
78. Щодо скарг заявника з приводу відсутності хірургічного
втручання і нібито низьку якість медичної допомоги, отриманої
ним 9 і 24 березня 2009 року, Суд не може вирішити, чи відповідав
обраний метод лікування потребам заявника, і чи міг він отримати
краще лікування в іншому місці . У відношенні точності постановки
діагнозу 9 березня 2009 року, Суд зазначає, що діагноз дійсно був неточним. Тим не менш, лікар направив заявника до іншого фахівця.
Через кілька днів заявник був оглянутий лікарем СІЗО, але не просив
уточнити діагноз і не скаржився на травми. Коли він поскаржився на
травми 18 березня 2009 року, він пройшов рентгенографію протягом
двох днів, і у нього був діагностований перелом. Тому влада не винна в постановці неточного діагнозу, з урахуванням того, що заявник
не піднімав це питання, коли був доставлений назад у СІЗО, за відсутності будь-яких ознак того, що влада проявила явну недбалість
і не діяла своєчасно.
79. Що стосується передбачуваності відсутності лікування
коліна між 9 і 24 березня 2009 року та відсутності направлення
на медичний огляд 3 квітня 2009 року, Суд вважає, що лікарі не
рекомендували ніякого лікування і не дали йому направлення на
огляд. У той час як заявник стверджував, що стан його здоров’я
з часом погіршився, висновки лікарів від 2 листопада 2010 року
свідчать про зворотнє. Суд не вбачає жодних підстав сумніватися в справедливості цих висновків у відсутністі альтернативних медичних висновків, а також з урахуванням того, що заявник не представив жодних доказів, що дозволяють сумніватися
в компетентності або авторитетності лікарів. В цілому, Суд не
вбачає будь-яких необґрунтованих затримок або інших недоліків
у наданні заявнику медичних консультацій і лікуванні у зв’язку
з цим захворюванням. Також немає ніяких свідчень того, що його
травма коліна була, в принципі, несумісною з його утриманням
під вартою.
80. Суд вважає, що влада вжила достатні заходи у зв’язку з травмою коліна заявника, і, отже, дотрималася вимоги статті 3 Конвенції. Відповідно, порушення статті 3 Конвенції у цьому відношенні
не було.
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3. Медична допомога у зв’язку з туберкульозом
(а) Аргументи сторін
81. Уряд стверджував, що заявник утримувався в ІТТ відповідно
до медичних рекомендацій. Пізніше, в СІЗО, він був поміщений в туберкульозну палату медсанчастини і поставлений на диспансерний
облік. Періодично його оглядали лікарі СІЗО. Він проходив необхідні обстеження, отримував адекватну медичну допомогу, і йому була призначена дієта з високим вмістом калорій. 2 червня 2010 року
фтизіатр прийшов до висновку, що лікування, отримане заявником
в медсанчастині СІЗО, було ефективним. В цілому, немає ніяких медичних висновків, що вказують на те, що медична допомога, необхідна заявнику у зв’язку з його туберкульозом, могла бути надана
тільки в умовах стаціонару спеціалізованого медичного закладу.
Таким чином, Уряд стверджував, що право заявника на належну медичну допомогу у зв’язку з його туберкульоз не було порушено.
82. Заявник стверджував, що він не мав належних можливостей
для лікування його захворювань. Зокрема, лікування туберкульозу
було неадекватним, що завдавало йому страждання і занепокоєння. Про загострення цього захворювання свідчать напади кашлю
з кров’ю, що мали місце в 2009 році. Висновок лікаря від 2 червня
2010 року не було надійним по незазначеним причинам, і його подальший перевід в камеру, призначену для здорових в‘язнів, був
незаконним. Уряд не надав Суду жодних підписаних заявником документів, підтверджуючих, що він отримував відповідну медичну
допомогу та спеціальне харчування.
83. В цілому, хоча адміністрації ІТТ та СІЗО реєстрували скарги
заявника на здоров’я, йому не була надана будь-яка ефективна допомога чи лікування, оскільки лікарі, які його консультували, прописували йому тільки знеболюючі препарати.
(b) Оцінка Суду
(i) Медична допомога
з 28 липня 2007 року по 15 травня 2008
84. Суд зазначає, що до затримання заявник проходив курс лікування протитуберкульозними препаратами в спеціалізованому
медичному закладі, і це лікування було перервано, коли його затримали. Перервавши лікування заявника, слідчі органи повинні були
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стежити за станом його здоров’я, починаючи з 28 липня 2007 року,
коли вони дізналися про захворювання заявника на туберкульоз,
а не з 1 серпня 2007 року, коли його захворювання було підтверджено (див. Пункти 11 і 26 вище).
85. Перш ніж перейти до докладного розгляду медичної допомоги, Суд зазначає, що адміністрація ІТТ дотримувалася рекомендацій
лікаря і утримувала заявника в камерах, призначених для хворих на
туберкульоз. Тим не менш, незважаючи на те, що співробітники ІТТ
при необхідності викликали заявнику швидку допомогу, той факт,
що в ІТТ не було лікаря, залишається актуальним і важливим. На
приклад, відповідно до внутрішнього законодавства (див. Пункт 49
вище), заявник повинен був бути переведений в СІЗО найпізніше
після десяти днів утримання під вартою в ІТТ. Таким чином, якби
влада дотримувалися правил, не пізніше 16 серпня 2007 року заявник був би переведений в СІЗО, де він міг би отримати лікування
в медсанчастині (див. Пункт 50 вище). Однак він був переведений
в СІЗО тільки 15 травня 2008 року, тобто із запізненням на дев’ять
місяців. У відсутність будь-якого виправдання чи пояснення цієї ситуації, Суд вважає, що внутрішні норми надання медичної допомоги заявникові, який страждав на туберкульоз під час утримання під
вартою, не були виконані належним чином.
86. Що стосується особливостей медичної допомоги в ІТТ, Суд
зазначає, що, незважаючи на ряд консультацій лікаря швидкої допомоги, заявник пройшов рентгенографію грудної клітки та був оглянутий фахівцем тільки 8 лютого 2008 року, тобто приблизно після
шести місяців перебування в ув’язненні. Крім того, в протиріччя відповідним нормам, під час свого перебування в ІТТ заявник жодного
разу не пройшов медичний огляд (див. Пункт 55 вище).
87. Що стосується лікування туберкульозу, яке мало бути забезпечено (див. Пункт 52 вище), немає жодних відомостей про те, яке
лікування, якщо таке взагалі було, заявник отримував до 8 лютого
2008 року. Крім того, немає ніяких ознак того, що заявник отримував лікування або перебував під наглядом лікаря після того дня,
коли фахівці TB-центру прямо вказали, що йому потрібен тривалий
курс хіміотерапії.
88. Крім того, з урахуванням внутрішніх вимог щодо лікування
туберкульозу в спеціалізованих установах, Європейських пенітенціарних правил, що стосуються ситуації заявника (див. Пункт 58
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вище), і того факту, що заявник утримувався в погано обладнаній
пенітенціарній установі без протитуберкульозного лікування, Суд
приходить до висновку, що такі умови тримання заявника під вартою були несумісні з його станом здоров’я в цей період.
(ii) Медична допомога
з 15 травня 2008 року по 21 жовтня 2010
89. Суд зазначає, що 15 травня 2008 року і пізніше влада намагалися встановити ступінь серйозності захворювання заявника
та надати йому необхідне лікування. Наприклад, після прибуття
в СІЗО він був поміщений в туберкульозне відділення, йому зробили рентген і призначили необхідні медикаменти. Крім того, заявник чотири рази оглядався фтизіатром і здав ряд аналізів у зв’язку
з туберкульозом. Заявнику також були призначені необхідні медикаменти. Станом на 21 жовтня 2010 року він проходив противорецидивну терапію.
90. Заявник стверджує, що єдиними видами отриманої ним медичної допомоги були консультації та знеболюючі препарати, і що
його харчування було недостатнім. Він не уточнив, коли в 2009 році
він кашляв кров’ю, і не надав відомості або які-небудь документи
на підтвердження цього. В той же час, Суд не бачить підстав сумніватися в справедливості висновку лікаря від 2 червня 2010 року, за
відсутності альтернативних медичних висновків, а також з урахуванням того, що заявник не надав жодних доказів, що дозволяють
сумніватися в компетентності або авторитетності лікарів. Тому подальші дії влади, як видається, не суперечили медичним рекомендаціям або відповідним правилам і положенням.
91. Проте, твердження заявника щодо неадекватної медичної
допомоги, представлені в цьому Суді та в національних судах, мають ряд вагомих підстав. Зокрема, спочатку заявнику був поставлений діагноз туберкульоз лівої легені, а після 15 липня 2009 року
виявилося, що його захворювання вразило обидві легені. Крім того,
Суд зазначає, що до 3 липня 2009 року не було ніяких певних згадок
про категорії туберкульозу заявника, що було важливим для прийняття рішення про необхідну допомогу (див. Пункт 55 вище). Цього
самого по собі достатньо, щоб зробити висновок про те, що медична
допомога до 3 липня 2009 року була повноцінною. Крім того, лікар
не вказав назви, дози і тривалість прийому прописаних препаратів,
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а також особливості терапії (див. Пункти 28, 38 і 41 вище). Крім того, в період з 3 липня 2009 року по 21 жовтня 2010 року (див. Пункти 36–49) не всі необхідні тести, аналізи та обстеження проводились
регулярно, або ж вони взагалі суперечили внутрішнім процедурам
(див. Пункти 55 і 57 вище).
92. Суд зазначає, що протягом усього розглянутого періоду,
в жодній медичній рекомендації не було вказано, якого індивідуального санітарно-гігієнічного плану і режиму повинен дотримуватися заявник, знову ж всупереч вимогам законодавства (див.
Пункт 53 вище). Влада також не надали відомостей про те, який
режим був забезпечений заявнику, знову ж таки в відсутність належних рекомендацій. Крім того, немає жодного документа, що
містить рекомендації лікаря щодо дієти заявника, за винятком рекомендацій приймати вітаміни, які також недостатньо докладні.
Крім того, заявник стверджував, що немає ніяких доказів того, що
він отримував спеціальне харчування. Суд зазначає, що Уряд дійсно не надав таких доказів, і не вказало, яке харчування надавалося
заявникові, і коли. Надання заявнику висококалорійного харчування без відповідної медичної консультації не відповідає протоколу
(див. Пункт 54 вище).
93. Відносно тверджень заявника про те, що він не повинен був
залишатися в ув’язненні у зв’язку з його станом здоров’я, Суд зазначає, що він утримувався в туберкульозному відділенні до 20 серпня
2010 року, і в результаті його лікування від туберкульозу були досягнуті певні поліпшення (див. пункти 28 і 41–43 вище). Тому Суд не
може зробити висновок, що стан здоров’я заявника був несумісним
з його утриманням під вартою протягом цього періоду.
94. Проте, навіть якщо позитивні зміни, пов’язані з лікуванням
заявника, мали місце, Суд вважає, що погіршення його здоров’я, зареєстроване 15 липня 2009 року, в поєднанні з тим фактом, що влада
не забезпечила ведення докладних записів щодо стану його здоров’я
і наданого йому лікування, регулярне медичне спостереження,
і систематичну і комплексну терапевтичну стратегію, спрямовану
на лікування його захворювання і запобігання його загостренням,
а також не створили необхідні умови для отримання заявником
призначеного лікування, були несумісні з зобов’язаннями влади
відповідно до статті 3 Конвенції протягом цього періоду тримання
заявника під вартою.
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(c) Висновок Суду
95. Суд вважає, що той факт, що влада не надала заявнику належну медичну допомогу у зв’язку з його туберкульозом в період
з 28 липня 2007 року по 21 жовтня 2010 року, склав звернення, заборонене статтею 3 Конвенції.
Там чином, мало місце порушення статті 3 Конвенції у цьому
відношенні.
III. ЗАЯВЛЕНІ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ
A. Законність тримання заявника під вартою
(стаття 5 §1 (с) Конвенції)

96. Заявник скаржився, відповідно до статті 5 §1 (с) Конвенції,
що його утримання під вартою було незаконним. Відповідне положення статті 5 Конвенції передбачає:
«1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого
не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно
до процедури, встановленої законом:
…
c) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою допровадження її до компетентного судового органу за наявності
обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо
обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею
правопорушення чи її втечі після його вчинення;»

1. Щодо прийнятності
97. Уряд стверджував, що ця скарга щодо тримання заявника
під вартою 27 і 28 липня 2007 року є неприйнятною з причини невичерпання національних засобів правового захисту, або, як альтернатива, подана з порушенням шестимісячного терміну.
98. Заявник стверджував, що він скаржився на цей період його
утримання під вартою в національні органи, але вони не розглянули
його скаргу.
99. Сторони не надали жодних зауважень щодо прийнятності
скарги щодо інших періодів тримання заявника під вартою.
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100. Суд нагадує, що мета вимоги про вичерпання внутрішніх засобів правового захисту полягає в наданні національній владі можливості усунути передбачувані порушення, на які скаржиться заявник (див., Зокрема, López Ostra v. Spain, judgment of 9 December 1994,
Series A, № 303-C, p. 52, §38; та Tomé Mota v. Portugal (dec.), № 32082/96,
ECHR 1999-IX). Визнаючи, що заявник може не використовувати
внутрішні засоби правового захисту, які приречені на провал, Суд,
проте, вважає, що в таких випадках заявник повинен довести, шляхом подання відповідних судових рішень або інших відповідних доказів, що використання доступних йому засобів правового захисту
буде насправді безрезультатним. Крім того, Суд зазначає, що існування простого сумніву щодо шансів внутрішніх засобів правового захисту на успіх не звільняє заявника від обов‘язку вичерпати їх
(див., Зокрема, Allaoui and Others v. Germany (dec.), No. 44911/98, 19 січня 1999, та Tomé Mota, згадане вище).
101. Суд повторює, що особа, засуджена судом першої інстанції,
не може вважатися затриманою «з тим, щоб вона предстала перед
компетентним органом на підставі обґрунтованої підозри у вчиненні правопорушення», але перебуває в положенні, передбаченому статтею 5 §1 (а) Конвенції, яка дозволяє позбавлення волі «після
засудження компетентним судом» (див. Kudła v. Poland [GC], згадане
вище, §104).
102. Суд зазначає, що, за твердженням заявника, він двічі подавав скарги в національні органи на незаконність його утримання під
вартою 27 і 28 липня 2007 року (див. Пункти 13 і 16 вище). Тим не
менше, немає жодних доказів того, що влада отримала ці скарги. Також немає ніяких ознак того, що заявник скористався внутрішніми
засобами правового захисту в інших випадках. Він також не продемонстрував, що він міг не використовувати внутрішні засоби правового захисту. Відповідно, не можна вважати, що заявник вичерпав
внутрішні засоби правового захисту в цьому відношенні.
103. Крім того, з 24 жовтня по 23 грудня 2008 року і після 6 квітня 2010 року заявник утримувався під вартою після засудження судом першої інстанції, і цей факт не заперечується заявником. Таким
чином, його утримання під вартою протягом цього періоду не є несумісним з положеннями Конвенції.
104. Отже, ця частина заяви повинна бути відхилена відповідно
до статті 35 §§1, 3 (a) і 4 Конвенції.
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105. Відносно тримання заявника під вартою з 6 жовтня 2007 року по 24 жовтня 2008 року і з 23 грудня 2008 року по 6 квітня 2010 року, Суд зазначає, що ця частина скарги не є явно необґрунтованою
у розумінні статті 35 §3 (a) конвенції. Суд також зазначає, що вона не
є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона повинна бути
визнана прийнятною.

2. Щодо суті
106. Уряд не вказав, яким рішенням було санкціоновано тримання заявника під вартою з 6 жовтня 2007 року по 24 жовтня
2008 року, стверджуючи, що протягом цього періоду, а також у період з 23 грудня по 6 квітня 2010 року заявник утримувався під вартою на підставі обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального
правопорушення.
107. Заявник стверджував, що його утримання під вартою
з 6 жовтня 2007 року по 24 жовтня 2008 року і з 23 грудня 2008 року
по 6 квітня 2010 року було незаконним.
108. Суд зазначає, що рішення районного суду від 6 серпня
2007 року не містило жодних посилань на граничний термін утримання під вартою, і було оскаржено заявником. Відповідно до
статті 115 КПК, і за відсутності будь-яких рішень про продовження
терміну утримання під вартою, воно повинно було тривати менше
двох місяців, тобто не більше ніж до 6 жовтня 2007 року. Навіть якщо
припустити, що 6 серпня 2007 року було прийнято рішення про максимальний термін утримання під вартою, в будь-якому випадку не
було ніякого рішення, санкціонованого позбавлення волі заявника
з 6 жовтня 2007 року до дня першого слухання у справі. Крім того,
незалежно від точної дати першого судового слухання в рамках цього розгляду, Суд не має відомостей ні про які судові рішення, прийняті тоді або пізніше, до 24 жовтня 2008 року, коли заявник був засуджений.
109. Крім того, Суд зазначає, що 23 грудня 2008 року Апеляційний суд, скасувавши обвинувальний вирок заявника, віддав розпорядження про перегляд справи заявника та подальше утримання
його під вартою, не надавши жодних причин і не вказавши граничний термін його утримання під вартою.
110. Раніше Суд розглядав подібні ситуації в інших справах проти України і визнав, що вони несумісні з вимогами законності від-
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повідно до статті 5 §1 Конвенції. Зокрема, в деяких справах подальше утримання під вартою до або під час судового розгляду не було
охоплено яким-небудь судовим рішенням (див., Наприклад, Yeloyev,
згадане вище, §§48–51; Solovey and Zozulya v. Ukraine, nos. 40774/02
and 4048/03, §§70–73, 27 November 2008; Nikolay Kucherenko v. Ukraine,
№ 16447/04, §§37–38, 19 February 2009; і Doronin v. Ukraine, № 16505/02,
§58, 19 February 2009). Також мали місце випадки, коли судові органи не обґрунтовували свої рішення, що санкціонують тримання під
вартою, або не вказували граничний термін такого висновку (див.
Yeloyev, згадане вище, §§52–55, і Doronin, згадане вище, §59). Крім того, в рішенні по справі Kharchenko v. Ukraine (№ 40107/02, §§98 та 101,
10 February 2011), Суд постановив, що ситуація, коли присутні періоди тримання під вартою, не охоплені будь-яким судовим рішенням,
або коли судові рішення, прийняті на етапі судового розгляду, не
містять жодних часових обмежень щодо подальшого утримання під
вартою, є повторюваною структурною проблемою в Україні. У цій
справі немає жодних аргументів, здатних переконати Суд дійти іншого висновку.
111. Беручи до уваги всі вищевказані обставини, Суд приходить
до висновку, що тримання заявника під вартою з 6 жовтня 2007 року
по 24 жовтня 2008 року і з 23 грудня 2008 року по 6 квітня 2010 року
було незаконним.
112. Таким чином, мало місце порушення статті 5 §1 Конвенції
в цьому відношенні.
B. Скарга відповідно до статті 5 §3 Конвенції

Крім того, заявник скаржився, що загальна тривалість його тримання під вартою не була виправданою. Він посилався на статтю 5 §3
Конвенції, яка, зокрема, свідчить:
«Кожен, кого заарештовано або затримано згідно з положеннями
підпункту «c» пункту 1 цієї статті, має негайно постати перед суддею
чи іншою посадовою особою, якій закон надає право здійснювати
судову владу, і йому має бути забезпечено розгляд справи судом упродовж розумного строку або звільнення під час провадження. Таке
звільнення може бути обумовлене гарантіями з‘явитися на судове
засідання.»
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1. Щодо прийнятності
113. Уряд не надав жодних коментарів щодо прийнятності цієї
скарги.
114. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у розумінні статті 35 §3 (а) Конвенції. Суд також зазначає, що вона не
є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона повинна бути
визнана прийнятною.

2. Щодо суті
115. Уряд повторив, що для тримання заявника під вартою були
достатні підстави, і що влада проявила належне старання при роботі
з його справою.
116. Заявник стверджував, що його утримання під вартою було
необґрунтовано довгим.
117. Суд повторює, що питання про те, чи є термін утримання
під вартою розумним, не може вирішуватися абстрактно. Розумність
строку тримання під вартою має оцінюватися в кожній конкретній справі відповідно до його її особливостей, мотивів, зазначених
в рішеннях національних судів, і аргументів, наведених заявником
у його клопотаннях про звільнення. Тривале утримання під вартою
може бути виправдане, тільки якщо є конкретні ознаки справжньої
вимоги суспільного інтересу, яка, незважаючи на презумпцію невинуватості, переважує принцип поваги особистої свободи. При визначенні терміну утримання під вартою до суду відповідно до статті
5 §3 Конвенції, період, який слід брати до уваги, починається в день
взяття обвинуваченого під варту і закінчується в день його засудження, нехай навіть тільки судом першої інстанції (див., В Зокрема, Labita v. Italy [GC], № 26772/95, §§145, 147 та 153, ECHR 2000-IV).
Те, чи може Суд розглядатискарги щодо періоду, який, взятий окремо, виходить за межі шестимісячного строку, залежить від характеру скарги і типу передбачуваного порушення. Враховуючи, щоутримання під вартою є триваючою ситуацією, у ряді справ Суд дійшов
висновку, що якщо обвинувачений утримується під вартою протягом двох або більше окремих періодів до суду, гарантія розумного
строку відповідно до статті 5 §3 вимагає глобальної оцінки всього
періоду в сукупності (див. Solovey and Zozulya, згадане вище, §56,
з подальшими посиланнями).
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118. Суд зазначає, що сторони не оспорюють, що заявник був
арештований 27 липня 2007 року. 6 квітня 2010 року він був засуджений судом першої інстанції вдруге, і обвинувальний вирок залишився в силі. Таким чином, період, який слід брати до уваги, почався 27 липня 2007 року і закінчився 6 квітня 2010 року, за винятком
періоду тримання під вартою з 24 жовтня по 23 грудня 2008 року,
коли заявник був засуджений в перший раз. Відповідно, розглянутий період тривав близько двох з половиною років.
119. Суд зазначає, що в первинному рішенні про тримання під
вартою згадувалася серйозність звинувачень, висунутих проти заявника і ризик вчинення ним подальших злочинів. Після цього суди взагалі не вказували ніяких підстав для продовження тримання
заявника під вартою, навіть за відсутності будь-яких доказів того,
що було подано клопотання заявника про звільнення на медичними
підставах. Однак стаття 5 §3 свідчить, що після закінчення певного часу обґрунтована підозра не може сама по собі виправдовувати
позбавлення волі, і судові органи повинні навести інші підстави для
подальшого утримання під вартою. Ці підстави, крім того, повинні бути чітко вказані національними судами (див. Yeloyev, згадане
вище, §60). У цій справі суди не навели жодних підстав. Крім того,
на жодному з етапів національна влада не розглянула можливість
застосування будь-яких інших превентивних заходів в якості альтернативи тримання під вартою.
120. У цьому контексті, Суд зазначає, що він неодноразово
визнавав порушення статті 5 §3 Конвенції у справах, що стосуються питань, аналогічних питань, порушених у цій справі (див.,
Наприклад, Tkachev v. Ukraine, № 39458/02, §§47–53, 13 December
2007; Yeloyev, згадане вище, §§60 і 61; Doronin, згадане вище, §§6364; Sergey Volosyuk v. Ukraine, № 1291/03, §§40–42, 12 March 2009;
і Molodorych v. Ukraine, № 2161/02, §§81–83, 28 October 2010). Крім того, в рішенні по справі Kharchenko v. Ukraine (згаданому вище, §§99
і 101), Суд постановив, що тенденція українських судів повторно
посилатися на одні й ті ж аргументи при санкціонуванні тривалих
періодів утримання під вартою, є повторюваною проблемою структурного характеру. У цій справі немає ніяких фактів, здатних переконати Суд дійти іншого висновку.
121. Відповідно, Суд приходить до висновку, що мало місце порушення статті 5 §3 Конвенції.
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IV. СКАРГА НА ТРИВАЛІСТЬ РОЗГЛЯДУ
ВІДНОСНО ЗАЯВНИКА
122. Крім того, заявник скаржився, що розгляд проти нього був
необґрунтовано тривалим, і що він не мав ефективного засобу юридичного захисту щодо цієї скарги. Він послався на статті 6 §1 та 13
Конвенції, які, зокрема, свідчать:
Стаття 6 §1
«Кожен… встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення має право на розгляд його
справи упродовж розумного строку… судом…»

Стаття 13
«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які
здійснювали свої офіційні повноваження.»

123. Уряд оспорював ці аргументи і стверджував, що розгляд було проведено без необґрунтованих затримок з вини влади.
124. Заявник підтримав свою скаргу.
125. Період, який необхідно брати до уваги, розпочався 27 липня
2007 року, коли заявник був затриманий, таким чином, він в істотній
мірі залежав від дій влади, вжитих у зв’язку з підозрами проти нього. Цей період закінчився 25 січня 2011 року, коли заявник отримав
копію остаточного рішення у його справі. Таким чином, він тривав
близько трьох з половиною років на двох рівнях юрисдикції.
126. Суд повторює, що при оцінці розумності тривалості судового розгляду необхідно враховувати конкретні обставини справи та
критерії, встановлені в прецедентному праві Суду, зокрема складність справи, поведінку заявників та відповідних органів влади,
а також важливість справи для заявника (див., Наприклад, Kudła v.
Poland [GC], № 30210/96, §124, ECHR 2000-XI).
127. Суд зазначає, що заявник перебував під вартою протягом
всього розгляду, який не можна назвати особливо складним (див.
Пункт 23 вище). Суд не вбачає жодних значних затримок з вини заявника (див. Пункти 24 і 25 вище).
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128. Беручи до уваги поведінку влади, Суд зазначає, що чотири
слухання були відкладені з невідомих причин, що є неприйнятним
з урахуванням обов‘язку влади сумлінно вести документацію щодо
розгляду. Також неприйнятним є те, що п’ять слухань були відкладені через те, що заявник не був доставлений зі слідчого ізолятора до
суду першої інстанції. З іншого боку, Суд зазначає зусилля, зроблені
судом першої інстанції, щоб прискорити розгляд: суд тричі віддавав
розпорядження про доставку свідків на слухання, а також звертав
увагу правоохоронних органів на необхідність забезпечити присутність заявника на слуханнях.
129. Беручи до уваги всі обставини справи, Суд дійшов висновку, що в цій справі загальна тривалість провадження не була надмірною і не може вважатися необгрунтованою (див., Наприклад,
Shavrov v. Ukraine (dec.), № 11098/03, 11 March 2008, і Kharchenko, згадане вище, §§93–95).
130. Отже, скарга відповідно до статті 6 §1 є явно необґрунтованою. У відсутність будь-яких обґрунтованих тверджень за
статтею 6 Конвенції, Суд не зобов’язаний розглядати питання, чи
були ефективні внутрішні засоби правового захисту щодо зазначених вище скарг, як це передбачено статтею 13. Отже, ця частина
заяви повинна бути відхилена відповідно до статті 35 §§3 (а) і 4
Конвенції.
V. ІНШІ ЗАЯВЛЕНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
131. Нарешті, заявник стверджував, що відповідно до статті 3
Конвенції, він піддався психологічному тиску з боку співробітників міліції з метою отримання від нього зізнання. Відповідно до
статті 5 Конвенції, він скаржився на незаконність його утримання
під вартою з 28 липня по 6 жовтня 2007 року. Він також скаржився, відповідно до статті 6 §§1 і 3 (a), (b) і (c) Конвенції, що розгляд
проти нього був несправедливим, стверджуючи, зокрема, що влада порушила його право на захист. Нарешті, заявник скаржився на
порушення статті 14 Конвенції, заявивши, що він піддавався дискримінації з боку влади в ході провадження у кримінальній справі
проти нього.
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132. Ретельно вивчивши доводи заявника у світлі всіх наявних
у його розпорядженні матеріалів, і в тій мірі, в якій ці питання знаходяться в межах його компетенції, Суд не вбачає жодних ознак порушення прав і свобод, викладених у Конвенції. Отже, ця частина
заяви повинна бути оголошена неприйнятною, як явно необґрунтована, відповідно до статті 35 §§3 (а) і 4 Конвенції.
VI. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
133. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.»
A. Компенсація шкоди, витрат

134. Заявник неодноразово просив Суд розглянути питання про
отримання ним належної медичної допомоги у зв’язку з його туберкульозом. Він також заявив про свій намір пред’явити, в окремій
заяві, вимоги про компенсацію матеріальної шкоди, понесеної
у зв’язку з втратою допомоги по інвалідності. Він зажадав виплатити
йому 250 тисяч євро (EUR) компенсації нематеріальної шкоди. Він не
пред’явив жодних вимог щодо витрат і затримок.
135. Уряд заперечив ці вимоги.
136. Оскільки Суд не розглядає тут питання про адекватність
лікування заявника, так як це питання знаходиться поза сферою
заяви (див. Пункт 62 вище), він не може розглядати супутні питання відповідно до статті 41 Конвенції. З іншого боку, Суд вважає, що
заявник зазнав страждань у зв’язку з виявленими порушеннями.
Виробляючи оцінку на справедливій основі і з урахуванням конкретних обставин сьогодення справи, Суд присуджує заявнику
10 000 євро як компенсацію нематеріальної шкоди.
137. У зв’язку з тим, що заявник не пред’явив жодних вимог щодо компенсації матеріальної шкоди, а також витрат і затримок, Суд
не присуджує йому ніякої компенсації у цьому зв’язку.
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B. Пеня

138. Суд вважає розумним, що пеня повинна бути заснована
на граничній кредитній ставці Європейського центрального банку
плюс три відсоткових пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує одноголосно скарги відповідно до статті 3, статтею 5
§§1 (с) (незаконність затримання з 6 жовтня 2007 року по 24 жовтня
2008 року і з 23 грудня 2008 року по 6 квітня 2010 року) і 3 (тривалість
тримання під вартою з 27 липня 2007 року по 24 жовтня 2008 року
і з 23 грудня 2008 року по 6 квітня 2010 року) Конвенції прийнятними, а решту скарг неприйнятною;
2. Постановляє, п’ятьма голосами проти двох, що не було
порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з відсутністю в місцях
позбавлення волі адекватної медичної допомоги щодо травми
коліна;
3. Постановляє одноголосно, що було порушено статтю 3 Конвенції у зв’язку з відсутністю в місцях позбавлення волі адекватної
медичної допомоги щодо туберкульозу;
4. Постановляє одноголосно, що було порушено статтю 5 §1 (c)
Конвенції;
5. Постановляє одноголосно, що було порушено статтю 5 §3 Конвенції;
6. Постановляє одноголосно:
(а) держава-відповідач має сплатити заявнику, протягом трьох
місяців з дати, коли це рішення стане остаточним відповідно до статті 44 §2 Конвенції, EUR 10 000 (десять тисяч євро),
як компенсацію нематеріальної шкоди, з додаванням будьяких податків, які можуть бути нараховані на цю суму, в перекладі у валюту держави-відповідача за курсом, що діє на
день виплати;
(в) зі спливом зазначеного трьох місячного строку до виплати,
на вищевказану суму нараховується пеня, яка дорівнює граничній кредитній ставці Європейського центрального банку
в цей період, плюс три відсоткових пункти;
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7. Відхиляє одноголосно решту вимог заявника щодо компенсації.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 15 грудня
2012 року відповідно до правила 77 §§2 і 3 Регламенту Суду.
К. Вестердік

Д. Шпільманн

секретар

голова

Відповідно до статті 45 §2 Конвенції і правила 74 §2 Регламенту
Суду, до цього рішення додаються такі окремі думки:
(а) співпадаюча думка судді Нюссбергера;
(в) частково особливу думку судді Юдківського, до якого приєднався суддя Шпільманн.
СПІВПАДАЮЧА ДУМКА СУДДІ НЮССБЕРГЕРА
Я згоден з більшістю, що було порушено статтю 3 Конвенції
у зв’язку з відсутністю в місцях позбавлення волі адекватної допомоги щодо інфекційного захворювання заявника. Той факт, що затриманий з активною формою туберкульозу був поміщений в спеціальну камеру, але не отримував ніякого лікування, є абсолютно
неприйнятним. Саме це відбувалося з заявником у період з 28 липня
2007 року по 15 травня 2008 року, тобто протягом більше, як дев’яти
місяців. Хоча TБ-центр підтвердив діагноз заявника і вказав, що
йому потрібен тривалий курс хіміотерапії, нічого не було зроблено. Проте, 15 травня 2008 року ситуація змінилася. Заявник був поміщений в туберкульозне відділення, де він отримував безперервне
лікування і необхідні ліки. Безперечно, його здоров’я покращилося.
Правда, навіть у цей період, лікування не було досконалим. Категорія
ТБ не була зазначена, не був складений індивідуальний санітарногігієнічний план, тюремне харчування не відповідало потребам заявника, а медична допомога не була повноцінною (див. Пункт 91).
Тим не менш, слід визнати, що існує величезна різниця між періодом до 15 травня 2008 року і більш пізнім. Незважаючи на те, що лікування протягом другого періоду було далеким від досконалості,
я не вірю, що воно досягло порогу, необхідного для порушення статті 3 Конвенції. Тому, я б запропонував Палаті використовувати більш
диференційований підхід.
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ЧАСТКОВО ОСОБЛИВА ДУМКА СУДДІ ЮДКІВСЬКОЙ,
ДО ЯКОЇ ПРИЄДНАВСЯ СУДДЯ ШПІЛЬМАН
На мій жаль, я не можу розділити думку більшості про те, що
порушення статті 3 стосовно травми коліна заявника не було.
Хочу зазначити, що при арешті у 2007 році заявник зберігав повну рухливість, але, відповідно до медичного висновку, складеного
у листопаді 2009 року, у нього був «консолідований перелом лівої
колінної чашечки і помірно виражена контрактура лівого колінного
суглоба» (див. Пункт 40). Це означає обмеження гнучкості коліна, що
перешкоджає рухливості.
Як випливає з прецедентного права Суду, погіршення стану
здоров’я особи в місцях утримання під вартою неминуче викликає
сумніви в адекватності отриманого там лікування (див. Khudobin v.
Russia, № 59696/00, §84, ECHR 2006-XII (витяги)). Таким чином, влада
зобов’язана була забезпечити правдоподібне і переконливе пояснення такого обмеження рухливості заявника.
У цій справі я хочу зазначити, що заявник отримав травму коліна, впавши під час транспортування в ІТТ. Він відразу ж поскаржився лікареві ІТТ (див. Пункт 29), який підтвердив травму, але порадив
йому проконсультуватися у фтизіатра — фахівця з туберкульозу —
хоча було ясно, що заявник повинен був звернутися до травматолога,
який міг би оцінити стан його коліна і призначити лікування. Хоча при будь-яких переломах медична допомога в перші кілька днів
вкрай важлива, заявник не отримав ніякої додаткової допомоги і був
переведений назад до СІЗО три дні потому, 12 березня, зі зламаною
колінної чашечкою і без будь-якого лікування.
Більшість критикує заявника за те, що він не подав повторну
скаргу після прибуття в СІЗО і не наполягав на уточненні діагнозу
(див. Пункт 78). Однак я помітив, що, відповідно до медичної довідки, виданої лікарем СІЗО, заявник не пред’явив ніяких скарг, так як
«він хотів скоріше потрапити в свою камеру» (див. Пункт 30). Важливо відзначити, що переїзд з ІТТ до СІЗО міг тривати до двох днів
у жахливих умовах (див. У цьому зв’язку висновки Суду у справах
Yakovenko v. Ukraine, № 15825/06, §§105–113, 25 October 2007, і Koktysh
v. Ukraine, № 43707/07, §§107–108, 10 December 2009, що стосуються
умов перевезення між тими ж ІТТ та СІЗО, що і в цій справі); а для
людини з переломом коліна, який завдавав нестерпного білю, така
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поїздка була вкрай напружена. Отже, я не вважаю, що заявнику можна дорікнути в бажанні скоріше дістатися до своєї камери і відпочити після виснажливої поїздки.
Не викликає сумніву і той факт, що 9 березня влада вже знала
про проблему заявника з коліном, і я не бачу ніяких практичних перешкод для негайного лікування цієї травми, щоб уникнути негативних наслідків. Замість цього, на цю проблему вперше звернули
увагу тільки 24 березня, приблизно через два тижні після отримання травми. Хоча перелом коліна зажив сам по собі, представлені документи свідчать, що коліно залишилося деформованим.
У відсутність будь-якої оцінки причин цієї деформації, найбільш правдоподібним поясненням є те, що заявнику була надана
необхідна медична допомога у зв’язку з контрактурою. Тому, я не
можу погодитися з тим, що влада вжила достатніх заходів для того,
щоб заявник не був підданий поводженню, що суперечить статті 3
Конвенції.
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «УСТЬЯНЦЕВ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 3299/05)
Рішення
Страсбург
12 січня 2011 року
ОСТАТОЧНЕ
12 квітня 2012 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2
статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним ви
правленням.

У справі «Устьянцев проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. К. Юнґвірт,
п. Д. Шпільманн, голова,			
пані Е. Фура-Сандстрем,			
п. Б. М. Зупанчіч,
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п. М. Віллігер,			
пані Г. Юдківська,
пані А. Нуссбергер,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 6 грудня 2011 року,
виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Дана справа заснована на заяві (№ 3299/05), поданою проти
України до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав
людини та основоположних свобод (далі — «Конвенція») громадянином України, паном Сергієм Володимировичем Устьянцевим (далі —
«заявник») 1 листопада 2004 року.
2. Уряд України (далі — «Уряд») представляв його Уповноважений, п. Ю. Зайцев.
3. Заявник стверджував, зокрема, що умови його утримання під
вартою в Одеському слідчому ізоляторі являли собою порушення
статті 3 Конвенції, що його попереднє утримання під вартою і судовий розгляд були надмірно тривалими, і що він не зміг отримати
компенсацію за тривале тримання під вартою.
4. 16 березня 2009 року Голова п’ятої секції постановив повідомити Уряд про цю заяву. Було також вирішено розглянути скаргу по суті
одночасно з вирішенням питання про її прийнятність (стаття 29 §1).

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився в 1972 році і в даний час знаходиться
в ув’язненні.
A. Кримінальна справа проти заявника

1. Події вересня 2001 року та їх розслідування
6. 7 вересня 2001року група осіб, в яку нібито входив заявник,
проникла в будинок якогось С. і пограбувала його.
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7. 10 вересня 2001 року міліція порушила справу за фактом
крадіжки. В ході розслідування звинувачення були пред’явлені кільком особам, і розслідування цих звинувачень велося паралельно.
8. 12 вересня 2001року заявник викрав автомобіль, що належить
якомусь К., і потрапив на ньому в аварію. Того ж дня він був затриманий міліцією, і проти нього було порушено кримінальну справу.
9. Наступного дня заявника було звинувачено у викраденні автомобіля.
10. 14 вересня 2001 року Ленінський районний суд Одеси (в подальшому — «районний суд», який, мабуть, був приєднаний до Суворівського районного суду Одеси після адміністративної реформи)
санкціонував тримання заявника під вартою у зв’язку з пред’явленим
йому обвинуваченням у викраденні автомобіля.
11. До 7 листопада 2001 року досудове слідство було завершено, і справу про викрадення автомобіля заявником було передано
в районний суд для розгляду по суті.
12. 11 січня 2002 року суд, дізнавшись, що заявнику було також
пред’явлено звинувачення по іншій кримінальній справі (а саме,
звинувачення в крадіжці зі зломом, про яке заявник, за його твердженням, не знав), передав справу про викрадення автомобіля слідчому для об’єднання зі справою про крадіжку і подальшого розслідування. Суд також підтримав подальше тримання заявника під
вартою.
13. 17 січня 2002 року, після того, як районний суд ухвалив рішення про об’єднання справ про викрадення автомобіля та крадіжці зі зломом, заявник спробував вчинити самогубство на знак протесту. Він також робив інші спроби самогубства 28 лютого 2003 року
і 11 листопада 2005 року, у відповідь на нібито незаконні дії суду.
Кілька разів заявник оголошував голодування.

2. Об’єднане розслідування висунутих
проти заявника звинувачень і його засудження
за викрадення автомобіля
14. У невстановлений день слідчий прийняв передану йому
справу й об’єднав її з другою справою проти заявника.
15. 2 лютого 2002 року заявнику було офіційно пред’явлено звинувачення в крадіжці зі зломом.
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16. До 14 березня 2002 року досудове слідство було завершено,
і справу заявника щодо викрадення автомобіля і крадіжки зі зломом
було передано в районний суд для розгляду по суті.
17. 11 листопада 2002 року потерпілий і свідки не з’явилися до
суду. Суд переніс засідання і постановив, що їх присутність на наступному засіданні суду має бути забезпечено владою (прокуратурою та міліцією). Наступні чотири судових слухання були також
перенесені з тієї ж причини, що спричинило продовження розгляду
на три місяці. 26 листопада і 13 грудня 2002 року і 21 січня 2003 року суд звернувся до влади зі скаргою на невиконання вказівок суду
щодо забезпечення присутності учасників на його засіданнях. Суд
зазначив, зокрема, що затримки у розгляді справи призвели до подовження тримання обвинуваченого в переповненому СІЗО в поганих санітарно-гігієнічних умовах.
18. 3 березня 2003 року районний суд визнав заявника винним
і засудив його до дев’яти років позбавлення волі. Суд також розпорядився про продовження тримання заявника під вартою до розгляду
апеляції по справі. За словами заявника, рішення було винесено за
відсутності його та його адвоката, і він був проінформований про це
рішення тільки 11 березня 2003 року.
19. 31 липня 2003 року Одеський обласний апеляційний суд
частково задовольнив скаргу заявника, скасувавши рішення, що
стосується звинувачення в крадіжці зі зломом і його повернення
на повторний розгляд, а також скоротив термін його ув’язнення за
викрадення автомобіля до п’яти років і шести місяців. Розглянувши
скаргу заявника, що він був позбавлений можливості подати свою
останню апеляцію, суд дійшов висновку, що він відмовився від свого
права, оскільки не скористався кількома можливостями, наданими
судом нижчої інстанції. Що стосується скарги заявника про те, що
судове рішення було винесено за його відсутності, суд зазначив, що
початкове рішення було винесено за відсутності заявника, оскільки
він відмовився бути присутнім в залі суду; проте 11 березня 2003 року заявник був доставлений в зал суду, і судове рішення, було, зрештою, винесено в його присутності.
20. 22 березня 2005 року Верховний Суд України відхилив касаційну скаргу заявника. Оскільки заявник оскаржив вирок, Верховний Суд не розглядав повернуту частину справи, а обмежив свій роз-
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гляд тільки оскаржуваною частиною. Заявник отримав це рішення
11 квітня 2005 року.
21. Крім того, заявник намагався домогтися перегляду своєї
справи в рамках виняткової процедури, але безуспішно.
3. Повторний розгляд звинувачень у крадіжці зі зломом
22. У невстановлений день районний суд відновив розгляд обвинувачення проти заявника у крадіжці зі зломом.
23. З 23 жовтня 2003 року по 2 березня 2004 року всі сім судових
слухань були перенесені у зв’язку з неявкою в суд адвоката заявника та інших захисників. Пізніше, слухання переносилися принаймні одинадцять разів з тих же причин, що продовжило розгляд ще
приблизно на два місяці. Крім того, у багатьох випадках свідки та
інші учасники також не з’являлися, і суд приймав рішення, що їхня
участь у наступному засіданні має бути забезпечена міліцією.
24. 29 квітня 2005 року було віддано розпорядження про проведення почеркознавчої експертизи, щоб перевірити справжність підписів заявника в декількох процесуальних документах. Експертизу
було завершено 19 травня 2005 року.
25. 1 червня 2005 року, посилаючись на висновок вищезгаданої
експертизи, суд встановив, що підпис заявника в низці найважливіших процесуальних документів, складених на початку 2002 року,
була підроблена, і, відповідно, направив справу на додаткове розслідування. Того ж дня суд виніс окрему ухвалу, в якій він повідомив
місцевому прокурору та начальнику міліції, що підпис заявника була підроблена слідчим, і що в зв’язку з цим проти нього має бути
порушено кримінальну справу.
26. 4 жовтня 2005року слідчий припинив справу щодо заявника за відсутністю доказів його провини. За словами заявника, він
дізнався про це рішення тільки після отримання заперечень Уряду.
B. Тримання заявника під вартою

1. Періоди тримання під вартою
27. За даними Уряду, заявник утримувався в СІЗО з 15 вересня
2001 року по 20 серпня 2003 року, з 2 жовтня 2003 року по 20 листопада 2005 року, з 6 по 8 грудня 2005 року, з 26 грудня 2005 року по 8 січня 2006 року і з 8 по 10 лютого 2006 року. З 23 листопада 2004 року
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по 6 грудня 2005 року заявник утримувався в Дарьївській виправній
колонії № 10. З 9 по 24 грудня 2005 року заявник утримувався в Бучацькій виправній колонії № 85. З 14 січня 2003 року по 2 жовтня
2003 рокуі з 10 лютого 2006 року по 22 січня 2007 року він утримувався у Райківській виправній колонії № 73.
28. Однак, за словами заявника, в періоди з 1 по 28 лютого і з 9 по
17 липня 2002 року він утримувався в ізоляторі тимчасового утримання, а з 20 листопада по 26 грудня 2005 року — у виправних колоніях №№ 10 і 85, де він проходив лікування.
29. 22 січня 2007 року заявника було звільнено умовно-достроково.
30. 22 серпня 2007року заявника було знову заарештовано за підозрою у скоєнні нового злочину.

2. Умови тримання заявника під вартою
(a) Факти, подані заявником
31. За словами заявника, в ізоляторі тимчасового тримання
затриманих годували один раз на день, і світло в нічний час не вимикалося. Погані умови утримання під вартою завадили йому дотримуватися основних правил особистої гігієни і підготувати свій
захист.
32. Що стосується СІЗО, в камері, де перебував заявник 4 липня
2005 року, на одну людину припадав всього один квадратний метр
простору (пізніше, у відповідь на заперечення Уряду, заявник пояснив, що камера, в якій знаходилися четверо затриманих, мала площа
7,5–10 квадратних метрів, 1,5 квадратних метра з яких були зайняті
туалетом та умивальником), освітлення не вимикалося на ніч, підлога була бетонною, що, на думку заявника, є неприйнятним, і він
не мав коштів для підготовки свого захисту. Адміністрація СІЗО не
надала йому предмети першої необхідності, належну медичну допомогу, пресу або аудіовізуальні засоби масової інформації, доступ
в тренажерний зал або право вести приватну переписку. Заявник
визнав, що після його спроби самогубства (див. пункт 13 вище) медичні працівники СІЗО врятували йому життя.
33. За словами заявника, тюремні фургони були переповнені,
в кімнаті для затриманих в районному суді були відсутні нормальні
умови, і затриманих не годували.
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34. У результаті описаних вище умов утримання під вартою, стан
здоров’я заявника погіршився. Зокрема, він страждає на хронічний
простатит, тромбофлебіт і венеричне захворювання.
(b) Факти, подані Урядом
35. За твердженням Уряду, камери в СІЗО були обставлені необхідними меблями, туалет був відділений від житлового простору,
в камерах було достатнє штучне освітлення, а також вікна та вентиляційні системи, що забезпечують надходження достатньої кількості свіжого повітря і денного світла. Затримані харчувалися відповідно до вимог внутрішнього законодавства; їм також була надана
можливість щоденної одногодинної прогулянки і безперервного сну
протягом восьми годин на добу. Кожен з них мав доступ до ванної
один раз на тиждень протягом півгодини. У СІЗО була власна бібліотека, відкрита для затриманих.
36. У камерах СІЗО, в яких перебував заявник, було не менше
2,5 м2 житлового простору на одну людину. По прибуттю в СІЗО, заявнику була надана койка і предмети першої необхідності.
37. Відповідно до медичних документів заявника, представлених Урядом, після прибуття в СІЗО заявник також пройшов медичне
обстеження. В результаті було встановлено, що в 2000 році у нього
був діагностований хронічний простатит, а в 2001 році (але до його
надходження в СІЗО), він отримав черепно-мозкову травму. Пізніше, в 2003 році, у заявника було виявлено сифіліс. У 2005 році він
проходив лікування від простатиту у виправній колонії суворого
режиму. 3 квітня 2008 року заявник був оглянутий дерматовенерологом, який поставив діагноз гострий хронічний трихомонадний
уретрит. 21 травня 2008 року, після належного лікування, у заявника
не було виявлено жодної патології. 19 вересня 2008 року та 3 березня
2009 року заявнику було призначено подальше лікування у зв’язку
з простатитом.

3. Розгляд порушений заявником
38. 15 березня 2006 року заявник подав цивільний позов проти
СІЗО, вимагаючи, зокрема, виплати компенсації за неналежні умови
його тримання під вартою.
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39. 17 квітня 2006 року Приморський районний суд Одеси відмовив у задоволенні скарги заявника у зв’язку з його нездатністю
сприйняти необхідну інформацію у строк, зазначений судом.
40. Заявник оскаржив це рішення, але 11 вересня 2006 року
Одеський обласний апеляційний суд відхилив його апеляцію як таку, що була подана без заяви про продовження пропущеного законного терміну.

4. Інші факти
41. За словами заявника, 2 червня 2009 року він подав письмову
скаргу на умови свого утримання під вартою прокурору, який відвідав СІЗО.
C. Інші розгляди на національному рівні

42. За словами заявника, 23 березня 2005 року, в ході провадження у кримінальній справі проти нього, заявник подав позов до
Приморського районного суду Одеси (копія позовної заяви та інші
подробиці щодо цього не були представлені Суду), скаржачись на
порушення своїх прав внаслідок судової помилки. 19 квітня 2005 року він повторно подав свою заяву, але не отримав жодної відповіді.
D. Розгляд у Суді

43. Заявник, спочатку передав до Суду лише кілька документів
на підтвердження своїх скарг. Він стверджував, що влада не надала
йому копії інших документів.
44. 11 серпня 2005 року (з подальшим нагадуванням 3 жовтня
2005 року) Секретаріат Суду попросив заявника надати копії всіх судових рішень, прийнятих у його справі (справах) після 31 липня 2003 року, а також докази передбачуваного жорстокого поводження з ним.
45. У своїй відповіді від 12 вересня 2005 року заявник стверджував, що він не може надати необхідні копії. Він пояснив, зокрема, що 25 серпня 2005 року, після отримання запиту Секретаріату,
він направив до районного суду лист з проханням надати йому копії
судових рішень, прийнятих у його справі протягом зазначеного періоду. 8 вересня 2005 року заявник був поінформований, що район-
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ний суд направив його справу в прокуратуру. Після цього заявник по
скаржився в прокуратуру, але так і не отримав запитані документи.
У своїх листах до національних органів влади заявник не посилався
на запит Секретаріату, і з наявних документів не випливає, що запит
Секретаріату додавався до його листів.
46. Крім того, заявник пояснив, що він також просив адміністрацію СІЗО надати йому копії його медичних документів (копії його
прохань не були представлені Суду). Влада надала йому доступ до
документів, але йому було відмовлено зробити для нього копії, заявивши, що вони можуть бути видані тільки юридичній особі.
II. Відповідне національне законодавство
A. Закон про попереднє ув’язнення

47. Відповідно до статті 4 Закону про попереднє ув’язнення,
в ході розслідування і судового розгляду підозрювані можуть утримуватися в ізоляторі тимчасового утримання, або у в’язниці, яка виконує функції СІЗО. У деяких випадках підозрювані можуть утримуватися в ІТТ (камерах для короткострокового утримання під вартою
у відділеннях міліції). Якщо затриманий перебуває під слідством
у зв’язку з іншим злочином, то він може перебувати в дисциплінарному ізоляторі або установі виконання покарань. Стаття 8 Закону
передбачає, що підозрювані, які вже були засуджені за інші злочини,
повинні бути відокремлені від інших ув’язнених.
B. Виправно-трудовий кодекс
(діяв до 1 січня 2004 року)

48. Виправно-трудовий кодекс передбачає, що засуджений, як
правило, повинен відбувати покарання в одній і тій же установі виконання покарань (стаття 22). Відповідно до статті 23 Кодексу, особа,
засуджена до позбавлення волі в колонії, може тимчасово утримуватися в СІЗО або у в’язниці у зв’язку з іншою кримінальною справою
в якості свідка (на термін до шести місяців з санкції прокурора) або
в якості підозрюваного, відповідно до загальних правил, які регулюють тримання підозрюваних під вартою відповідно до статті 156
Кримінально-процесуального кодексу.
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C. Кримінально-виконавчий кодекс
(діяв з 1 січня 2004 року)

49. Кримінально-виконавчий кодекс прийшов на зміну виправно-трудовому кодексу.
50. Стаття 87 цього Кодексу передбачає, що засуджений повинен
бути направлений для відбування покарання протягом десяти днів
після того, як вирок стане остаточним.
51. Стаття 90 Кодексу передбачає, що засуджений може залишатися в СІЗО або бути тимчасово переведений з в’язниці чи колонії
назад у СІЗО для проведення слідчих дій, або судового розгляду його
справи (у зв’язку з іншим правопорушенням), або для проведення
розгляду щодо третьої сторони.

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
52. Заявник скаржився, що умови його утримання під вартою в ізоляторі тимчасового тримання, в кімнаті для затриманих
в районному суді і в СІЗО, його лікування в останній із згаданих установ та умови його транспортування в тюремних фургонах являють собою порушення статті 3 Конвенції, де зазначено:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».

53. Скарги заявника, що стосуються умов утримання під вартою і лікування в СІЗО, стосувалися всього періоду між 17 вересня
2001 року та 10 листопада 2005 року.
A. щодо Прийнятності

1. Тримання заявника під вартою в ізоляторі тимчасового тримання
54. Суд зазначає, що тримання заявника під вартою в ізоляторі тимчасового утримання закінчилося щонайпізніше 17 липня
2002 року, в той час як скарги на умови утримання під вартою були
подані до Суду 1 листопада 2004 року, тобто більш ніж через шість
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місяців (див. Novinskiy v. Russia (dec.), № 11982/02, 6 December 2007,
і Malenko v. Ukraine, № 18660/03, §40, 19 February 2009). Звідси випливає, що за умови тримання заявника в ізоляторі тимчасового тримання до 17 липня 2002 року, і можливості розгляду цих скарг окремо
від скарг, що стосуються решти терміну його тримання під вартою —
скарги щодо умов утримання під вартою в ізоляторі тимчасового
утримання були подані за межами встановленого терміну і повинні
бути відхилені відповідно до статті 35 §§1 і 4 Конвенції.

2. Транспортування заявника в тюремних фургонах
і його утримання під вартою в кімнаті для затриманих в суді
55. Суд далі зазначає, що скарги заявника на умови його транспортування в тюремних фургонах і утримання під вартою в кімнаті
для затриманих в суді є недостатньо конкретними і не містять таких
деталей, як дати і тривалість поїздок і перебування у кімнатах для
затриманих. Тому, в зв’язку з цим. Суд дійшов висновку, що заявник
не подав обґрунтовану скаргу. Суд відхиляє цю скаргу як явно необґрунтовану відповідно до статті 35 §§3 (а) і 4 Конвенції.

3. Тримання заявника під вартою в СІЗО
56. Уряд заперечив, що заявник не вичерпав ефективних внутрішніх засобів правового захисту, наявних в його розпорядженні.
Зокрема, Уряд стверджував, що всі рішення, дії або бездіяльність
державних органів можуть бути оскаржені в суді. На підтримку
ефективності запропонованого засобу правового захисту, він представив копію рішення національного суду від 4 лютого 2009 року
у справі «К. і Б. проти СІЗО № 13». Дочка і мати позивачів померли
в цьому СІЗО через відсутність медичної допомоги. Суд присудив
заявникам 25 000 українських гривень (UAH) кожному як відшкодування моральної шкоди. Хоча заявник порушив справу проти адміністрації СІЗО, він не виконав процедурних вимог, і його скарги,
таким чином, не були розглянуті по суті; його апеляція була відхилена як подана за межами встановленого законом строку. Заявник
також не подав скаргу в прокуратуру, тобто не використовував засіб правового захисту, який, на думку Уряду, також був ефективний
в даному випадку.
57. Заявник не погодився, зазначивши, що він подав скаргу
в прокуратуру у червні 2009 року.
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58. Суд зазначає, що він уже відхилив заперечення Уряду у ряді
справ, визнавши, що проблеми, пов’язані з умовами утримання
під вартою, носять системний характер, і що в цьому відношенні
відсутні доступні ефективні засоби правового захисту, оскільки не
було в достатній мірі встановлено, що звернення до засобів правового захисту, запропоноване Урядом, дозволять заявнику отримати
компенсацію, і що єдиний приклад успішного судового розгляду,
згаданий Урядом (див. пункт 56 вище) і який стосується справи,
де порушення було раніше встановлено цим Судом (див. Kats and
Others v. Ukraine, № 29971/04, 18 December 2008), не може служити
доказом ефективності засобу правового захисту, запропонованого Урядом (див. Petukhov v. Ukraine, № 43374/02, §§76–79, 21 October
2010, з подальшими посиланнями). Суд не бачить причин відступати від своїх висновків у цій справі, і тому вважає, що дана скарга
не може бути відхилена з причини невичерпання національних засобів правового захисту.
59. Тим не менш, в силу статті 35 §4 Конвенції, Суд може визнати
неприйнятною «на будь-якій стадії розгляду», і правило шести місяців є обов‘язковим правилом, яке Суд може застосовувати за власною ініціативою (див., Зокрема, Assanidze v. Georgia [GC], № 71503/01,
§160, ECHR 2004 II). Відсутність заперечень з боку держави-відповідача жодним чином не впливає на ситуацію (див. Walker v. The United
Kingdom (dec.), № 34979/97, ECHR 2000-I).
60. Суд зазначає, що тримання заявника під вартою в СІЗО складалося з декількох періодів, переривалось, мабуть, з причини переводів до інших установ тримання під вартою (див. пункти 27 і 28 вище). Враховуючи, що ці установи були розташовані в різних місцях,
тримання заявника під вартою в цих установах закінчувалося в чітко
обумовлені дати, і ніякі відомості, представлені сторонами, не дозволяють припустити, що розміри камер заявника, планування камер або будь-які інші відповідні характеристики були ідентичними
або дуже схожими. У зв’язку з вищевикладеним, і оскільки заявник
не подавав скарг щодо окремих установ, ці періоди утримання під
вартою не можуть розглядатися як «триваюча ситуація» для цілей
обчислення шестимісячного терміну (див. і порівняйте, наприклад,
з згаданим вище Novinskiy). Суд дійшов висновку, що шестимісячний строк, передбачений статтею 35 §1 Конвенції, повинен розраховуватися, починаючи з дати закінчення розглянутих періодів. Та-
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ким чином, тільки скарга, що відноситься до періоду з 2 жовтня 2003
року по 10 листопада 2005 року, знаходиться в межах шестимісячного строку, а скарги, що стосуються інших періодів, повинні бути
відхилені відповідно до статті 35 §§1 і 4 Конвенції.
61. Суд далі зазначає, що існують два різних аспекти скарги, що
відноситься до періоду з 2 жовтня 2003 року по 10 листопада 2005 року, питання про прийнятність якої має бути розглянуте окремо. Перший аспект стосується матеріальних умов тримання заявника під
вартою (переповненості камер, режиму освітлення тощо), а другий
стосується тверджень про неналежну медичну допомогу.
(а) Матеріальні умови тримання заявника під вартою
62. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у розумінні статті 35 §3 (а) Конвенції і не є неприйнятною з будь-яких
інших підстав. Тому вона повинна бути визнана прийнятною.
(b) Медична допомога, надана заявникові
63. Суд зазначає, що доводи заявника в цьому зв’язку обмежуються загальними заявами, що йому не надавалась належна
медична допомога, і що стан його здоров’я погіршився під час його тримання під вартою (див. пункти 32 і 34 вище). Жодного з цих
тверджень самого по собі недостатньо, аби Суд дійшов висновку, що
було порушено статтю 3 Конвенції. Зокрема, відсутні докази того,
що захворювання заявника були викликані відсутністю лікування
або посилилися з цієї причини. Крім того, Суд бере до уваги твердження заявника, що стосуються його лікування після спроб самогуб
ства (див. пункт 32 in fine). Заявник також не стверджує, що медична
допомога надавалася йому несвоєчасно, або що його прохання про
допомогу були проігноровані. Навпаки, як випливає із заяв Уряду
(див. Пункт 37 вище), заявник не оскаржував, що, хоча і в інший час,
він досить успішно проходив лікування від своїх захворювань. Суд,
у свою чергу, не може обмірковувати адекватність лікування, призначеного заявникові.
64. За відсутності конкретних фактів і необхідних деталей на
підтримку цих тверджень, Суд вважає, що заявник недостатньо
обґрунтував свої скарги за статтею 3 Конвенції щодо передбачуваної неадекватності медичної допомоги в СІЗО (див., з відповідними
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змінами, Dvoynykh v. Ukraine, згадане вище , §§55–58, і Okhrimenko v.
Ukraine, № 53896/07, §§70–74, 15 October 2009).
65. Отже, ця частина заяви повинна бути оголошена неприйнятною як явно необґрунтована, відповідно до статті 35 §§3 (а) і 4
Конвенції.
B. Щодо суті

66. Заявник, посилаючись на свій виклад фактів, стверджував,
що влада не виконала своїх зобов’язань за статтею 3 Конвенції.
67. Уряд, посилаючись на свій виклад фактів, стверджував, що
це положення порушено не було.
68. Суд повторює, що відповідно до статті 3 Конвенції держава
повинна забезпечити тримання особи під вартою в умовах, сумісних
з повагою до людської гідності, і що спосіб і метод виконання запобіжного заходу не повинні піддавати його поневірянням та стражданням, що перевищують неминучий рівень страждань, властивий
триманню під вартою (див. Kudła v. Poland [GC], № 30210/96, §94,
ECHR 2000-XI).
69. Суд вважає, що в цій справі тільки держава-відповідач має
доступ до інформації, що може спростувати твердження заявника.
Відмова Уряду надати таку інформацію, яка знаходиться в його руках, без задовільного пояснення може призвести до висновку про
обґрунтованість тверджень заявника (див., з відповідними змінами, Ahmet Özkan and Others v. Turkey, № 21689/93, §426, 6 April 2004).
70. Суд зазначає, що Уряд не надав жодної інформації щодо кількості осіб, які утримувалися разом із заявником у відповідних камерах, тим самим зробивши неможливою оцінку розміру житлового
простору на одного ув’язненого. Тим не менш, навіть якщо заявнику
було надано близько 2,5 квадратних метрів простору, як стверджує
Уряд (див. пункт 36 вище), цього явно недостатньо з урахуванням
відповідних стандартів, розроблених Європейським комітетом з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність поводженню і покаранню (що викладені, наприклад,
в Kalashnikov v. Russia, № 47095/99, §97, ECHR 2002-VI, і Melnik, згадані
вище, §47).
71. Урядом також не доведено, що режим освітлення був адекватним. Деякі висновки в цьому відношенні, однак, можуть бути зроб-
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лені, виходячи з оцінки цих умов національним судом (див. пункт 17
вище in fine).
72. Викладених міркувань достатньо для того, щоб Суд дійшов
висновку, що умови тримання заявника під вартою протягом аналізованого періоду являли собою принижуюче гідність поводження відповідно до статті 3 Конвенції (див., з відповідними змінами,
Koktysh v. Ukraine, № 43707/07, §§98–100, 10 December 2009).
Отже, було порушено статтю 3 Конвенції.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 5 §3 Конвенції
73. Заявник скаржився, що тривалість його тримання під вартою була надмірною. Він послався на статтю 5 §3 Конвенції, де зазначено таке:
«Кожен, кого заарештовано або затримано згідно з положеннями
підпункту «с»пункту 1 цієї статті ... має право на судовий розгляд
протягом розумного строку або на звільнення до суду».

74. Уряд стверджував, що ця скарга була подана за межами
шестимісячного строку, передбаченого статтею 35 §1 Конвенції.
Зокрема, посилаючись на справу B. v. Austria (28 March 1990, серія A,
№ 175), вони стверджували, що для цілей статті 5 §3 Конвенції попереднє ув’язнення заявника закінчилося 3 березня 2003, коли районний суд визнав заявника винним. Починаючи з цієї дати, заявник
утримувався під вартою як «засуджений компетентним судом» за
змістом статті 5 §1(a). Уряд, отже, закликав Суд визнати цю скаргу
неприйнятною.
75. Заявник вважав, що його утримання під вартою в СІЗО було
занадто тривалим.
76. Суд повторює, що стаття 5 Конвенції декларує одне з фундаментальних прав — право на захист фізичної недоторканності особистості, і що на підставі прецедентного права Європейського Суду
можна виділити, зокрема, три основних принципи: вичерпний характер винятків, які повинні суворо інтерпретуватися і не дозволяти застосовувати винятки, передбачені іншими положеннями (зокрема, статтями 8–11 Конвенції); неодноразове підкреслення важливості законності утримання під вартою, процедурної і по суті, що
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вимагає неухильного дотримання законності; і важливість оперативності та швидкості при здійсненні судового контролю відповідно до статті 5 §§3 і 4 (див. McKay v. the United Kingdom [GC], № 543/03,
§30, ECHR 2006-X). У зв’язку з останнім моментом, слід нагадати,
що стаття 5 §3 застосовується виключно в ситуаціях, передбачених
у статті 5 §1 (с), з якою вона утворює єдине ціле. Вона перестає бути
придатною в день винесення вироку, нехай навіть всього лише судом першої інстанції, оскільки з цього дня особа стає «засудженою
компетентним судом» за змістом статті 5 §1 (a) (див., Зокрема, Labita
v. Italy [GC], № 26772/95, §§145 та 147, ECHR 2000 IV). Крім того, особа,
яка має підстави скаржитися на продовження її тримання під вартою після засудження через затримку в розгляді його апеляції, не
може скористатися статтею 5 §3, але може подати скаргу з приводу
ігнорування вимоги «розумного строку», передбаченого статтею 6
§1 (див. Solmaz v. Turkey, № 27561/02, §§24–26, 16 January 2007, з подальшими посиланнями).
77. Суд також нагадує, що застосовність однієї з підстав, перелічених у статті 5 §1 Конвенції, не виключає застосування іншої,
і утримання під вартою може бути виправдане більш ніж одним
пунктом цього положення (див., зокрема, Brand v. The Netherlands,
№ 49902/99, §58, 11 May 2004, і Johnson v. the United Kingdom, 24 October
1997, §58, Reports of Judgments and Decisions 1997-VII). Таким чином,
Суд покликаний вирішити, чи застосовна в таких умовах стаття 5 §3
також до розглянутого періоду.
78. Стаття 5 §3 структурно стосується двох окремих аспектів:
ранніх стадій після арешту, коли особа перебуває під контролем
влади, і періоду в очікуванні судового розгляду кримінальної справи, в ході якого підозрюваний може бути затриманий чи випущений з умовами або без. Ці два аспекти стосуються різних прав, і не
пов’язані логічно чи за часом (див. McKay v. The United Kingdom [GC],
згадане вище, §31).
79. У справі Wemhoff v. Germany, Суд, вирішуючи питання про
момент, з якого стаття 5 §3 перестає бути придатною, «автономно»
розглянув правові основи для затримання. Він зазначив, серед іншого, що гарантії, передбачені статтею 5 §3, не можуть залежати від
особливостей внутрішньої правової системи, і що особа, яка подає
скаргу на продовження його тримання під вартою після засудження,
не може скористатися статтею 5 §3. У згаданому вище рішенні Суд
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також зазначив, що він не міг ігнорувати той факт, що винність особи, яка перебувала під вартою під час розгляду апеляції або перегляду справи, була встановлена в ході судового розгляду, проведеного
відповідно до вимог статті 6 (див. Wemhoff v. Germany, 27 June 1968,
p. 23, §9, серія A, № 7).
80. Повертаючись до обставин цієї справи, Суд зазначає, що
з 31 липня 2003 року, коли обвинувальний вирок щодо заявника за
викрадення автомобіля був залишений у силі, а рішення про його засудження за крадіжку зі зламом було скасовано за апеляцією, і справу
було направлено на додаткове розслідування, по 4 жовтня 2005 року,
коли слідчий припинив цей розгляд, позбавлення заявника свободи
може вважатися таким, що підпадає під дію підпунктів (а) і (с) статті 5 §1. Однак цей період був частиною більш тривалого періоду, який
розпочався 3 березня 2003 року з засудження заявника і закінчився
його умовно-достроковим звільненням 22 січня 2007 року. Це позбавлення заявника свободи було чітко обґрунтовано відповідно до
статті 5 §1 (а) Конвенції.
81. Скарга заявника стосується утримання під вартою в очікуванні суду, щодо якого даний Суд неодноразово підкреслював,
відповідно до статті 5, презумпцію на користь звільнення. Як було
встановлено у справі Neumeister v. Austria (27 June 1968, §4, серія A,
№ 8), друга частина статті 5 §3 не надає судовій владі вибору між
доставкою обвинуваченого до суду протягом розумного строку або
його тимчасовим звільненням до суду. До засудження обвинувачений повинен вважатися невинним, і аналізоване становище, по
суті, вимагає його тимчасового звільнення, як тільки його подальше
тримання під вартою перестає бути розумним (як підтверджується
в McKay, згаданий вище, §41).
82. Суд не бачить ніякого практичного сенсу у вимозі, щоб органи державної влади представили виправдання тримання заявника під вартою відповідно до статті 5 §§1 (с) і 3 Конвенції в обставинах, коли таке утримання під вартою виправдано відповідно до
статті 5 §1 (a). Будь-яке клопотання про звільнення, таким чином,
обмежується чисто гіпотетичним питанням, чи може затриманий
бути звільнений, якщо він вже відбуває тюремний термін. Тому, навіть якщо подальше тримання заявника під вартою перестало бути
обґрунтованим за змістом статті 5 §1 (с), воно не перестає автоматично бути законним і обґрунтованим відповідно до статті 5 §1 (a).
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Коротше кажучи, заявник не може стверджувати, що під час відбування тюремного ув’язнення, він мав «право ... на звільнення до суду» у паралельному судовому розгляді, яке не стосувалося його первісного осуду.
Відповідно, стаття 5 §3 Конвенції не поширюється на тримання заявника під вартою в період з 31 липня 2003 року по 4 жовтня
2005 року, яке було «законним утриманням під вартою особи, засудженої компетентним судом» за змістом статті 5 §1 (а) Конвенції .
83. Крім того, Суд зазначає, що перебування заявника під вартою в СІЗО, а не у виправній колонії, протягом частини цього періоду
не вплинуло на його статус ув’язненого за змістом статті 5 Конвенції.
84. Відповідно, період, який слід брати до уваги для цілей статті
5 §3, закінчився 3 березня 2003. Отже, ця скарга має бути відхилена,
оскільки вона була подана за межами шестимісячного строку, передбаченого статтею 35 §1 Конвенції.
III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 5 §5 КОНВЕНЦІЇ
85. Заявник скаржився, що він не мав права на компенсацію за
його незаконне затримання. Він послався на статтю 5 §5 Конвенції,
яка проголошує:
«Кожен, хто є потерпілим від арешту або затримання, здійсненого
всупереч положенням цієї статті, має забезпечене правовою санкцією право на відшкодування».

86. На думку Уряду, стаття 5 §5 є непридатною по причині неприйнятності скарги за статтею 5 §3 Конвенції.
87. Суд повторює, що стаття 5 §5 застосовна у випадках, коли
є можливість вимагати компенсації у зв’язку з позбавленням волі за
умов, що суперечать пунктам 1, 2, 3 або 4 (див. Stoichkov v. Bulgaria,
№ 9808/02, §72, 24 March 2005). Отже, право на компенсацію, передбачену в пункті 5, припускає, що порушення одного з попередніх
пунктів статті 5 було встановлено національним органом або Судом (див. NC v. Italy [GC], № 24952/94, §49, ECHR 2002-X). З урахуванням відсутності такого висновку в цій справі, дана скарга є явно
необґрунтованою і має бути відхилена відповідно до статті 35 §§3
та 4 Конвенції.
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IV. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 6 §1 КОНВЕНЦІЇ
( ТРИВАЛІСТЬ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
ЩОДО ЗАЯВНИКА)
88. Заявник також скаржився, що тривалість судового розгляду
проти нього була надмірною. Він послався на статтю 6§1 Конвенції,
де зазначено таке:
«Кожен ... кому пред’явлено будь-яке кримінальне обвинувачення
має право на справедливий ... розгляд ... судом ...»
A. Періоди, які слід брати до уваги

1. Розгляд, що стосується звинувачення у викраденні автомобіля
89. Період, який слід брати до уваги, почався 12 вересня 2001року і закінчився 22 березня 2005року. Таким чином, розгляд тривав
три роки і шість місяців у слідчих органах і судах на трьох рівнях
юрисдикції.

2. Розгляд, що стосується звинувачення в крадіжці зі зламом
90. Уряд стверджував, що період, який слід брати до уваги, розпочався 2 лютого 2002 року, коли заявнику було пред’явлено обвинувачення, і закінчився 4 жовтня 2005 року, коли розгляд у його
справі було припинено. Таким чином, оскаржуваний розгляд, на
їхню думку, тривав три роки і вісім місяців у судах на трьох рівнях
юрисдикції.
91. Суд зазначає, що, хоча розслідування було порушено 10 вересня 2001 року, немає жодних доказів того, що на цьому етапі заявнику було «пред’явлено звинувачення» за змістом статті 6 §1 Конвенції. Перша згадка про розгляд щодо заявника пролунала 11 січня
2002 року і, за словами заявника, йому не було відомо про цей розгляд (див. пункт 12 вище). За відсутності більш конкретної інформації, Суд приймає цю дату як dies a quo для цілей цього розгляду. Розгляд з цього приводу завершилося 4 жовтня 2005 року. Таким чином,
період, який слід брати до уваги, тривав три роки і майже дев’ять
місяців у слідчих органах і судах двох рівнів юрисдикції (Верховний
Суд не розглядав цю частину справи заявника в касаційному порядку: див. пункт 20 вище).
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B. Оцінка Суду

92. Суд повторює, що розумність тривалості судового розгляду
повинна оцінюватися у світлі обставин конкретної справи, з урахуванням складності справи, а також поведінки заявника та відповідних органів влади (див., зокрема, Pélissier and Sassi v. France [GC],
№ 25444/94, §67, ECHR 1999-II).
93. Беручи до уваги всі обставини, Суд вважає, що в цій справі
загальна тривалість оскаржуваного розгляду не була надмірною
і не може вважатися необґрунтованою (див., наприклад, Shavrov v.
Ukraine (dec.), № 11098/03, 11 March 2008).
94. Отже, дана скарга є явно необґрунтованою і має бути відхилена відповідно до статті 35 §§3 (а) і 4 Конвенції.
V. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 34 КОНВЕНЦІЇ
95. Заявник також скаржився, що йому не вдалося надати Суду
копії документів на підтримку своєї заяви, і що його відповідні запити і скарги були проігноровані владою.
Вищевказані скарги повинні бути розглянуті відповідно до статті 34 Конвенції, де зазначено:
«Суд може приймати заяви від будь-якої особи, неурядової організації або групи осіб, які вважають себе потерпілими від допущеного однією з Високих Договірних Сторін порушення прав, викладених у Конвенції або Протоколах до неї. Високі Договірні Сторони
зобов’язуються не перешкоджати жодним чином ефективному здійсненню цього права».

96. У своїх поданнях Уряд обмежився запереченням, що скарга є неприйнятною з причини невичерпання національних засобів
правового захисту.
97. Відповідно до прецедентного права Суду, скарга відповідно
до статті 34 Конвенції має процесуальний характер, і тому не породжує будь-яких питань щодо прийнятності відповідно до Конвенції
(див. Chaykovskiy v. Ukraine, № 2295/06, §83, 15 October 2009, з подальшими посиланнями). Тому заперечення Уряду тут недоречні.
98. Суд зазначає, що загальні принципи, що стосуються зобо
в’язання Договірних Держав не перешкоджати здійсненню права на
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подачу індивідуальної скарги, гарантованого статтею 34 Конвенції,
були викладені в низці його попередніх рішень (наприклад, там же,
§§84–88).
99. Звертаючись до фактів даної справи, Суд зазначає, що в матеріалах справи немає жодних свідчень того, що заявник будь —
коли інформував органи державної влади, явно чи неявно, що запитувані їм копії документів потрібні для захисту його прав у Європейському Суді (див. пункт 45 in fine, і порівняйте з Boicenco v.
Moldova, № 41088/05, §158, 11 July 2006). Крім того, варто зазначити,
що запитувані документи (рішення судів) повинні були бути передані засудженому відповідно до закону, і з обставин справи видно,
що він оскаржив ці рішення в судах вищої інстанції і тому, можливо, мав їх копії. У світлі вищезазначеного, заявлена бездіяльність
з боку національної влади не була «перешкоджанням» за змістом
статті 34.
100. Що стосується заявленої відмови влади зробити копії медичних документів заявника, Суд зазначає, що, навіть якщо припустити, що влада була проінформована, що заявник має намір робити
з цими копіями, він мав доступ до цих документів, і немає жодних
свідчень того, що він був позбавлений можливості скопіювати їх самостійно (наприклад, вручну; порівняйте з Chaykovskiy, згаданим
вище, §§94–97).
101. Відповідно, владою не були порушені свої зобов’язання відповідно до статті 34 Конвенції.

VI. ІНШІ ЗАЯВЛЕНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
102. Нарешті, заявник скаржився на порушення статті 6 §§1 і 3
(b) і (d) Конвенції, у зв’язку з тим, що кримінальний розгляд проти
нього був несправедливим. У цьому контексті він також скаржився,
що починаючи з 31 липня 2003 року його тримання під вартою було
незаконним і суперечило статті 5 §1 (а) Конвенції. Крім того, заявник
стверджував, що він не мав жодних засобів для отримання компенсації за своє неправомірне засудження і подальше утримання під
вартою в порушення статті 3 Протоколу № 7. Він також послався на
статтю 14 Конвенції.
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103. Уважно вивчивши доводи заявника у світлі всіх наявних
у його розпорядженні матеріалів, Суд вважає, що, в тій мірі, в якій
оскаржувані питання знаходяться в межах його компетенції, він
не бачить жодних ознак порушення прав і свобод, передбачених
Конвенцією.
104. Отже, ця частина заяви повинна бути оголошена неприйнятною як явно необґрунтована, відповідно до статті 35 §§3 (а) і 4
Конвенції.
VII. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
105. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування порушення, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
A. шкода

106. Заявник вимагав виплатити йому 20 000 грн в якості компенсації матеріальної шкоди і 200 000 грн в якості компенсації нематеріальної шкоди. Перша з цих сум — це дохід, який заявник не отримав через своє тримання під вартою в СІЗО, де він не міг працювати.
107. Уряд заперечив ці вимоги.
108. Суд не вбачає причинно-наслідкового зв’язку між порушенням і матеріальною шкодою; тому він відхиляє цю вимогу. З іншого
боку, Суд вважає, що заявнику було завдано нематеріальної шкоди.
Приймаючи рішення на справедливій основі, Суд присуджує заявнику 6000 євро (EUR) у цьому зв’язку.
B. Судові та інші витрати

109. Заявник не пред’явив жодних вимог про компенсацію витрат. Тому Суд не присуджує ніякої суми в цьому відношенні.
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C. Пеня

110. Суд вважає розумним, що пеня повинна бути заснована на
граничній кредитній ставці Європейського центрального банку плюс
три відсоткових пунктів.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує одноголосно скаргу відповідно до статті 3 Конвенції
щодо умов тримання заявника під вартою в СІЗО в період з 2 жовтня
2003 року по 10 листопада 2005 року прийнятною;
2. Оголошує, більшістю голосів, скаргу за статтею 5 §3 Конвенції
неприйнятною
3. Оголошує одноголосно решту скарги неприйнятною;
4. Постановляє одноголосно, що було порушено статтю 3 Конвенції;
5. Постановляє одноголосно, що Україна не порушила свої зобо
в’язання відповідно до статті 34 Конвенції;
6. Постановляє одноголосно:
(а) держава-відповідач має сплатити заявнику, протягом трьох
місяців з дати, коли це рішення стане остаточним відповідно до статті 44 §2 Конвенції, EUR 6000 (шість тисяч євро) як
компенсацію нематеріальної шкоди, з додаванням будьяких податків, які можуть бути нараховані на цю суму, в перерахунку у валюту держави-відповідача за курсом, що діє
на день виплати;
(в) зі спливом зазначених трьох місяців до виплати, на вищезазначену суму нараховується пеня, яка дорівнює граничній
кредитній ставці Європейського центрального банку в цей
період, плюс три відсоткових пунктів
7. Відхиляє одноголосно решту вимог заявника щодо компенсації.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 12 січня
2012 року відповідно до правила 77 §§2 і 3 Регламенту Суду.
К. Вестердік

Д. Шпільманн

секретар

голова
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «ТОДОРОВ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 16717/05)
Рішення
Страсбург
12 січня 2012 року
ОСТАТОЧНЕ
12 квітня 2012 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2
статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним ви
правленням.

У справі «Тодоров проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. К. Юнґвірт,
п. Д. Шпільманн, голова,			
пані Е. Фура-Сандстрем,			
п. Б. М. Зупанчіч,
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п. М. Віллігер,
п. М. Буроменський, суддя ad hoc,
пані А. Нуссбергер,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 6 грудня 2011 року,
виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за заявою (№ 16717/05), яку 28 квітня 2005 року подав до Суду проти України громадянин України
пан Ігор Григорович Тодоров (далі — заявник) на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
(далі — Конвенція).
2. Заявника, якому було надано юридичну допомогу, представляв
пан О. В. Лісовий — юрист, що практикує у м. Сімферополі. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений — п. Ю. Зайцев
з Міністерства юстиції України.
3. Заявник стверджував, зокрема, що під час перебування під вартою він був позбавлений адекватної медичної допомоги, що його попереднє ув’язнення було надмірно тривалим та що судовий розгляд
його справи був несправедливим та тривалим.
4. 24 вересня 2009 року Голова п’ятої секції вирішив повідомити
Уряд про заяву. Було також вирішено розглядати питання щодо суті
та прийнятності заяви одночасно (пункт 1 статті 29 Конвенції).
5. Пані Г. Юдківська, суддя, обрана від України, не могла брати
участь у справі (правило 28 Регламенту Суду). Голова палати вирішив призначити пана Михайла Буроменського в якості судді ad hoc
(підпункт «b» пункту 1 правила 29).

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
6. Заявник народився у 1966 році та проживає у м. Сімферополі.
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A. Затримання заявника та кримінальне провадження
щодо нього

7. 2 серпня 1999 року заявник, який на той час був працівником
міліції, був затриманий за підозрою в участі у банді, очолюваній
С. П., іншим працівником міліції, та участі у вчиненні розбійних
нападів. Як стверджувалося, у той же день в його помешканні було
проведено обшук, який не ґрунтувався на відповідній постанові.
8. 3 серпня 1999 року заявник підписав заяву про відмову від
захисника. Того ж дня він надав визнавальні показання про те, що
у серпні 1998 року брав участь у групових розбійних нападах на сім’ї
І. та С. за запрошенням з боку С. П. Він також зазначив, що вірив в те,
що вони приходили в зазначені сім’ї з метою повернення боргів на
користь третіх осіб. Згідно з твердженнями заявника, він повідомив
слідчого, що не може прочитати протокол свого допиту, оскільки
страждає на катаракту.
9. 5 серпня 1999 року заявникові було пред’явлено обвинувачення. Він підписав протокол пред’явлення обвинувачення, зазначивши, що повністю визнає свою вину та заявив клопотання про
звільнення його зпід варти, оскільки він потребував стаціонарного
лікування у зв’язку з хворобою шкіри та катарактою, а також хірургічного втручання у зв’язку з останнім захворюванням.
10. Того ж дня заявникові було призначено захисника. Незрозуміло, чи був захисник присутній у той день під час допиту заявника та пред’явлення йому обвинувачення.
11. Також того ж дня заявникові було обрано запобіжний захід
у вигляді взяття під варту. Заявник неодноразово намагався оскаржити вищезазначений запобіжний захід, посилаючись, зокрема, на
невідкладну потребу зробити хірургічну операцію на оці та пройти
стаціонарне лікування у зв’язку з іншими хворобами, проте у задоволенні його клопотань було відмовлено.
12. Протягом досудового слідства державними органами було
допитано близько 120 свідків щодо більш ніж тридцяти епізодів різних злочинів, проведено близько двадцяти відтворень обстановки
і обставин події та призначено проведення низки експертиз.
13. 20 липня 2000 року слідство було закінчено та справу заявника і вісімнадцяти інших осіб, обвинувачених в бандитизмі, було
передано до Верховного Суду Автономної Республіки Крим (у по-
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дальшому перейменованою на апеляційний суд Автономної Республіки Крим, далі — апеляційний суд АРК).
14. 4 травня 2001 року, після ознайомлення обвинувачених з матеріалами справи та завершення інших процесуальних формальностей, апеляційний суд АРК провів розпорядче засідання та призначив
розгляд справи на 5 червня 2001 року.
15. 29 червня 2001 року газета «Флаг Родины» («Прапор Батьківщини») опублікувала статтю під назвою «Перевертні в міліцейських
погонах», в якій містилося інтерв’ю з пані Ш., суддею, що головувала в судовому розгляді справи заявника. У статті наводилися слова
судді про те, що вона була шокована нахабністю злочинів, вчинених підсудними, та їхньою зухвалою поведінкою під час судових
засідань.
16. Після близько вісімнадцяти судових засідань, проведених
у період з червня по грудень 2001 року, апеляційний суд АРК відклав розгляд справи у зв’язку з клопотанням одного з підсудних про
здійснення аудіозапису судових засідань за допомогою відповідного
технічного обладнання, яке було відсутнє.
17. 15 травня 2002 року апеляційний суд АРК відновив розгляд
справи та до 22 травня 2004 року провів близько 150 засідань.
18. Заявник стверджував, що він та інші підсудні неодноразово
та з різних підстав, включаючи небезсторонність, заявляли клопотання про відвід судді Ш., але їхні клопотання задоволені не були.
Заявник не надав копій своїх клопотань про відвід судді Ш. або рішень, ухвалених за результатами їхнього розгляду.
19. Уряд стверджував, що протягом судового розгляду заявник
ніколи не заявляв будьяких клопотань про відвід судді. Такі клопотання були заявлені тільки одним з його обвинувачених, А. К., який
29 січня 2003 року також заявив клопотання про долучення вищезазначеної статті до матеріалів справи. Зазначені клопотання були
відхилені як необґрунтовані.
20. Протягом судового розгляду заявник заперечував свою причетність до нападу на сім’ю I. Що стосується сім’ї С., він визнав, що
за проханням С. П. приходив до них з трьома іншими обвинуваченими з метою стягнення боргу на користь третьої особи. Він стверджував, що увесь час, поки його супутники розмовляли з господарями, він перебував на кухні, що господарі добровільно віддали їм
гроші та що йому не було відомо про застосування будьякого приму-
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су. Він також відмовився від своїх визнавальних показань, наданих
під час досудового слідства за відсутності захисника, стверджуючи,
що у той час він був практично сліпий та не міг читати документи,
які він підписував. Він підписав заяву про відмову від захисника
під тиском з боку слідчого, який в обмін на його співпрацю обіцяв
швидко звільнити його зпід варти аби надати йому змогу пройти медичне лікування.
21. 17 листопада 2004 року апеляційний суд АРК оголосив вирок, текст якого містився на більш ніж двохстах сторінках та стосувався більш ніж тридцяти епізодів різних злочинів (таких як пограбування, вбивство, розбійні напади), вчинених спільно та окремо
дев’ятнадцятьма підсудними щодо численних потерпілих. Згідно з цим вироком заявник був визнаний винним у бандитизмі
та у двох епізодах розбійних нападів на сім’ї І. та С. Що стосується
доказів його причетності до розбійних нападів, то суд, перш за все,
посилався на визнавальні показання інших підсудних, в яких ті
вказували на нього як їхнього спільника, та на свідчення членів потерпілих сімей, наданих як під час досудового слідства, так і в суді,
в яких вони стверджували, що впізнали заявника. Посилань на визнавальні показання заявника у тексті вироку суду не містилося. Суд
засудив заявника до сімох років позбавлення волі з позбавленням
права протягом трьох років обіймати певні посади та з конфіскацією його майна.
22. У грудні 2004 року та у січні 2005 року заявник, його захисник та його мати, яка виступала в якості його представника, подали
касаційну скаргу на вирок щодо заявника. Вони представили таку
саму версію подій, якої дотримувався під час судового провадження
заявник, та стверджували, що суд неправильно оцінив факти та застосував закон. Вони заперечили проти свідчень співобвинувачених
заявника, стверджуючи, що ці свідчення були отримані під примусом, а свідчення потерпілих були нечіткими та ненадійними. Вони
також стверджували, що всі свідчення, відібрані у заявника на порушення його права на захист, повинні бути вилучені з доказової бази.
Вони зазначали, що відразу після затримання заявник повідомив
слідчі органи, що він був майже сліпий та не міг читати документи,
які він підписував. Відмова від захисника була недійсною. Навпаки, з відеозапису первісного допиту заявника видно, що він заявляв
про необхідність призначення йому захисника, посилаючись на по-

228

Тодоров проти України

ганий стан здоров’я та своє вразливе становище. Насамкінець, вони
скаржилися на те, що вирок був для заявника непропорційно суворим, зокрема, з огляду на його стан здоров’я та тривале попереднє
ув’язнення в умовах, несприятливих для здоров’я заявника.
23. 12 грудня 2005 року мати заявника подала додаток до вищезазначеної касаційної скарги, в якій вона скаржилась, inter alia,
на те, що суддя Ш. не була безсторонньою, оскільки, як вбачається
з її інтерв’ю газеті «Флаг Родины» («Прапор Батьківщини») у червні
2001 року, вона мала упереджену думку щодо вини заявника з самого початку судового процесу. Копія цього додатку, що міститься
у матеріалах справи, не має будь-якої печатки або інших підтверджень того, що вона була прийнята судом до розгляду або що її хоча б
було подано до суду.
24. 16 березня 2006 року Верховний Суд України відмовив
у задоволенні касаційної скарги заявника та його представників,
дійшовши висновку, що суд першої інстанції правильно оцінив докази та застосував закон, а також що немає будь-яких ознак процесуальних порушень, які могли б вплинути на результат судового
провадження.
B. Погіршення стану здоров’я заявника
та умови тримання його під вартою

25. До затримання заявникові було діагностовано незрілу катаракту обох очей та нейродерматит.
26. 2 серпня 1999 року заявника було поміщено у Сакський ізолятор тимчасового тримання (далі — ITT), в якому, за його словами,
він тримався в нелюдських умовах (переповненість приміщень, поганий стан санвузлів та ризик негативного ставлення з боку співкамерників у зв’язку з тим, що він був працівником міліції).
27. 9 серпня 1999 року заявника було переведено до Сімферопольського слідчого ізолятора № 15 (далі — СІЗО).
28. По прибутті заявник пройшов медичний огляд у санчастині
СІЗО та був поміщений під диспансерний нагляд у зв’язку з незрілою ускладненою катарактою обох очей, розповсюдженою екземою
та хронічним гастритом.
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29. 28 лютого 2000 року заявник повідомив прокурора АР Крим
про те, що він розпочав голодування у знак протесту проти ненадання медичної допомоги, якої він потребував.
30. 27 березня 2000 року заявник був оглянутий медичною комісією Кримської республіканської клінічної лікарні ім. М. О. Семашко, яка дійшла висновку, що він страждає на коросту, екзему,
хронічний простатит, нефроптоз, гастрит та реактивний гепатит.
Комісія також дійшла висновку, що заявник потребує стаціонарного
лікування у зв’язку з його шкірними захворюваннями у спеціалізованому шкірновенерологічному закладі та що його катаракта, яка
вже була зрілою, потребувала хірургічного видалення після лікування запальних процесів.
31. 5 липня 2001 року інша медична комісія встановила, що заявник все ще страждає на екзему, гастрит та зрілу катаракту, яка
потребує хірургічного втручання.
32. 16 липня 2001 року заявник був також обстежений Головним
офтальмологом МОЗ АР Крим, йому було рекомендовано невідкладно провести хірургічну операцію на очах, аби запобігти потенційним ускладненням, таким, як повна втрата зору та розрив очних яблук. Заявникові було також рекомендовано, що для того, щоб хірургічне втручання виявилось ефективним, він, перш за все, повинен
був пройти стаціонарне терапевтичне лікування та перебувати під
наглядом офтальмолога протягом двох місяців після операції.
33. 17 серпня 2001 року апеляційний суд АРК відклав судові слухання, щоб надати заявнику можливість пройти лікування його очних захворювань.
34. Того ж дня адміністрація СІЗО подала до апеляційного суду АРК клопотання щодо звільнення заявника з-під варти у зв’язку
з неможливістю надати необхідне терапевтичне лікування в умовах
СІЗО. Однак це клопотання задоволене не було.
35. 3 вересня 2001 року заявник був направлений до офтальмологічної клініки для проведення операції на очах. Проте, як стверджувалося, отримавши попередження від лікарів, що внаслідок його
невилікуваних запалень на шкірі хірургічна операція може виявитися невдалою, він відмовився від операції і повернувся до СІЗО.
36. 2 вересня 2005 року адміністрація СІЗО подала клопотання
про звільнення заявника з-під варти, посилаючись на відсутність
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в СІЗО необхідних умов для його належного лікування та на ризик
остаточної втрати ним зору.
37. 9 вересня 2005 року заявник отримав першу (найвищу) групу
інвалідності у зв’язку з повною втратою зору.
38. 2 серпня 2006 року заявника було звільнено з-під варти, оскільки він вже відбув строк свого покарання.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
A. Конституція України 1996 року

39. Відповідні положення статей 59 та 63 Конституції України
щодо права на юридичну допомогу та права на відмову давати показання або пояснення щодо себе наведено у рішенні від 19 лютого
2009 року у справі «Шабельник проти України» (Shabelnik v. Ukraine),
заява № 16404/03, п. 25.
B. Кримінальнопроцесуальний кодекс України 1960 року

40. Відповідні положення Кримінальнопроцесуального кодексу
України у редакції, чинній на час подій, передбачають таке:
Стаття 232. Окрема ухвала (постанова) суду
«Суд при наявності на те підстав виносить окрему ухвалу (постанову), якою звертає увагу державних органів, громадських організацій або посадових осіб на встановлені по справі факти порушення
закону…
Окрему ухвалу (постанову) може бути також винесено при виявленні
судом порушень прав громадян та інших порушень закону, допущених при провадженні дізнання, попереднього слідства або при розгляді справи нижчестоящим судом.
...
Не пізніш як у місячний строк по окремій ухвалі (постанові) має бути вжито необхідних заходів і про результати повідомлено суд, що
виніс окрему ухвалу (постанову).
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У разі залишення посадовою особою окремої ухвали (постанови) суду без розгляду повинно бути вжито заходів, передбачених статтями
254–257 Кодексу України про адміністративні правопорушення».

Стаття 46. Відмова від захисника
«Підозрюваний, обвинувачений і підсудний мають право в будьякий момент провадження у справі відмовитися від захисника…

Відмова від захисника не може бути прийнята: …
2) у справах про злочини осіб, які через свої фізичні або психічні вади (німі, глухі, сліпі та інші) не можуть самі реалізувати своє право
на захист;...»

41. Статті 246, 281 та 396 Кримінально-процесуального кодексу
України передбачали, що якщо протягом досудового слідства суди
виявлять порушення закону слідчими органами, які не можуть бути усунуті в судовому засіданні, вони повинні повернути справу до
слідчих органів на додаткове розслідування із зазначенням того, як
виправити зазначені порушення.
42. Відповідні положення Кримінально-процесуального кодексу
України щодо запобіжних заходів викладено в рішенні від 6 листопада 2008 року у справі «Єлоєв проти України» (Yeloyev v. Ukraine), заява № 17283/02, п. 35.
C. Постанова пленуму Верховного Суду України № 9
від 1 листопада 1996 року
«Про застосування Конституції України
при здійсненні правосуддя»

43. У відповідних частинах вказаної постанови зазначається
таке:
«…Відповідно до ст. 59 Конституції кожен має право на захист від обвинувачення та на правову допомогу. Тому, розглядаючи кримінальну справу, суд у передбачених законом випадках має забезпечити
обвинуваченому право на захист.
…При цьому слід мати на увазі, що згідно зі ст. 62 Конституції обвинувачення не може ґрунтуватись на припущеннях, а також на доказах, одержаних незаконним шляхом. Докази повинні визнаватись
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такими, що одержані … з порушенням гарантованих Конституцією
України прав людини і громадянина, встановленого кримінальнопроцесуальним законодавством порядку…»
D. Міжнародні документи,
що стосуються заходів охорони здоров’я
в установах попереднього ув’язнення

44. Відповідні міжнародні документи, що стосуються заходів
охорони здоров’я в установах попереднього ув’язнення, наведено у
рішенні від 18 грудня 2008 року у справі «Ухань проти України» (Ukhan
v. Ukraine), заява № 30628/02, п. 50.

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЗАХОДАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
В УМОВАХ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ
45. Заявник скаржився за статтею 3 Конвенції, що медична допомога та заходи охорони здоров’я під час тримання його під вартою
були несумісні зі станом його здоров’я. Відповідне положення Конвенції передбачає таке:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».
A. щодо Прийнятності

46. Уряд стверджував, що заявник не вичерпав національні
засоби юридичного захисту щодо вищезазначеної скарги. Зокрема, він міг подати її до національних судів трьох інстанцій (Уряд
посилався на статтю 55 Конституції, статтю 2481 Цивільного процесуального кодексу України та на статтю 2 Кодексу адміністративного судочинства України) або направити їх до прокуратури.
Уряд також стверджував, що, навіть якщо припустити, що заявник вважав їх неефективними, його скарги щодо строку тримання
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його під вартою в ІТТ були подані з порушенням шестимісячного
строку подання скарг, оскільки його перебування у вищезазначеній установі закінчилося у серпні 1999 року, а заяву було подано
до Суду у 2005 році. У будь-якому разі заява не була достатньо чіткою та обґрунтованою.
47. Заявник стверджував, що державним органам було добре відомо про стан його здоров’я та те, що він неодноразово подавав відповідні усні та письмові скарги, але марно. Він також зазначив, що
він подав свою заяву в межах шести місяців з моменту оголошення
Верховним Судом України остаточного рішення у його справі.
48. Суд зауважує, що подібні заперечення Уряду з посиланням
на невичерпання засобів юридичного захисту було відхилено Судом
у низці інших справ проти України, в яких скарги заявників стосувалися проблем системного характеру у національній пенітенціарній системі (див., наприклад, ухвалу щодо прийнятності від 18 вересня 2001 року у справі «Калашников проти Росії» (Kalashnikov v. Russia),
заява № 47095/99, рішення у справах «Мельник проти України» (Melnik
v. Ukraine), заява № 72286/01, пп. 69–71, від 28 березня 2006 року,
«Коктиш проти України» (Koktysh v. Ukraine), заява № 43707/07, п. 86,
від 10 грудня 2009 року, та «Логвиненко проти України» (Logvinenko v.
Ukraine), заява № 13448/07, п. 57, від 14 жовтня 2010 року). Суд зазначає, що, як вбачається з матеріалів справи, державним органам було
добре відомо про стан здоров’я заявника та про необхідність його
стаціонарного лікування і спеціалізованого догляду (див. пункти 29,
30, 34 та 36 вище). Отже Суд відхиляє заперечення Уряду щодо невичерпання національних засобів юридичного захисту.
49. Що стосується аргументу про порушення шестимісячного
строку подання заяви, то, посилаючись на свою практику (див. вищезазначене рішення у справі «Логвиненко проти України» (Logvinenko
v. Ukraine), пп. 59–61), Суд вважає, що скарга заявника про недостатність заходів охорони здоров’я, включаючи медичну допомогу, стосується триваючої ситуації, яка існувала протягом усього строку
перебування його під вартою. Отже, Суд має повноваження розглянути відповідність заходів охорони здоров’я стану здоров’я заявника починаючи з дати його затримання (2 серпня 1999 року).
50. Суд зазначає, що скарга заявника про неадекватність заходів охорони здоров’я під час тримання його під вартою не є явно
необґрунтованою у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Кон-
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венції. Суд також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких
інших підстав. Тому вона має бути визнана прийнятною.
B. щодо Суті

51. Заявник стверджував, що він втратив зір внаслідок неадекватних заходів охорони здоров’я протягом усього строку тримання
його під вартою.
52. Уряд не погодився. Він стверджував, що заявник отримав
регулярний та систематичний догляд з боку медичного персоналу
установ попереднього ув’язнення та все необхідне лікування і допомогу. Йому була надана можливість пройти операцію на очах.
Уряд не може нести відповідальність за свідому відмову заявника
від операції.
53. Суд повторює, що рішення про взяття особи під варту покладає на Уряд обов’язок приділяти увагу її нагальним потребам
у медичному обслуговуванні, що в необхідних випадках включає
забезпечення лікуванням з метою запобігання у осіб, що тримаються під вартою, ускладнень вже існуючих захворювань (див., наприклад, рішення від 18 грудня 2008 року у справі «Ухань проти України»
(Ukhan v. Ukraine), заява № 30628/02, пп. 72–74). Суд також зауважує,
що, відмовившись від хірургічної операції, заявник посилався на
думку своїх лікарів про те, що внаслідок його невилікуваних шкірних хвороб вона може виявитися невдалою. Суд також зазначає, що
адміністрація СІЗО спеціально клопотала про звільнення заявника
з-під варти, визнаючи свою нездатність забезпечити медичний нагляд, який був необхідний з огляду на стан його здоров’я (див. пунк
ти 34 та 36 вище). Проте, ці клопотання не були задоволені. Уряд
не надав інформації, яка могла б спростувати відомості про те, що
умови лікування заявника були неадекватними.
54. З огляду на вищезазначені міркування, Суд доходить ви
сновку, що державні органи не зробили того, що могло б обґрунтовано від них очікуватися, для вирішення проблеми погіршення стану
здоров’я заявника та для запобігання втрати ним зору. З огляду на
зазначене вище, заявник зазнав нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження.
55. Отже, мало місце порушення статті 3 Конвенції.
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II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 3
СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ
56. Заявник скаржився, що його попереднє ув’язнення було невиправдано тривалим. Він посилався на пункт 3 статті 5 Конвенції,
який передбачає таке:
«3. Кожен, кого заарештовано або затримано згідно з положеннями
підпункту «c» пункту 1 цієї статті, має негайно постати перед суддею
чи іншою посадовою особою, якій закон надає право здійснювати
судову владу, і йому має бути забезпечено розгляд справи судом упродовж розумного строку або звільнення під час провадження. Таке
звільнення може бути обумовлене гарантіями з’явитися на судове
засідання...»
A. щодо Прийнятності

57. Уряд не надав буд-яких зауважень щодо прийнятності цієї
скарги.
58. Суд вважає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Він також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому
вона має бути визнана прийнятною.
B. щодо Суті

59. Заявник стверджував, що його попереднє ув’язнення було
надмірно тривалим.
60. Уряд заперечував це твердження. Він стверджував, що заявник обвинувачувався у тяжких злочинах. Він також зазначав, що
справа була винятково складною. Вона стосувалася дев’ятнадцятьох
підсудних, яким інкримінувалось вчинення більш ніж тридцяти
епізодів різних злочинів. Протягом досудового слідства державними органами було допитано вісімнадцять потерпілих, сто двадцять
свідків, проведено двадцять відтворень обстановки та обставин
події та призначено проведення п’ятнадцяти різних експертиз. У сукупності ці експертизи тривали 726 днів. На стадії судового розгляду було допитано сімдесят сім свідків та вісім експертів. З огляду
на серйозність обвинувачень щодо заявника, ризик того, що він мо-
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же переховуватися від слідства та суду або фальсифікувати докази,
а також на складність провадження, тривалість тримання його під
вартою не була надмірною.
61. Суд зазначає, що період, який має бути взято до уваги, розпочався 2 серпня 1999 року (дати затримання заявника) та закінчився
17 листопада 2004 року (дати винесення судом першої інстанції вироку у справі заявника). Отже, він тривав п’ять років і три місяці.
62. З огляду на загальні принципи, встановлені у практиці Суду (див. рішення у справах «І. А. проти Франції» (I. A. v. France), від
23 вересня 1998 року, Reports of Judgments та Decisions 1998VII, п. 102;
«Лабіта проти Італії» (Labita v. Italy) [ВП], заява № 26772/95, п. 153,
ECHR 2000-IV, та «Іловецький проти Польщі» (Ilowiecki v. Poland), заява № 27504/95, пп. 61–63, від 4 жовтня 2001 року), Суд зазначає, що
затримання заявника 2 серпня 1999 року ґрунтувалося на небезпідставній підозрі, що він вчинив злочини, які йому інкримінувалися.
Суд приймає той факт, що заявник підозрювався у тяжких злочинах
та міг чинити перешкоди їхньому розслідуванню, міг первісно ви
правдати тримання його під вартою. Проте, зі спливом певного часу державні органи були зобов’язані навести більш докладні та відповідні поточному стану провадження причини для позбавлення
його свободи. З огляду на особливо тривалий строк тримання заявника під вартою у цій справі та погіршення стану його здоров’я (що
спонукало адміністрацію установи попереднього ув’язнення клопотати про його звільнення з-під варти) Суд вважає, що для продовження тримання його під вартою були потрібні винятково вагомі
причини.
63. У той же час ані із зауважень Уряду, ані з інших матеріалів
справи не вбачається, що будь-які такі причини існували. Не маючи у своєму розпорядженні будь-яких конкретних свідчень того,
яким чином звільнення заявника з-під варти могло бути небезпечним для результатів провадження або завдати їм шкоди, Суд не може прийняти в якості аргументу те, що загальна складність справи та серйозність обвинувачень щодо заявника могли вважатися
«достатніми» причинами для тримання його під вартою протягом
більш ніж п’ять років.
64. Вищезазначених міркувань Суду достатньо, щоб дійти висновку про те, що мало місце порушення пункту 3 статті 5 Конвенції.
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III. СТВЕРДЖУВАНА НЕСПРАВЕДЛИВІСТЬ
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ЗАЯВНИКА
65. Заявник також скаржився на те, що кримінальне провадження щодо нього було несправедливим, оскільки на початковому
етапі провадження він не мав захисника. Крім того, суддя Ш., яка
головувала в суді першої інстанції, не була безсторонньою, оскільки
відразу після початку судового розгляду вона висловила упереджену
думку щодо вини підсудних у своєму інтерв’ю газеті «Флаг Родины»
(«Прапор Батьківщини»). У цьому зв’язку заявник посилався на пункти 1, 2 та підпункт «с» пункту 3 статті 6 Конвенції. Відповідні положення передбачають таке:
«1. Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом,
встановленим законом, який … встановить обґрунтованість будьякого висунутого проти нього кримінального обвинувачення...
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:
…
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;
...»
A. щодо Прийнятності

1. Порушення права на захисника
66. Уряд не надав будь-яких зауважень щодо прийнятності цієї
скарги.
67. Суд вважає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Він також за-
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значає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому
вона має бути визнана прийнятною.

2. Відсутність безсторонності
та порушення презумпції невинуватості
68. Уряд стверджував, що заявник не вичерпав національні засоби юридичного захисту у зв’язку зі своїми скаргами на порушення
презумпції невинуватості та небезсторонність судді Ш. Зокрема, на
стадії судового розгляду він міг клопотати про її відвід, порушити
це питання у своїй касаційній скарзі або ініціювати окреме цивільне
провадження, вимагаючи виправлень у газетній статті та відшкодування завданої шкоди.
69. Крім того, Уряд стверджував, що, навіть якщо припустити,
що заявник вважав, що не існувало будь-яких ефективних засобів
юридичного захисту, якими він міг би скористатися, він подав цю
скаргу з порушенням шестимісячного строку. Він повинен був дізнатися про статтю не пізніше ніж 29 січня 2003 року, коли інший підсудний заявив клопотання про долучення її до матеріалів справи.
Отже, щодо цієї частини заяви мало місце порушення встановлених
строків.
70. Заявник стверджував, що він усно та письмово скаржився на
ситуацію, що склалася, але марно.
71. Суд зазначає, що єдиним документом у матеріалах справи,
в якому державним органам викладається ця скарга, є копія додатку до касаційної скарги, підписана матір’ю заявника 12 грудня 2005 року (див. п. 22 вище), в якому вона заявляє про небезсторонність судді Ш., посилаючись на її інтерв’ю газеті «Флаг Родины» («Прапор Батьківщини»). Проте, залишається нез’ясованим,
чому ані заявник, ані його представники не порушили це питання
у своїй первісній касаційній скарзі, підготовленій за рік до написання зазначеного додатку. Так само немає жодного підтвердження
того, що цей додаток був прийнятий до розгляду Верховним Судом
України.
72. За таких обставин Суд не може дійти висновку, що заявник будь-яким чином озвучив свою скаргу в рамках кримінального провадження щодо нього. Заявник також не обґрунтував, чому
використання вищезазначених засобів юридичного захисту було б
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у його випадку неефективним. За цих обставин Суд вважає, що, не
звернувшись з цією скаргою до національних судів, заявник не дотримався правила вичерпання національних засобів юридичного
захисту (див. ухвалу щодо прийнятності від 10 грудня 2002 року
у справі «Коваль проти України» (Koval v. Ukraine), заява № 65550/01,
та рішення від 7 жовтня 2010 року у справі «Знайкін проти України»
(Znaykin v. Ukraine), заява № 37538/05, п. 69).
73. У світлі вищезазначеного Суд не вважає за належне розглядати інші аргументи Уряду та відхиляє цю скаргу відповідно до пунктів 1 та 4 статті 35 Конвенції.
B. щодо Суті

1. Доводи сторін
74. Заявник стверджував, що його право на захист було порушене, оскільки йому не було призначено захисника до його першого
допиту 3 серпня 1999 року, хоча він пояснив слідчому, що майже
сліпий та не здатен читати документи, які підписує. За відсутності
захисника протягом вищезазначеного допиту він надав визнавальні показання. Він також стверджував, що його відмова від захисника, підписана ним того ж дня, не була дійсною, оскільки слідчий
змусив його підписати документи обманним шляхом, пообіцявши
звільнити його з-під варти.
75. Уряд стверджував, що права заявника не були порушені. Заявник, який був працівником міліції, повинен був бути добре обізнаний зі своїми процесуальними правами та не міг не знати про відповідні процедури. Крім того, на його допиті 3 серпня 1999 року була
присутня його мати, яка читала йому всі документи перш, ніж він їх
підписував. Таким чином, відмова заявника від захисника ґрунтувалась на отриманій інформації та була свідомою. Злочини, які інкримінувалися заявникові, згідно із законодавством не передбачали
обов’язкової участі захисника. Насамкінець, суди, пам’ятаючи про
те, що заявник відмовився від своїх початкових показань, не використали їх у доказовій базі, яка стала підґрунтям для винесення йому вироку. Отже, у будь-якому разі немає підстав вважати, що право
заявника на відмову давати показання або пояснення щодо себе було порушене.
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2. Оцінка Суду
76. Суд, розглядаючи факти цієї справи у контексті принципів,
викладених у своїй практиці (див., наприклад, рішення у справах
«Сальдуз проти Туреччини» (Salduz v. Turkey) [ВП], заява № 36391/02,
п. 55, ECHR 2008 року, та «Леонід Лазаренко проти України» (Leonid
Lazarenko v. Ukraine), заява № 22313/04, пп. 49, від 28 жовтня 2010 року), повторює, що доступ до захисника має надаватися з першого
допиту підозрюваного працівниками міліції, за винятком випадків,
коли конкретні обставини відповідної справи свідчать, що існують
вагомі підстави для обмеження такого права. З іншого боку, національне законодавство України недвозначно забороняло слідчим органам приймати відмови від захисника від підозрюваних, які є сліпими (див. пункт 40 вище). З огляду на скарги заявника про те, що
він не бачить, що підписує, у цій ситуації слідчі органи повинні були
проявити особливу сумлінність.
77. У цій справі заявника було затримано 2 серпня, та перший
допит його в якості підозрюваного відбувся 3 серпня 1999 року.
5 серпня 1999 року йому було пред’явлено обвинувачення у вчиненні
розбійного нападу, та він був допитаний в якості обвинувачуваного.
Згідно з твердженнями заявника, захисника йому було призначено
5 серпня 1999 року. Проте, з наявних матеріалів не вбачається, чи
був захисник присутнім того дня під час допиту заявника та у той
момент, коли заявник підписував протокол пред’явлення обвинувачення.
78. Суд зазначає, що при обґрунтуванні вини заявника національні суди не посилались на його визнавальні показання. Замість
цього вони посилались на показання безпосередніх свідків — інших підсудних та потерпілих від зазначених розбійних нападів.
Безспірним є те, що під час судового розгляду заявник не міг допитувати цих свідків та спростовувати їхні твердження, навіть з допомогою захисника (див., для порівняння, рішення від 18 грудня
2008 року у справі «Луценко проти України» (Lutsenko v. Ukraine), заява № 30663/04, пп. 52–53). Отже, не доведено «поза розумним сумнівом», що його засудження залежало від показань, отриманих від
нього на порушення його права на відмову давати показання або
пояснення щодо себе.
79. З іншого боку, неможливо виключити, що саме по собі існування визнавальних показань не вплинуло на слідство та спосіб от-
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римання і тлумачення доказів. Це підтверджується також тим, що
з огляду на наявні матеріали національні судові органи ніколи спеціально не реагували на скарги заявника про порушення його права
на захист. Суд зазначає, що національне законодавство України містить низку призначених для цього процесуальних засобів, що, зокрема, включають повернення справи на додаткове розслідування,
винесення окремої ухвали (постанови) суду, якою звертається увага
на порушення слідчими органами закону, або офіційне визнання
доказів, зібраних з порушенням права на захист, недопустимими
(див. пункти 40–41 вище).
80. Суду не належить вирішувати, який конкретний захід мав
бути вжитий судовими органами у контексті цієї справи. Проте, за
відсутності з їхнього боку будь-якої реакції щодо порушення права заявника на захисника до його першого допиту, Суд вважає, що,
незалежно від того, чи стали визнавальні показання основою для
його засудження, чи ні, це порушення не було достатньою мірою
виправлене.
81. Отже, у цій справі мало місце порушення пункту 1 статті 6
Конвенції у сукупності з підпунктом «с» пункту 3 статті 6 Конвенції.
IV. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПРАВА
НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ ПРОТЯГОМ
РОЗУМНОГО СТРОКУ
82. Заявник також скаржився за пунктом 1 статті 6 Конвенції
про те, що тривалість кримінального провадження щодо нього була
несумісною з вимогою «розумного строку».
A. щодо Прийнятності

83. Уряд не надав зауважень щодо прийнятності цієї заяви.
84. Суд зазначає, що при розгляді кримінальних справ відлік
«розумного строку», зазначеного у пункті 1 статті 6 Конвенції, розпочинається з моменту пред’явлення особі обвинувачення — іншими словами, коли їй компетентним органом надається офіційне
повідомлення про те, що вона вчинила злочин. Це визначення також
відповідає аналізу того, чи «мав місце значний вплив на становище
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підозрюваного». Що стосується закінчення «строку», то при розгляді
кримінальних справ строк, що регулюється пунктом 1 статті 6 Конвенції, охоплює все провадження, про яке йдеться, включаючи апеляційне провадження (див. рішення від 30 березня 2004 року у справі
«Меріт проти України» (Merit v. Ukraine), заява № 66561/01, п. 70).
85. Період, який має бути взято до уваги, розпочався 2 серпня
1999 року (дати затримання заявника) та закінчився 16 березня
2006 року (дати винесення остаточного рішення Верховним Судом
України). Отже, він тривав шість років і сім місяців у судах двох
інстанцій.
86. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому
вона має бути визнана прийнятною.
B. щодо Суті

87. Заявник стверджував, що провадження у його справі було
надмірно тривалим.
88. Уряд стверджував, що тривалість провадження не була надмірною з огляду на виняткову складність справи. Надмірних затримок, відповідальність за які могли б нести державні органи, не було.
89. Суд зауважує, що розумність тривалості провадження повинна оцінюватись в світлі обставин справи та з урахуванням таких
встановлених практикою Суду критеріїв: складність справи, поведінка заявника та відповідних органів (див., серед багатьох інших
джерел, рішення у справі «Пелісьє та Сассі проти Франції» (Pelissier
and Sassi v. France) [ВП], заява № 25444/94, п. 67, ECHR 1999-II).
90. Суд також зазначає, що протягом усього кримінального
провадження заявник у цій справі тримався під вартою, що вимагало від державних органів, які розглядали справу, особливу сумлінність у здійсненні правосуддя без затримок (див., наприклад,
рішення у справах «Смірнова проти Росії» (Smirnova v. Russia), заяви
№№ 46133/99 та 48183/99, п. 83, ECHR 2003-IX, та «Юртаєв проти
України» (Yurtayev v. Ukraine), заява № 11336/02, п. 37, від 31 січня
2006 року).
91. Суд приймає те, що зазначене провадження, яке стосувалося більш ніж тридцяти епізодів вчинення кримінальних злочинів
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дев’ятнадцятьма особами, було особливо складним. Суд зазначає,
що за три роки суд першої інстанції провів більше 160 засідань
та виніс вирок обсягом близько 200 сторінок.
92. З іншого боку, Суд вважає, що цих обставин недостатньо,
щоб виправдати загальну затримку у більш ніж шість років при вирішенні справи заявника, особливо враховуючи те, що він був причетний тільки до двох епізодів розбійного нападу. Суд не повинен
замінювати точку зору національних органів своєю точкою зору
щодо того, чи було доцільним виділити справу заявника в окреме
провадження та чи були усі слідчі дії та засідання, які мали місце,
необхідними та ефективно організованими. У той же час Суд зазначає, що протягом провадження були деякі затримки, що не були пояснені Урядом в його зауваженнях. Вони включають дев’ятимісячну
затримку між завершенням слідства 20 липня 2000 року та розпорядчим засіданням у справі 4 травня 2001 року; п’ятимісячну затримку в організації технічного запису засідань (з грудня 2001 року
до травня 2002 року); шестимісячну затримку між останнім слуханням у суді першої інстанції 22 травня 2004 року та оголошенням
вироку 17 листопада 2004 року, а також затримку більш, ніж в один
рік між оголошенням вироку та переглядом його Верховним Судом
України.
93. Вивчивши всі надані йому матеріали, Суд не може дійти висновку, що державні органи розглянули справу заявника з належною
сумлінністю. Суд вважає, що у цій конкретній справі тривалість
кримінального провадження щодо заявника була надмірною та не
відповідала вимозі «розумного строку».
94. Відповідно мало місце порушення пункту 1 статті 6 Конвенції.
V. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
95. На додаток до вищезазначених скарг, заявник також скаржився за статтею 3 Конвенції на побутові умови тримання його під
вартою в ІТТ та СІЗО; за підпунктом «d» пункту 3 статті 6 Конвенції
про те, що суд першої інстанції не допитав свідків, імена яких зазначено не було, та за статтею 8 Конвенції про те, що обшук, проведений у його помешканні, був незаконним. Він також посилався
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на статтю 13 Конвенції у зв’язку з фактами цієї справи, але не надав
подальших пояснень.
96. У світлі всіх наданих матеріалів та у тій мірі, в якій оскаржувані питання належать до його компетенції, Суд вважає, що вони не
виявляють будь-яких ознак порушень прав і свобод, гарантованих
положеннями, на які посилався заявник.
97. Отже, ця частина заяви є явно необґрунтованою та має бути
відхилена відповідно до підпункту «а» пункту 3 і пункту 4 статті 35
Конвенції.
VI. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
98. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
A. Шкода

99. Заявник вимагав 200 000 євро відшкодування моральної
шкоди, посилаючись, здебільшого, на свої страждання у зв’язку
погіршенням стану його здоров’я під час тримання під вартою. Він
також вимагав 20 000 євро відшкодування матеріальної шкоди, але
жодним чином не деталізував свої вимоги.
100. Уряд стверджував, що ці вимоги є надмірними та необґрунтованими.
101. Суд не вбачає жодного причинно-наслідкового зв’язку між
встановленим порушенням та заявленою матеріальною шкодою,
тому він відхиляє цю вимогу. З іншого боку, здійснюючи оцінку на
засадах справедливості, він присуджує заявникові 18 000 євро відшкодування моральної шкоди.
B. Судові та інші витрати

102. Заявник також вимагав 850 євро компенсації судових витрат.
103. Уряд стверджував, що ця вимога є необґрунтованою.
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104. Відповідно до практики Суду заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, якщо буде доведено, що такі витрати
були фактичними і неминучими, а їх розмір — обґрунтованим. У цій
справі заявникові було надано юридичну допомогу. Єдиним внеском юриста було складення російською мовою стислих зауважень
у відповідь на зауваження Уряду, і сплачена йому сума склала 567
євро. Заявник не надав будь-яких підтверджень того, що будь-які інші суми, сплачені юристу, крім цієї, були фактичними і неминучими
у цій справі. Отже, Суд нічого не присуджує.
C. Пеня

105. Суд вважає за належне призначити пеню виходячи з розміру граничної позичкової ставки Європейського центрального банку,
до якої має бути додано три відсоткових пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує прийнятними скарги щодо медичного обслуговування під час тримання під вартою, тривалості попереднього
ув’язнення, відсутності доступу до захисника до проведення першого допиту та тривалості кримінального провадження щодо заявника, а решту скарг у заяві — неприйнятними.
2. Постановляє, що мало місце порушення статті 3 Конвенції.
3. Постановляє, що мало місце порушення пункту 3 статті 5 Конвенції.
4. Постановляє, що мало місце порушення пункту 1 та підпункту «с» пункту 3 статті 6 Конвенції у зв’язку з проведенням першого
допиту заявника за відсутності захисника.
5. Постановляє, що мало місце порушення пункту 1 статті 6 Конвенції у зв’язку з тривалістю кримінального провадження щодо заявника.
6. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції,
держава-відповідач має виплатити заявнику 18 000 (вісімнадцять тисяч) євро відшкодування моральної шкоди разом
з будь-якими податками, які можуть нараховуватись; ця су-
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ма має бути конвертована в національну валюту державивідповідача за курсом на день здійснення платежу;
(b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на цю суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки
Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати та до якої має бути додано три відсоткові пункти.
7. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 12 січня
2012 року відповідно до пунктів 2 та 3 правила 77 Регламенту Суду.
К. Вестердік

Д. Шпільманн

секретар

голова
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «КАВЕРЗІН ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 23893/03)
Рішення
Страсбург
15 травня 2012 року
ОСТАТОЧНЕ
15 серпня 2012 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2
статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним ви
правленням.

У справі «Каверзін проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Б. М. Зупанчіч,
п. Д. Шпільманн, голова,			
пані Е. Фура-Сандстрем,			
пані Е. Пауер-Форд,
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пані Г. Юдківська,
пані А. Нуссбергер,
п. А. Потоцький,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 10 квітня 2012 року,
виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за заявою (№ 23893/03), яку 1 липня
2003 року подав до Суду проти України громадянин України пан
Олександр Валерійович Каверзін (далі — заявник) на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
(далі — Конвенція).
2. Уряд України (далі — Уряд) представляла його Уповноважений — пані В. Лутковська з Міністерства юстиції.
3. 12 січня 2010 року Суд визнав заяву частково неприйнятною
та вирішив повідомити Уряд про скарги заявника за статтею 3 Конвенції щодо катування його працівниками міліції та відсутності
ефективного розслідування його тверджень про це, неадекватності
медичної допомоги, яка йому надавалась, та щодо умов тримання
його в Дніпропетровській колонії.

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
4. Заявник народився у 1973 році. Наразі він відбуває покарання
у виді позбавлення волі у м. Вінниці.
A. Затримання заявника та тримання його під вартою

5. 12 січня 2001 року заявника було затримано за підозрою
у вчиненні декількох вбивств за обтяжуючих обставин та розбою.
Під час затримання до заявника було застосовано силу.
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6. Після затримання заявника було доставлено до відділу міліції,
де його, як стверджувалося, катували невідомі працівники міліції
з метою отримання визнавальних показань про вчинення ним злочинів, щодо яких його підозрювали. Згідно з твердженнями заявника, під час такого жорстокого поводження, яке тривало ще декілька
днів, він отримав ушкодження очей, наслідком якого зрештою стала
повна втрата зору.
7. Пізніше того самого дня його було поміщено в ізолятор тимчасового тримання (далі — ITT) у м. Харкові.
8. Наступного дня заявника було доправлено до Харківської
лікарні швидкої допомоги, де його оглянули травматолог, хірург
та нейрохірург. Заявникові було зроблено рентгенографію черепа,
а також взято аналізи крові та сечі. У нього також були виявлені синці на грудях, у зоні попереку та нирок, а також на м’яких тканинах
обличчя та на потилиці. Лікарі рекомендували додаткове обстеження заявника урологом та амбулаторний нагляд невропатолога.
9. 15 січня 2001 року прокурор прокуратури Харківської області
допитав заявника з метою вирішення питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання його під вартою. Допит проводився у присутності захисника, призначеного для надання юридичної
допомоги. Прокурор помітив гематому на обличчі заявника поряд
з його правим оком. Згідно з рапортом на ім’я керівника, складеним
прокурором того ж дня, заявник пояснив, що отримав тілесні ушкодження при затриманні, що він не був підданий жорстокому поводженню з боку працівників міліції після затримання та давав свої
визнавальні показання добровільно.
10. 16 січня 2001 року прокурор отримав вказівку від керівництва
провести перевірку для того, щоб прийняти рішення згідно зі статтею 97 Кримінально-процесуального кодексу України (див. пункт 45
нижче).
11. Того ж дня декілька працівників міліції надали письмові пояснення щодо затримання заявника, в яких вони стверджували, що
заявник при затриманні чинив опір, який полягав у «застосуванні
прийомів рукопашного бою та у спробі втекти». Згідно з їхніми твердженнями, до заявника були застосовані «заходи фізичного впливу
та спецзасоби, тобто наручники» та його було доставлено у відділ
міліції.
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12. 19 січня 2001 року працівники міліції доставили заявника
для проходження судово-медичного обстеження. Судово-медичний
експерт оглянув заявника та встановив наявність у нього крововиливу у білкові оболонки очей, синці та садна на лівому боці грудей,
рук, ніг, деякі з яких виникли за три-чотири дні до огляду, а інші —
за дев’ять-одинадцять днів до огляду. Експерт зазначив, що більшість ушкоджень, включаючи крововиливи у білкові оболонки очей,
було завдано тупими твердими предметами. Згідно з відомостями
судово-медичного експерта, під час обстеження заявник стверджував, що частину тілесних ушкоджень він зазнав внаслідок падіння зі
сходів, що погіршення зору у нього відбувається з дитинства, та що
скарг на дії з боку працівників державних органів він не має. Судово-медичний експерт дійшов висновку, що тілесні ушкодження були
легкими та не призвели до погіршення стану здоров’я заявника.
13. Заявник тримався під вартою в ІТТ до 23 січня 2001 року.
У цей день його було переведено до слідчого ізолятору (далі — СІЗО)
у м. Харкові. По прибутті у Харківський СІЗО заявник був оглянутий
фельдшером, який виявив у нього декілька синців на лівому плечі,
лівому боці грудної клітини, на руці та коліні. У Харківському СІЗО
заявник не отримав лікування у зв’язку зі своїми ушкодженнями.
14. Згідно з твердженнями заявника 26 січня 2001 року він поскаржився тому ж прокурору з прокуратури Харківської області, який
раніше допитував його, що після його затримання його катували
працівники міліції.
15. У той самий день прокурор виніс постанову про відмову в порушенні кримінальної справи за скаргою заявника та повідомив його про це. У відповідних частинах постанови зазначалось таке:
«...15.01.2001 Каверзіна О. В. було допитано у прокуратурі області при вирішенні питання щодо обрання йому запобіжного заходу
у вигляді тримання під вартою у Харківському слідчому ізоляторі
№ 27. Під час допиту у присутності захисника Каверзін О. В. пояснив, що тілесні ушкодження, які він мав, він зазнав при затриманні,
претензій до працівників міліції не має, первинні показання давав
добровільно, без психологічного і фізичного впливу з боку працівників міліції.
Опитані працівники міліції, які брали участь у затриманні Каверзіна О. В., пояснили, що вони були обізнані про застосування Кавер-
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зіним О. В. вогнепальної зброї при спробі його затримання працівниками міліції в Хмельницькій області, внаслідок чого загинули
два працівника міліції. У зв’язку з цим вони особливо обережно
поводилися та при спробі Каверзіна О. В. вчинити опір … до нього були застосовані засоби фізичного впливу і спецзасоби, тобто
наручники.
Згідно з актом судово-медичного огляду … від 19.01.2001 у Каверзіна
О. В. виявлені «крововиливи у білкові оболонки очей, синець на лівій
боковій поверхні грудей, численні садна на нижніх кінцівках, які утворилися від дії тупих твердих предметів; садна та поверхневі ранки
в області лучезапястних суглобів утворилися від дії тупих твердих
предметів, якими могли бути наручники; численні … затвердіння на
різних ділянках шкіри з точковими ранками … є наслідком укусів комах, тобто виявлені у Каверзіна О. В. тілесні ушкодження могли бути
зазнані за обставин, зазначених працівниками міліції й самим Каверзіним О. В. Таким чином, у діях працівників міліції складу будьякого злочину не вбачається.
На підставі викладеного, керуючись ст. 6 п. 2 УПК України [прокурор]
ПОСТАНОВИВ
1. У порушенні кримінальної справи у відношенні працівників УБОЗ
УМВС України у Харківській області, що брали участь у затриманні
Каверзіна О. В., відмовити за відсутністю в їхніх діях складу будьякого злочину...»

16. Згідно з твердженнями заявника йому не було надано копію
зазначеної постанови та не було повідомлено про її докладний
зміст.
17. Постанова не була оскаржена до суду згідно з процедурою,
передбаченою статтею 2361 Кримінально-процесуального кодексу
України.
18. 25 лютого 2001 року заявника було переведено до Хмельницького СІЗО. Того ж дня він був оглянутий лікарем, який встановив,
що заявник страждає на втрату зору внаслідок травми голови, отриманої у січні 2001 року, та має декілька синців на тілі.
19. 24 квітня 2001 року заявник був оглянутий судово-медичним експертом, який зазначив, що заявник зазнав травми голови
та є повністю сліпим.
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20. Протягом його тримання під вартою у Хмельницькому СІЗО
заявник оглядався лікарями та проходив спеціалізоване офтальмологічне лікування у вересні й жовтні 2001 року, а також у серпні,
вересні і в листопаді 2002 року. Декілька разів його доправляли до
громадських лікарень для медичних обстежень. Лікарі дійшли ви
сновку, що заявник не потребував проведення хірургічної операції
на оці та міг отримати необхідне лікування у СІЗО.
21. 23 вересня 2002 року за вказівкою суду першої інстанції
медична комісія встановила, що заявник став повністю сліпим та,
відповідно, належав до найвищої офіційно встановленої в Україні
групи інвалідності. Заявникові було діагностовано рубець рогівки,
оплизію зіниці та катаракту правого ока, що були наслідком проникаючого поранення, а також увеїт лівого ока. Лікарі дійшли висновку, що заявник потребував стороннього догляду для забезпечення
життєвих потреб.
22. 12 серпня 2003 року заявник був переведений у Дніпропетровську колонію для відбування покарання.
23. Протягом його ув’язнення у Дніпропетровській колонії заявник оглядався лікарями, включаючи офтальмолога, щонайменше
раз на рік. У 2004 році йому було призначено хірургічну операцію
на оці, яка мала бути проведена у спеціалізованій клініці. Згідно
з твердженнями Уряду, заявник не скористався можливістю зробити хірургічну операцію, яка надавалась йому згідно з частиною 5
статті 116 Кримінально-виконавчого кодексу України (див. пункт
48 нижче).
24. Зрештою, заявникові було рекомендовано протирецидивне
лікування у зв’язку з його сліпотою, яке здебільшого полягало у прийомі ліків. Декілька разів заявник відмовлявся від обстежень лікарями, а у січні та лютому 2006 року він відмовлявся від переведення у лікарню Вінницької колонії для отримання спеціалізованого
офтальмологічного лікування.
25. У лютому 2004 року адміністрація Дніпропетровської колонії не дозволила матері заявника передати йому ліки, перелік
яких не вказувався, однак яких він, як стверджувалося, потребував.
Державні органи пояснили, що заявникові будуть надані необхідні
ліки, якщо відповідне рішення буде прийнято лікарями. У березні
2004 року державні органи повідомили матері заявника про те, що
її клопотання про переведення заявника у спеціалізовану колонію
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для осіб з першою групою інвалідності не може бути задоволене, оскільки такої колонії не існує. У цьому відношенні заявник не надав
жодної подальшої інформації.
26. Заявник стверджував, що, незважаючи на його сліпоту, щоразу, коли його виводили з камери, до нього застосовувалися наручники, включаючи випадки, коли його виводили на прогулянку або
побачення з родичами, та що його супроводжували двоє охоронців
із собакою.
27. Він також стверджував, що у Дніпропетровській колонії йому
незаконно відмовили у щоденних двогодинних прогулянках, на які
він, як стверджувалось, мав право у зв’язку з його інвалідністю, що
в його камері не було вентиляції та що йому не дозволялося дзвонити по телефону. Він не надав у цьому відношенні жодної подальшої
інформації.
28. Згідно з твердженнями заявника у квітні 2004 року адміністрація колонії приблизно на місяць затримала відправлення одного
з його листів.
29. Листом від 16 грудня 2004 року на ім’я матері заявника Голова Управління Державного департаменту з питань виконання покарань у Дніпропетровській області повідомив таке:
«...Під час проведення [щоденних] прогулянок до [заявника] так як
і до всіх засуджених до довічного позбавлення волі згідно з п. 25
розділу IV Правил внутрішнього розпорядку установ застосовуються
наручники, при цьому руки засуджений тримає за спиною.
...
На даний час, в зв’язку з внесенням доповнень та змін до Правил внутрішнього розпорядку, затверджених наказом ДДУВП від
09.11.2004 року… після переобладнання прогулянкових двориків
згідно з вимогами зазначеного наказу, засуджені до довічного позбавлення волі будуть знаходитися в них без наручників.
Відповідно до вимог ст. 151 КВК України та п. 23 розділу IV Правил
внутрішнього розпорядку установ виконання покарань засудженим
до довічного позбавлення волі надається прогулянка тривалістю одна година.
Прогулянка тривалістю дві години надається засудженим … лише
у випадку хвороби на туберкульоз…
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Засуджений Каверзін О. В. хворим на туберкульоз не являється, утримується в камері на загальних підставах, і йому щоденно надається прогулянка тривалістю одна година.
Вся кореспонденція засудженого [Каверзіна О. В.] відправляється
згідно з вимогами статті 113, випадків перешкоди відправленню кореспонденції встановлено не було».

30. Листом від 2 березня 2005 року начальник Дніпропетров
ської виправної колонії повідомив матір заявника про те, що
у 2005 році один із собак, що супроводжували охоронців, покусав
заявника внаслідок його власної необережності. Також зазначалося, що протягом щоденних прогулянок до заявника наручники не
застосовувалися.
31. Два вищенаведених листи містили фразу про те, що дії пенітенціарних органів можуть бути оскаржені до прокуратури.
32. 3 грудня 2008 року заявник був переведений до Вінницької
виправної колонії, де він наразі відбуває покарання. Заявник не надав інформації щодо медичної допомоги, яка надається йому в цій
колонії.
B. Інші скарги заявника щодо катування його в міліції

33. У травні 2001 року матір заявника повідомили про те, що
в порушенні кримінальної справи за скаргою заявника на катування
було відмовлено, оскільки вона була необґрунтованою, але жодних
інших відомостей про відповідну постанову надано не було. У листопаді 2003 року вона попросила надати їй копію цієї постанови, яку
їй було надіслано у лютому 2004 року.
34. Згодом матір заявника подала депутатові Верховної Ради скаргу про катування заявника в міліції та непроведення державними органами розслідування цієї події. За запитом депутата
Верховної Ради у 2005 році матеріали попередньої перевірки були
перевірені прокурором вищого рівня, який зрештою підтвердив
правильність постанови від 26 січня 2001 року. Зокрема, прокурор
вищого рівня вивчив матеріали перевірки 2001 року.
35. У березні 2005 року заявник звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з позовом до Державного департаменту з питань виконання покарань та Міністерства внутрішніх справ
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про відшкодування шкоди, стверджуючи, що його інвалідність була спричинена незаконними діями працівників міліції та незабезпеченням його пенітенціарними органами адекватною медичною
допомогою. Суди двох інстанцій відмовили у прийнятті позову до
провадження на тій підставі, що заявник не дотримався відповідних
процесуальних вимог. Заявник оскаржив ці відмови в касаційному
порядку, однак результат оскарження невідомий.
C. Досудове слідство у кримінальній справі заявника
та судовий розгляд

36. Досудове слідство у справі заявника було закінчено у листопаді 2001 року. Після цього кримінальну справу було передано до
апеляційного суду Хмельницької області для розгляду по суті.
37. Протягом досудового слідства та суду заявникові надавав
юридичну допомогу захисник, призначений державою. Цей захисник брав участь у початкових етапах провадження у суді першої
інстанції, а пізніше з невідомих причин був замінений іншим. Новий захисник продовжував захищати заявника до закінчення провадження.
38. Під час провадження у суді першої інстанції заявник заперечував проти висунутих щодо нього обвинувачень та стверджував,
що його визнавальні показання щодо вчинення деяких з інкримінованих йому злочинів, були отримані в результаті фізичного і психологічного примусу з боку працівників міліції.
39. 13 листопада 2002 року суд визнав заявника винним у вчиненні тринадцяти епізодів умисного вбивства при обтяжуючих
обставинах, завданні тяжких тілесних ушкоджень, у незаконному
зберіганні вогнепальної зброї, бандитизмі та розбої. Зокрема, заявник обвинувачувався у вбивствах семи осіб, включаючи трьох
працівників міліції, які намагалися перешкодити вчиненню ним
злочинів. Він був визнаний особливо небезпечним для суспільства
та засуджений до довічного позбавлення волі з конфіскацією усього
його майна.
40. Свій вирок суд здебільшого ґрунтував на показаннях близько тридцяти свідків та потерпілих від злочинів: показаннях, які
заявник давав на суді та на висновках декількох судово-медичних,
балістичних та інших експертиз. Висновки суду стосовно одного
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з епізодів вбивства частково ґрунтувалися на визнавальних показаннях, отриманих від заявника під час його тримання під вартою
в міліції.
41. У тому самому вироку суд, посилаючись на постанову прокурора від 26 січня 2001 року, відхилив скарги заявника на катування
в міліції та встановив, що немає доказів того, що його визнавальні
показання були отримані в результаті застосування заходів примусового характеру.
42. 17 грудня 2002 року заявник подав касаційну скаргу, оскаржуючи висновки суду першої інстанції щодо фактів та щодо права. Він також стверджував, що, постановляючи йому вирок, суд не
врахував поганий стан його здоров’я. Заявник також продовжував
стверджувати про катування, якого він зазнав в міліції.
43. 13 травня 2003 року Верховний Суд України вніс деякі зміни у вирок від 13 листопада 2002 року, підтвердивши при цьому
висновки суду першої інстанції щодо вини заявника та залишивши
його засудження без змін. Верховний Суд України також відхилив
скарги заявника на катування з тих самих підстав, що й суд першої
інстанції.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
A. Конституція України 1996 року

44. Відповідні положення Конституції України передбачають
таке:
Стаття 28
«Кожен має право на повагу до його гідності.
Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або
такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню…».

Стаття 121
«Прокуратура України становить єдину систему, на яку покладаються:
1) підтримання державного обвинувачення в суді;
2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом;
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3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;
4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень
у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів
примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян».

B. Кримінально-процесуальний кодекс 1960 року

45. Відповідні положення Кримінально-процесуального кодексу
України, чинні на час подій, передбачали таке:
Стаття 4.
Обов’язок порушити кримінальну справу і розкрити злочин
«Суд, прокурор, слідчий і орган дізнання зобов’язані в межах своєї
компетенції порушити кримінальну справу в кожному випадку виявлення ознак злочину, вжити всіх передбачених законом заходів до
встановлення події злочину, осіб, винних у вчиненні злочину, і до їх
покарання».

Стаття 94.
Приводи і підстави до порушення кримінальної справи
«Приводами до порушення кримінальної справи є:
1) заяви або повідомлення підприємств, установ, організацій, посадових осіб, представників влади, громадськості або окремих громадян;
2) повідомлення представників влади, громадськості або окремих
громадян, які затримали підозрювану особу на місці вчинення
злочину або з поличним;
3) явка з повинною;
4) повідомлення, опубліковані в пресі;
5) безпосереднє виявлення органом дізнання, слідчим, прокурором
або судом ознак злочину.
Справа може бути порушена тільки в тих випадках, коли є достатні
дані, які вказують на наявність ознак злочину».
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Стаття 95.
Заяви і повідомлення про злочин
«Заяви або повідомлення … про злочин можуть бути усними або
письмовими…»

Стаття 97.
Обов’язковість прийняття заяв і повідомлень про злочини і порядок їх розгляду
«Прокурор, слідчий, орган дізнання або суддя зобов’язані приймати
заяви і повідомлення про вчинені або підготовлювані злочини, в тому числі і в справах, які не підлягають їх віданню.
По заяві або повідомленню про злочин прокурор, слідчий, орган
дізнання або суддя зобов’язані не пізніше триденного строку прийняти одне з таких рішень:
1) порушити кримінальну справу;
2) відмовити в порушенні кримінальної справи;
3) направити заяву або повідомлення за належністю.
Одночасно вживається всіх можливих заходів, щоб запобігти злочинові або припинити його…
Коли необхідно перевірити заяву або повідомлення про злочин до
порушення справи, така перевірка здійснюється прокурором, слідчим або органом дізнання в строк не більше десяти днів шляхом
відібрання пояснень від окремих громадян чи посадових осіб або
витребування необхідних документів.
Заява або повідомлення про злочини до порушення кримінальної
справи можуть бути перевірені шляхом проведення оперативнорозшукової діяльності…»

Стаття 991.
Оскарження рішень про відмову в порушенні кримінальної справи
«Постанову слідчого і органу дізнання про відмову в порушенні
кримінальної справи може бути оскаржено відповідному прокуророві, а якщо таку постанову винесено прокурором — вищестоящому
прокуророві. Скарга подається особою, інтересів якої вона стосується, або її представником протягом семи днів з дня одержання копії
постанови.
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Постанову прокурора, слідчого і органу дізнання про відмову в порушенні кримінальної справи може бути оскаржено особою, інтересів якої вона стосується, або її представником до суду в порядку,
передбаченому статтею 2361 цього Кодексу.
...»

Стаття 2361.
Оскарження до суду постанови про відмову в порушенні справи
«Скарга на постанову органу дізнання, слідчого, прокурора про відмову в порушенні кримінальної справи подається особою, інтересів
якої вона стосується, або її представником до районного (міського)
суду … протягом семи днів з дня отримання копії постанови чи повідомлення прокурора…».

Стаття 2362.
Розгляд суддею скарги на постанову про відмову в порушенні справи
«Скарга на постанову прокурора, слідчого, органу дізнання про відмову в порушенні кримінальної справи розглядається суддею одноособово не пізніше десяти днів з дня її надходження до суду.
Суддя витребує матеріали, на підставі яких було відмовлено в порушенні справи, знайомиться з ними і повідомляє прокурора та особу,
яка подала скаргу, про час її розгляду. В разі необхідності суддя заслуховує пояснення особи, яка подала скаргу.
Розглянувши скаргу, суддя залежно від того, чи були при відмові
у порушенні справи виконані вимоги статті 99 цього Кодексу, приймає одне з таких рішень:
1) скасовує постанову про відмову в порушенні справи і повертає
матеріали для проведення додаткової перевірки;
2) залишає скаргу без задоволення.
Постанова судді оскарженню в касаційному порядку не підлягає...».
C. Кримінально-виконавчий кодекс
2003 року

46. Стаття 18 Кодексу передбачає, що чоловіки, засуджені до
довічного позбавлення волі, відбувають покарання у виправних ко-
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лоніях максимального рівня безпеки. Вони тримаються у камерах
на двох осіб. Згідно зі статтею 140 Кодексу їм дозволяється щоденна
прогулянка тривалістю одна година.
47. Статтею 106 забороняється застосовувати спеціальні засоби,
включаючи наручники, між іншого, до ув’язнених «з вираженими
ознаками інвалідності», крім випадків вчинення ними групового
або збройного нападу, який загрожує життю і здоров’ю інших осіб,
або збройного опору.
48. Згідно з частиною 5 статті 116 засуджені за власний кошт
або за кошт своїх родичів мають право звертатися за консультацією
і лікуванням до установ, що надають платні медичні послуги. У таких випадках лікування здійснюється в медичних частинах колоній
за місцем відбування покарання під наглядом персоналу медичної
частини.
D. Закон України «Про прокуратуру»
1991 року

49. Згідно зі статтею 6 Закону України «Про прокуратуру» органи прокуратури становлять єдину централізовану систему, яку очолює Генеральний прокурор України, з підпорядкуванням нижчестоящих прокурорів вищестоящим.
E. Закон України
«Про оперативно-розшукову діяльність»
1992 року

50. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» становить правову основу різних заходів, що можуть вживатися міліцією,
службою безпеки та декількома іншими правоохоронними органами для пошуку і фіксації фактичних даних про протиправні діяння.
Ці заходи включають опитування осіб за їхньою згодою, негласне збирання відомостей, що мають відношення до злочинів, використання
негласних працівників відповідних підрозділів, здійснення особистого спостереження та ін. Правоохоронні органи, яким доручається
здійснення оперативно-розшукової діяльності, зобов’язані виконувати вказівки прокурора.
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F. Правила внутрішнього розпорядку
установ виконання покарань,
затверджені наказом Державного департаменту України
з питань виконання покарань
25 грудня 2003 року, № 275

51. Правила, що регулюють тримання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, накладають на них спеціальні обмеження
у тому, що стосується матеріальних умов їхнього ув’язнення, діяльності та можливостей для людського спілкування, що включає тримання їх окремо від решти засуджених, обмеження права на побачення, заборону спілкування з іншими засудженими та при кожному виведенні з камери — супроводження трьома працівниками
адміністрації зі службовим собакою та застосування наручників
у положенні «руки за спиною» (пункти 23–25). 9 листопада 2004 року
пункт 8 було доповнено вимогою обов’язкового обладнання дверей
прогулянкових двориків кватирками для зняття та надівання наручників на засуджених.
52. Згідно з пунктом 94 засуджені до довічного позбавлення волі,
як правило, отримують медичну допомогу у своїх камерах у присутності щонайменше трьох працівників адміністрації закладу. При
необхідності невідкладного надання медичної допомоги такі засуджені переводяться до найближчого лікувально-профілактичного закладу Департаменту або органу охорони здоров’я.
53. У Додатку 9 до Правил зазначається, що засудженим забороняється зберігати будь-які лікарські засоби та предмети медичного
призначення.
G. Інструкція з організації нагляду за засудженими,
які відбувають покарання
у кримінально-виконавчих установах,
затверджена наказом Державного департаменту України
з питань виконання покарань
від 22 жовтня 2004 року № 205

54. Ця Інструкція є документом для службового користування.
Витяг з неї (пункт 30.9), наданий Урядом, передбачає таке:
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«При виведенні з камер засуджених до довічного позбавлення
волі молодший інспектор, відчинивши перші двері з боку коридору, вимагає від засуджених підійти до дверей і повернутися обличчям до протилежної стіни, при цьому тримати руки у положенні «за
спиною», після чого через кватирку надіти засудженому наручники.
Надівши на усіх засуджених наручники, і, переконавшись, що засуджені відійшли до протилежної стіни, відкриває внутрішні двері.
Після виведення з камери проводиться неповний обшук засуджених, при необхідності із застосуванням технічних засобів виявлення та контролю. Виведення зазначеної категорії засуджених із камер
здійснюється по одному в супроводі двох представників адміністрації та молодшого інспектора-кінолога із службовим собакою.
При переміщенні засудженого до довічного позбавлення волі
один молодший інспектор іде попереду, оглядаючи маршрут руху.
Засуджений іде на відстані двох-трьох метрів від нього. На відстані
одного метра за засудженим йде решта молодших інспекторів. Організацією переміщення засуджених до довічного позбавлення волі
керує особисто ЧПНУ або його заступник, які у всіх випадках ідуть
останніми».
III. ВІДПОВІДНА НАЦІОНАЛЬНА ПРАКТИКА
A. Доповіді Уповноваженого Верховної Ради України
з прав людини (Омбудсмена)
про стан дотримання і захисту прав і свобод людини
в Україні

55. У Доповіді за 2000–2001 рр. Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини охарактеризувала проблему жорстокого поводження на стадії досудового слідства як таку, що має системний
характер. Зокрема, вона зазначила, що:
«…заради отримання зізнання чи показань проти інших осіб у перші
години після затримання людей у міліції б’ють, принижують їхню
гідність, піддають тортурам. Катування і жорстокі, такі, що принижують честь і гідність людини, види поводження з громадянами
в органах внутрішніх справ на досудових стадіях кримінального су-
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дочинства мають масовий та системний характер, що свідчить про
брутальні порушення прав людини та зловживання владою…»

56. Згідно зі словами Уповноваженого Верховної Ради України
з прав людини той факт, що від працівників міліції вимагається
збільшити відсоток розкритих справ, переданих на розгляд суду,
сприяв застосуванню катувань. У доповіді було зазначено: «Недостатній рівень кваліфікації слідчих в умовах, коли для суду достатнім доказом часто є особисте зізнання підозрюваного, породжує бажання швидко «вибивати згоду» на нескоєні злочини…».
57. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини також зауважила про відсутність належної реакції з боку прокуратур
на скарги з твердженнями про катування працівниками міліції та
зазначила, що перевірки, які здійснюються прокуратурами, часто
є поверховими та тривалими. Вона також зауважила, що коли такі
справи потрапляли на розгляд судів, останні загалом були не дуже схильні застосовувати адекватні санкції до працівників міліції,
відповідальних за катування та інші форми жорстокого поводження. Згідно з відомостями Уповноваженого Верховної Ради України
з прав людини у 2000 році за цей вид злочину було засуджено 55 працівників міліції, але тільки для 22 з них визначено міру покарання
у виді позбавлення волі.
58. У своїх наступних річних доповідях про стан захисту прав
людини в Україні Уповноважений Верховної Ради України з прав
людини робила подібні зауваження стосовно проблеми жорстокого
поводження в міліції. Наприклад, у доповіді 2010 року вона зазначала, що (витяги з пункту 2.3 Доповіді):
«…Правоохоронці б’ють людей для визнання ними вини, підвищення показника розкриття злочинів, заради отримання хабара або по
грабування.
Більшість таких випадків відбувається у службових кабінетах. Катування мають місце, на жаль, у всіх регіонах України, про що свідчать
і результати проваджень Уповноваженого, інформація органів прокуратури, правозахисників, вироки судів, дані МВС України. Усе це
відбувається в різних місцях, з різними людьми і за різних обставин.
Але, напевне, спільним для таких випадків є те, що людина в нашій
державі не може почуватися вільною, захищеною від злочинних зазіхань з боку представників влади.
...
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На жаль, знущання над людьми, жорстоке ставлення правоохоронців до людини набуло дуже брутальних форм і дедалі частіше призводить до загибелі затриманих. У 2008 р. працівниками органів
внутрішніх справ закатовано до смерті чотири людини, у 2009 — три,
у 2010 — вісім!»

59. У доповіді 2011 року Уповноважений Верховної Ради України з прав людини охарактеризувала вирішення проблеми жорстокого поводження як один з пріоритетів її роботи, зазначивши, що
третина з близько 5000 скарг на дії працівників міліції, які щороку
надходять до неї, стосуються цієї проблеми. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини висловила переконання, що
для того, щоб викорінити катування під час тримання під вартою
в міліції, необхідно «ліквідувати в цій структурі корупцію, змінити оцінку ефективності діяльності працівників міліції за ознакою
кількості розкриття злочинів, припинити зловживання арештами
та адміністративними затриманнями людей, надати реальну можливість затриманій особі користуватися послугами адвоката, ввести
статистичну звітність випадків застосування фізичного насильства
до людей та створити належний механізм розслідувань скарг з приводу катувань, а також Національний механізм запобігання катуванням…» (пункт 3.4 доповіді).
B. Аналітичний звіт
Асоціації українських моніторів дотримання прав людини
в діяльності правоохоронних органів
2011 року

60. Звіт ґрунтується на ретельному аналізі інформації про стан
дотримання прав людини у 2011 році, який включає офіційну статистику, нормативні акти, дослідження неурядових організацій,
індивідуальні скарги та публікації у засобах масової інформації.
Згідно зі звітом тільки протягом 2011 року приблизно 980 200 осіб
постраждали від жорстокого поводження в міліції, з них 35 осіб загинуло. У цьому році було надіслано 1300 скарг громадян стосовно
жорстокого поводження з боку працівників міліції, і тільки близько 5% з них були визнані обґрунтованими. Прокуратурами було
порушено 5 кримінальних справ щодо працівників міліції за обвинуваченням у катуванні та 15 справ — за обвинуваченнями у за-
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подіянні тілесних ушкоджень та вчиненні працівниками міліції
умисного вбивства.
У звіті також міститься наступний витяг з неоприлюдненої вказівки Міністерства внутрішніх справ України від 24 січня
2011 року:
«…Численні скарги громадян на працівників міліції свідчать про
те, що цілі, методи і практика роботи органів внутрішніх справ не
змінилися. У них переважає репресивна спрямованість, зневага до
прав, інтересів та свобод громадян, насамперед через застосування
тортур, нелюдське поводження або таке, що принижує гідність особи, фізичне та психічне примушування до підозрюваних. Крім того, через низький професійний рівень значної частини працівників
та елементарне невміння використовувати надані законом повноваження у сфері оперативно-розшукової діяльності ними застосовуються недозволені методи дізнання...».
C. Рішення національних судів, надані Урядом

61. Уряд надав копії рішень, ухвалених за скаргами на жорстоке
поводження з боку працівників міліції, поданими двома фізичними
особами — В. П. та І. П., які були затримані міліцією 2 квітня 2009 року та звільнені у той самий день. Працівники міліції, як стверджувалося, намагалися примусити скаржників зізнатися у вчиненні певних кримінально-караних діянь. За висновками судово-медичної
експертизи, проведеної після їхнього звільнення, обидва скаржники
зазнали тілесних ушкоджень або у той самий день, або за декілька
днів до того.
62. Копії матеріалів містили дві постанови прокуратури про відмову у порушенні кримінальної справи, які згодом були скасовані
вищими прокурорськими інстанціями та судом. Суд встановив, що
перевірка прокуратури була неповною та необ’єктивною, та що необхідно було опитати ще декількох осіб, включаючи одного зі скаржників, а також вивчити певні медичні документи. Третя постанова,
прийнята прокуратурою, містила посилання на медичні документи,
зазначені судом, та на показання однієї особи, зазначеної у судовому
рішенні. Було зроблено висновок, що скарги були необґрунтованими
та що скаржники зазнали тілесних ушкоджень до затримання. Суду
невідомо, чи це останнє рішення було оскаржене до суду.
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IV. ВІДПОВІДНІ МАТЕРІАЛИ РАДИ ЄВРОПИ
A. Доповіді Європейського комітету
з питань запобігання катуванням чи нелюдському
або такому, що принижує гідність,
поводженню чи покаранню (КЗК)

63. 1 грудня 2004 року КЗК оприлюднив доповідь за результатами свого візиту до України 24 листопада — 6 грудня 2002 року. У відповідних частинах доповіді 2004 року зазначалося таке:
«...

2. Катування та інші форми жорстокого поводження
17. Поводження з особами, позбавленими волі співробітниками оперативних відділів міліції, залишається джерелом серйозної стурбованості КЗК і зараз, через чотири роки після його першого візиту до
України. Знову було отримано безліч скарг на фізичне жорстоке поводження під час затримання, особливо у ході допитів.
...
18. Немає потреби перелічувати тут форми фізичного жорстокого
поводження, що описані в скаргах, оскільки вони вже були перелічені в пункті 18 про візит 2000 року. Як і раніше, у багатьох випадках
жорстокість поводження була такою, що може бути прирівняна до
катувань.
...
20. У світлі наявної інформації КЗК може зробити ті ж висновки,
що й у 1998 і 2000 роках, а саме, що особи, позбавлені волі працівниками правоохоронних органів, піддаються значному ризику
фізичного жорстокого поводженню, що межує із катуваннями, під
час затримання та/або перебування під вартою у міліції (особливо
під час допитів).
Візит 2002 р. показав, що рекомендації, надані КЗК у попередньому звіті й спрямовані на введення стратегії запобігання жорстокому
поводженню, виконуються повільно…
22. Безсумнівно, одним з найбільш ефективних засобів запобігання
жорстокому поводженню з особами, позбавленими волі, є ретельне
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розслідування компетентними органами всіх скарг на таке поводження і, у разі потреби, відповідне покарання винних. Це матиме
сильний стримуючий ефект. Навпаки, якщо компетентні органи не
будуть належним чином реагувати на скарги, співробітники міліції,
схильні до жорстокого поводження, незабаром повірять у свою безкарність.
23. У зв’язку з цим треба з сумом зазначити, що делегація КЗК знову чула скарги, що прокурори й судді не звертають уваги на заяви
про жорстоке поводження, навіть якщо в потерпілого є наявні ушкодження.
Це підтверджується і цифрами, наданими Генеральною прокуратурою України. Протягом перших 10 місяців 2002 року українські прокурори не порушили жодної кримінальної справи проти співробітників правоохоронних органів за статтями 126 (образа й побої) і 127
(катування) Кримінального кодексу».

64. КЗК дійшов подібних висновків і стосовно тверджень щодо
жорстокого поводження з боку працівників міліції та відсутності
ефективного розслідування таких випадків у своїх доповідях за результатами візитів до України з 9 до 21 жовтня 2005 року (пункти 15–
38 доповіді 2005 року) та з 9 до 21 вересня 2009 року (пункти 12–25
доповіді 2009 року). У попередніх зауваженнях стосовно свого візиту
до України з 29 листопада по 6 грудня 2011 року, оприлюднених 12
березня 2012 року, КЗК зазначив, що «явище неналежного поводження з боку працівників міліції залишається широко розповсюдженим
та що особи несуть серйозний ризик бути підданими неналежному
поводженню, коли перебувають в руках міліції (зокрема, якщо вони
швидко не зізнаються у вчиненні злочинів, у скоєнні яких вони підозрюються)».
65. Під час візиту у 2005 році делегація КЗК також відвідала Темнівську колонію № 100 для чоловіків, включаючи сектори для чоловіків, засуджених до довічного позбавлення волі, та тимчасовий
сектор для утримання жінок, засуджених до довічного позбавлення
волі, при Харківській колонії № 54. КЗК дійшов наступних висновків
стосовно певних аспектів умов тримання засуджених до довічного
позбавлення волі (пункт 113 доповіді 2005 року):
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«…Далі, хоча неприйнятна практика систематичного заковування
ув’язнених у наручники при виході з камери була нарешті скасована
для жінок, для чоловіків вона, як і раніше, існує.
Загалом, відношення до даної категорії ув’язнених у колонії № 100
надмірно спрямоване на дотримання безпеки, коли персонал постійно підкреслює їх «небезпеку». На додаток, делегація помітила
дротову клітку в кімнаті персоналу, до якої, за словами ув’язнених,
їх замикають при бесідах з працівниками колонії.

66. КЗК закликав державні органи України «негайно припинити
практику систематичного заковування в наручники чоловіків при
виході з камери».
B. Доповіді Комісара Ради Європи з прав людини
пана Томаса Хаммарберга
щодо його візитів до України

67. 26 вересня 2007 року Комісар Ради Європи з прав людини
оприлюднив доповідь за результатами свого візиту до України з 10 до
17 грудня 2006 року, в якій він, inter alia, зазначив, що «практично всі,
з ким розмовляв Комісар, в тому числі й керівники політичних груп
у Верховній Раді, представники правоохоронних органів і неурядових організацій, підтвердили, що катування є дуже поширеним явищем в Україні» (пункт 44 доповіді від 26 вересня 2007 року). Під час
свого візиту у листопаді 2011 року Комісар Ради Європи з прав людини зробив у цьому контексті такі спостереження (пункт 93 доповіді,
оприлюдненої 23 лютого 2012 року):
«Жорстоке поводження з боку міліції щодо осіб, які знаходяться під
вартою, в Україні є постійною проблемою, яка піднімалася в низці
доповідей Комітету з попередження тортур Ради Європи. Звіти міжнародних неурядових організацій вказують на те, що це явище підтримується культурою безкарності міліції. Заявники, які висувають
добре обґрунтовані звинувачення щодо серйозних порушень, часто
отримують стандартну відповідь, що «докази вчинення злочину відсутні». Утім, про переважну більшість випадків, як серйозних, так
і незначних, державним органам не повідомляють взагалі, тому що
жертви бояться помсти з боку міліції або не вірять у те, що будуть
вжиті будь-які заходи».
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C. Рекомендація Rec(2006)2 Комітету міністрів
державам-учасницям про європейські пенітенціарні правила,
ухвалена 11 січня 2006 року (Додаток)

68. Відповідні витяги з Додатку до Рекомендації, ухваленої на
952му засіданні Комітету міністрів, передбачають таке:
«…
Заходи стримування
68.1. Використання ланцюгів і кайданів має бути заборонено.
2. Наручники, гамівні сорочки та інші засоби обмеження руху не застосовуються за винятком наступних випадків:
a. якщо це необхідно для запобігання втечі під час перевезення, за
умови, що вони будуть зняті, коли ув’язнений з’явиться перед судовою або адміністративною владою, якщо адміністративна влада не прийме іншого рішення; або
b. за наказом начальника, якщо інші методи контролю не дають результатів, для запобігання нанесенню ув’язненим травм самому
собі, іншим або для запобігання серйозного псування майна, за
умови, що в таких випадках начальник негайно має сповістити про
це лікаря та доповісти до вищої інстанції пенітенціарної влади.
3. Засоби стримування не повинні застосовуватися довше, аніж це
абсолютно необхідно.
4. Характер застосування засобів стримування мусить конкретно
визначатися національним законодавством.»
D. Зауваження та рішення Комітету міністрів
стосовно виконання рішень,
які стосуються питань жорстокого поводження
з боку працівників міліції та відсутності
ефективного розслідування

69. На великій кількості засідань Комітет міністрів розглядав
у світлі пункту 2 статті 46 Конвенції заходи, вжиті Урядом України
з метою дотримання рішень Суду щодо нелюдського та такого, що
принижує гідність, поводження із заявниками та/або відсутності
ефективного засобу юридичного захисту, в рамках якого можна б бу-
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ло подати відповідні скарги, та відсутності процесуальних гарантій
для осіб, що тримаються під вартою в міліції.
70. Наприклад, на 1100-му засіданні, що відбулося 1–2 грудня
2010 року, до порядку денного Комітету були внесені вісім таких
рішень, а саме: у справах «Афанасьєв проти України» (Afanasyev v.
Ukraine) (заява № 38722/02, від 5 квітня 2005 року), «Козинець проти
України» (Kozinets v. Ukraine) (заява № 75520/01, від 6 грудня 2007 року), «Кобець проти України» (Kobets v. Ukraine) (заява № 16437/04, від
14 лютого 2008 року), «Ісмаїлов проти України» (Ismailov v. Ukraine)
(заява № 17323/04, від 27 листопада 2008 року), «Спінов проти України» (Spinov v. Ukraine) (заява № 34331/03, від 27 листопада 2008 року), «Суптель проти України» (Suptel v. Ukraine) (заява № 39188/04,
від 19 лютого 2009 року), «Вергельський проти України» (Vergelskyy
v. Ukraine) (заява № 19312/06, від 12 березня 2009 року) та «Дрозд
проти України» (Drozd v. Ukraine) (заява № 12174/03, від 30 липня
2009 року).
71. Згідно з матеріалами засідання (див. документ CM/Del/OJ/
DH(2010)1100), заступники міністрів зазначили, що з часу подій державні органи України вжили низку заходів для запобігання новим
подібним порушенням. Проте, незважаючи на ці заходи, «умисне
жорстоке поводження з особами, що тримаються під вартою, з боку працівників міліції при виконанні ними службових повноважень
залишається розповсюдженим в Україні». Заступники міністрів також зазначили, що від України очікується комплексний «план дій»,
в якому повинні міститися відомості про заходи, що передбачаються
або вже вжиті у сфері боротьби зі зловживаннями при триманні осіб
під вартою та оцінка того, яким чином зазначені заходи подолають
порушення, встановлені Судом.
72. Таким чином, розгляд питання було відкладено до часу надання Урядом України «плану дій».
E. Керівні принципи Комітету міністрів Ради Європи
щодо викорінення безкарності
за серйозні порушення прав людини

73. На своєму 1110му засіданні 30 березня 2011 року Комітет
міністрів ухвалив Керівні принципи, в яких викладаються конкретні заходи, яких держави-учасниці повинні вжити для забезпе-
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чення притягнення до відповідальності осіб, які несуть відповідальність за дії, що становлять серйозні порушення прав людини
(включаючи порушення статей 2, 3, 4 та 5 Конвенції), та гарантувати жертвам порушень прав людини право на ефективний засіб
юридичного захисту.
V. ІНШІ ВІДПОВІДНІ МІЖНАРОДНІ МАТЕРІАЛИ
A. Заключні зауваження Комітету ООН з прав людини
і висновки та рекомендації Комітету ООН проти катувань

74. Стурбованість з приводу «продовження існування широко
розповсюдженого застосування катувань» було висловлене Комітетом ООН з прав людини в його заключних зауваженнях щодо України, оприлюднених у листопаді 2001 року.
75. На своїй тридцять восьмій сесії (30 квітня — 18 травня
2007 року) Комітет ООН проти катувань розглянув п’яту періодичну доповідь щодо України. У відповідних витягах з його висновків
зазначається таке:
«…
9. Комітет глибоко стурбований твердженнями про катування підозрюваних і жорстоке поводження з ними під час тримання під вартою, а також розповсюдженою інформацією про порушення, які мають місце в період між затриманням і доставлянням затриманого до
судді, що не забезпечує затриманим достатніх правових гарантій…
10. Комітет стурбований тим, що розслідування скарг на катування і жорстоке поводження не ініціюється вчасно і не проводиться
об’єктивно й ефективно, зокрема, через проблеми, пов’язані із подвійною роллю Генеральної прокуратури, яка уповноважена:
1) підтримувати державне обвинувачення і
2) здійснювати нагляд за належним проведенням розслідування.
Комітет звертає увагу на конфлікт інтересів між цими двома повноваженнями, що приводить до відсутності незалежного контролю у випадках, коли розслідування Генеральна прокуратура
не ініціює. Крім того, відсутні відомості про роботу Генеральної
прокуратури, такі як статистика кримінальних розслідувань, об-
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винувачень і вироків, як, мабуть, відсутній і механізм збирання
цієї інформації…
11. Комітет стурбований існуючою системою розслідування, за якою
головним видом доказів для обвинувачення служать визнавальні показання, що створює умови, сприятливі для застосування до підозрюваних катувань і жорстокого поводження з ними. Комітет шкодує,
що держава-учасниця не досить чітко встановила ті правові положення, які б гарантували те, що будь-які свідчення, отримані під катуваннями, не приймалися б як докази у будь-якому проваджені, як
передбачається Конвенцією.
B. Витяги з доповідей Міжнародної Гельсінської федерації
з прав людини та «Amnesty International»
щодо України

76. У своїй доповіді 2002 року про порушення прав людини Міжнародна Гельсінська федерація з прав людини навела такі результати спостережень щодо України:
«Практика катувань та жорстокого поводження з боку правоохоронців продовжувала своє існування, як і в попередні роки, а порушники рідко притягувалися до відповідальності. Як повідомляють,
працівники міліції завдавали затриманим ударів руками і ногами
та застосовували до них різноманітні методи катувань, включаючи
удушення.
Перевірки випадків стверджуваних порушень з боку працівників
міліції були повільні та неповні. Згідно з відомостями Уряду було
офіційно зафіксовано близько 185 випадків зловживання правоохоронцями владою у той час, коли у таких злочинах у 2000 році було
обвинувачено приблизно 200 працівників міліції. Як повідомляють,
протягом 2001 року Комітет Верховної Ради України з питань прав
людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, за повідомленнями, отримав більше ніж 300 скарг на порушення працівниками міліції прав людини, при цьому 50 з них стосувались фізичного
та психологічного примусу».

77. Доповідь «Amnesty International» 2001 року стосувалася «розповсюджених та наполегливих тверджень щодо катувань правоохо-
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ронцями осіб, які тримаються під вартою, та жорстокого поводження з ними». Наступні доповіді містили подібні спостереження.
78. У нещодавній публікації, що стосувалася цього питання,
під назвою «Тупа сила: катування та безкарність міліції в Україні»
(12 жовтня 2011 року) організація «Amnesty International» зазначила:
«За деякими оцінками, в Україні кожного року сотні тисяч людей,
можливо, є потерпілими від знущань співробітників правоохоронних органів. Порушення варіюються від незначних порушень Кримінально-процесуального кодексу до расових образ, вимагань, катувань та інших видів жорстокого поводження і допущення смерті під
час перебування під вартою.
Цим порушенням сприяє культура безкарності правоохоронців в Україні. На скарги, які базуються на добре обґрунтованих звинуваченнях у серйозних порушеннях прав людини, часто дають стандартну
відповідь щодо відсутності «ознак складу злочину». Однак про переважну більшість випадків, як незначних, так і серйозних, потерпілі
зовсім не повідомляють владним структурам, тому що вони бояться
помсти з боку співробітників міліції або не вірять у те, що щось можна зробити…»

79. Висновок доповіді пропонував Урядові України «вирішити
три найголовніших проблеми: брак регулярного моніторингу місць
утримування під вартою, відсутність незалежних органів розслідування та небажання переслідувати працівників міліції за законом».

ПРАВО
І. МЕЖІ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ
80. Суд зазначає, що після комунікації справи Уряду державивідповідача заявник подав скаргу про те, що він не міг отримати допомогу, якої він потребував для забезпечення життєвих потреб, оскільки не мав коштів, аби найняти помічника. Він послався на те, що
Пенсійний фонд України відмовив йому у виплаті допомоги у зв’язку
з інвалідністю на тій підставі, що він є ув’язненим.
81. На думку Суду, нові скарги не є уточненням початкової заяви
заявника до Суду, поданої на шість років раніше, щодо якої сторони
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надали свої зауваження. Таким чином, Суд вважає, що недоречно
зараз обговорювати ці питання в контексті цієї справи (див. рішення від 19 квітня 2005 року у справі «Пиряник проти України» (Piryanik
v. Ukraine), № 75788/01, п. 20).
ІІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
82. Заявник скаржився, що під час тримання його під вартою
він зазнав катування з боку працівників міліції і що його скаргу про
катування не було належним чином розглянуто. Зокрема, він стверджував, що при проведенні перевірки прокурори безпідставно обмежилися питанням законності застосування сили працівниками
міліції під час його затримання.
Він також скаржився, що державні органи не забезпечили його
адекватним лікуванням, унаслідок чого він став інвалідом.
Згідно з твердженнями заявника, умови тримання його в Дніпропетровській виправній колонії були такими, що принижують гідність, враховуючи, зокрема, те, що щоразу при виведенні з камери
йому надівали наручники.
Він посилався на статтю 3 Конвенції, яка передбачає таке:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».

83. Суд зазначає, що скарги заявника за статтею 3 Конвенції стосуються, по суті, кількох окремих категорій питань, а саме: і) стверджуваного катування заявника працівниками міліції та неефективного розслідування його скарг з цього приводу; іі) стверджуваної
неадекватності медичної допомоги, яку надавали заявникові; ііі)
стверджуваної незадовільності умов тримання заявника в Дніпропетровській колонії. Суд розглядатиме ці питання по черзі.
А. Стверджуване катування працівниками міліції
та неефективне розслідування

1. Щодо прийнятності
84. Уряд доводив, що відповідно до пункту 1 статті 35 Конвенції скарга заявника про катування працівниками міліції має бути
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відхилена з огляду на невичерпання національних засобів юридичного захисту, оскільки заявник не оскаржив постанову від 26 січня
2001 року ані до органів прокуратури вищого рівня, ані до судів.
Посилаючись на рішення Суду у справах «Науменко проти України»
(Naumenko v. Ukraine), заява № 42023/98, від 10 лютого 2004 року,
та «Яковенко проти України» (Yakovenko v. Ukraine), заява № 15825/06,
від 25 жовтня 2007 року, Уряд зазначив, що в ситуації заявника оскарження постанови до прокурорів і судів слід вважати ефективним засобом юридичного захисту. У відповідь на запитання Суду
щодо практики національних органів з розгляду подібних скарг
про жорстоке поводження Уряд надав копії кількох рішень, прийнятих прокурорами і судами стосовно двох фізичних осіб (див.
пункти 61–62 вище).
85. Згідно з твердженнями Уряду, подання заявником скарги
до суду, який розглядав його справу по суті, не звільняло його від
обов’язку вичерпати засіб юридичного захисту, передбачений статтею 2361 Кримінально-процесуального кодексу. Заявник не обґрунтував своєї позиції щодо відсутності у суду першої інстанції повноважень переглянути постанову від 26 січня 2001 року по суті. Оскільки заявник не скористався процедурою, передбаченою статтею 2361
Кримінально-процесуального кодексу, він не міг стверджувати про
її неефективність.
86. Уряд висловив думку, що, якщо скарги заявника за статтею 3
Конвенції розглядатимуться Судом, то це суперечитиме принципу
субсидіарності конвенційної системи.
87. Заявник не погодився.
88. Суд повторює, що вимога, згідно з якою перед зверненням до
Суду заявник повинен використати національні засоби юридичного
захисту, є важливим аспектом встановленого Конвенцією захисного механізму, який є субсидіарним по відношенню до національних
систем захисту прав людини (див. рішення від 16 вересня 1996 року у справі «Акдівар та інші проти Туреччини» (Akdivar and Others v.
Turkey), п. 65, Reports of Judgments and Decisions 1996-ІV, та нещодавнє рішення від 16 грудня 2010 року у справі «A, B і C проти Ірландії»
(A, B and C v. Ireland) [ВП], заява № 25579/05, п. 142). Для цього пункт 1
статті 35 Конвенції надає національним органам, насамперед судам,
можливість запобігти стверджуваним порушенням Конвенції або ви
правити їх до того, як відповідні скарги буде подано до Суду. Про-
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те, вичерпанню підлягають лише ті засоби юридичного захисту, які
у відповідний час є ефективними та доступними як теоретично, так
і практично. Зокрема, такі засоби юридичного захисту мають бути
спроможними забезпечити виправлення ситуації, щодо якої було
подано скарги заявника та достатні шанси на успіх (див. рішення від
17 вересня 2009 року у справі «Скоппола проти Італії (№ 2)» (Scoppola
v. Italy (no. 2)) [ВП], заява № 10249/03, п. 71).
89. Навіть у разі, якщо засіб юридичного захисту є зазвичай
доступним у національній системі, можуть існувати особливі обставини, які звільняють заявника від обов’язку скористатися ним
(див., наприклад, рішення у справі «Сейдович проти Італії» (Sejdovic
v. Italy) [ВП], заява № 56581/00, п. 55, ECHR 2006-II). Крім того, це
правило незастосовне до ситуацій, щодо яких доведено існування
адміністративної практики неодноразового вчинення дій, несумісних з вимогами Конвенції, та неприховано толерантного ставлення
до них з боку державних органів, і характер яких робить відповідне
провадження марним та неефективним (див. рішення від 18 грудня 1996 року у справі «Аксой проти Туреччини» (Aksoy v. Turkey), п. 52,
Reports of Judgments and Decisions 1996-VI).
90. Повертаючись до обставин справи, що розглядається, Суд зазначає, що зі скаргою про катування працівниками міліції заявник
звернувся до прокурора через відносно незначний період часу після
відповідних подій. Прокурор встановив, що тілесні ушкодження виникли у заявника внаслідок законного й пропорційного застосування сили працівниками міліції під час його затримання, і відмовив
у порушенні кримінальної справи щодо працівників міліції. Через
десять місяців після цього заявник звернувся зі скаргою про катування працівниками міліції до суду, який розглядав його кримінальну справу по суті. Суд, посилаючись виключно на висновки прокурора, відхилив скаргу заявника як необґрунтовану.
91. Уряд вважав, що заявник повинен був оскаржити постанову
прокурора до вищестоящих прокурорів або до суду, скориставшись
відповідною процедурою, передбаченою законодавством України,
а не чекати судового розгляду кримінальної справи щодо нього, аби
подати цю скаргу.
92. Суд докладно проаналізує ефективність цих засобів.
93. Суд зауважує, що в попередній справі проти України він
визнав, що звернення до вищестоящих прокурорів зі скаргою про
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порушення, допущені при проведенні перевірки за скаргами на
катування працівниками міліції є, в принципі, ефективним засобом юридичного захисту (див. згадане вище рішення від 10 лютого
2004 року у справі «Науменко проти України» (Naumenko v. Ukraine),
п. 138). У кількох інших справах Суд також встановив, що постанови прокурорів про відмову в порушенні кримінальної справи за
подібними скаргами можуть також бути оскаржені до суду згідно
з процедурою, передбаченою статтею 2361 Кримінально-процесуального кодексу, що, в принципі, відповідає вимогам щодо засобу юридичного захисту, вичерпання якого вимагає пункт 1 статті 35 Конвенції (див. згадане вище рішення від 25 жовтня 2007 року
у справі «Яковенко проти України» (Yakovenko v. Ukraine), пп. 70–71;
рішення у справах «Коктиш проти України» (Koktysh v. Ukraine), заява
№ 43707/07, п. 81, від 10 грудня 2009 року, та «Найден проти України»
(Naydyon v. Ukraine), заява № 16474/03, п. 46, від 14 жовтня 2010 року). У своїх висновках Суд виходив, головним чином, з того, що
згідно зі згаданою процедурою національні суди мають повноваження розглянути всі відповідні докази, скасувати постанову прокурора та порушити кримінальну справу. Тому скарги заявників на
жорстоке поводження та неефективність розслідування були відхилені з огляду на невичерпання національних засобів юридичного захисту, оскільки заявники не звернулися з ними до судів (див.
згадані вище рішення у справах «Яковенко проти України» (Yakovenko
v. Ukraine), п. 73, «Коктиш проти України» (Koktysh v. Ukraine), п. 82,
та «Найден проти України» (Naydyon v. Ukraine)).
94. Однак у низці інших справ проти України, в яких заявники оскаржували до вищестоящих прокурорів і/або судів постанови про відмову в порушенні справи за їхніми скаргами на погане
поводження з боку працівників міліції, Суд вказав, що звернення
з такими скаргами не забезпечили ефективності відповідної службової перевірки. Зокрема, з огляду на висновки Суду у згаданих вище рішеннях у справах «Козинець проти України» (Kozinets v. Ukraine)
(пп. 61–65), «Кобець проти України» (Kobets v. Ukraine) (пп. 53–57),
«Ісмаїлов проти України» (Ismailov v. Ukraine) (пп. 44–47), «Спінов
проти України» (Spinov v. Ukraine) (пп. 56–58), «Вергельський проти
України» (Vergelskyy v. Ukraine) (пп. 98–103), «Дрозд проти України»
(Drozd v. Ukraine) (п. 67), а також в рішеннях у справах «Білий проти
України» (Bilyy v. Ukraine), заява № 14475/03, пп. 70–71, від 21 жовт-
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ня 2010 року, «Самардак проти України» (Samardak v. Ukraine), заява
№ 43109/05, пп. 44–48, від 4 листопада 2010 року, «Ковальчук проти України» (Kovalchuk v. Ukraine), заява № 21958/05, пп. 66–70, від
4 листопада 2010 року, «Силенок і «Техносервісплюс» проти України»
(Sylenok and TekhnoservisPlus v. Ukraine), заява № 20988/02, пп. 75–77,
від 9 грудня 2010 року, «Душка проти України» (Dushka v. Ukraine),
заява № 29175/04, пп. 56–61, від 3 лютого 2011 року, «Бочаров проти
України» (Bocharov v. Ukraine), заява № 21037/05, пп. 57–60, від 17 березня 2011 року, «Нечипорук і Йонкало проти України» (Nechiporuk
and Yonkalo v. Ukraine), заява № 42310/04, пп. 162–164, від 21 квітня 2011 року, «Коробов проти України» (Korobov v. Ukraine), заява
№ 39598/03, пп. 79–83, від 21 липня 2011 року, «Ошурко проти України» (Oshurko v. Ukraine), № 33108/05, пп. 89–91, від 8 вересня 2011 року,
та «Тесленко проти України» (Teslenko v. Ukraine), № 55528/08, пп. 107–
119, від 20 грудня 2011 року, вбачається, що, хоча прокурори і суди,
розглянувши скарги на неналежність проведеної перевірки, давали
(у багатьох випадках — неодноразові) вказівки щодо необхідності
вжиття певних заходів під час нової (або триваючої) перевірки, такі
вказівки належним чином не виконувались або цілком ігнорувались. Це часто призводило до тривалого і неодноразового розгляду
таких скарг прокуратурою і судами, але без будь-якого суттєвого
результату (див., наприклад, згадане вище рішення у справі «Вергельський проти України» (Vergelskyy v. Ukraine), пп. 98–99).
95. Надані Урядом на підтвердження аргументу про невичерпання засобів юридичного захисту національні рішення не розвіюють цих сумнівів. У справах, яких вони стосуються, особлива вказівка національного суду допитати під час нової перевірки кількох осіб
була виконана лише частково. Зокрема, слідчі не допитали всіх осіб,
зазначених у рішенні суду.
96. Суд також зазначає, що згідно з процедурою, встановленою
статтею 2361 Кримінально-процесуального кодексу, національні
суди взагалі не мають повноважень проводити незалежне розслідування або встановлювати факти (див. пункт 45 вище та згадане вище рішення у справі «Яковенко проти України» (Yakovenko v.
Ukraine), п. 70).
97. Беручи до уваги вищезазначене та особливо враховуючи
значний масив практики Суду з цього питання (див. пункт 94 вище), Суд доходить висновку, що процедури оскарження постанов до
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вищестоящих прокурорів та до судів не виявилися спроможними
забезпечити адекватне виправлення ситуації у зв’язку зі скаргами
про жорстоке поводження з боку працівників міліції та неефективне
розслідування.
98. Тому Суд визнає, що у справі, яка розглядається, заявник не
був зобов’язаний скористатися згаданими процедурами оскарження і що заперечення, наведене Урядом з цього приводу, має бути відхилено.
99. Суд зазначає, що на національному рівні заявник вжив достатніх заходів, аби довести свої скарги про катування працівниками міліції до відома національних органів. Таким чином, він дотримався вимоги пункту 1 статті 35 Конвенції щодо вичерпання національних засобів юридичного захисту (див. згадане вище рішення
у справі «Силенок і «Техносервісплюс» проти України» (Sylenok and
TekhnoservisPlus v. Ukraine), п. 76). Суд також зазначає, що відхилення скарг заявника прокурором 26 січня 2001 року не перешкоджало
національним судам розглянути їх по суті під час розгляду кримінальної справи щодо заявника (див. пункти 41 і 43). За цих обставин
цілком правомірним є те, що заявник чекав завершення судового
розгляду, щоб звернутися з цими скаргами до Суду і, таким чином,
ним було дотримано вимогу шестимісячного строку, встановлену
пунктом 1 статті 35 Конвенції.
100. Суд також визнає, що ця частина заяви не є явно необґрунтованою у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції.
Вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має
бути визнана прийнятною.

2. Щодо суті
а. Доводи сторін
101. Заявник скаржився, що працівники міліції катували його,
щоб домогтися від нього зізнання у вчиненні злочину, і що ефективного розслідування цих подій проведено не було.
102. Посилаючись на висновки прокурора, наведені у постанові
від 26 січня 2001 року, Уряд стверджував, що скарга заявника на катування його працівниками міліції з метою примусити зізнатись
у вчиненні злочину, є необґрунтованою. Уряд також доводив, що
держава дотрималась свого обов’язку за статтею 3 Конвенції провести розслідування за цією скаргою.
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103. Уряд зазначив, що тілесні ушкодження заявника, виявлені
під час медичних обстежень у січні 2001 року, виникли внаслідок законного і пропорційного застосування працівниками міліції сили
під час затримання заявника.
104. На думку Уряду, держава дотрималась свого обов’язку за
статтею 3 Конвенції провести розслідування за небезпідставною
скаргою про катування.
b. Оцінка Суду
105. Суд зауважує, що скарги заявника стосуються як матеріального, так і процесуального аспекту статті 3 Конвенції. Щодо матеріального аспекту, Суд зазначає, що версії сторін збігаються в тому, що тілесні ушкодження, про які йдеться у скарзі, зокрема, травму очей, заявник отримав під час сутички з працівниками міліції.
Ці тілесні ушкодження, які спочатку кваліфікували як легкі, виявилися настільки серйозними, аби становити поводження, заборонене
статтею 3 Конвенції (див., для порівняння, згадане вище рішення
у справі «Спінов проти України» (Spinov v. Ukraine), п. 50, а також рішення у справі «Ошурко проти України» (Oshurko v. Ukraine), пп. 71–72).
106. Таким чином, скарга заявника на катування працівниками міліції, яку він належним чином заявив на національному рівні
(див. пункт 99 вище), була prima facie небезпідставною, і, враховуючи усталену практику Суду з вирішення таких питань, органи влади
були зобов’язані провести ефективне офіційне розслідування (див.
рішення від 28 жовтня 1998 року у справі «Асьонов та інші проти Болгарії» (Assenov and Others v. Bulgaria), п. 102, Reports of Judgments and
Decisions 1998-VIII).
107. Суд чітко усвідомлює субсидіарний характер свого завдання та визнає, що має бути обережним, перебираючи на себе роль суду першої інстанції щодо вирішення питань факту, коли це неминуче не вимагається з огляду на обставини справи (див., наприклад,
ухвалу щодо прийнятності від 4 квітня 2000 року у справі «МакКерр
проти Сполученого Королівства» (McKerr v. the United Kingdom), заява
№ 28883/95). Отже, Суд вважає за належне спочатку дослідити, чи
було належним чином розслідувано скаргу заявника. Потім, з урахуванням відповідних висновків національних органів, Суд розгляне питання, чи мало місце зазначене погане поводження.
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і. Стверджуване непроведення розслідування
за скаргою заявника про катування працівниками міліції
108. Суд повторює, що стаття 3 Конвенції вимагає, аби розслідування небезпідставних скарг про погане поводження було ретельним. Це означає, що органи влади завжди повинні добросовісно
намагатись з’ясувати те, що трапилось, та не покладатися на поспішні та необґрунтовані висновки для закриття кримінальної справи або використовувати такі висновки як підставу для своїх рішень
(див. згадане вище рішення у справі «Асьонов та інші проти Болгарії»
(Assenov and Others v. Bulgaria), п. 103, та інші рішення). Вони повинні
вживати всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, inter alia, показань очевидців та експертних висновків (див. рішення у справах «Танрікулу проти Туреччини»
(Tanrýkulu v. Turkey) [ВП], заява № 23763/94, п. 104, і наступні після
нього, ECHR 1999IV, і «Ґюль проти Туреччини» (Gul v. Turkey), заява
№ 22676/93, п. 89, від 14 грудня 2000 року).
109. Розслідування має бути спроможним забезпечити встановлення та покарання винних осіб. В іншому випадку загальна юридична заборона катування та нелюдського і такого, що принижує
людську гідність, поводження та покарання була б неефективною на
практиці, і в деяких випадках представникам держави було б можливо фактично безкарно порушувати права тих, хто перебуває під
їхнім контролем (див. згадане вище рішення у справі «Асьонов та інші проти Болгарії» (Assenov and Others v. Bulgaria), п. 102, та рішення від
6 квітня 2000 року у справі «Лабіта проти Італії» (Labita v. Italy) [ВП],
заява № 26772/95, п. 131, ECHR 2000-IV).
110. Що стосується обставин справи, яка розглядається, Суд
зауважує, що перевірку було проведено прокурором після того, як
під час допиту заявника 15 січня 2001 року він помітив у нього ушкодження (див. пункти 9–11 вище). Перевірку було закінчено впродовж відносно короткого строку. Під час перевірки було отримано
відповідні медичні докази та відібрано пояснення у працівників
міліції, які брали участь у затриманні заявника. Ці докази, разом
з показаннями, які заявник дав під час допиту 15 січня 2001 року,
послужили підставою для прийняття прокурором постанови про
відмову в порушенні кримінальної справи щодо працівників міліції.
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Прокурор встановив, що деякі тілесні ушкодження заявник отримав
під час затримання, а деякі з них були спричинені комахами.
111. Хоча оцінка відповідних доказів і формулювання висновків
на підставі такої оцінки є завданням насамперед національних органів (у цій справі — прокурора), Суд не може не звернути увагу на
те, що висновки прокурора не містять важливих деталей і відповідного обґрунтування.
112. Зокрема, прокурор не встановив, яким був перебіг подій
та яким чином заявникові було заподіяно тілесні ушкодження. Його
висновки про те, що «при спробі [заявника] вчинити опір… до нього
були застосовані засоби фізичного впливу» і що «[тілесні ушкодження заявника] утворилися від дії тупих твердих предметів», є досить
нечіткими та плутаними.
113. Суд також зазначає, що в постанові прокурора не розглядалась скарга заявника про його катування після затримання. Видається, що прокурор не вважав за необхідне проводити перевірку
за такою скаргою і спирався на первісні показання заявника, в яких
той заперечував факт жорстокого поводження, незважаючи на те,
що пізніше заявник став стверджувати протилежне (див. пункти 14–15 вище).
114. У будь-якому разі, навіть припускаючи, що заявник зазнав
тілесних ушкоджень унаслідок намагання працівників міліції подолати його опір затриманню, прокурор не зробив жодних спроб
дослідити питання законності та пропорційності застосування до
заявника сили.
115. Враховуючи зазначені вище недоліки прокурорської перевірки, Суд визнає, що вона не була ретельною і, отже, не відповідала
вимогам статті 3 Конвенції.
116. Неодноразові звернення заявника до судів, які розглядали
його кримінальну справу, зі скаргами на те, що зізнання у вчиненні злочину було отримано від нього в результаті катування, не були
розглянуті ані в контексті оцінки допустимості цих визнавальних
показань, ані в контексті окремої перевірки. Суди відхилили ці скарги заявника як необґрунтовані, спираючись виключно на постанову
прокурора від 26 січня 2001 року.
117. Перевірка, проведена вищестоящим прокурором у 2005 році,
не була суттєвою спробою перегляду цього питання, оскільки вона
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обмежувалася дослідженням матеріалів попередньої перевірки, яку
було завершено майже за чотири роки до того (див. пункт 34 вище).
118. Беручи до уваги вищезазначене, Суд вважає, що національні органи не виконали свого обов’язку розслідувати скарги заявника
про катування. Отже, мало місце порушення статті 3 Конвенції.
іі. Стверджуване жорстоке поводження
з боку працівників міліції
119. Звертаючись до матеріального аспекту скарги заявника,
Суд зазначає, що оцінка доказів стверджуваного порушення статті 3 Конвенції має здійснюватися за критерієм доведення «поза розумним сумнівом» (див. рішення у справах «Ірландія проти Сполученого Королівства» (Ireland v. the United Kingdom) від 18 січня 1978 року, п. 161, серія A, № 25, і «Авшар проти Туреччини» (Avsar v. Turkey),
заява № 25657/94, п. 282, ECHR 2001-VII (витяги)). Однак така доведеність може випливати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою (див.
згадане вище рішення у справі «Лабіта проти Італії» (Labita v. Italy),
п. 121). Коли вся чи значна частина інформації щодо подій, про які
йдеться, відома виключно органам влади — як це має місце у справі
щодо ув’язнених осіб, які перебувають під контролем органів влади, — і коли у таких осіб під час їхнього ув’язнення з’являються
тілесні ушкодження, це породжує відповідні обґрунтовані презумпції факту. При цьому тягар доведення можна вважати покладеним на органи влади, адже саме вони мають надати задовільні та
переконливі пояснення (див. рішення у справах «Рибіч проти Авст
рії» (Ribitsch v. Austria) від 4 грудня 1995 року, п. 34, серія A, № 336,
і «Салман проти Туреччини» (Salman v. Turkey) [ВП], заява № 21986/93,
п. 100, ECHR 2000-VII).
120. Суд зауважує, що у справі, яка розглядається, немає переконливих доказів щодо обставин, за яких заявник зазнав тілесних
ушкоджень, зокрема, щодо того, яким саме був характер застосованої до заявника сили і ступінь її застосування. Втім, беручи до
уваги відповідні медичні докази і доводи сторін, Суд вважає встановленим, що всю відповідальність за тілесні ушкодження заявника несе міліція. Лише цього висновку Суду достатньо, щоб констатувати порушення статті 3 Конвенції, незалежно від того, чи
були заподіяні тілесні ушкодження під час затримання заявника,
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чи згодом під час допиту його в міліції (див. згадане вище рішення у справі «Силенок і «Техносервісплюс» проти України» (Sylenok and
TekhnoservisPlus v. Ukraine), пп. 69–70).
121. Водночас, Суд не може не прийняти до уваги інформацію,
яка, принаймні певною мірою, наводить на думку, що тілесні ушкодження були заподіяні заявникові не лише під час затримання
12 січня 2001 року. З цього приводу Суд надає особливого значення
висновкам медичного експерта від 19 січня 2001 року про те, що деякі тілесні ушкодження виникли у заявника за 3–4 дні до моменту
обстеження, тобто їх було заподіяно 14 або 15 січня 2001 року (див.
пункт 12 вище). Крововиливи в білкові оболонки очей не були зафіксовані під час першого медичного обстеження заявника 13 січня
2001 року і все ж надалі було встановлено, що вони є наслідком проникаючого поранення (див. пункти 8, 12 і 21 вище).
122. Суд також зазначає, що заявник постійно наполягав, хоча
і не надаючи деталізованої інформації з цього приводу, що працівники міліції катували його після затримання, тоді як Уряд не спростував ці твердження обґрунтованими доводами.
123. За цих обставин Суд визнає, що скарги заявника до Суду за
статтею 3 Конвенції про побиття його працівниками міліції після
затримання є цілком правдоподібними, оскільки підтверджуються як документальними доказами, так і заснованими на фактах ви
сновками (див. згадане вище рішення у справі «Тесленко проти України» (Teslenko v. Ukraine), пп. 91–97). Зокрема, Суд вважає, що характер
і особлива тяжкість тілесних ушкоджень заявника свідчить про те,
що їх було заподіяно заявникові умисно. Мета жорстокого поводження із заявником полягала у спричиненні йому сильного болю
і страждань для того, аби домогтися від нього зізнання у вчиненні
злочинів, в яких він підозрювався.
124. Враховуючи високі стандарти, які вимагаються у сфері захисту прав людини та основоположних свобод, і більшу рішучість,
яка відповідно й неминуче вимагається при оцінці порушень основоположних цінностей демократичного суспільства (див. рішення у справі «Сельмуні проти Франції» (Selmouni v. France) [ВП], заява
№ 25803/94, п. 101, ECHR 1999-V; згадані вище рішення у справах
«Коробов проти України» (Korobov v. Ukraine), п. 73, і «Тесленко проти
України» (Teslenko v. Ukraine), пп. 99–102), Суд визнає, що жорстоке поводження, якого заявник зазнав у міліції, має кваліфікуватись як ка-
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тування з огляду на тяжкість його тілесних ушкоджень та умисний
характер їх заподіяння.
125. Отже, Суд вважає, що у зв’язку з цим мало місце порушення
статті 3 Конвенції.
В. Стверджувана неадекватність медичної допомоги,
що надавалася заявникові, та можливість
для заявника відбувати покарання
в місці позбавлення волі

126. Заявник скаржився, що державні органи не надавали йому
адекватної медичної допомоги у зв’язку з травмою очей.

1. Щодо прийнятності
127. Посилаючись на рішення Суду у справах «Калашніков проти Росії» (Kalashnikov v. Russia), заява № 47095/99, ECHR 2002-VI,
«Хохліч проти України» (Khokhlich v. Ukraine), заява № 41707/98, від
29 квітня 2003 року, «Мельник проти України» (Melnik v. Ukraine), заява № 72286/01, від 28 березня 2006 року, ухвали щодо прийнятності у справах «Вінокуров проти України і Росії» (Vinokurov v. Ukraine
and Russia; заява № 2937/04, від 16 жовтня 2007 року, та «Алієв проти
України (№ 2)» (Aliev v. Ukraine (№ 2)), заява № 33617/02, від 14 жовтня
2008 року, Уряд доводив, що згідно з вимогами пункту 1 статті 35
Конвенції заявник повинен був звернутися зі скаргою про неадекватність медичної допомоги до національних органів, щоб надати
їм можливість отримати відомості про умови, в яких тримався заявник, і запропонувати, в разі визнання такої скарги обґрунтованою, шляхи покращення ситуації. Уряд стверджував, зокрема, що
заявник повинен був звернутися до прокуратури, як це передбачено Законом України «Про прокуратуру», або до загальних судів
зі скаргою на дії відповідних органів, як це передбачено статтями
4401, 442 або 455 Цивільного кодексу України 1963 року (у редакції,
чинній на час подій).
128. У цьому контексті Уряд зазначив, що заявник не скористався жодною з цих процедур, щоб заявити скаргу про ненадання йому
медичної допомоги в ІТТ та Харківському СІЗО. Тому не можна вважати, що він вичерпав національні засоби юридичного захисту щодо
відповідної частини скарги.
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129. Уряд також стверджував, що скаргу про ненадання заявникові адекватного лікування — у частині, що стосується періоду
тримання заявника в ІТТ і Харківському СІЗО — було подано із запізненням. На думку Уряду, щодо періоду тримання заявника в ІТТ,
шестимісячний строк, передбачений пунктом 1 статті 35 Конвенції,
почав спливати з 23 січня 2001 року, а щодо періоду тримання в Харківському СІЗО — з 23 лютого 2001 року.
130. Суд зазначає, що подібні заперечення Уряду з посиланням на невичерпання засобів юридичного захисту було відхилено Судом у низці інших справ проти України, в яких скарги заявників стосувалися незабезпечення адекватного лікування під
час тримання під вартою. У тих справах Суд встановив, що такі
скарги вказують на існування у національній пенітенціарній системі проблем системного характеру (див., наприклад, згадані вище рішення у справі «Мельник проти України» (Melnik v. Ukraine),
пп. 69–71, і «Коктиш проти України» (Koktysh v. Ukraine), п. 86, та рішення у справах «Похлебін проти України» (Pokhlebin v. Ukraine), заява № 35581/06, пп. 41–42, від 20 травня 2010 року, і «Логвиненко
проти України» (Logvinenko v. Ukraine), заява № 13448/07, пп. 57–58,
від 14 жовтня 2010 року).
131. У цій справі Суд вважає, що питання, порушені заявником
у цьому контексті, також мають системний характер. Суд зауважує,
що державним органам було добре відомо про медичні аспекти становища заявника та його потреби (див. пункти 12, 18 i 19 вище). Тому
Суд відхиляє заперечення Уряду про невичерпання засобів юридичного захисту щодо цієї скарги.
132. Суд також зазначає, що твердження заявника про неадекватність медичної допомоги, яка надавалася йому в місцях тримання під вартою, стосується триваючої ситуації. Тому Суд відхиляє аргумент Уряду про те, що скаргу стосовно відповідної частини періоду
тримання заявника під вартою було подано із запізненням (див. згадане вище рішення у справі «Логвиненко проти України» (Logvinenko v.
Ukraine), п. 60).
133. Суд вважає, що ця частина заяви не є явно необґрунтованою у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Вона
не є неприйнятною за будь-яких інших підстав. Тому вона має бути
визнана прийнятною.
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2. Щодо суті
а. Доводи сторін
134. Згідно з твердженнями заявника, він став інвалідом внаслідок відсутності адекватного і, зокрема, вчасного лікування. На його
думку, в січні 2001 року йому не було поставлено правильний діагноз
у зв’язку з травмою очей, що призвело до незабезпечення адекватного лікування. Заявник доводив, що одразу після виявлення лікарями цього ушкодження він повинен був бути доставлений до лікарні
та обстежений лікарем відповідного профілю.
135. Не відмовляючись від своєї позиції щодо неприйнятності
цієї частини заяви, Уряд стверджував, що заявникові надавали адекватну медичну допомогу у зв’язку з наявними у нього проблемами зі
здоров’ям. Зокрема, Уряд зауважив, що під час тримання заявника
під вартою його оглядали різні лікарі, включаючи лікарів із закладів
охорони здоров’я, які не належали до пенітенціарної системи. Призначене лікарями лікування надавалося заявнику медичними працівниками установи, в якій він тримався.
136. Уряд також зазначив, що під час перебування в Дніпропетровській колонії заявник не скористався можливістю пройти за свій
рахунок лікування у спеціалізованому медичному закладі охорони здоров’я, який не належав до пенітенціарної системи, хоча про
таку можливість його було належним чином повідомлено. Він також неодноразово відмовлявся від огляду лікарем-офтальмологом
(див. пункт 24 вище).
137. Уряд доводив, що твердження заявника про погіршення
стану його здоров’я — втрату ним зору через неадекватне лікування — не підтверджуються відомостями його медичних документів.
b. Оцінка Суду
138. Суд повторює, що надання необхідної медичної допомоги особам у місцях тримання під вартою є обов’язком держави
(див., наприклад, рішення від 18 грудня 2008 року у справі «Ухань
проти України» (Ukhan v. Ukraine), заява № 30628/02, пп. 72–74,
з подальшими посиланнями). Встановлюючи те, чи виконали дер
жавні органи свої обов’язки з надання медичної допомоги особі,
яка перебуває під вартою і під їхнім контролем, Суд має оцінити
якість медичних послуг, наданих такій особі з урахуванням стану
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її здоров’я та «практичних вимог ув’язнення», і, якщо її було по
збавлено адекватної медичної допомоги, з’ясувати, чи становило
це нелюдське і таке, що принижує гідність, поводження на порушення статті 3 Конвенції (див. рішення у справах «Сарбан проти
Молдови» (Sarban v. Moldova), заява № 3456/05, п. 78, від 4 жовтня 2005 року, «Алексанян проти Росії» (Aleksanyan v. Russia), заява
№ 46468/06, п. 140, від 22 грудня 2008 року, і «Євген Олексеєнко проти Росії» (Yevgeniy Alekseyenko v. Russia), заява № 41833/04, п. 104,
від 27 січня 2011 року).
139. У справі, що розглядається, Суд зазначає, що заявник отримав травму очей, відповідальність за яку несуть державні органи, і зрештою втратив зір. Це тілесне ушкодження було зафіксовано лікарями 19 січня 2001 року, приблизно через тиждень після того, як він, як стверджувалось, зазнав його. Приблизно через
місяць потому лікарі встановили, що заявник втратив зір. Тим
часом, лікування у зв’язку з цією травмою йому не надавали, так
само, як і не проводили огляду лікарем офтальмологом. Спеціалізовані обстеження та лікування заявника розпочалися лише у вересні 2001 року.
140. Беручи до уваги особливі обставини цієї справи, Суд вважає за доцільне оцінити дотримання державними органами вимог
статті 3 Конвенції протягом таких окремих періодів: тримання заявника під вартою з січня до вересня 2001 року і його подальшого
ув’язнення. Щодо останнього періоду Суд зазначає, що така оцінка
не може стосуватися періоду, який триває після переведення заявника з Дніпропетровської до Вінницької колонії 3 грудня 2008 року, оскільки заявником не було надано будь-якої інформації з цього
приводу (див. пункт 32 вище).
і. Стверджуване ненадання заявникові
адекватної медичної допомоги протягом періоду
з січня до вересня 2001 року
141. Передусім, враховуючи обмеженість наявної інформації,
Суд не вважає за можливе встановити, чи втратив заявник зір внаслідок стверджуваної неадекватності наданої йому медичної допомоги, чи це було неминучим наслідком отриманої ним травми очей.
142. Однак Суд надає особливого значення тому факту, що з боку
державних органів відповідної реакції на зазначену травму не було
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протягом шести місяців з моменту її виявлення в січні 2001 року.
Уряд не надав пояснень щодо затримки надання заявникові необхідної медичної допомоги.
143. Не вирішуючи попередньо питання про те, чи могло ненадання заявникові спеціалізованого лікування протягом такого тривалого часу звести нанівець подальші зусилля з покращення стану
його здоров’я, Суд визнає той факт, що державні органи оперативно
не відреагували на отриману заявником травму очей та на погіршення стану його здоров’я, достатнім для висновку про незабезпечення
адекватного лікування заявника під час тримання його під вартою
у період до вересня 2001 року.
144. Відповідно мало місце порушення статті 3 Конвенції у зв’язку
з ненаданням заявникові з січня до вересня 2001 року адекватної медичної допомоги з приводу отриманої ним травми очей.
іі. Стверджуване ненадання заявникові адекватної
медичної допомоги протягом періоду
з вересня 2001 року до грудня 2008 року
145. Щодо подальшого періоду тримання заявника під вартою,
щодо якого сторони подали відповідну інформацію, Суд зауважує,
що заявник неодноразово оглядався лікарями і, зокрема, офтальмологом і отримував певне лікування у зв’язку з втратою зору. Заявник не надав чіткого й обґрунтованого спростування адекватності
такого лікування і не стверджував про те, що його було позбавлено
доступу до альтернативного лікування для вирішення його проблеми зі здоров’ям.
146. Стосовно цього питання Суд зазначає, що заявник не довів
того, що ненадання його матері дозволу передавати йому медичні препарати, перелік яких не зазначався, негативно позначилося
на стані його здоров’я (див. пункт 25 вище і згадане вище рішення
у справі «Вергельський проти України» (Vergelskyy v. Ukraine), пп. 89–91).
Той аргумент, що заявника повинні були перевести до спеціалізованого закладу для тримання засуджених інвалідів, є також нечітким
і не підкріпленим конкретними відомостями.
147. Загалом, Суд зазначає, що державним органам не можна
дорікати за неадекватне реагування на медичні потреби заявника протягом зазначеного періоду і що немає медичних документів,
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які б свідчили про неможливість подальшого відбування заявником
покарання у вигляді позбавлення волі.
148. У світлі вищезазначеного Суд вважає, що порушень статті 3
Конвенції щодо медичної допомоги, яка надавалась заявникові в період з вересня 2001 року до грудня 2008 року, не було.
С. Умови тримання в Дніпропетровській колонії

149. Заявник скаржився на умови тримання його в Дніпропетровській виправній колонії. Скарга стосувалася, головним чином,
застосування до заявника наручників. Водночас, у наявних у Суду
матеріалах, заявник також стверджував про деякі інші питання,
пов’язані з умовами його тримання в цій колонії (див. пункти 27–
28 вище).
Суд розгляне ці питання окремо.

1. Застосування наручників
a. Прийнятність
150. Суд вважає, що скарга про застосування наручників не є явно необґрунтованою у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35
Конвенції. Він також зазначає, що вона не є неприйнятною з будьяких інших підстав. Тому вона має бути визнана прийнятною.
b. Суть
151. Заявник скаржився, що в Дніпропетровській колонії щоразу при виведенні його з камери та під час короткострокових побачень з членами сім’ї йому надівали наручники, незважаючи на те,
що це суперечило положенням статті 106 Кримінально-виконавчого
кодексу.
152. Уряд стверджував, що застосування наручників до заявника в Дніпропетровській колонії не було нелюдським чи таким, що
принижує гідність, поводженням. Згідно з твердженнями Уряду,
застосування до заявника наручників при конвоюванні його в межах колонії було неминучим елементом страждань та приниження,
пов’язаних з його законним ув’язненням внаслідок засудження до
довічного позбавлення волі. Уряд також доводив, що твердження
заявника про застосування до нього наручників під час щоденних
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прогулянок нічим не підтверджені. Уряд також зауважив, що відповідні нормативно-правові акти не передбачають застосування наручників під час щоденних прогулянок.
153. Суд повторює, що погане поводження підпадає під дію статті 3 Конвенції лише у разі, якщо досягнуто певного мінімального
рівня жорстокості. Оцінка такого рівня є відносною; вона залежить
від усіх обставин справи, таких як тривалість поводження, його фізичні та психічні наслідки, а в деяких випадках мають враховуватися також стать, вік і стан здоров’я жертви (див., серед інших джерел,
рішення у справах «Кудла проти Польщі» (Kudla v. Poland) [ВП], заява
№ 30210/96, п. 91, ECHR 2000-XI, та «Пірс проти Греції» (Peers v. Greece),
заява № 28524/95, п. 67, ECHR 2001-III).
154. Хоча мета такого поводження є чинником, який має враховуватися при з’ясуванні, зокрема, чи спрямовувалося воно на
те, щоб принизити чи зневажити жертву, відсутність такої мети
необов’язково дає підстави для констатації відсутності порушення
статті 3 Конвенції (див. згадане вище рішення у справі «Пірс проти
Греції», п. 74).
155. Застосування засобів стримування, зокрема наручників, як
правило, не порушує питання за статтею 3 Конвенції, якщо такий
захід вживається у зв’язку із законним позбавленням свободи без
застосування сили та без його публічної демонстрації, які б перевищували межі, що обґрунтовано вважаються необхідними (див. рішення у справах «Городнічев проти Росії» (Gorodnitchev v. Russia), заява
№ 52058/99, п. 108, від 24 травня 2007 року, і «Кучерук проти України»
(Kucheruk v. Ukraine), заява № 2570/04, п. 139, ECHR 2007?X). При цьому важливо враховувати ризик втечі цієї особи або заподіяння нею
тілесних ушкоджень чи шкоди (див. рішення у справах «Ранінен проти Фінляндії» (Raninen v. Finland) від 16 грудня 1997 року, п. 56, Reports
of Judgments and Decisions 1997-VIII, та «Кашавелов проти Болгарії»
(Kashavelov v. Bulgaria), заява № 891/05, п. 39, від 20 січня 2011 року).
156. Суд зауважує, що національні суди визнали заявника особливо небезпечним для суспільства (див. пункт 39 вище). Він вчинив
вбивство семи осіб, троє з яких були працівниками міліції. Ці працівники міліції були вбиті заявником при спробі зупинити його під
час вчинення ним злочинів. Суд вважає цілком можливим те, що
заявник, з огляду на його кримінальне минуле, має утримуватися в
умовах максимального рівня безпеки.
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157. Однак слід розглянути питання щодо того, чи були конкретні заходи, застосовані до заявника за таких умов, зокрема, застосування до нього наручників, виправданими з огляду на його особисту
ситуацію.
158. У цьому зв’язку Суд зазначає, що заявнику надівали наручники щоразу при виведенні його з камери. Хоча, як видається, з певного часу у 2005 році (див. пункт 30 вище) застосування
наручників до заявника під час щоденних прогулянок у Дніпропетровській колонії було припинено, ці засоби стримування застосовувалися до нього і надалі під час конвоювання та під час
побачень із сім’єю.
159. Щодо особистого становища заявника Суд зазначає, що
на момент переведення до Дніпропетровської колонії він вже був
повністю сліпий і, як свідчать його медичні документи, потребував сторонньої допомоги для забезпечення життєвих потреб (див.
пункт 21 вище). Немає відомостей, які б свідчили про те, що заявник
намагався втекти чи поводився агресивно під час тримання його під
вартою в Харківському і Хмельницькому слідчих ізоляторах та згодом — у Дніпропетровській колонії.
160. Враховуючи особисте становище заявника та практичні
заходи, які вживались при його конвоюванні — супроводження
заявника трьома охоронцями з собакою — Суд вважає, що застосування до заявника наручників під час його перебування в колонії
не могло виправдовуватися міркуваннями безпеки (див., mutatis
mutandis, рішення від 27 червня 2006 року у справі «Авджі та інші проти Туреччини» (Avci and Others v. Turkey), заява № 70417/01,
пп. 39–43).
161. Суд також вважає, що застосування до заявника наручників, як загалом, так і з огляду на спосіб, в який вони застосовувалися до нього в Дніпропетровській колонії — із закладеними за
спину руками, незважаючи на обмежену здатність заявника через
повну сліпоту самостійно управляти собою, — неминуче спричиняли йому страждання та породжували у нього почуття приниження
такого рівня, що перевищував невід’ємно пов’язаний з відповідною
формою законного покарання рівень (див., mutatis mutandis, згадане
вище рішення у справі «Кудла проти Польщі» (Kudla v. Poland), пп. 92–
94, та рішення від 15 жовтня 2009 року у справі «Охріменко проти
України» (Okhrimenko v. Ukraine), заява № 53896/07, п. 98).
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162. Беручи до уваги вищезазначене, Суд не вважає за необхідне визначати, чи суперечило, як стверджував заявник, відповідним
вітчизняним нормативно-правовим актам тримання його в наручниках під час побачень із сім’єю. Водночас Суд зазначає, що нормативні документи вимагали застосування згаданих засобів стримування до всіх чоловіків, засуджених до довічного позбавлення
волі, без урахування їхнього особистого становища та конкретної
небезпеки, яку вони могли чи не могли становити. Крім того, про
існування практики систематичного застосування наручників
до всіх чоловіків, засуджених до довічного позбавлення волі, при
виведенні їх із камер також свідчать висновки делегації Європей
ського комітету проти тортур (ЄКПТ) за результатами відвідування виправної колонії в Україні в жовтні 2005 року — у період, коли
заявник відбував покарання в подібних умовах у Дніпропетров
ській колонії.
163. Отже, Суд визнає, що застосування до заявника наручників
в Дніпропетровській колонії становило нелюдське і таке, що принижує гідність, поводження і що у зв’язку з цим мало місце порушення
статті 3 Конвенції.

2. Інші питання, пов’язані з умовами відбування заявником
покарання в Дніпропетровській виправній колонії
164. За твердженням заявника у Дніпропетровській колонії до
нього застосовували й інші обмеження, які включали, зокрема, незаконні відмови в наданні триваліших щоденних прогулянок, відсутність вентиляції в камерах, ненадання державними органами
дозволу на телефонні розмови та затримки із відправленням його
листів.
165. Суд зазначає, що у справах стосовно скарг про умови тримання під вартою від заявника не завжди вимагається підкріплення кожного свого твердження документальними доказами, оскільки Суд усвідомлює, що відповідною інформацією та можливістю
розслідування фактів у таких справах володіють передусім державні органи. Але для того, щоб Суд мав змогу перекласти тягар
доведення на державу-відповідача і розглянути ці скарги по суті,
вони, принаймні, мають бути чітко й послідовно сформульовані
(див. згадане вище рішення у справі «Ухань проти України» (Ukhan v.
Ukraine), пп. 64–66).
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166. Суд зауважує, що більшість доводів заявника стосовно цієї
частини справи обмежуються лише нечіткими і загальними твердженнями. Він не повідомив необхідних деталей та не надав обґрунтування. Заявник також не продемонстрував, якими були характер
і рівень його страждань, завданих згаданими обмеженнями, і чи досягли його страждання того рівня, який дає підстави говорити про
застосовність статті 3 Конвенції.
167. У підсумку Суд встановлює, що вищезазначені питання, порушені заявником у цій частині справи, не свідчать про наявність
будь-яких ознак порушення прав і свобод, проголошених Конвенцією та протоколами до неї.
168. Отже, ця частина заяви є явно необґрунтованою та має бути
відхилена відповідно до підпункту «а» пункту 3 і пункту 4 статті 35
Конвенції.
III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 46 КОНВЕНЦІЇ
169. Стаття 46 Конвенції передбачає:
«1. Високі Договірні Сторони зобов’язуються виконувати остаточні
рішення Суду в будь-яких справах, у яких вони є Сторонами.
2. Остаточне рішення Суду передається Комітетові Міністрів, який
здійснює нагляд за його виконанням…»

170. Суд повторює, що стаття 46 Конвенції — у світлі її тлумачення в контексті статті 1 — покладає на державу-відповідача
юридичний обов’язок вжити під наглядом Комітету міністрів відповідних заходів загального та/або індивідуального характеру для
забезпечення права заявника, порушення якого було констатоване
Судом. Таких заходів держава-відповідач повинна вжити і стосовно
інших осіб, ситуація яких аналогічна ситуації заявника, а саме усунути проблеми, які призвели до таких висновків Суду (див. рішення у справі «Скоццарі та Джунта проти Італії» (Scozzari та Giunta v.
Italy) [ВП], заяви № 39221/98 та № 41963/98, п. 249, ECHR 2000-VIII).
171. Для сприяння швидкому та ефективному виконанню його
рішень, якими встановлюється порушення Конвенції, та для того,
щоб допомогти державі-відповідачу виконати свої обов’язки згідно
зі статтею 46 Конвенції, Суд повинен якомога чіткіше визначити,
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що він вважає проблемою, яка призвела до такого висновку. Якщо
проблема виявляється системною та наслідком її є або, скоріш за
все, будуть численні заяви, від Суду може вимагатися встановити
першопричину зазначеної проблеми (див., mutatis mutandis, рішення у справах «Броньовський проти Польщі» (Broniowski v. Poland) [ВП],
заява № 31443/96, пп. 189–194, ECHR 2004-V; «ГуттенЧапська проти
Польщі» (HuttenCzapska v. Poland) [ВП], заява № 35014/97, п. 232, ECHR
2006-VIII; «Грінз та М. Т. проти Сполученого Королівства» (Greens and
M. T. v. the United Kingdom), заяви №№ 60041/08 та 60054/08, п. 107,
ECHR 2010 (витяги); та рішення у справі проти України — «Юрій Миколайович Іванов проти України» (Yuriy Nikolayevich Ivanov v. Ukraine),
заява № 40450/04, п. 80, від 15 жовтня 2009 року; «Харченко проти
України» (Kharchenko v. Ukraine), заява № 40107/02, п. 101, від 10 лютого 2011 року; «Балицький проти України» (Balitskiy v. Ukraine), заява
№ 12793/03, п. 54, від 3 листопада 2011 року).
172. Суд зазначає, що частина цієї справи стосується повторюваних проблем, які лежать в основі частих порушень Україною статті 3
Конвенції. Зокрема, приблизно у 40 своїх рішеннях Суд встановив,
що державні органи України були відповідальними за жорстоке поводження з особами, які трималися під вартою, та що ефективного
розслідування тверджень про таке жорстоке поводження проведено
не було (див., наприклад, справи, посилання на які містяться у пунк
ті 94 вище). Наразі, на розгляді Суду знаходиться більше 100 справ,
які стосуються тих самих питань.
173. Суд також зазначає, що порушення, встановлені в цьому рішенні, не пов’язані з якимсь поодиноким випадком чи особливим
поворотом подій у цій справі, але є наслідком нормативно-правових
недоліків та недоліків адміністративної практики державних органів щодо їх зобов’язань за статтею 3 Конвенції.
174. Зокрема, враховуючи відповідну практику Суду, підозрювані є найбільш вразливою групою жертв жорстокого поводження з боку правоохоронців. Жорстоке поводження часто мало місце
у перші дні тримання жертв під вартою, протягом яких вони не мали
доступу до захисника, а їхні тілесні ушкодження належним чином
або взагалі не фіксувались. Хоча не в кожному такому випадку можна встановити, що жорстоке поводження здійснювалося з метою отримання визнавальних показань, не можна виключати зв’язок між
жорстоким поводженням з жертвами та метою державних органів
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отримати викривальні докази (див., наприклад, вищенаведені рішення у справах «Вергельський проти України» (Vergelskyy v. Ukraine),
п. 108; «Самардак проти України» (Samardak v. Ukraine), п. 36; «Ковальчук проти України» (Kovalchuk v. Ukraine), п. 60; «Бочаров проти України» (Bocharov v. Ukraine), п. 47; та «Коробов проти України» (Korobov v.
Ukraine), п. 73). Як зазначалось у деяких доповідях та дослідженнях
щодо питання жорстокого поводження в Україні, оцінка роботи
працівника міліції, яка базувалась на кількості розкритих злочинів,
була одним з факторів, що сприяли катуванню підозрюваних (див.,
наприклад, пункти 56 та 59 вище).
175. Іншим розповсюдженим фактором, що призвів до порушення статті 3 Конвенції у цій справі та у справах, які Суд розглядав раніше, є небажання працівників прокуратури оперативно
та швидко вживати всіх належних заходів для встановлення фактів
та обставин за скаргами про жорстоке поводження та забезпечення
відповідних доказів. Під час перевірок працівники прокуратури рідко не обмежувались поясненнями працівників міліції. Версії подій
працівників міліції мали перевагу, та жодних зусиль для перевірки
їх за допомогою інших заходів не докладалось.
176. Суд вважає, що таке небажання працівників прокуратури, зокрема, у ситуаціях, коли, як стверджувалося, до підозрюваних застосовувалося жорстоке поводження з метою отримання
визнавальних показань, може бути пояснене, щонайменше певною
мірою, конфліктом між такими завданнями працівників прокуратури у кримінальному провадженні, як підтримання державного
обвинувачення у суді та здійснення нагляду за законністю досудового слідства (див., mutatis mutandis, рішення у справах «Невмержицький проти України» (Nevmerzhitsky v. Ukraine), заява № 54825/00,
п. 116, ECHR 2005-II (витяги); «Салов проти України» (Salov v. Ukraine),
заява № 65518/01, п. 58, від 6 вересня 2005 року; «Меріт проти
України» (Merit v. Ukraine), заява № 66561/01, п. 63, від 30 березня
2004 року; вищезазначені рішення у справах «Мельник проти України» (Melnik v. Ukraine), п. 69; «Коваль проти України» (Koval v. Ukraine),
заява № 65550/01, п. 95, від 19 жовтня 2006 року; а також доповіді
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у пунктах
55–59 вище та відповідні дослідження Комітету ООН проти катувань у пункті 75 вище). Оскільки визнавальні показання часто є одним з основних доказів у кримінальному провадженні, не можна
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виключати, що працівники прокуратури не зацікавлені у проведенні всебічного розслідування, яке потенційно могло звести нанівець
достовірність таких доказів.
177. Оскарження відмов працівників прокуратури провести
розслідування, як у порядку окремої процедури, передбаченої статтею 2361 Кримінально-процесуального кодексу України, так і в ході
судового розгляду прийнятності доказів не призводять до необхідного покращення розслідування прокуратури. Судді судів першої
інстанції рідко давали незалежну оцінку достовірності доказів, отриманих, як стверджувалося, із застосуванням примусу, якщо прокуратурою подібні твердження відхилялись.
178. Ця справа разом з подібними до неї попередніми справами
проти України, в яких Суд констатував порушення статті 3 Конвенції в процесуальному аспекті, також свідчить, що, незважаючи на
загальну законодавчу заборону катування та нелюдського та такого,
що принижує гідність, поводження в Україні, на практиці представники державних органів, відповідальні за таке жорстоке поводження, зазвичай уникають покарання (див., зокрема, вищезазначене рішення у справі «Тесленко проти України» (Teslenko v. Ukraine), п. 116).
Відсутність у цьому відношенні будь-яких цілеспрямованих зусиль
з боку державних органів підтримує обстановку практично повної
безкарності за такі дії.
179. Про системний характер цих проблем також свідчать доповіді та дослідження у сфері дотримання прав людини в Україні,
заснованими на інформації, отриманій як від національних органів,
так і від різних національних та міжнародних організацій (див.
пункти 55–60, 63, 64, 74–79 вище). Більше того, з огляду на останні доповіді та, зокрема, на інформацію Комітету міністрів стосовно
виконання рішень Суду, які стосуються питань, що розглядаються
(див. пункти 71–72 вище), вбачається, що наразі ці проблеми залишаються нерозв’язаними.
180. Відповідно Суд констатує, що ситуація у цій справі повинна бути визнана такою, що є результатом проблем системного
характеру на національному рівні, що з огляду на основоположні цінності демократичного суспільства, яких вони стосуються,
вимагають швидкого запровадження всебічних та комплексних
заходів.
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181. У цій справі завданням Суду не є визначення загальних або
конкретних заходів, що мають бути вжиті Україною для виконання рішення. Саме Комітетові міністрів відповідно до статті 46 Конвенції належить вирішити питання щодо того, які практичні заходи
можуть вимагатися від держави-відповідача для виконання рішення (див., для порівняння та співставлення, рішення від 2 грудня
2010 року у справі «Абуєва та інші проти Росії» (Abuyeva та Others v.
Russia), заява № 27065/05, пп. 240–243).
182. Тим не менш, Суд вважає за необхідне наголосити на тому, що Україна має терміново реформувати правову систему, щоб
забезпечити викорінення практики катування осіб, які тримаються під вартою, та забезпечити проведення ефективного розслідування відповідно до статті 3 Конвенції у кожній конкретній справі,
в якій заявляється небезпідставна скарга на жорстоке поводження, та ефективне виправлення на національному рівні будь-яких
недоліків такого розслідування. При цьому державні органи України повинні належним чином врахувати це рішення, відповідні практику Суду та рекомендації, резолюції та рішення Комітету
міністрів.
IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
183. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
A. Шкода

184. Заявник вимагав відшкодування в розмірі 100 000 євро за
психічні та фізичні страждання.
185. Уряд оспорював цю вимогу.
186. Беручи до уваги серйозність і кількість порушень, констатованих у цій справі, і керуючись принципом справедливості в оцінці
розміру відшкодування, Суд присуджує заявникові 40 000 євро на
відшкодування моральної шкоди.
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B. Судові та інші витрати

187. Заявник не висунув вимог відшкодування судових та інших
витрат, тому Суд не присуджує відшкодування таких витрат.
C. Пеня

188. Суд вважає за належне призначити пеню виходячи з розміру граничної позичкової ставки Європейського центрального банку,
до якого має бути додано три відсоткових пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує прийнятними скарги заявника за статтею 3 Конвенції щодо стверджуваного катування працівниками міліції, неефективного розслідування, відсутності адекватної медичної допомоги
та застосування до нього наручників в Дніпропетровській колонії,
а решту скарг у заяві — неприйнятними.
2. Постановляє, що було порушення статті 3 Конвенції у зв’язку
з катуванням заявника працівниками міліції.
3. Постановляє, що було порушення статті 3 Конвенції у зв’язку
з непроведенням органами влади ефективного розслідування за
скаргою заявника на катування.
4. Постановляє, що було порушення статті 3 Конвенції з огляду
на відсутність у період з січня до вересня 2001 року адекватної медичної допомоги у зв’язку з ушкодженням ока заявника.
5. Постановляє, що не було порушення статті 3 Конвенції у зв’язку
зі стверджуваною відсутністю адекватної медичної допомоги під
час тримання заявника під вартою з вересня 2001 року до грудня
2008 року.
6. Постановляє, що мало місце порушення статті 3 Конвенції
у зв’язку із застосуванням до заявника наручників в Дніпропетровській колонії.
7. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції,
держава-відповідач має виплатити заявнику 40 000 (сорок
тисяч) євро відшкодування моральної шкоди разом з будьякими податками, які можуть нараховуватись; ця сума має
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бути конвертована в українські гривні за курсом на день
здійснення платежу;
(b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на цю суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки
Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати та до якої має бути додано три відсоткові пункти.
8. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 15 травня
2012 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту.
К. Вестердік
секретар

Д. Шпільманн
голова
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «ЄРМОЛЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 49218/10)
Рішення
Страсбург
15 листопада 2012 року
ОСТАТОЧНЕ
15 лютого 2013 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2
статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним ви
правленням.

У справі «Єрмоленко проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. К. Юнґвірт,
п. Д. Шпільманн, голова,			
п. М. Віллігер,				
п. Б. М. Зупанчіч,
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пані А. Нуссбергер,
п. П. Лемменс,
п. С. Шевчук
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 16 жовтня 2012 року,
виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Дана справа заснована на заяві (№ 49218/10), поданою проти
України до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав
людини та основоположних свобод (далі — «Конвенція») громадянином України паном Григорієм Миколайовичем Єрмоленко (далі —
«заявник») 10 серпня 2010 року.
2. Заявника представляв п. О. Морозов, адвокат, що практикує
в Сумах, Україна. Уряд України (далі — «Уряд») представляв його
Уповноважений п. М. Кульчицький, Міністерство юстиції України.
3. Заявник стверджував, зокрема, що в ув’язненні він не отримував належної медичної допомоги, і що його утримання під вартою було несумісним зі станом його здоров’я, в порушення статті 3
Конвенції.
4. 10 жовтня 2011 року Уряд було сповіщено про дану заяву. Пані
Г. Юдківська, суддя, обрана від України, не змогла брати участь у цій
справі (Правило 28 Регламенту Суду). Голова Палати прийняв рішення про призначення пана Станіслава Шевчука спеціальним суддею
(Правило 29 §1 (b)).

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився в 1958 році і в даний час утримується
в Сумській виправній колонії № 116.
6. У розглянутий період часу заявник був заступником начальника Сумської районної державної адміністрації. З 2002 року він
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страждає на хронічний лімфолейкоз, і в 2007–2009 роках пройшов
кілька курсів хіміотерапії.
7. 3 червня 2009 року проти заявника було порушено кримінальну справу у зв’язку з корупцією. Того ж дня він був заарештований
і утримувався під вартою протягом восьми днів. За словами заявника, в першу добу утримання під вартою йому не давали води та їжі,
і не надавали жодної медичної допомоги.
8. 22 червня 2009 року Сумська обласна лікарня повідомила адвокату заявника В., що в період між 15 березня 2007 року і 22 червня
2009 року заявник п’ять разів поміщався в лікарню. Він страждав на
хронічний лімфолейкоз, який вважається невиліковною хворобою,
відтак було можливим тільки підтримуюче лікування в спеціалізованому гематологічному відділенні, на додаток до постійного прийому ліків в періоди, коли він не перебував у лікарні.
9. З 28 липня по 13 серпня 2009 року заявник перебував у Сумській обласній клінічній лікарні. Йому був поставлений діагноз
хронічний лімфолейкоз, атеросклеротичний кардіосклероз, гіпертонічна хвороба, хронічний холецистит, хронічний панкреатит і кісти обох нирок.
10. 8 вересня 2009 року заявник отримав третю групу інвалідності (найслабшу) у зв’язку з його станом здоров’я. Відповідно до Інструкції з визначення групи інвалідності, прийнятою Міністерством
охорони здоров’я України 7 квітня 2004 року, яка була чинною на той
час, третя група інвалідності присвоювалась людям з постійними
функціональними розладами організму незначної тяжкості, що помірно обмежують повсякденну діяльність.
11. 23 грудня 2009 року Сумський обласний апеляційний суд
визнав заявника винним у корупції (отриманні 100 тисяч українських гривень (UAH) — на той момент близько 8700 євро (EUR) — в обмін на виділення 2,8 га земельних ділянок) і засудив його до семи
років позбавлення волі з конфіскацією майна і забороною обіймати адміністративні посади. Суд зазначив, що при винесенні вироку
стан здоров’я заявника було взято до уваги. У цьому судовому розгляді заявника представляли адвокати Б. і Д.
12. Того ж дня заявник був поміщений в Сумській СІЗО.
13. Заявник оскаржив це судове рішення. У своїй апеляції адвокат заявника, М., зазначив, що заявник потребує операції на нирках
і страждає на хронічний лімфолейкоз. Адвокат вважав, що ці факти
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могли б служити підставою для звільнення. Він заявив, що для заявника цей вирок рівносильний смертельному вироку.
14. 25 березня 2010 року Верховний Суд України розглянув справу з точки зору фактів і питань права, і залишив вирок у силі, залишивши без явного вирішення питання про стан здоров’я заявника.
Тим не менш, було відзначено, що при винесенні заявнику вироку
нижчий суд правильно оцінив пом’якшувальні обставини. З документів, поданих заявником, не зрозуміло, які конкретні медичні докази були представлені в національних судах.
15. 7 квітня 2010 року заявника було переведено до Сумської
виправної колонії № 116.
16. 17 квітня 2010 року заявника був поміщено до медсанчастини колонії. Йому було поставлений діагноз атеросклеротичний кардіосклероз, хронічний холецистопанкреатит, кісти нирок та хронічний лімфолейкоз (III–IV стадії), і були призначені кардіо- та спазмолітичні препарати.
17. 26 квітня 2010 року заявник був оглянутий гематологом обласної лікарні, який рекомендував йому пройти хіміотерапію.
18. З 22 червня по 7 липня 2010 року заявник проходив лікування в лікарні Темнівської виправної колонії № 100. Йому був поставлений діагноз хронічний лімфолейкоз, атеросклеротичний кардіосклероз, гіпертонічна хвороба, хронічний холецистит, хронічний
панкреатит і ожиріння. Було рекомендовано продовжити лікування
в гематологічному відділенні за місцем відбування покарання. Далі
було зазначено, що в разі необхідності, після повного обстеження у
спеціалізованій клініці, буде розглянуто питання про звільнення
заявника.
19. 23 липня 2010 року начальник Сумського обласного департаменту з питань виконання покарань попросив начальника Департаменту охорони здоров’я Сумської облдержадміністрації організувати обстеження заявника гематологом і хіміотерапевтом Сумської
обласної лікарні. У відповідь йому повідомили, що заявник буде поміщений в гематологічне відділення Сумської обласної лікарні.
20. 26 серпня 2010 року заявника було оглянуто професором Т.
з Інституту гематології та трансфузіології Академії медичних наук
України. Було відзначено, що стан здоров’я заявника почав погіршуватися з початку 2009 року. Він пройшов п’ять курсів хіміотерапії,
які мали позитивний, але тимчасовий ефект. Стан здоров’я заявника
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продовжував погіршуватися. Він відчував слабкість, млявість, болі
в животі, втрату апетиту і втрату ваги. Заявнику було поставлено
діагноз хронічний лімфолейкоз (IV стадія раку), який вимагає проведення імунохіміотерапіі в гематологічному відділенні.
21. Відповідно до інформації, наданої 23 вересня 2010 року Сумською обласної лікарнею, заявник потребував імунохіміотерапіі
в лікарняних умовах на додаток до інших видів лікування, «відсутність яких може призвести до його смерті».
22. 28 жовтня 2010 року лист, аналогічний листу від 23 липня 2010 року, було направлено начальнику департаменту охорони
здоров’я Сумської обласної державної адміністрації. Управлінню
було запропоновано «представити інформацію про те, яким чином заявник може відбувати покарання з урахуванням його стану
здоров’я» і чи можливе його переведення до медичного закладу Департаменту з питань виконання покарань.
23. Глава Сумського обласного департаменту з питань виконання покарань повідомив, що 25 жовтня 2010 року заявника було оглянуто двома гематологами, кардіологом і урологом Сумської обласної
клінічної лікарні. Були зроблені УЗД та ЕКГ, а також аналіз крові. Заявнику був поставлений діагноз хронічний лімфолейкоз (IV стадія
раку), гепатоліеномегалія (збільшення печінки), токсичний синдром, ішемічна хвороба серця, кардіосклероз, гіпертонія, серцева недостатність і кісти обох нирок. Комісія лікарів дійшла висновку, що
заявнику необхідна імунохіміотерапія в Сумській обласній клінічній лікарні і операція з приводу кісти нирок. Переведення заявника
в лікарню Державного департаменту з питань виконання покарань
було визнано неможливим.
24. 16 і 30 листопада 2010 року заявник відмовився від переведення в онкологічне відділення Львівського СІЗО, оскільки воно знаходилося далеко від колонії.
25. У період з 30 листопада по 13 грудня 2010 року заявник пройшов курс хіміотерапії в Сумській обласній клінічній лікарні.
26. У період з 15 по 24 січня 2011року заявник перебував у медсанчастині колонії. Йому було поставлено діагноз гострий отит.
27. Після клопотання дружини заявника про його звільнення,
4 лютого 2011 року Сумська обласна прокуратура направила листи
начальнику Сумської виправної колонії № 116 та начальнику відділу охорони здоров’я Сумської облдержадміністрації з проханням,
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до 10 лютого 2011 року, створити медичну комісію для обстеження
заявника та оцінки його стану здоров’я, щоб вирішити, чи є медичні
підстави для звільнення заявника. Комісії було доручено розглянути наступні питання:
1) На які захворювання страждає заявник? На якій стадії знаходяться ці захворювання?
2) Чи було у заявника діагностовано яке-небудь захворювання,
згадане в списку умов для звільнення (див. пункт 34 нижче)?
28. 8–9 лютого 2011 року заявник пройшов комплексне обстеження в Сумській обласній клінічній лікарні комісією з шести лікарів, яка складалася з двох заступників головного лікаря лікарні,
керівників гематологічного та урологічного відділень та інших фахівців. Заявнику було поставлено діагноз хронічний лімфолейкоз
(IV стадія), ішемія, гіпертонія, великі кісти на обох нирках та інші
захворювання. Комісія дійшла висновку, що у заявника відсутні
проблеми зі здоров’ям, які можуть слугувати підставою для запиту
про звільнення. Зокрема, діагноз заявника не повною мірою збігався
із захворюванням, зазначеним у списку, оскільки у заявника не було анемії, тромбоцитопенії або постійних повторюваних інфекцій.
Згідно зі списком, хронічний лімфолейкоз може служити підставою
для звільнення тільки у випадку таких ускладнень.
29. 6 травня 2011 року заявник був знову оглянутий гематологом. Був проведений повний аналіз крові, біохімічний аналіз крові,
комп’ютерна томографія головного мозку, ультразвукові обстеження різних внутрішніх органів, ЕКГ та інші процедури. 10 травня
2011 року заявник був обстежений медичною комісією, що складалася з десяти лікарів, включаючи заступника головного лікаря Сумської обласної лікарні, заступників керівників різних відділень лікарні
і професорів із Сумського медичного університету. Комісія дійшла
висновку, що жодне з захворювань заявника не є достатньо серйозним, аби бути підставою для його звільнення. Був також зроблений
висновок, що стан здоров’я заявника не змінився, проте результати
його аналізів показали деяке поліпшення.
30. 20 вересня 2011 року заявник був поміщений в хірургічне
відділення лікарні виправної колонії № 85. Йому був поставлений
діагноз однокамерні кісти на обох нирках.
31. Подальша інформація про стан заявника відсутня.
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II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
32. Відповідно до частини 2 статті 84 Кримінального кодексу
України, особа, у якої, після вчинення злочину або після винесення
вироку, виникло важке захворювання, що виключає відбування ним
покарання, може бути звільнена від відбування покарання.
33. Відповідно до частини 5 статті 154 Кримінально-виконавчого кодексу України, у такому разі глава тюремної адміністрації подає запит до суду, додавши до нього висновок спеціальної медичної
комісії з цього питання.
34. Перелік захворювань (далі — «перелік»), які можуть служити підставою для подачі такого запиту, був прийнятий спільною
постановою № 3/6 від 18 січня 2000 року Державного департаменту з питань виконання покарань та Міністерства охорони здоров’я
України. Зокрема, відповідно до пункту 4.2.5 переліку, хронічний
лімфолейкоз, ускладнений анемією, тромбоцитопенією і постійними повторюваними інфекціями, може служити підставою для
звільнення.
35. 3 грудня 1997 року Верховний Суд України вніс поправки в рішення пленарного засідання від 28 вересня 1973 року «Про
практику застосування судами законодавства про звільнення від
відбування покарання засуджених, які захворіли на тяжку хворобу». Верховний Суд дійшов висновку, що ув’язнений має бути звільнений, якщо подальше тримання під вартою загрожує його життю,
і може призвести до серйозного погіршення його здоров’я. Це стосується і ув’язнених, які були серйозно хворі до засудження, але чия
хвороба прогресувала під час відбуття покарання і набула характеристик, зазначених в переліку. Суди мають здійснювати індивідуальний підхід у кожному конкретному випадку і брати до уваги
не тільки медичні висновки, але й серйозність скоєних злочинів,
поведінку засудженого та інші відповідні обставини. Рішення суду
має бути мотивованим і містити докладне обгрунтування всіх висновків, здійснених судом.
36. 13 червня 2000 року Верховний Суд України, у справі X., зазначив, що відповідно до переліку, серйозна хвороба може служити підставою для звільнення тільки тоді, коли вона досягла певної
стадії. У рішенні суду з цього питання має бути зазначено, на які
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саме серйозні захворювання страждає ув’язнений, і чи роблять ці
захворювання неможливим його подальше тримання під вартою.

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
У ЗВ’ЯЗКУ З ВІДСУТНІСТЮ НАЛЕЖНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
І НЕСУМІСНІСТЮ СТАНУ ЗДОРОВ‘Я ЗАЯВНИКА
З ТРИМАННЯМ ПІД ВАРТОЮ
37. Заявник скаржився, відповідно до статті 3 Конвенції, що йому
не було надано необхідної медичної допомоги, і що стан його здоров’я
був несумісним з утриманням під вартою. Стаття 3 зазначає:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».
A. щодо Прийнятності

38. Уряд не надав жодних зауважень щодо прийнятності цих
скарг.
39. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у розумінні статті 35 §3 (а) Конвенції. Крім того, Суд зазначає, що вона не
є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона повинна бути
визнана прийнятною.
B. Щодо суті

1. Аргументи сторін
(a) Заявник
40. Зауваження заявника головним чином обмежуються його
незгодою з вироком. Зокрема, заявник оскаржив оцінку доказів по
його справі національними судами.
41. Заявник, однак, вважає, що його лейкемія перейшла в четверту, термінальну, стадію, тому що його засудження і ув’язнення під
варту були незаконними, і тому що він не отримував належної медичної допомоги та харчування. Зокрема, 26 квітня 2010 року в ньо-
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го було діагностовано III стадію, а 3 серпня 2010 року — IV стадію
лейкемії. Крім того, за словами заявника, в 2010 році йому довелося
самому заплатити за імунохіміотерапію.
(в) Уряд
42. Уряд заявив, що заявник отримував належну медичну допомогу і лікування під час тримання під вартою.
43. Уряд стверджував, що заявник страждав на дані захворювання ще до взяття під варту. Його стан здоров’я погіршився, тому
що лейкемія досягла IV стадії. Це — термінальний стан. Діагноз
був поставлений заявнику ще в 2002 році, і відтоді його стан його
здоров’я погіршувався.
44. Уряд також зазначив, що відповідно до частини 5 статті 116
ДВК, заявник міг клопотати про лікування в цивільних лікарнях за
свій рахунок, проте відсутні жодні докази того, що він це зробив.
45. Уряд також стверджував, що, оскільки заявник отримував
в у’язненні належну медичну допомогу, його утримання під вартою
не може вважатися таким, що суперечить статті 3 Конвенції.
46. Національне законодавство передбачає можливість звільнення від відбування покарання у випадку серйозної хвороби.
8–9 лютого 2011 року заявник був обстежений медичною комісією,
яка встановила, що його діагноз не повністю збігається з переліком
діагнозів, які можуть слугувати підставою для звільнення.
47. Таким чином, Уряд стверджував, що заявник дійсно страждав на серйозне захворювання, проте він отримував належну медичну допомогу, і його хвороба не могла бути підставою для звільнення
за станом здоров’я. Якби такі підстави існували, заявника було б
звільнено.

2. Оцінка Суду
48. Суд неодноразово підкреслював, що відповідно до статті 3 Конвенції держава повинна забезпечити, щоб особа перебувала
під вартою в умовах, сумісних з повагою до людської гідності, щоб
спосіб і метод виконання такої міри не піддавали його стражданням і труднощам, інтенсивність яких перевищує неминучий рівень
страждань, властивих позбавленню волі, і щоб, з урахуванням практичних вимог режиму позбавлення волі, його здоров’я та благополуччя були належним чином гарантовані, серед іншого, шляхом на-
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дання йому необхідної медичної допомоги (див. Kudła v. Poland [GC],
№ 30210/96, §94, ECHR 2000-XI).
49. Однак, стаття 3 Конвенції не може тлумачитися як така,
що встановлює загальне зобов’язання звільняти в’язнів за станом
здоров’я. Розглянувши низку справ, що стосуються утримання під
вартою осіб похилого віку та/або важкохворих, Суд вважає, що стаття 3 може вимагати звільнення затриманого тільки у виняткових випадках, зокрема, у випадках, коли стан його здоров’я є абсолютно несумісним з триманням під вартою (див. Farbtuhs v. Latvia, № 4672/02,
§53, 2 December 2004).
50. У зв’язку з цим,Суд повторює, що для того, щоб підпадати
під дію статті 3, жорстоке поводження має досягти мінімального
рівня жорстокості. Оцінка цього мінімуму відносна: вона залежить
від усіх обставин справи, таких як тривалість поводження, його фізичні та/або психологічні наслідки і, в деяких випадках, стать, вік
і стан здоров’я жертви (див., серед іншого, McGlinchey and Others v.
The United Kingdom, № 50390/99, §45, ECHR 2003-V).
51. При оцінці сумісності стану здоров’я заявника з триманням під вартою слід враховувати три елементи: (а) стан здоров’я
ув’язненого, (б) адекватність медичної допомоги та лікування в місцях позбавлення волі, і (в) доцільність продовження застосування запобіжного заходу у зв’язку зі станом здоров’я заявника (див.
Mouisel v. France, № 67263/01, §§40–42, ECHR 2002-IX).
52. Крім того, Суд надає особливого значення існуванню на
національному рівні процедури, яка передбачає можливість звільнення у разі несумісності здоров’я заявника з триманням під вартою. Така процедура повинна забезпечувати достатні гарантії захисту здоров’я і благополуччя ув’язнених, які узгоджуються з законними вимогами тюремного ув’язнення (див. Mouisel v. France,
вищезгадане, §44).
53. Звертаючись до цієї справи, Суд зазначає, що у заявника було
діагностовано кілька серйозних захворювань, які потребують регулярної медичної допомоги. З 2002 року він страждав на хронічний
лімфолейкоз, і його стан продовжував погіршуватися. Згідно з медичним висновком від 22 червня 2009 року, заявник потребував регулярного підтримуючого лікування в спеціалізованій гематологічній клініці і постійної медичної допомоги. Він також страждав на
інші серйозні захворювання.
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54. Суд зазначає, що в ув’язненні заявника регулярно обстежували тюремні лікарі та фахівці з цивільних лікарень. Він також отримував медичну допомогу.
55. Однак, у квітні 2010 року заявнику був поставлений діагноз
III стадія лейкемії, і йому було рекомендована хіміотерапія. Незважаючи на зроблений 23 вересня 2010 року висновок, що невиконання
цієї програми може призвести до смерті заявника, тільки наприкінці листопада 2010 року, через шість місяців після первісної рекомендації, хіміотерапія була, нарешті, проведена.
56. Крім того, Суд зазначає, що заявнику був поставлений
діагноз кіста нирок, і в жовтні 2010 року йому було рекомендовано
хірургічне втручання. Однак заявник був переведений в хірургічне
відділення тільки через рік, і на даний момент немає жодної інформації про те, що операція була проведена.
57. Враховуючи, що стан здоров’я заявника був серйозним,
і відсутність своєчасної хіміотерапії могла призвести до стрімкого
погіршення здоров’я заявника та смертельного результату, Суд не
може дійти висновку, що заявнику надавалася адекватна медична
допомога в ув’язненні.
58. Суд, однак, підкреслює, що той факт, що органи національної влади не змогли негайно забезпечити проходження заявником
важливих медичних процедур, не означає, що заявник автоматично
мав бути звільнений за станом здоров’я. Суд зазначає, що заявник
не надав конкретних деталей, що стосуються побутових умов його
утримання та поводження з ним, і відсутні жодні докази того, що
він тримався під вартою в умовах, які можна прирівняти до нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження (порівняйте
з Farbtuhs v. Latvia, згадане вище, §§58–60).
59. Суд, тим не менше, вважає, що утримання під вартою саме
по собі неминуче позначається на ув’язнених, які страждають на
серйозні захворювання. Зокрема, Суд враховує той факт, що органи національної влади вважали стан заявника досить серйозним,
щоб підняти на національному рівні питання про сумісність стану
здоров’я заявника з його утриманням під вартою. Хоча, відповідно
до національного законодавства, заявник не мав можливості підняти це питання безпосередньо в національних судах, коли дружина
заявника подала запит від його імені, прокурор віддав розпоряд-
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ження про створення спеціальної медичної комісії для оцінки наявності медичних підстав для звільнення заявника.
60. У зв’язку з цим, Суд повторює, що він не може підміняти
своєю думкою точку зору органів національної влади, особливо,
коли органи національної влади виконали свої зобов’язання щодо
захисту фізичної недоторканності заявника, надавши йому належну медичну допомогу (див. Sakkopoulos v. Greece, № 61828/00, §44,
15 January 2004). Тим не менш, в даному випадку питання не було порушено в національних судах, які, відповідно до національної
практики (див. Пункт 35 вище), повинні були обгрунтовувати свої
рішення не тільки медичними висновками, а й іншими відповідними обставинами. Крім того, медичній комісії було доручено розглянути тільки конкретне питання, а саме чи збігаються проблеми зі
здоров’ям заявника з будь-яким діагнозом з переліку. Оцінка того,
наскільки стан здоров’я заявника, враховуючи його серйозні захворювання, сумісний з утриманням під вартою, не входила в завдання комісії.
61. За таких обставин, суд вважає, що, враховуючи абсолютну заборону катувань, нелюдського та принижуючого гідність поводження, не можна оцінювати сумісність стану здоров’я заявника з триманням під вартою, спираючись виключно на вичерпний
перелік захворювань, без будь-якого розгляду з боку національних
судових органів.
62. На думку Суду, така практика не забезпечує достатніх гарантій захисту здоров’я та благополуччя ув’язнених.
63. Суд вважає, що, враховуючи нездатність своєчасно провести
життєво важливі медичні процедури і неадекватність оцінки сумісності стану здоров’я заявника з його утриманням під вартою, в цій
справі мало місце порушення статті 3 Конвенції.
II. ІНШІ ЗАЯВИ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
64. Заявник скаржився, посилаючись на статтю 2 Конвенції, що
він страждав на рак крові і потребував операції на нирках, однак,
враховуючи, що він не отримував необхідної медичної допомоги
в ув’язненні, національні суди, які засудили його до позбавлення
волі, фактично «засудили його до смерті».
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65. Заявник також скаржився, в рамках статті 3 Конвенції, що
при допитах у відділенні міліції 3–4 червня 2009 року він не отримував ані їжі, ані води, ані необхідних ліків.
66. Заявник також скаржився, посилаючись на статтю 5 §§1, 4 і 5
Конвенції, що його тюремне ув’язнення було незаконним.
67. Заявник, нарешті, скаржився, відповідно до статей 6 §1, 13 і 17
Конвенції, що судовий розгляд його справи та його засудження були
несправедливими, що він невинний, і що суди неправильно оцінили
докази у його справі.
68. Розглянувши доводи заявника у світлі всіх наявних у його
розпорядженні матеріалів, Суд вважає, що в тій мірі, в якій розглянуті питання знаходяться в межах його компетенції, вони не містять
ознак порушення прав і свобод, викладених у Конвенції.
69. Отже, ця скарга має бути визнана неприйнятною як явно необґрунтована, відповідно до статті 35 §§3 (а) і 4 Конвенції.
III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
70. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або Протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
A. Шкода

71. Заявник зажадав виплатити йому такі суми в якості компенсації матеріальної шкоди: 77 000 гривень на юридичні витрати в ході
розслідування і судового розгляду, 16 588 гривень на харчування, 3535
гривень на ліки, 43 645 гривень на харчування і ліки в майбутньому,
21 600 гривень на витрати, пов’язані з відвідинами заявника його родиною, у тому числі майбутніми відвідинами, і 60 512,58 гривень як
відшкодування вартості конфіскованого майна і втраченого доходу.
72. Заявник також вимагав виплатити йому 1 млн гривень
в якості компенсації нематеріальної шкоди.

314



Близько 352 євро.



Близько 10 000 євро.

Єрмоленко проти України

73. Уряд заявив, що між заявленими порушеннями і понесеними
збитками немає жодного причинно-наслідкового зв’язку. Крім того,
заявник вимагав компенсації можливих майбутніх збитків.
74. Суд повторює, що між заявленим збитком і порушенням Конвенції має існувати чіткий причинно-наслідковий зв’язок. У даній
справі встановлення факту порушення статті 3 Конвенції у зв’язку
з відсутністю належної медичної допомоги було викликано відсутністю своєчасної хіміотерапії та операції на нирках, яких потребував заявник. Немає жодних доказів того, що необхідність витрат на
харчування та ліки пов’язана з тим, що органи національної влади
не надали заявнику належної медичної допомоги. Саме так, відсутній жодний зв’язок між встановленим порушенням та витратами,
пов’язаними з візитами членів сім’ї та конфіскацією майна заявника
відповідно до винесеного йому законного вироку.
75. Таким чином, Суд не вбачає жодного причинно-наслідкового зв’язку між встановленим порушенням та заявленим матеріальним збитком, і тому відхиляє цю вимогу. З іншого боку, приймаючи
рішення на справедливій основі, Суд присуджує заявнику 7500 євро
відшкодування моральної шкоди.
B. Судові та інші витрати

76. Заявник також зажадав виплатити йому 77 тисяч гривень як
компенсацію витрат і збитків, понесених у національних судах.
77. Уряд заявив, що ця вимога не пов’язана з поданням заявника
в цьому Суді.
78. Відповідно до прецедентного права Суду, заявник має право
на відшкодування витрат та збитків тільки в тій мірі, в якій було доведено, що вони були фактично понесені, були необхідними і розумними. В даному випадку, беручи до уваги наявні в його розпорядженні документи та вищевказані критерії, Суд відхиляє цю вимогу.
C. Пеня

79. Суд вважає розумним, що пеня має бути заснована на граничній кредитній ставці Європейського Центрального Банку, до якої
слід додати три відсоткові пункти.
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На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скаргу за статтею 3 Конвенції щодо відсутності належної медичної допомоги в місцях позбавлення волі та несумісності стану здоров’я заявника з його утриманням під вартою прийнятними, а решту заяви неприйнятною;
2. Постановляє, що мало місце порушення статті 3 Конвенції;
3. Постановляє:
(a) держава-відповідач має сплатити заявнику, протягом трьох
місяців з дати, коли рішення стане остаточним відповідно
до статті 44 §2 Конвенції, 7500 (сім тисяч п’ятсот) євро, плюс
будь-які податки, які можуть бути нараховані на цю суму,
в якості компенсації нематеріальної шкоди, в перекладі
в національну валюту держави-відповідача за курсом, що
діє на день виплати;
(b) зі спливом зазначених трьох місяців до виплати, на вищевказану суму нараховується пеня у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку в цей період, плюс три відсоткових пункти;
4. Відхиляє решту вимог заявника щодо компенсації.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 15 листопада 2012 року, відповідно до правила 77 §§2 і 3 Регламенту Суду.
К. Вестердік
секретар
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «Салахов та Іслямова ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 28005/08)
Рішення
Страсбург
14 березня 2013 року
ОСТАТОЧНЕ
14 червня 2013 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2
статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним ви
правленням.

У справі «Салахов та Іслямова проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Б. М. Зупанчіч,
п. М. Віллігер, голова,			
пані А. Нуссбергер,			
пані Г. Юдківська,
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п. А. Потоцький,
п. П. Лемменс,
п. А. Пейхал,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 12 лютого 2013 року,
виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа бере свій початок зі скарги (№ 28005/08) проти України, поданою до Суду за ст. 34 Європейської конвенції про захист
прав людини та основоположних свобод («Конвенції») громадянином України — паном Лінаром Ирековичем Салаховим («першим заявником») 8 червня 2008 року. 2 серпня 2008 року перший заявник
помер, і 1 вересня 2008 року його мати, також громадянка України,
пані Алія Фазилівна Іслямова («другий заявник») висловила своє
бажання продовжувати справу за первісною заявою від імені сина
і приєднала свої власні заперечення по справі.
2. Заявники були представлені паном А. Лісовим, практикуючим юристом в Сімферополі. Український уряд («Уряд») востаннє було представлено його Представником — паном Назаром
Кульчицьким.
3. Заявники скаржилися за ст. 2 і ст. 3 Європейської конвенції
про захист прав людини та основоположних свобод («Конвенції») на
те, що негайна й адекватна медична допомога не була доступна першому заявникові, що піддавало небезпеці його життя. Вони також
скаржилися, що влада Держави не забезпечила негайної госпіталізації, як було зазначено Судом за Правилом 39 Регламенту Суду. Після смерті першого заявника його мати звинуватила владу в цьому.
На додаток до вищезазначених скарг вона скаржилася на утримання
її сина в наручниках у лікарні. Більш того, вона скаржилася на те,
що не було проведено ефективне національне розслідування його
смерті. І останнє, другий заявник скаржилася за ст. 3 Конвенції на її
власні страждання у зв’язку з вищезазначеним.
4. 7 вересня 2009 року Голова п’ятої секції вирішив почати процедуру комунікації з Урядом за скаргами за статтями 2 і 3 Конвенції
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щодо першого заявника. Також було вирішено ухвалити про прийнятність та по суті скарги одночасно (ст. 29 §1).
5. 29 травня 2012 року Палата вирішила відповідно до Правила 54
§2 (с) Регламенту Суду про те, що сторонам має бути запропоновано
подавати подальші письмові заперечення щодо прийнятності та по
суті скарги стосовно заяви за ст. 3 Конвенції щодо другого заявника
та виконання Державою попередніх заходів, зазначених Судом.

ФАКТИ
і. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
6. Перший заявник народився в 1981 році і помер 2 серпня
2008 року. Другий заявник народилася в 1955 році і живе в місті Зуя
в Криму.
А. Передісторія справи

7. 30 вересня 2005 року перший заявник був протестований ВІЛпозитивним.
8. 2 лютого 2006 року Центр із запобігання та боротьби зі
СНІДом в Криму («СНІД-центр») проінформував його про результати тесту і запропонував йому зареєструватися для медичного контролю. Проте перший заявник не зробив цього (див. також параграфи 21 і 59 нижче).
В. Кримінальні переслідування
стосовно першого заявника та медичне поводження
з ним в місцях утримання під вартою

9. 20 листопада 2007 року першого заявника було заарештовано
міліцією за підозрою у грабежі мобільного телефону у свого знайомого. За словами другого заявника, її син того ж дня поінформував слідчого про свій ВІЛ статус і висловив стурбованість, що його
здоров’я може погіршитися в місцях тримання під вартою. Імовірно
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ця інформація була проігнорована. За словами Уряду, перший заявник не повідомив про свій ВІЛ-статус.
10. Перший заявник був поміщений в ізолятор тимчасового утримання Бахчисарайського відділу міліції («ІТТ»). Черговий офіцер
обстежив його і доповів про те, що він не мав видимих пошкоджень
і не мав скарг.
11. 23 листопада 2007 року Бахчисарайський районний суд («Бахчисарайський суд») ув’язнив першого заявника в очікуванні суду.
12. 30 листопада 2007 року перший заявник пройшов рентгеноскопію в місцевій поліклініці; ніякої патології легень не було виявлено.
13. 2 грудня 2007 року його доставили з ІТУ до Сімферопольського центру попереднього ув’язнення № 15 («СІЗО»), де він був обстежений терапевтом (лікарем загальної практики), дерматологом,
стоматологом і психіатром. Всі визнали, що він у доброму здоров’ї.
Відповідно до медичних записів перший заявник не мав жодних
скарг, пов’язаних зі здоров’ям і не повідомив про будь-які захворювання. Його зріст і вага були зафіксовані як 180 см і 78 кг відповідно.
14. Перший заявник утримувався в СІЗО з 2 по 28 грудня 2007 року, потім згодом з 10 січня по 10 лютого 2008 року і з 18 лютого по
2 червня 2008 року. У проміжках з 28 грудня 2007 року по 10 січня
2008 року, з 10 по 18 лютого і з 2 по 20 червня 2008 року він утримувався в ІТТ
15. Відповідно до записів його медичних обстежень від 10 січня і 10 та 18 лютого 2008 він був у доброму здоров’ї і не мав жодних
скарг на здоров’я.
16. Відповідно до медичної карти СІЗО, 28, 29 і 30 травня
2008 року перший заявник скаржився на нежить, риніт та ангіну.
Терапевт СІЗО встановив у нього ГРЗ і призначив прийом ліків.
17. Що стосується проміжків між вищезазначеними записами
від 18 лютого і 28 травня 2008 року, то жодних документів не міститься в матеріалах справи. Однак заявники стверджували, що на
початку березня 2008 року стан здоров’я першого заявника різко погіршився. Імовірно він мав постійну температуру 39–40 °С і страждав
від серйозних травних розладів. Відповідно до інформації, наданої
заявниками, адміністрація місць тримання під вартою викликала
швидку допомогу у зв’язку з цим кілька разів. Характер втручання
швидкої допомоги залишився неясним.
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18. 31 травня 2008 року перший заявник був додатково обстежений інфекціоністом СІЗО, який видав довідку про таке. Перший заявник скаржився на високу температуру і втрату ваги за попередні
два місяці. Лікар порекомендував пройти тест на ВІЛ, на що перший
заявник погодився. Тест був призначений на 2 червня 2008 року. Однак він не був проведений через переведення першого заявника із
СІЗО до ІТТ (див. Параграф 14 вище).
19. 2 червня 2008 року після другого переведення з СІЗО до ІТТ
перший заявник поскаржився фельдшеру ІТТ на те, що він відчував
слабкість і мав високу температуру та болі в спині. Фельдшер ввів
йому деякі жарознижуючі засоби.
20. 3 червня 2008 року перший заявник був доставлений до
центральної лікарні, де він був обстежений терапевтом і йому
провели УЗД печінки, жовчного міхура, підшлункової залози, селезінки і нирок. Були проведені також такі тести: рентгеноскопія
грудної клітини, електрокардіограма, обстеження органів травлення і звичайні клінічні аналізи крові та сечі. Терапевт центральної лікарні діагностував у першого заявника виразку, шлунково-кишкова кровотечу, геморой, хронічний бронхіт і запідозрив
інфікування ВІЛ.
21. 4 червня 2008року головний лікар СНІД-центру повідомив
другого заявника у відповідь на її запит від 3 червня 2008 року, що
у її сина був встановлений позитивний результат ВІЛ-тесту 30 вересня 2005 року і що він був повідомлений про результат 2 лютого 2006 року, але не був зареєстрований для спостереження в тому
центрі.
22. 5 червня 2008 року перший заявник був знову доставлений
до центральної лікарні — на цей раз для обстеження інфекціоністом.
Згідно з довідкою, виданою лікарем, перший заявник скаржився йому на страждання від болю в шлунку, виразок в порожнині рота,
висипу на шкірі, кашлю і задишки. Він також скаржився на втрату
близько 10 кг ваги за попередні три місяці. Обстеживши першого заявника, лікар діагностував у нього пневмосцітну пневмонію, кандидоз ротоглотки і стравоходу (молочницю) і виразку. Більше того, він
зробив висновок, що симптоми свідчили про ВІЛ-інфекцію четвертої клінічної стадії. Незважаючи на те, що лікар оцінив стан першого
заявника як «середньої тяжкості» і зазначив, що його стан потребував медичного лікування у зв’язку з вищезазначеними обставинами,
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був винесений загальний висновок про те, що не було необхідності
термінової госпіталізації.
23. Мати першого заявника була повідомлена про діагнози. Вона
придбала прописані ліки, і фельдшер ІТТ ввів їх її синові.
24. 6 червня 2008 року адвокат першого заявника звернувся
до Бахчисарайського суду з клопотанням звільнити його клієнта
у зв’язку з критичним станом його здоров’я. Він зазначав, що перший заявник потребував термінового спеціалізованого медичного
лікування, оскільки він мав ВІЛ інфекцію четвертої клінічної стадії
і супутні кандидоз стравоходу і пневмосцітную пневмонію. Адвокат
стверджував, що перший заявник був на межі смерті і що для того,
щоб врятувати його життя, йому необхідно було бути на волі, щоб
бути в змозі шукати адекватну медичну допомогу. Більш того, адвокат зазначав, що його клієнт мав постійне місце проживання і що він
як не переховувався від слідства, так і жодним чином не перешкоджав йому. До того ж, враховуючи його безнадійний стан здоров’я, він
не представляв небезпеки для суспільства.
25. Бахчисарайський суд відмовив у задоволенні вищезазначеного клопотання (ця постанова не міститься в матеріалах справи
в Суді).
26. 11 червня 2008 року Бахчисарайська районна прокуратура
надала розпорядження місцевому відділу міліції доставити першого заявника в центральну лікарню для другого обстеження з метою
уточнення, чи був його стан здоров’я сумісним з триманням під
вартою.
27. 13 червня 2008 року перший заявник був доставлений в цент
ральну лікарню, де він був знову обстежений інфекціоністом. Лікар
дійшов попереднього висновку про те, що перший заявник страждав
на ВІЛ інфекцію другої клінічної стадії, яка не потребує термінової
госпіталізації. Було рекомендовано подальше обстеження в СНІДцентрі з метою вирішення питання необхідності медичного лікування. Лікар також вжив заходів для проходження першим заявником лабораторних тестів, таких як аналізи крові і сечі, а також тесту
на цукор і рентгеноскопію грудної клітини.
28. 16 червня 2008 року заявники попросили Суд вказати українському уряду відповідно до Правила 39 Регламенту Суду про
те, що перший заявник повинен бути негайно госпіталізований і забезпечений медичною допомогою, враховуючи серйозне погіршен-
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ня його здоров’я і передбачувану відсутність адекватної медичної
допомоги.
29. 17 червня 2008 року Голова п’ятої секції вирішив задовольнити цей запит і вказати Уряду — відповідачу згідно з Правилом 39 Регламенту Суду про те, щоб перший заявник «повинен бути негайно
переведений в лікарню або інший медичний заклад, де він [міг би]
отримати адекватне лікування його стану здоров’я до подальшого
повідомлення ». Того ж дня (вівторок, робочий день) було відправлено факсом повідомлення Уряду, що повідомляє про його рішення.
30. 18 червня 2008 року адвокат першого заявника ще раз звернувся до Бахчисарайського суду з клопотанням звільнити його
клієнта. Він повторив, що життя першого заявника було в небезпеці.
Адвокат також послався на вищевказане рішення Суду щодо застосування Правила 39 Регламенту Суду у справі першого заявника.
31. Того ж дня, 18 червня 2008 року після другого запиту Бахчисарайським відділом міліції щодо необхідності госпіталізації першого заявника, головний лікар інфекційного відділення центральної лікарні встановив, що перший заявник не потребував термінової
госпіталізації.
32. Як результат, Бахчисарайський суд відмовив у задоволенні клопотання першого заявника про звільнення, поданого раніше
в той день.
33. 18 червня 2008 року другий заявник поскаржилася головному лікарю центральної лікарні про передбачуване ненадання персоналом лікарні її синові адекватної медичної допомоги всупереч заявам, які вона робила в цьому відношенні 4 і 5 червня, а також двічі
13 червня 2008 року. Вона наполягала на тому, що його життя було
в небезпеці. За словами другого заявника, її син ніколи не піддавався повному медичному обстеженню. Вона вважала, що лікарі уникали його лікування, тому що він був, по-перше, ВІЛ-позитивним,
а по-друге, заарештованим.
34. 20 червня 2008 року першого заявника доставили до СНІДцентру, де були встановлені наступні діагнози, що класифіковані
як попередні: ВІЛ-інфекція четвертої клінічної стадії, системний
кандидоз ротоглотки і стравоходу, постійна висока температура
з вираженим синдромом інтоксикації, втрата маси тіла більше 15%
та себорейний дерматит волосистої частини голови. Лікарі СНІДцентру зробили висновок про необхідність проведення додаткового
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обстеження з метою уточнення діагнозів, а також про необхідність
стаціонарного лікування.
35. Того ж дня він був переправлений до центральної лікарні, де
був поміщений в палату під охороною міліції. За словами другого заявника, її син постійно тримався в наручниках, прикутий до ліжка.
Вона подала Суду дві його фотографії, зроблені 25 червня 2008 року.
На них був знятий перший заявник з прикутою лівою рукою в наручниках до ліжка лікарні. Відповідно до листа першого заступника міністра охорони здоров’я Представнику Уряду від 23 жовтня
2009 року (див. також параграф 79 нижче), в якому робилося посилання на медичну картку першого заявника в центральній лікарні
20 червня 2008 року він прибув туди в кайданках. Однак в медичній
картці не було зафіксовано, чи залишався він у кайданках упродовж
його лікування в лікарні.
36. У якийсь момент 20 червня 2008 року перший заявник написав «пояснення» міліції, відповідно до яких він не повідомляв ані
адміністрації СІЗО, ані адміністрації ІТТ про свою ВІЛ-інфекцію «зі
зрозумілих причин». Після того, як його мати повідомила їх про те,
що він може мати цей діагноз, 5 і 13 червня 2008 року він пройшов
медичні обстеження в центральній лікарні, результатом чого стало
призначення медикаментозного лікування. Пізніше фельдшер провів йому це лікування в ІТТ. Перший заявник стверджував, що він
не має скарг на персонал ІТТ. Однак, за словами другого заявника, її
син написав вищевказане пояснення під тиском.
37. 24 червня 2008 року перший заявник написав друге пояснення, в якому він стверджував, що він почав почувати себе
недобре під час його тримання під вартою (на наявній копії дата нерозбірлива). Він зазначив, що шукав обстеження терапевтом
у зв’язку з його постійною високою температурою, а також болем
у нирках, печінці і кишковими коліками. Замість цього до нього був
відісланий фельдшер, який лише дав йому жарознижуючий засіб.
Оскільки йому краще не стало, в якийсь момент між 22 і 25 травня
2008 року фельдшер почав вводити йому ін’єкції цефтріаксону (антибіотик). Однак, висока температура і біль у спині, не припинилися. Як результат, 29 травня 2008 року він був поміщений в лікарню
СІЗО без будь-яких змін у його лікуванні. Після його переведення
в ІТТ 4 червня 2008 року він почав приймати деякі інші ліки, які
були придбані його матір’ю.
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38. 24 червня 2008 року адвокат першого заявника знову звернувся з клопотанням про звільнення його клієнта, посилаючись на
серйозність його стану і на той факт, що прокурор не заперечував
проти його звільнення.
39. Цього ж дня прокурор Бахчисарая звернувся до судді Бахчисарайського суду, в провадженні якого перебувала кримінальна
справа першого заявника, перенести слухання справи, призначене
на 3 липня 2008 року, на більш ранню дату, враховуючи «критичний
стан» першого заявника, а також необхідність для нього пройти лікування в сімферопольській лікарні № 7, яка спеціалізувалася на
лікуванні СНІДу («лікарня № 7»). Прокурор відзначив необхідність
невідкладного розгляду клопотання про звільнення.
40. На невизначену дату (можливо, 4 липня 2008 року — див. параграф 47 нижче) Бахчисарайський суд відмовив у задоволенні вищевказаного клопотання про звільнення першого заявника.
41. 26 червня 2008 року головний лікар центральної лікарні відповів на скаргу другого заявника про передбачуване ненадання її
синові необхідної медичної допомоги. Він зазначив, що існуючі
медичні записи були недостатніми для оцінювання розвитку його
захворювання з часом. Запити про медичну допомогу, адресовані
лікарні, були ситуативного характеру, і допомога належним чином
надавалася.
42. Того ж дня першого заявника перевезли з центральної лікарні до лікарні № 7.
43. Відповідно до виписки з його медичної картки під час
перебування в лікарні № 7 його діагнози містили й ті, які були
встановлені в СНІД-центрі 20 червня 2001 року (див. параграф 34
вище), а також наступні: пневмосцітну пневмонію, анемію другого ступеня, важкий імунодефіцит (показник CD4 дорівнював
48 клітин/мм³) і енцефаліт невідомого походження. Більш того,
як супутні захворювання були зазначені токсичний гепатит, гепа
Тест підрахунку CD4-кліток є імунологічною оцінкою, що використовується
для прийняття рішення про те, коли розпочинати антиретровірусну терапію. Відповідно до настанови ВОЗ 2006 року антиретровірусна терапія має бути застосована,
коли підрахунок CD4 був ≤ 200 кліток/мм³. Переглянуте видання настанови 2010 року
збільшило цей поріг до ≤ 350 кліток/мм³ (антиретровірусну терапію має бути призначено незалежно від наявності або відсутності клінічних симптомів. Інформацію взято
з сайту: http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241599764_eng.pdf
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толієнальний синдром, поверхневий гастрит і дуоденогастральний
рефлюкс.
44. Згідно з листом першого заступника Міністра охорони
здоров’я Представнику Уряду від 23 жовтня 2009 року (див. також
параграф 67 нижче), який, у свою чергу, посилався на інформацію від
керівництва лікарні № 7, перший заявник був пристебнутий кайданками під час його знаходження в лікарні № 7 з 26 червня по 28 липня
2008 року. В той же час, у вищевказаному листі було зазначено, що
немає даних про те, що вони застосовувалися до нього постійно.
45. 2 липня 2008 року начальник ІТТ розглянув скаргу другого
заявника на передбачуване ненадання її синові необхідної медичної допомоги і виніс рішення, в якому відмовив розпочати кримінальне розслідування у цій справі. Він зазначив, що перший заявник приховав від адміністрації факт своєї ВІЛ-інфекції. У будь-якому випадку він отримав адекватну медичну допомогу в період його
утримання в ІТТ.
46. Цього ж дня головний лікар лікарні № 7 написав Бахчисарайському відділу міліції про те, що перший заявник потребує тривалого медичного лікування та необмеженої свободи рухів, а також,
що будь-яке переривання його лікування може призвести до різкого
погіршення його здоров’я.
47. 4 липня 2008 року Бахчисарайський суд визнав першого заявника винним у шахрайстві (замість звинувачення в здирстві, висунутого прокуратурою — див. параграф 9 вище) і засудив його до
штрафу в 850 гривень (еквівалент 115 євро на той час). У рішенні зазначалося, що до моменту, коли рішення набуде чинності, перший
заявник повинен залишатися під вартою.
48. 10 липня 2008 року до першого заявнику почали застосовувати антиретровірусну терапію в лікарні № 7. Відповідно до даних,
наданих Міністерством охорони здоров’я в його листі Представнику
Уряду від 23 жовтня 2009 року, перший заявник відмовився — очевидним чином в одному випадку — приймати прописані ліки.
49. Того ж дня, 10 липня 2008 року, другий заявник запросила
у глави Бахчисарайського відділу міліції дозволити їй відвідувати
свого сина і доглядати за ним у лікарні, враховуючи його критичний
стан. Вона також скаржилася прокурору Бахчисарайської прокуратури на тривале тримання першого заявника в наручниках і просила
припинити це.
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50. 15 липня 2008 року глава Бахчисарайського відділу міліції
відповів другому заявнику, що її син в будь-якому випадку незабаром буде звільнений, як тільки рішення суду від 4 липня 2008 року
вступить в законну силу.
51. 18 липня адвокат першого заявника також просив про припинення тримання в кайданках, відзначаючи, що було вже зрозуміло, що його клієнт був на межі смерті. Тим не менш, він залишався під вартою двох працівників міліції в палаті з вікнами,
перекритими гратами, і пристебнутим кайданками до його ліжка.
Такі заходи безпеки були не тільки невиправданими, але і нелюдськими. Більш того, адвокат стверджував, що, як дізналася другий
заявник, деякі працівники міліції, які охороняють її сина, глузливо
запропонували йому встановити кабель в палаті і пристебнути його
кайданками до цього кабелю, так щоб його рухи були б «практично
необмеженими».
С. Медичне лікування першого заявника
після його звільнення з місць утримання
під вартою і його смерть

52. 18 липня 2008 року міліція зняла заходи безпеки щодо першого заявника (очевидно на підставі того, що судове рішення від
4 липня набуло законної сили), і другий заявник забрала його додому. Вона написала записку адміністрації лікарні № 7, стверджуючи,
що вона забирала свого сина додому «за сімейними обставинами».
53. Проте наступного дня першого заявника було знову госпіталізовано до лікарні № 7 у зв’язку з погіршенням його здоров’я.
54. 1 серпня 2008 року другий заявник забрала його знову додому, написавши записку адміністрації лікарні, схожу на ту, яку вона
написала 18 липня 2008 року.
55. 2 серпня 2008 перший заявник помер.

Розслідування смерті першого заявника
56. Після смерті її сина другий заявник скаржилася до органів
прокуратури на передбачувану відмову в своєчасній та адекватній
медичній допомозі, доступній йому під вартою, що, на її думку, призвело до його смерті.
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57. 20 січня 2009 року прокурор Бахчисарайської прокуратури
повідомив її про те, що рішення начальника ІТТ від 2 липня 2008 року (див. параграф 45 вище) було скасовано і розслідування обставин
медичної допомоги, наданої першому заявникові, було відновлено.
58. 17 лютого 2009 року Міністерство охорони здоров’я заснувало комісію для розслідування цього питання.
59. 20 березня 2009 року комісія видала офіційний звіт розслідування, в якому містився звіт про те, що лікарі центральної лікарні
не несуть відповідальності за смерть першого заявника. Вона зазначила, що, незважаючи на те, що СНІД-центр повідомив його про ВІЛпозитивний статус і пояснив йому необхідність медичного контролю вже 2 лютого 2006 року, перший заявник не висловив бажання
провести медичне обстеження або встати на облік для контролю.
Як результат, антиретровірусна терапія не була розпочата в належний час, таким чином, ускладнюючи розвиток захворювання. Комісія надала такі отримані дані:
«1. Надання медичної допомоги особам, яких тримають під вартою, є обов’язком медичних працівників міліції.
2. Фахівці центральної лікарні не проводять медичних консультацій або обстежень особам, яких тримають під вартою, без запрошення зробити це з боку персоналу [місць тримання під вартою].
3. [Перший заявник] скористався обстеженнями, консультаціями фахівців, лабораторними тестами та лікуванням в центральній
лікарні повністю і відповідно до затверджених стандартів.
4. Погіршення [його] здоров’я та ускладнення пов’язані із затримкою в його зверненні за медичною допомогою після проходження тесту на ВІЛ з позитивним результатом, а також тяжкості основного захворювання, яке викликало незворотний процес в [його]
організмі».
60. 23 березня 2009 року другий заявник знову поскаржилася
прокурору Бахчисарая. Вона послалася, зокрема, на передбачуваний невиправданий висновок інфекціоніста від 13 червня 2008 року,
відповідно до якого її син не потребував термінової госпіталізації
на той час (див. параграф 27 вище).
61. 31 березня 2009 року прокурор Бахчисарая відмовився
порушити кримінальну справу стосовно міліції або працівників
центральної лікарні, визнавши скарги другого заявника необґрунтованими.
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62. 3 квітня 2009 року прокурор Бахчисарая скасував рішення
від 31 березня 2009 року, оскільки необхідно було провести подальше розслідування, яке повинно було включати такі заходи: допит
другого заявника, працівників ІТТ та причетних лікарів центральної лікарні.
63. 4 травня 2009 року другий заявник була допитана прокурором. Вона стверджувала, що здоров’я її сина стало різко погіршуватися в березні 2008 року, і, що він не отримав своєчасну і адекватну
медичну допомогу. За її словами, адміністрація місць тримання під
вартою всього лише викликала швидку допомогу кілька разів. Вона
наполягала на накладенні арешту — виїмці і дослідженні всієї медичної документації щодо її сина — з ІТУ, СІЗО, центральної лікарні
та лікарні № 7 — з метою оцінки його медичних потреб і фактичному реагуванні на них з листопада 2007 року.
64. 25 травня 2009 року прокурор Бахчисарая відмовив у порушенні кримінальної справи стосовно міліції або працівників центральної лікарні через відсутність складу злочину в їхніх діях. Він
грунтувався, зокрема, на висновках комісії Міністерства охорони
здоров’я (див. параграф 59 вище), а також твердженнях працівників
міліції та лікарів.
65. 18 серпня 2009 року Бахчисарайський суд залишив у силі
це рішення. Він зазначив, що перший заявник сам не скаржився на
міліцію або медичних працівників. Більше того, очевидно, як тільки
органи влади дізналася про його ВІЛ-статус, вони надали йому адекватну медичну допомогу.
66. 13 жовтня 2009 року Апеляційний суд Автономної Республіки Крим («Кримський апеляційний суд») скасував постанову від
18 серпня 2009 року і задовольнив апеляцію. Він розкритикував
розслідування, зокрема, за те, що воно не приділило уваги стану
здоров’я першого заявника та медичній допомозі, якщо вона мала
місце, наданої йому під вартою з 20 листопада 2007 року до початку
червня 2008 року. Більше того, апеляційний суд зазначив, що оспорювану постанову було винесено судом першої інстанції за відсутності другого заявника та без будь-якого підтвердження, що вона
була належним чином повідомлена про слухання. Він повернув
справу до Бахчисарайського суду.
67. 23 жовтня 2009 року перший заступник міністра охорони
здоров’я відправив лист Представнику Уряду у відповідь на запит
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останнього після комунікації скарги Уряду Судом (див. також параграфи 35, 44 і 48 вище). Він містив такі висновки:
«1. Причини погіршення здоров’я [першого заявника] і ускладнень
у розвитку [його] захворювання були такі: пізнє звернення [першого заявника] в [СНІД-центр] за спеціальною медичною допомогою
(з 2005 року), серйозність основного захворювання (СНІД) і нерегулярність проведення антиретровірусної терапії в його відношенні
(були відмови [з його боку] приймати ліки).
2. Смерть [першого заявника] не пов’язана з наданою йому медичною допомогою або умовами в медичних установах, де він утримувався. Вона була викликана тяжкістю основного захворювання, яке
викликало незворотний процес в [його] організмі».

68. 17 грудня 2009 року Бахчисарайський суд скасував рішення
від 25 травня 2009 року (див. параграф 64 вище) і повернув справу
прокурору Бахчисарая для додаткового розслідування.
69. 19 серпня 2010 року прокурор Бахчисарая розпорядився провести судово-медичне дослідження з метою відповіді на наступні
питання:
1) Чи встановив терапевт центральної лікарні правильні
діагнози щодо першого заявника 3 червня 2008 року (деталі
див. у параграфі 20 вище)?
2) Чи були діагнози, встановлені інфекціоністом 5 червня
2008 року (деталі див. у параграфі 22 вище), а також його висновок про те, що перший заявник не потребував термінової
госпіталізації, правильними?
3) Враховуючи діагнози, встановлені 5 червня 2008 року, чи
дійсно перший заявник не потребував термінової госпіталізації і міг утримуватися під вартою в ІТТ та СІЗО?
4) Чи призначили лікарі центральної лікарні правильне медичне лікування першому заявникові?
5) Чи діяли лікарі центральної лікарні правильно, призначаючи лабораторні тести для першого заявника (аналіз крові
і сечі, тест на цукор і рентген грудної клітини) тільки 13 черв
ня, а не 3 або 5 червня 2008 року?
6) 18 червня 2008 року після повторного запиту Бахчисарайського відділу міліції про необхідність госпіталізації першого
заявника завідувач інфекційним відділенням центральної
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лікарні видав довідку, в якій стверджувалося, що перший
заявник не потребував термінової госпіталізації. Чи правильно оцінив лікар серйозність стану першого заявника?
Чи було його ув’язнення правильним?
7) Чи було правомірним з боку медичного персоналу лікарні
№ 7 виписати першого заявника 18 липня 2008 року за умови, що запит його матері про його виписку не містив жодної
вказівки про те, що її було попереджено про можливі негативні наслідки?
8) Чи відповідали дії медичного персоналу законодавству?
Чи існував причинний зв’язок між діями міліції та медичного персоналу і смертю першого заявника?
70. 26 листопада 2010 Кримське республіканське бюро судовомедичних досліджень завершило свій експертний висновок.
71. Посилаючись на відсутність медичної документації щодо обстеження першого заявника 3 червня 2008 року, воно визнало «надзвичайно складним» відповісти на питання № 1.
72. Що стосується питань № 2 і № 3, то експерти зробили ви
сновок, що діагнози, встановлені інфекціоністом 5 червня 2008 року,
не ґрунтувалися на ретельному обстеженні першого заявника і не
відображали серйозність його стану, зокрема жар і гемодинамічні параметри. Експерти встановили, що визначення лікаря про те,
що термінова госпіталізація першого заявника не була необхідною
5 червня 2008 року, не відповідала встановленим діагнозом. Вони відзначили, що у нього діагностували, зокрема, пневмосцітную
пневмонію, яка сама по собі виправдовувала його термінову госпіталізацію для стаціонарного медичного лікування. Прописане лікарем лікування першого заявника антибактеріальними і протигрибковими препаратами було визнано правильним (очевидно, це була
відповідь на питання № 4, яке не було вказане).
73. У відповідь на питання № 5 експерти визнали рішення лікаря
від 13 червня 2008 року щодо необхідності подальших лабораторних
досліджень таким, що відповідає застосовним медичним стандартам. Вони відзначили, що такі лабораторні тести були вже проведені
4 червня 2008 року (з документів справи видно, що правильною датою було 3 червня 2008 року — див. параграф 20 вище), але вони потребували подальшої перевірки.
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74. Експертна комісія відповіла на питання № 6, що під час його
обстеження 18 червня 2008 року перший заявник потребував термінової госпіталізації та стаціонарного медичного лікування.
75. Що стосується питань № 7 та № 8, то експерти відзначили,
що вони не були компетентні давати правову оцінку діям лікарів.
Враховуючи відсутність звіту про розтин трупа, комісія визнала неможливим визначити причину смерті першого заявника або встановити, чи існував причинний зв’язок між часом його госпіталізації
для спеціалізованого лікування і його смертю.
76. 27 грудня 2010 року Бахчисарайська прокуратура порушила
кримінальну справу у зв’язку з невиконанням лікарями центральної лікарні своїх професійних обов’язків. Це рішення ґрунтувалося головним чином на даних, отриманих експертною комісією, від
26 листопада 2010 року. У ньому стверджувалося, зокрема, таке:
«Прокурорське розслідування зібрало достатньо доказів невідповідного виконання професійних обов’язків медичними працівниками
в результаті недбалості. Пізня госпіталізація і, відповідно, пізніше
надання медичної допомоги [першому заявникові] істотно сприяли
погіршенню його здоров’я, що потягло за собою тяжкі наслідки для
нього». У матеріалах справи не містяться відомості щодо будь-яких
подальших подій в цьому розслідуванні або його результатах.
77. 29 квітня 2011 року прокурор Бахчисарая виніс рішення про
відмову в порушенні кримінальної справи стосовно працівників ІТТ
або СІЗО у зв’язку з медичною допомогою, наданою першому заявникові. Посилаючись на медичні записи від 20 листопада і 2 грудня
2007 року, 10 січня, 10 і 18 лютого та 28 травня 2008 року, а також
більш пізню медичну документацію, прокурор не побачив нічого
кримінального в діях адміністрації місць тримання під вартою.
78. 9 серпня 2011 року Бахчисарайський суд підтримав це рішення, відмовивши у задоволенні скарги другого заявника в цьому відношенні.
79. 22 вересня 2011 року Кримський апеляційний суд скасував
постанову суду першої інстанції та повернув справу назад для нового розгляду.
80. 16 листопада 2011 року Бахчисарайський суд знову відмовив
у задоволенні скарги другого заявника.
81. Однак 13 березня 2012 року він переглянув свою позицію,
очевидно, після повторної скарги другого заявника. Бахчисарай-
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ський суд скасував постанову прокурора від 29 квітня 2011 року
та повернув справу на додаткове розслідування. Він зазначив, що
розпочате розслідування тільки непрямо стосувалося персоналу
ІТТ і зовсім не стосувалося адміністрації СІЗО або медичних працівників. Більш того, персонал СІЗО, чиїм обов’язком було відповідати на скарги першого заявника, навіть не був ідентифікований.
Бахчисарайський суд також угледів відсутність даних у матеріалах
справи стосовно будь-якого ведення обліку скарг першого заявника
на здоров’я або таких, що свідчать про відсутність таких скарг під
час тримання під вартою.
82. Суд не був повідомлений про будь-які подальші події.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
83. Порядок медико-санітарного забезпечення осіб, які утримуються в слідчих ізоляторах та установах виконання покарання,
затверджений Наказом № 3/6 від 18 січня 2000 року Державним департаментом з питань виконання покарань, передбачає, що медична допомога ВІЛ-інфікованим особам повинна бути надана на тих
же підставах, що і будь — кому іншому (пункт 4.3.4). Порядок також
містить рекомендації, які встановлюють, що доступне, інформативне і підтримуюче консультування повинно бути доступним перед
і після тесту на ВІЛ (додаток 28 до пункту 4.3.4).
84. Відповідні положення Наказу № 186/607 від 15 листопада
2005 року Міністерства охорони здоров’я та Державного департаменту з питань виконання покарань «Про організацію антиретровірусної терапії хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, які утримуються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах» узагальнені у справі
Yakovenko v. Ukraine (№ 15825/06, §§49–52, 25 October 2007).
85. Стаття 18 Закону «Про попереднє ув’язнення» (1993) викладає правила, які регулюють використання заходів безпеки, включаючи використання наручників. Працівники місця попереднього
ув’язнення мають право використовувати заходи фізичного впливу
та спеціальні засоби, в тому числі прийоми рукопашного бою, наручники і кийки для припинення фізичного опору, насильницьких дій,
безчинства і подолання протидії законним вимогам адміністрації
місця попереднього ув’язнення, якщо інші засоби не забезпечили
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виконання покладених на неї зобов’язань. Вид заходів безпеки, а також час і спосіб її використання залежить від конкретних обставин
справи і особи затриманого.
86. Стаття 140 §1 Кримінального кодексу передбачає покарання
за неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що призвело до тяжких наслідків для хворого, «позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю»
на строк до п’яти років або виправними роботами на строк до двох
років , або обмеженням або позбавленням волі на той самий строк.
III. ВІДПОВІДНі МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ
87. Відповідні витяги з третьої Загальної доповіді [CPT/Inf (93) 12]
Європейського Комітету з попередження тортур і нелюдського або
принижуючого гідність поводження чи покарання (ЄКПТ) встановлюють наступне:
«А. Доступ до лікаря
...
35. Медична служба в місцях позбавлення волі повинна бути здатна забезпечувати, принаймні, регулярні амбулаторні консультації
та невідкладну медичну допомогу (на додаток вони також часто
можуть мати приміщення лікарняного типу з ліжками). ... Крім того, лікарям, що працюють в місцях позбавлення волі, повинна бути
надана можливість залучати фахівців. ...
Амбулаторне лікування повинно здійснюватися, у разі необхідності,
під наглядом з боку медичного персоналу; у багатьох випадках для
забезпечення додаткового лікування недостатньо звернень, здійснених особою, позбавленою волі.
36. Повинен бути забезпечений прямий доступ до добре оснащеної
госпітальної службі або в цивільній лікарні, або в медичному закладі
за місцем утримання. ...
37. Всякий раз, коли виникає необхідність госпіталізації або обстеження фахівцями лікарні осіб, які утримуються під вартою, їх слід
перевозити так швидко і таким способом, як цього вимагає стан їхнього здоров’я.
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b. Рівноцінне медичне обслуговування
38. Медична служба місць утримання під вартою, повинна забезпечувати лікування та догляд, а також відповідну дієту, фізіотерапевтичне лікування, реабілітацію або будь-яке інше необхідне спеціальне лікування, на умовах, порівняних з тими, якими користуються
пацієнти поза таких установ. Також повинна відповідно передбачатися забезпеченість медичним персоналом, персоналом з догляду
та технічними фахівцями, службовими приміщеннями, спорудами
та обладнанням.
Необхідний відповідний контроль за постачанням і розподілом
ліків, а виготовлення ліків слід завжди доручати кваліфікованому
персоналу (фармацевту/медичній сестрі тощо).
39. Медична карта повинна заповнюватися на кожного пацієнта,
містити діагностичну інформацію, а також поточні записи про зміни
стану пацієнта і про будь-які спеціальні обстеження, яким він піддавався. У разі переведення пацієнта до іншої установи, карта повинна
бути спрямована лікарям тієї установи, куди надходить особа, позбавлена волі.
Крім того, медичний персонал кожної бригади повинен вести щоденні записи в журналі, в якому міститься інформація щодо окремих
інцидентів, які мають відношення до пацієнтів. Такі записи корисні
тим, що вони дають загальне уявлення про ситуацію в організації
охорони здоров’я в даному тюремному закладі і в той же час висвітлюють проблеми, які можуть виникнути.
40. Передумовою успішного функціонування медичної служби служить можливість для лікарів та персоналу з догляду регулярно зустрічатися і створювати робочі групи під керівництвом старшого лікаря, який очолює службу».

88. Керівництво Всесвітньої торгової організації («ВТО») з антиретровірусної терапії для ВІЛ інфекції у дорослих та підлітків можна
подивитися в рішенні по справі Kozhokar v. Russia, № 33099/08, §§77–
79, рішення від 16 грудня 2010 року.
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ПРАВО
I. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТЕЙ 2 І 3 КОНВЕНЦІЇ
ЩОДО ПЕРШОГО ЗАЯВНИКА
89. Обидва, перший заявник за життя і другий заявник, підтримуючи скаргу свого сина і приєднуючись до справи від свого імені
після його смерті, скаржилися, що Держава не змогла захистити його
здоров’я, фізичний добробут і життя в порушення ст. 2 і ст. 3 Конвенції. Другий заявник надалі скаржилася за ст. 3 Конвенції з приводу
тримання її сина в лікарні в кайданках. І останнє, вона скаржилася,
що національне розслідування його смерті було неефективним.
90. Статті 2 і 3 Конвенції, на які заявники посилалися, у відповідній частині свідчать:
Стаття 2
«1. Право кожного на життя охороняється законом».

Стаття 3
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».
А. щодо Прийнятності

1. Статус жертви
91. Суд спочатку зазначає, що другий заявник може стверджувати, що вона є жертвою в розумінні ст. 34 Конвенції щодо порушень,
заявленим її покійним сином і нею від його імені за ст. 2 і 3 Конвенції (див. Renolde v. France, № 5608/05, §69, рішення від 16 жовтня
2008 року).

2. Вичерпання засобів національного захисту
щодо наданої першому заявникові медичної допомоги
та його смерті
92. Уряд стверджував, що вищезазначені скарги були передчасними. Зокрема, він відзначив, що кримінальне розслідування
(розпочате 27 грудня 2010 року) щодо медичної допомоги, наданої
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першому заявникові лікарями центральної лікарні, ще не завершено.
Уряд також зауважив, що на дату його заперечень другий заявник не
оскаржив рішення прокурора м. Бахчисарая від 29 квітня 2011 року,
яким було відмовлено в порушенні кримінальної справи стосовно
працівників ІТТ та СІЗО у зв’язку з медичним обслуговуванням, наданим першому заявникові під час його тримання під вартою в цих
установах.
93. Другий заявник стверджував, що після того, як національна
влада відхилила численні запити її сина про звільнення і спеціалізоване медичне лікування, які він направляв у спробі врятувати
своє життя, не залишилося жодних ефективних засобів національного захисту для вичерпання після його смерті. Далі вона висловила точку зору, що в будь-якому випадку національне розслідування
обставин смерті першого заявника було повільним і неефективним.
Тому другий заявник вважає безглуздим чекати його завершення.
94. Що стосується правила вичерпання засобів національного
захисту, Суд робить наголос на тому, що воно повинно застосовуватися з деякою мірою гнучкості та без надмірного формалізму. В ряді
випадків Суд вже вирішував, що це правило не є ані абсолютним, ані
здатним бути застосовним за умовчанням; з метою перевірки його
дотримання важливо враховувати обставини кожної справи (див.
Akdivar and Others v. Turkey [GC], рішення від 16 вересня 1996 року, §69,
Reports of Judgments and Decisions 1996-VI, and Aksoy v. Turkey, рішення від 18 грудня 1996, §§53–54, Reports 1996-VI). Суд дивиться, зокрема, чи зробив заявник все, що розумно могло передбачатися для
того, щоб вичерпати наявні засоби національного захисту (див. Merit
v. Ukraine, № 66561/01, §58, рішення від 30 березня 2004 року).
95. Суд зазначає, що заперечення Уряду у цій справі порушують
питання, які тісно пов’язані з питанням ефективності національного розслідування смерті першого заявника. Беручи до уваги скаргу
другого заявника про заявлену неефективність розглянутого розслідування, Суд зазвичай об’єднує ці заперечення по суті вищезазначеної скарги (див., наприклад, Matushevskyy and Matushevska v. Ukraine,
№ 59461/08, §66, 23 червня 2011 року). Однак певні обставини даної
справи вимагають іншого підходу.
96. Слід зазначити, що, оцінюючи ефективність засобу національного захисту для скарги за ст. 2 та ст. 3 Конвенції щодо недостатньої турботи про заявника, який страждає на хвороби, перебуваючи
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під вартою, Суд вважає, що вирішальним питанням є те, чи може це
засіб надати пряму і своєчасну допомогу. Такий засіб в принципі може бути одночасно превентивним і компенсуючим за своєю природою. Там, де заявник вже вдавався до одного з доступних відповідних засобів, вважаючи його найбільш відповідним засобом дії в його
або її конкретної ситуації, заявник в такому випадку не повинен був
докоряти за те, що він не скористався іншим альтернативним засобом (див., mutatis mutandis, Melnik v. Ukraine, № 722286/01, §§68 і 70,
рішення від 28 березня 2006 року).
97. Суд зазначає, що сторони перебувають в суперечці з приводу
того факту, коли власті дізналися про ВІЛ статус першого заявника. Суд розгляне це окреме питання пізніше, коли буде оцінювати
справу по суті. Для того щоб встановити, чи було дотримано правило вичерпання засобів національного захисту, Суду достатньо зазначити численні запити про звільнення з міркувань здоров’я, які
подавав перший заявник в червні 2008 року до суду, який розглядав
його кримінальну справу. Ті запити, на думку Суду, чітко висловлювали побоювання першого заявника за своє життя (див. і порівняйте
з Dybeku v. Albania, № 41153/06, §28, 18 грудня 2007 року, і Makharadze
and Sikharulidze v. Georgia, № 35254/07, §54, рішення від 22 листопада
2011 року).
98. Іншими словами, в самий потрібний час, коли перший заявник був ще живий і міг особисто забезпечувати своє благополуччя,
він робив все розумне, принаймні, з початку червня 2008 року і далі,
щоб попередити відповідні органи про свою прогресуючу ВІЛ інфекцію та супутні захворювання, у пошуках превентивних заходів
щодо виправлення становища, викладеного у цій скарзі. За таких обставин було б абсолютно недоречним з точки зору ст. 35 §1 Конвенції
дорікати другого заявника за те, що вона ретроспективно не переслідувала ніяких компенсаційних засобів правового захисту, домагаючись завершення кримінального розслідування і відшкодування
збитку за нездатність Держави захистити здоров’я та життя її сина
(див. Makharadze v. Geoargia, згадуване вище, §55).
99. Тому Суд вважає, що перший заявник достатньою мірою скористався превентивним засобом національної правового захисту
для того, щоб вимоги вичерпання були дотримані.
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100. Відповідно, Суд відхиляє це заперечення Уряду без об’єд
нання його по суті скарги в частині ефективності національного розслідування медичної допомоги першому заявникові і його смерті.

3. Вичерпання національних засобів захисту
щодо тримання першого заявника в лікарні в кайданках
101. Уряд стверджував, що заявники могли, але не поскаржилися
про тримання першого заявника в кайданках до органів прокуратури або суди. Тому Уряд висловив думку, що вони не можуть розглядатися як такі, що вичерпали доступні національні засоби правового
захисту, перш ніж подавати цю скаргу до Суду, як це передбачено
ст. 35 §1 Конвенції.
102. Другий заявник не погодилася.
103. Суд зазначає, що з матеріалів справи можна побачити, що
другий заявник дійсно скаржилася на те, що її син міститься в кайданках, главі Бахчисарайського відділу міліції та прокурору м. Бахчисарая (див. параграф 49 вище). Адвокат першого заявника також
порушив це питання перед органами національної влади (див. параграф 51 вище). Однак, ці скарги не призвели до результатів.
104. Тому Суд доходить висновку, що заявники вжили достатніх
заходів на національному рівні, щоб представити цю скаргу на розгляд національної влади (див. Sylenok and Tekhnoservis-Plus v. Ukraine,
№ 20988/02, §76, рішення від 9 грудня 2010 року). Більше того, схоже, що тримання першого заявника в лікарні в кайданках є практикою, з якою офіційно миряться або яку допускають керівники
конвойної служби (див., в подібній ситуації, Okhrimenko v. Ukraine,
№ 53896/07, §94, рішення від 15 жовтня 2009 року і, як приклад протилежного, Tsygoniy v. Ukraine, № 19213/04, §51, рішення від 24 листопада 2011 року).
105. Відповідно, Суд також відмовляє в цьому запереченні
Уряду.

4. Інші питання прийнятності скарги
106. Суд вважає, що вищевказані скарги (див. параграф 89 вище)
не є явно необґрунтованими в розумінні ст. 35 §3 (а) Конвенції. Суд
далі зазначає, що вони не є неприйнятними за будь-яких інших підстав. Таким чином, вони повинні бути визнані як прийнятні.
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В. щодо суті

1. Сфера питань для розгляду
107. Суд зазначає, що у попередніх справах, де йшлося про
смерть в місцях тримання під вартою і родичі покійного скаржилися
на брак або невідповідність медичної допомоги, що передує смерті,
на підставі обох ст. 2 і 3 Конвенції, він досліджував цю скаргу, головним чином, з точки зору ст. 2 (див. Tarariyeva v. Russia, № 4353/03,
§68, ECHR 2006-XV (витяги) і Kats and Others v. Ukraine, № 29971/04,
§131, рішення від 18 грудня 2008 року).
108. У справах, де заявники посилалися на обидва вищезгадані
положення щодо передбачуваної невідповідної медичної допомоги,
доступної для них в місцях утримання під вартою, але де не було
факту смерті, Суд дослідив скаргу за ст. 3 Конвенції (див., наприклад, AB v. Russia, № 1439/06, §114, рішення від 14 жовтня 2010 року).
109. Однак ця справа відрізняється від вищезазначених ситуацій. Суд зазначає, що перший заявник помер за 2 тижні після спеціалізованого лікування в цивільній лікарні.
110. Суд зазначає, що скарги заявників, які вони висунули з посиланням на обидві ст. 2 і 3 Конвенції, мають відношення до кількох
конкретних питань, а саме:
a) чи була відповідна медична допомога доступна першому заявникові під час його утримання в ІТТ та СІЗО;
b) чи надали йому лікарі центральної лікарні медичну допомогу, чи була вона негайною і чи належним чином відповідала
його стану здоров’я, який погіршувався;
c) чи досягло тримання першого заявника в кайданках у лікарні рівня нелюдського або принижуючого гідність поводження;
d) чи можуть органи влади розглядатися як такі, що виконали
своє зобов’язання щодо захисту життя першого заявника; і
e) чи мало місце ефективне національне розслідування обставин його смерті.
111. З огляду на складність питань, які мають бути розглянуті,
Суд вважає, що він повинен оцінити кожен з них окремо: перші три
згадані — в контексті ст. 3 Конвенції; і, враховуючи цей передбачуваний причинно-наслідковий зв’язок і сприяючий характер для смерті
першого заявника, також оцінити їх спільно при розгляді скарг за
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ст. 2 Конвенції (див. Bekirski v. Bulgaria, № 71420/01, §124, рішення від
2 вересня 2010 року).

2. Медична допомога в місцях утримання під вартою
(a) Заяви сторін
112. Перший заявник скаржився, що адміністрація ІТТ та СІЗО
не відреагувала своєчасно і належним чином на погіршення його
здоров’я в період тримання під вартою. Він стверджував, що з початку березня 2008 року його стан здоров’я різко погіршився. А саме,
він імовірно мав постійну високу температуру 39–40 °С і не міг їсти
через серйозні розлади травлення. Замість того, щоб переконатися,
що він отримував повноцінні медичні обстеження і допомогу, адміністрація місць тримання під вартою імовірно обмежилася кількаразовим викликом швидкої допомоги.
113. Посилаючись на спеціальний медичний контроль осіб
з ВІЛ інфекцією, другий заявник стверджувала, що установи охорони здоров’я, виконавчі органи та Департамент з питань виконання
покарань повинні були знати про позитивний ВІЛ статус її сина.
Крім того, вона зазначила, що він поінформував слідчого про його
стан здоров’я негайно після його затримання міліцією 20 листопада
2007 року.
114. Другий заявник робила наголос на тому, що під час тримання під вартою в листопаді 2007 року у її сина було гарне здоров’я.
Насправді його ВІЛ позитивний статус сам по собі не проявлявся як такий, що мав на той час якісь негативні наслідки для його
здоров’я в подальшому. Відповідно, факт того, що перший заявник
не зареєструвався для медичного контролю в СНІД-центрі, не може
розглядатися як такий, що звільняє владу, яка утримувала його під
вартою, від обов’язку забезпечити йому медичну допомогу, як тільки цього потребував перший заявник в зв’язку з погіршенням стану
здоров’я в березні 2008 року.
115. Уряд заперечив вищезазначені доводи. Він зазначив, що перший заявник ніколи сам не прагнув стати на медичний контроль і не
шукав ніякої допомоги щодо його ВІЛ інфекції, коли він був на волі.
Більш того, під час його утримання під вартою він приховав свій ВІЛ
статус від влади. Медичний персонал місць утримання під вартою,
таким чином, не може бути звинувачений за незастосування послі-
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довної стратегії щодо поводження з першим заявником, зважаючи
на його ВІЛ інфекцію, оскільки йому не було відомо про це.
b) Оцінка Суду
116. Суд вказує на спір між сторонами з приводу того, коли саме
адміністрація місць тримання під вартою, в яких перший заявник
утримувався, дізналася про його ВІЛ статус. Відповідно, Суд почне
своє дослідження скарги заявників щодо передбачуваного браку
своєчасної та відповідної медичної допомоги, доступної першому
заявнику в тих місцях тримання під вартою, шляхом встановлення
цього факту, що відноситься до даного питання.
(i) Встановлення фактів
117. За відсутності тверджень першого заявника або будь-якої
вказівки на протилежне, Суд вважає встановленим той факт, що перший заявник сам дізнався про свій ВІЛ позитивний статус у лютому
2006 року (див. параграфи 8, 21 і 59 вище).
118. Також загальною точкою зору сторін є те, що він не звертався в зв’язку з цим за будь-якою медичною допомогою до його затримання.
119. Як надалі погоджено обома сторонами, перший заявник
відчував себе добре під час його приміщення під варту 20 листопада
2007 року.
120. Виникає питання, чи поінформував він після цього адміністрацію ІТТ та/або СІЗО про його ВІЛ позитивний статус і коли
він це зробив.
121. За твердженням другого заявника, її син негайно поінформував слідчого про свій стан. Однак Суд зазначає, що це твердження не підтверджується будь-якими доказами. Навпаки, складається враження, що це спростовується власною письмовою заявою від
20 червня 2008 року, в якій він визнав, що він приховав свій ВІЛ статус від влади «зі зрозумілих причин» (див. параграф 36 вище).
122. Суд також не бачить ніякої вказівки в матеріалах справи
на те, що влада могла отримати цю інформацію з будь-якого іншого
джерела, як, наприклад, від другого заявника, яка, мабуть, сама не
знала про стан її сина до початку червня 2008 року (див. параграф 21
вище і для порівняння прецедентного права, див. Kats and Others v.
Ukraine, згадане вище, §§тридцять третій 106).
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123. Більше того, Суд не випускає з виду записи медичних обстежень першого заявника від 31 травня та 3 червня 2008 року, з яких
можна зробити висновок про те, що перший заявник, як не дивно,
промовчав про його ВІЛ статус навіть перед лікарями, які його обстежували.
124. Нарешті, враховуючи вимоги конфіденційності, притаманні медичному контролю осіб з ВІЛ-позитивним статусом, Суд відхиляє доводи другого заявника, що влада повинна була знати, що її син
є ВІЛ-позитивним тільки тому, що СНІД-центр раніше продіагностував його як такого.
125. В цілому, Суд схильний погодитися з викладом подій Уряду,
згідно з якими перший заявник не відкрив свого ВІЛ статусу владі.
Тому Суд визнає, що влада дізналася про його ВІЛ інфекцію тільки
5 червня 2008 року, коли у нього була діагностована ця інфекція після обстеження в центральній лікарні (див. параграф 22 вище).
(ii) Дослідження скарги
126. Суд наголошує, що ст. 3 Конвенції покладає обов’язок на
Державу забезпечувати, враховуючи практичні вимоги ув’язнення,
щоб здоров’я і благополуччя ув’язненого були адекватно гарантовані, в тому числі шляхом забезпечення йому необхідної медичної допомоги (див. Kudła v. Poland [GC], № 30210/96, §§93–94, ECHR
2000-XI).
127. Для того, щоб встановити, чи отримував заявник необхідну
медичну допомогу під час утримання під вартою, важливо визначити, чи забезпечили його органи влади Держави мінімальним обсягом медичного спостереження для своєчасного діагностування та
лікування його захворювання (див. Popov v. Russia, № 26853/04 , §211,
13 липня 2006 року і Mechenko v. Russia, № 35421/05, §102, рішення від
7 лютого 2008 року).
128. Іншими словами, Суд повинен визначити, чи потребував
заявник під час його тримання під вартою регулярної медичної допомоги, чи він був її позбавлений, як він заявляв, і якщо так, то чи
досягло це рівня нелюдського або принижуючого гідність поводження в порушення ст . 3 Конвенції (див. Farbtuhs v. Latvia, № 4672/02,
§53, рішення від 2 грудня 2004 року і Sarban v. Moldova, № 3456/05,
§78, рішення від 4 жовтня 2005 року).
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129. Одним з важливих чинників для такої оцінки є різке погіршення стану здоров’я особи в місцях утримання під вартою, яке
неминуче ставить під сумнів відповідність доступної там медичної допомоги (див. Farbtuhs v. Latvia, вказане вище, §57 і Khudobin v.
Russia, № 5969/00, §84, ECHR 2006-XII (витяги).
130. У встановленні обсягу медичного спостереження, необхідного і наданого в кожному окремому випадку, Суд має взяти до уваги
медичні документи, подані сторонами (див. Popov v. Russia, вказане
вище, там же).
131. Суд повторює у зв’язку з цим, що розподіл тягаря доведення
в дійсності пов’язаний зі специфікою обставин, характером зроблених заяв і правом Конвенції, поставленого під загрозу (основоположне прецедентне право див. Nachova v. Bulgaria [GC], №№ 43577/98
і 43579/98, §147, ECHR 2005-VII; та застосування цього принципу
в контексті скарг щодо невідповідності медичної допомоги в місцях
утримання під вартою см. Štrucl and Others v. Slovenia, №№ 5903/10,
6003/10 і 6544/10, §65, рішення від 20 жовтня 2011 року).
132. Суд зазначає, що інформація про умови утримання під вартою, включаючи питання медичної допомоги, знаходиться в межах
компетенції органів національної влади. У зв’язку з цим, відповідно,
заявники можуть зазнавати труднощів при отриманні доказів для
обгрунтування скарги (див. Vladimir Vasilyev v. Russia, № 28370/05,
§66, рішення від 10 січня 2012 року). Те, чого варто очікувати від заявників у таких справах — це подати, принаймні, детальний виклад
фактів, на які вони скаржаться (див. Visloguzov v. Ukraine, № 32362/02,
§45, рішення від 20 травня 2010 року). Тягар доведення тоді переходить Уряду для надання пояснень та супровідної документації.
133. Таким чином, докладна медична картка, зміст якої свідчить
про постійне медичне спостереження та адекватну медичну допомогу, може спростувати точку зору заявника щодо медичної допомоги,
що була в його розпорядженні (див. Pitalev v. Russia, № 34393/03, §55,
рішення від 30 липня 2009 року). Навпаки, неподання Урядом відповідних медичних документів ставить під сумнів доступність відповідних медичних спостережень і допомогу заявнику під вартою
(див. mutatis mutandis, Petukhov v. Ukraine, № 43374/02, §96, рішення
від 21 жовтня 2010 року).
134. Повертаючись до даної справи, Суд зазначає, що заявники
надали досить конкретні заяви щодо погіршення здоров’я першого
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заявника з березня 2008 року. Окрім того, вони стверджували, що
медичне реагування з боку медичних працівників місць утримання
під вартою обмежувалося спорадичними викликами швидкої допомоги (див. параграфи 17 і 112 вище).
135. Вірним є те, що вони не подали жодних документальних доказів на підтримку своїх заяв. У той же час Суд покладає надії на
зусилля другого заявника зібрати такі докази. В цьому відношенні
в ході національного розслідування смерті сина, вона шукала доступ
і намагалася дослідити його повну медичну картку з місць тримання
під вартою. Цей запит ніколи не був задоволений, і ця документація
не стала доступною для другого заявника або національних органів
прокуратури (див. параграфи 63 і 81 вище).
136. Відповідно, надання вищезазначеної медичної картки, з деталізуючою інформацією щодо дійсних медичних потреб першого
заявника під час перебування під вартою та медичного реагування
на них, була обов’язком Уряду.
137. Однак Суд зазначає, що йому не був поданий Урядом жоден
медичний документ щодо тримання першого заявника під вартою
в період між лютим і травнем 2008 року.
138. За таких обставин Суд вважає за можливе дійти висновку,
виходячи з ненадання Урядом копій будь-яких відповідних медичних документів про те, що перший заявник не отримав відповідної
медичної допомоги у зв’язку з його станом здоров’я, що погіршувався, в ІТТ та СІЗО, навіть допускаючи те , що він приховав свій ВІЛ
статус від влади (див. mutatis mutandis, Mechenkov v. Russia, вказане
вище, §110).
139. Відповідно, в цьому відношенні було порушення ст. 3 Конвенції.

3. Медична допомога в центральній лікарні
(a) Доводи заявників
140. Другий заявник стверджувала, що навіть після того, як її
сина було направлено на обстеження до центральної лікарні (цивільний заклад охорони здоров’я), її лікарі невиправдано зволікали
з госпіталізацією та спеціалізованим лікуванням, і це необоротно
підірвало його перспективу на одужання.
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141. Уряд не погодився. Посилаючись на справу Okhrimenko v.
Ukraine (вказане вище, §71), він стверджував, що Суд не може оцінювати відповідність медичної допомоги, наданої цивільними лікарями.
(b) Оцінка Суду
142. Суд зазначає, що розглянута лікарня є публічною інституцією. Дії та бездіяльність її медичного персоналу, таким чином, здатні спричинити відповідальність Держави-відповідача за
Конвенцією (див. Glass v. The United Kingdom, № 61827/00, §71, ECHR
2004-II).
143. У будь-якому випадку це не є вирішальним, оскільки в той
час перший заявник перебував під вартою і, таким чином, під повним контролем влади, яка була зобов’язана враховувати його стан
здоров’я і надавати йому відповідну медичну допомогу.
144. Суд погоджується з Урядом, що це не його завдання оцінювати медичну допомогу, надану цивільними лікарями.
145. У той же час він відзначає, що органи національні влади самі
визнали, що медична допомога, надана першому заявникові лікарями центральної лікарні у червні 2008 року, не може розглядатися як
своєчасна і адекватна. Зокрема, Кримське бюро судово-медичної експертизи стверджувало у своєму висновку від 26 листопада 2010 року, що, принаймні, по двох випадках 5 і 18 червня 2008 року лікарі
центральної лікарні недооцінили серйозність стану першого заявника та відмовили йому в терміновій госпіталізації, якої він потребував (див. параграфи 69, 70–72 і 74 вище і прецедентне право для
порівняння див. Geppa v. Russia, № 8532/06, §82, 3 лютого 2011 року).
146. У Суду немає причин ставити під сумнів ці результати.
147. Тому він доходить висновку, що було порушення ст. 3 Конвенції також щодо цього окремого аспекту.

4. Утримання в кайданках у лікарні
(a) Аргументи сторін
148. Другий заявник скаржилася, що її син був цілодобово безпідставно прикутий кайданками до ліжка в лікарні, що підсилило
його страждання.
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149. Уряд стверджував з посиланням на лист Міністерства охорони здоров’я від 23 жовтня 2009 року (див. параграф 44 вище), що
перший заявник утримувався в кайданках тільки у випадках його
конвоювання за межі лікарняної палати і під час будь-яких візитів
до нього. Тому він вважав, що цей захід безпеки був розумно застосований.
(b) Оцінка Суду
150. Суд зазначає, що заяви другого заявника щодо тримання її
сина в кайданках під час його лікування в центральній лікарні з 20 по
26 червня 2008 року підтверджується наданими нею фотографіями
(див. параграф 35 вище).
151. Що стосується його знаходження в лікарні № 7 з 26 червня
по 18 липня 2008 року, то з листа Міністерства охорони здоров’я від
23 жовтня 2009 року, щозгадане Урядом, видається, що, відповідно
до настанови лікарні, перший заявник теж перебував в кайданках
протягом цього періоду. На думку Суду, це означає, що його тримали
в кайданках, якщо не весь час, то його більшу частину, а не на нерегулярній основі, як це інтерпретував Уряд.
152. Далі Суд зазначає, що хоча начальник бахчисарайської
міліції — якому другий заявник скаржилася на утримання її сина
в кайданках — відхилив її скаргу від 15 липня 2008 року, посилаючись на швидке звільнення першого заявника, він не заперечував
в принципі, що тримання в наручниках було застосоване (див. параграф 50 вище).
153. В цілому, Суд вважає достатньо встановленим наявними
доказами те, що перший заявник піддавався тривалому триманню
в кайданках у лікарні з 20 червня по 18 липня.
154. Він зазначає, що тримання в кайданках зазвичай не породжує питань щодо ст. 3 Конвенції там, де цей захід був застосований
у зв’язку з правомірним триманням під вартою і не тягне за собою
використання сили чи публічне демонстрування, що перевищують
те, що розумно вважається необхідним. У цьому відношенні важливо враховувати, наприклад, небезпеку втечі особи або заподіяння травм або шкоди (див. Raninen v. Finland, рішення від 16 грудня
1997 року, §56, Reports 1997-VII і Henaf v. France, № 65436/01, §§50–53,
ECHR 2003-XI).
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155. У цій справі немає вказівки на те, що перший заявник колинебудь поводив себе агресивно або намагався втекти. Більше того,
сторони не сперечаються з приводу того, що його постійно охороняли працівники міліції під час знаходження в лікарні. Крім того,
він страждав на сильну імунодепресію, що була викликана його ВІЛ
статусом, так і на низку супутніх захворювань (див. параграф 43 вище). Не було потреби в жодних спеціальних медичних знаннях, щоб
зрозуміти, наскільки він був слабким і хворим. У цьому відношенні,
підтримуючи кримінальне обвинувачення проти першого заявника,
прокурор визнавав 24 червня 2008 року, що той був в «критичному
стані здоров’я» (див. параграф 39 вище). Тим не менш, міліція все ще
вважала за необхідне тримати його в кайданках у лікарні. Тримання
в кайданках тривало навіть після того, як головний лікар лікарні № 7
вказав Бахчисарайському відділу міліції 2 липня 2008 року на те, що
перший заявник був серйозно хворий і потребував необмеженості
його рухів. Загалом, перший заявник залишався ув’язненим в кайданки в лікарні двадцять вісім днів.
156. Суд вважає, що таке звернення не може бути виправдане
міркуваннями безпеки і, враховуючи поганий стан здоров’я першого заявника, повинно розглядатися як нелюдське і принижуюче гідність (див. Tarariyeva v. Russia, вказане вище, §§110 і 111).
157. Таким чином, в цьому відношенні також мало місце порушення ст. 3 Конвенції.

5. Зобов’язання Держави захищати життя першого заявника
(a) Доводи другого заявника
158. Другий заявник відстоювала думку, що її син міг би одужати і залишитися в живих, якщо б влада забезпечила його належним
медичним доглядом в потрібний час. Вона зазначила, що в той час
як ВІЛ/СНІД залишалися невиліковними, були способи поліпшити
життя людей з цим захворюванням. На її думку, її син був позбавлений будь-якої такої можливості завдяки тому факту, що він був затриманий і тому був абсолютно залежним від влади, яка, на її думку,
проявила цілковите нехтування до його життя.
159. На додаток до її доводів щодо браку своєчасної та відповідної медичної допомоги, доступної першому заявнику під вартою,
другий заявник також послалася на його тривале утримання під
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вартою після проголошення судового рішення за цією справою від
4 липня 2008 року, навіть незважаючи на те, що йому не було призначено покарання у вигляді позбавлення волі. Вона вважала, що одним цим заходом влада поставила її сина в ситуацію, яка загрожує
життю.
160. Другий заявник підкреслила, що вона не скаржилася на незаконність утримання її сина під вартою з позиції ст. 5 Конвенції,
але вона посилалася на це як на аргумент підтримки її заяви про те,
що влада не змогла захистити життя її сина.
161. Далі вона зазначила, що поведінка першого заявника перед
його приміщенням під варту в грудні 2007 року не мало відношення
до фатального результату його захворювання в серпні 2008 року, так
як він почував себе добре, коли залишався на волі і не вимагав ніякого спеціального медичного лікування на тій стадії. Саме під час утримання під вартою його здоров’я різко погіршився, але залишалося
без лікування, що призвело до його смерті.
(b) Доводи Уряду
162. Уряд відмовився від будь-якої відповідальності на стороні
Держави-відповідача за смерть першого заявника. Вони поставили
це в провину його власної поведінки. По-перше, Уряд помітило, що
перший заявник сам не звертався за медичною допомогою протягом
більше двох років перед його приміщенням під варту. По-друге, воно акцентувало увагу на тому, що він приховав свій ВІЛ-позитивний
статус від влади під час його утримання під вартою.
163. Повторюючи висновки комісії Міністерства охорони здо
ров’я від 20 березня 2009 року, Уряд пояснив погіршення здоров’я
першого заявника та наступні ускладнення його пізнім заявою про
медичної допомоги після того, як був протестований ВІЛ-позитивним, а також серйозністю основного захворювання (див. Параграф 59 вище).
(c) Оцінка Суду
164. Суд акцентує увагу на тому, що предмет і мета Конвенції
як інструменту захисту окремих людей вимагають, щоб ст. 2 була
інтерпретована і застосована так, щоб зробити її гарантії практичними та ефективними (див. McCann and Others v. The United Kingdom,
27 вересня 1995 року, §§146–147, серія А, № 324).
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165. Для того щоб виникло позитивне зобов’язання Держави за
ст. 2 Конвенції, має бути встановлене те, що владі було відомо або їй
варто було б знати на той час про існування реального і безпосереднього ризику для життя певного індивіда і що вона не змогла вжити заходів в межах її повноважень, від яких, розумно розцінених,
можна було б очікувати запобігання цього ризику (див. Osman v. the
United Kingdom, 28 жовтня 1998 року, §116, Reports 1998-VIII).
166. Повертаючись до обставин цієї справи, Суд зазначає, що
перший заявник помер через два тижні після його звільнення з місць
утримання під вартою і через один день після його добровільної виписки з цивільної лікарні, чому передувало спеціальне стаціонарне
лікування протягом приблизно півтора місяця (див. параграфи 42,
52 і 55 вище). Суд також зазначає, що смерть була викликана його ВІЛ
інфекцією, придбаної, принаймні, за два роки до його приміщення
під варту, якщо не раніше, про що він не сказав владі (див. параграфи 7 і 125 вище).
167. Завданням Суду не є виносити рішення про питання, що
лежать виключно у сфері експертизи медичних фахівців, і встановлювати, чи було захворювання першого заявника виліковним і, відповідно, чи можна було уникнути його смерті (див. Mutatis mutandis,
Kozhokar v. Russia, вказане вище, §108). Натомість, для того щоб визначити, чи була ст. 2 Конвенції дотримана, Суд сконцентрує свою
увагу на визначенні того, чи зробили органи національної влади все,
що могло від них розумно очікуватися за наявних обставин, щоб захистити життя першого заявника.
168. Враховуючи, що перший заявник не відкрив свого ВІЛ-позитивного статусу, Суд вважає, що влада дізналася про це, як тільки діагноз був клінічно встановлений — тобто, 5 червня 2008 року
(див. параграф 125 вище).
169. Що стосується раннього погіршення його здоров’я в місцях
тримання під вартою і браку негайної і відповідної медичної допомоги, доступної йому там, у відношенні якої Суд угледів порушення
ст. 3 Конвенції (див. параграфи 126–139 вище), Суд вважає, що він не
може досліджувати ці питання з позиції ст. 2 також з наступних причин. По-перше, не схоже, що на цій стадії здоров’я першого заявника
погіршилося настільки, щоб воно могло бути розглянуте як таке, що
загрожує життю, і, по-друге, адміністрація місць тримання під вартою не знала про його ВІЛ статус і про властиві ризики.
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170. В той же час, Суд зазначає, що 5 червня 2008 року лікарі цент
ральної лікарні діагностували у першого заявника ВІЛ інфекцію на
четвертій клінічній стадії з кількома супутніми захворюваннями,
такими як пневмосцітная пневмонія, кандидоз ротоглотки та стравоходу, а також виразку (див. параграф 22 вище). Як було пізніше
встановлено судово-медичними експертами, сам по собі діагноз
пневмосцітної пневмонії давав право на термінову госпіталізацію
першого заявника (див. параграф 72 вище).
171. Таким чином, з 5 червня 2008 року і в подальшому було два
ключових фактори для настання позитивного зобов’язання Держави
за ст. 2 Конвенції: по-перше, серйозність стану здоров’я першого заявника і, по-друге, знання влади про це.
172. Як би там не було, серйозність його стану була недооцінена і, як результат, його госпіталізація — вже терміново необхідна
5 червня 2008 року, якщо не раніше — була відкладена до 20 червня
2008 року (див. параграфи 145–146 вище).
173. Суд уже знайшов порушення ст. 3 Конвенції у відношенні
цього (див. параграф 147 вище). Далі він зазначає, що відповідно до
його прецедентного права нездійснення контролю стану затриманого з боку влади або незабезпечення затриманого медичною допомогою в ситуації, яка загрожує життю, може призвести до порушення ст. 2 (див. Douglas-Williams v. The United Kingdom (ріш.), № 56413/00,
8 січня 2002 року і, як більш раннього, Alimuçaj v. Albania, № 20134/05,
§130, рішення від 7 лютого 2012 року).
174. Відповідно, він теж візьме до уваги вищезазначену бездіяльність при складанні своїх висновків за ст. 2 Конвенції.
175. Наступним Суд зазначає, що бахчисарайський суд, який
проводив судовий розгляд справи першого заявника, закрив очі на
крайню тяжкість його стану, незважаючи на те, що це було визнано навіть прокуратурою. Відповідно, 24 червня 2008 року прокурор
поінформував суд, що [у нього — прим. перекладача] не було заперечень проти звільнення першого заявника, і зазначив, що було необхідно задовольнити клопотання про його звільнення негайно через
його «критичний стан». Однак, перший заявник продовжував бути
позбавленим волі, перебуваючи в лікарні № 7, навіть після проголошення судового рішення від 4 липня 2008 року, яким було призначено тільки штраф, а не позбавлення волі. Він був звільнений тільки
18 липня 2008 року (див. параграфи 47 і 52 вище).
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176. Повинні бути розглянуті три окремих елемента щодо сумісності здоров’я заявника з його тривалим утриманням під вартою:
(а) медичний стан затриманого, (b) відповідність медичної допомоги та поводження, наданих під вартою, і (с) доцільність збереження заходів тримання під вартою з огляду на стан здоров’я заявника
(див. Mouisel v. France, № 67263/01, §§40–42, ECHR 2002-IX; Melnik v.
Ukraine, вказане вище, §94; і Riviere v. France, № 33834/03, §63, 11 липня 2006 року).
177. Суд зазначає, що стан здоров’я першого заявника ставав
все більшою причиною стурбованості і несумісності з триманням
під вартою (див. і порівняйте Dzieciak v. Poland, № 77766/01, §§100–
101, рішення від 9 грудня 2008 року, в якому Суд дослідив, зокрема, питання про тривале утримання під вартою заявника з позиції
зобов’язання Держави захищати його життя). Більше того, перший
заявник не становив жодної небезпеки для суспільства, і його утримання під вартою, схоже, було не тільки «недоцільним», а й особливо
жорстоким за цих обставин (див., як приклад протилежного, Ceku v.
Germany (ріш.) , № 41559/06, рішення від 13 березня 2007 року).
178. Суд не втрачає з виду той факт, що на той час, про який
йдеться, перший заявник утримувався не в камері місця тримання
під вартою, а в цивільній лікарні, де він проходив спеціальне стаціонарне лікування.
179. Ззовні може здатися, що це може стати противагою вищезазначеним міркуванням проти його тримання під вартою. Однак
Суд вважає, що це не так, враховуючи, зокрема, що тривале тримання першого заявника в кайданках у лікарні, за даних обставин
становить нелюдське або принижуюче гідність поводження з ним
(див. параграфи 150–157 вище).
180. Врешті-решт, навіть якщо б кількох з вищезазначених недоліків самих було б недостатньо для визнання неналежного виконання Державою свого позитивного зобов’язання захищати здоров’я
і життя першого заявника, Суд вважає, що їхнє співіснування і сукупний ефект більший ніж достатньо в цьому відношенні.
181. Чи могли або чи не могли зусилля влади запобігти фатальному результату у цій справі, не є вирішальним для цього висновку.
Що важливо для Суду — так це те, чи зробили вони все розумно можливе за цих обставин, сумлінно і своєчасно, щоб спробувати вряту-
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вати життя першому заявнику (див., mutatis mutandis, Makharadze and
Sikharuladze v. Geaorgia, вказане вище, §74).
182. Суд вважає, що це не той випадок, враховуючи, зокрема, той
факт, що перший заявник відмовлявся від термінової госпіталізації, якої він потребував, впродовж двох тижнів і що він залишався
під вартою без будь-якого виправдання, будучи в критичному стані
здоров’я, а також те, що він піддавався всупереч рекомендаціям лікарів тривалому утриманню в кайданках, що далі загострювало його стан здоров’я.
183. З цього випливає, що мало місце порушення ст. 2 Конвенції
внаслідок нездатності Держави-відповідача захистити життя першого заявника.

6. Національне розслідування щодо медичного поводження
та смерті першого заявника
(b) Аргументи сторін
184. Другий заявник відстоював, що не було проведено ефективного національног розслідування смерті її сина. Вона зазначила, зокрема, що органи влади, які проводили розслідування, ніколи
не досліджували повну медичну картку першого заявника з місць
утримання під вартою, як і не опитували весь причетний медичний
персонал. Вона також зазначила, що рішення припинити розслідування були скасовані як передчасні або поверхневі кілька разів.
У той же час, виявлені недоліки ніколи не були виправлені. Тому
вона оскаржувала, що органи влади шукали засобів аби відмовитися від будь-якої відповідальності за смерть її сина замість того,
щоб докладати справжніх зусиль для встановлення її причини і покарати винних.
185. Уряд відстоював, що національне розслідування смерті
першого заявника було адекватним.
(b) Оцінка Суду
186. Суд повторює, що там, де життя було втрачене за обставин,
що потенційно зачіпають відповідальність Держави, ст. 2 Конвенції тягне за собою обов’язок Держави забезпечити всіма наявними
у нього засобами відповідну реакцію — судову чи іншу — так, щоб
законодавча і адміністративна база, встановлені для захисту права
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на життя, належним чином застосовувалися і будь-які порушення
цього права придушувалися і каралися (див. Öneryýldýz v Turkey [GC],
№ 48939/99, §91, ECHR, 2004-XII).
187. Система, встановлена ст. 2, повинна забезпечувати незалежне і об’єктивне офіційне розслідування, яке задовольняє певним
мінімальним стандартам ефективності. Компетентні органи влади
повинні діяти зі зразковою сумлінністю і оперативністю та повинні
ініціювати розслідування, здатні, по-перше, з’ясувати обставини, за
яких стався інцидент, і які-небудь недоліки у функціонуванні системи регулювання і, по-друге, встановити особу причетних посадових
осіб і органів влади держави. Вимога громадського контролю також
є доречною в цьому контексті (див., mutatis mutandis, Kats and Others
v. Ukraine, вказане вище, §116).
188. У цій справі другий заявник заявляла, що смерть її сина стала результатом браку своєчасної та адекватної медичної допомоги,
наданої йому персоналом ІТТ та СІЗО, а також лікарями центральної
лікарні.
189. Суд зазначає, що стан здоров’я першого заявника серйозно
погіршився під вартою і що заявники подавали скарги щодо наданої
йому медичної допомоги, принаймні, адміністрації місць тримання
під вартою та управління центральної лікарні перед смертю першого заявника. Після цього ті скарги були передані на розгляд до органів прокуратури (див. параграфи 33, 45 і 56 вище).
190. Суд зазначає, що розслідування закривалося і поновлювалося кілька разів і тривало більше трьох з половиною років (рахуючи
з серпня 2008 року — див. параграфи 55–56). Як результат, 27 грудня
2010 року було порушено кримінальну справу проти лікарів центральної лікарні. У матеріалах справи немає інформації щодо ходу
цієї кримінальної справи. Що стосується відповідальності співробітників місць утримання під вартою, то розслідування було відновлено 13 березня 2012 року і продовжується в даний час.
191. Суд не може випустити з уваги нездатність слідчих органів
отримати повну медичну картку першого заявника з місць утримання під вартою, де він перебував, навіть незважаючи на те, що
другий заявник наполягала на цьому, і, більше того, Кримський апеляційний суд у своїй постанові від 13 жовтня 2009 року (див. параграфи 63 та 66 вище) також визнав це за необхідне. Ця бездіяльність
також була відзначена Бахчисарайським судом у своїй постанові від
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13 березня 2012 року. Більше того, Бахчисарайський суд вказав, що
особи персоналу СІЗО, відповідальні за розгляд скарг першого заявника, пов’язаних зі здоров’ям, навіть не були встановлені (див. параграф 81 вище). На думку Суду, відсутність такої основної слідчої
дії, якої варто було б очікувати на самому початку розслідування,
якщо б воно по-справжньому було спрямоване на встановлення істини, розкриває його кричущі недоліки.
192. Звідси випливає, що Держава-відповідач не надала достатньою мірою звіт про погіршення стану здоров’я першого заявника
та його наступну смерть.
193. Це є серйозною бездіяльністю, оскільки крім міркувань
поваги в кожному окремому випадку прав, сформульованих у ст. 2
Конвенції, ставляться під загрозу важливі публічні інтереси. Знання
фактів та можливих помилок, скоєних в процесі медичного догляду,
є особливо важливим для того, щоб дати можливість відповідним
установам і медичним працівникам виправити потенційні недоліки
і запобігти схожим помилкам (див. Byrzykowski v. Poland, № 11562/05,
§117, рішення від 27 червня 2006 року).
194. Відповідно, було порушення ст. 2 Конвенції в її процесуальному аспекті.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТатті 3 КОНВЕНЦІЇ
ЩОДО ДРУГОГО ЗАЯВНИКА
195. Другий заявник додатково скаржилася, що в результаті відмови у своєчасній і відповідній медичній допомозі її синові, його наступної смерті та її помилкового національного розслідування вона
зазнала психічних страждань в порушення ст. 3 Конвенції. Текст цих
тверджень наведений в параграфі 90 вище.
А. щодо Прийнятності

196. Суд вважає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у розумінні ст. 35 §3 (а) Конвенції. Також вона не є неприйнятною з будьяких інших підстав. Тому вона повинна бути визнана як прийнятна.
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В. Щодо суті

1. Доводи сторін
197. Другий заявник заявляла, що протягом декількох місяців
вона була свідком, як її дитина помирала під вартою у віці двадцяти
семи років без відповідної медичної допомоги та піддавався постійному утриманню в кайданках. Вона акцентувала увагу на тому, що,
знаючи про швидкий кінець його життя, вона опинилася в стані повної безпорадності і відчаю, будучи нездатною не тільки врятувати
його життя, але навіть полегшити його страждання. Другий заявник
посилалася на цинічне і байдуже ставлення органів національної
влади, яке проявилося, зокрема, в тривалому утриманні під вартою
її сина навіть після того, як він був засуджений лише до штрафу,
і після того, як прокуратура визнала його критичний стан здоров’я
і дала згоду на його звільнення. Вона [прокуратура — прим. перекладача] проявила подібну байдужість, на її думку, своїм формальним
підходом до розслідування обставин смерті її сина.
198. Підтримуючи своє твердження з приводу відсутності будь —
якого порушення ст. 3 Конвенції щодо першого заявника, Уряд вважав, що скарга другого заявника за цим положенням про її власні
психічні страждання була позбавлена будь-яких підстав.

2. Оцінка Суду
199. Суд ніколи не піддавав сумніву у своєму прецедентному
праві глибокий психологічний вплив серйозного порушення прав людини на членів сім’ї жертви. Однак, для того, щоб окреме порушення
ст. 3 Конвенції було знайдено стосовно родичів жертви, повинні мати
місце спеціальні фактори, що додають їх стражданню вимір і характер, що відрізняються від емоційного переживання, яке неминуче
само випливає з вищезазначеного порушення. Відповідні елементи
включають близькість родинних зв’язків і те, як влада реагувала на
запити родичів (див., для прикладу, Çakici v. Turkey, № 23657/94, §98,
рішення від 8 липня 1999 року, де цей принцип був застосований
в контексті насильницького зникнення; Mubilanzila Mayeka and Kaniki
Mitunga v. Belgium, № 13178/03, §61, рішення від 12 жовтня 2006 року,
де Суд надалі грунтувався на цьому принципі при розгляді скарги
матері на її страждання через затримання її п’ятирічної дочки в іншій країні; і MP and Others v. Bulgaria, № 22457/08, §§122–124, рішення
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від 15 листопада 2011 року, де відповідна скарга стосувалася страждання родичів постраждалої дитини).
200. У зазначених справах Суд вважає вагомим чинником зв’язок
батьків і дітей. Він також постановив, що суть такого порушення полягає в реакції і ставленні до ситуації влади, коли її було поінформовано. Далі Суд акцентував увагу, що особливо щодо останнього
чинника один з батьків міг прямо заявити про те, що він є жертвою
поведінки влади (там же).
201. Іншим чинником, який призвів Суд до визнання порушення
ст. 3 Конвенції, зокрема, стосовно родичів жертви насильницького
зникнення, був тривалий характер їхнього психологічного страждання (див., наприклад, Imakayeva v. Russia, № 7615/02, §166, ECHR
2006-XIII (витяги); і Luluyev and Others v. Russia, № 69480/01, §115,
ECHR 2006-XIII (витяги).
202. Загалом, за таких обставин ст. 3 наказує владі реагувати
на стан родичів жертви відповідним та гуманним засобом. З іншого боку, у справах, де особи були вбиті владою в порушення ст. 2,
Суд постановив, що застосування ст. 3 зазвичай не поширюється на
родичів через миттєвий характер інциденту, що призвів до смерті (див. Yasin Ateş v. Turkey, № 30949/96, §135, рішення від 31 травня
2005 року; Udayeva and Yusupova v. Russia, № 36542/05, §82, 21 грудня
2010 року; Khashuyeva v. Russia, № 25553/07, §154, рішення від 19 липня 2011 року; і Inderbiyeva v. Russia, № 56765/08, §110, рішення від
27 березня 2012).
203. Повертаючись до цієї справи, Суд зазначає, що, як тільки
другому заявнику стало відомо про захворювання її сина, який утримувався під вартою, вона вжила всіх зусиль, щоб врятувати його
життя, звертаючись до відповідних лікарень, органів прокуратури
та судів. Як би там не було, перший заявник продовжував триматися під вартою навіть після того, як прокуратура погодилася на його
звільнення, враховуючи тяжкість його стану здоров’я (див. параграфи 39–40 вище). Він також не був звільнений після того, як був проголошений вирок у його справі з покаранням, що був обмежений штрафом і не передбачав жодного позбавлення волі (див. параграф 47 вище). Його мати, другий заявник, могла тільки пасивно бути свідком
цього в стані повної безпорадності. Більше того, її скарги на недооцінку серйозності стану її сина були залишені без уваги, навіть незважаючи на те, що пізніше вони були знайдені обґрунтованими (див.
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параграфи 33, 69 і 74 вище). Суд також не втрачає з уваги безплідні
зусилля другого заявника домогтися зняття кайданків з її сина під
час його перебування в лікарні (див. параграфи 49–50 вище). Зрештою, Суд зазначає, що навіть після смерті першого заявника влади
виявили таке ж неприйнятне ставлення до другого заявника, зокрема, ігноруванням її запитів отримати доступ до медичної картки її
сина (див. параграфи 63, 66 і 191 вище).
204. В цілому, Суд вбачає низку чинників у цій справі, які, разом узяті, вказують на порушення прав другого заявника за ст. 3
Конвенції. А саме, він зазначає: зв’язок з батьків та дитини між нею
і першим заявником; активність її зусиль врятувати його життя або,
принаймні, полегшити його страждання; цинічне, байдуже і жорстоке ставлення по відношенню до її заяв, продемонстроване владою
як перед смертю першого заявника, так і впродовж її подальшого
розслідування; факт того, що другий заявник повинна була стати
свідком повільної смерті її сина, будучи не здатною допомогти йому
будь-яким чином; і, останнє, тривалість її супутнього страждання
близько трьох місяців.
205. У світлі вищевикладеного Суд вважає, що другий заявник
був жертвою нелюдського поводження.
206. Тому було порушення ст. 3 Конвенції щодо другого заявника.
III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТатті 34 КОНВЕНЦІЇ
207. Заявники скаржилися, що відстрочка госпіталізації першого заявника, незважаючи на попередній захід, зазначений Уряду
відповідно до Правила 39 Регламенту Суду, була порушенням ст. 34
Конвенції.
208. Ст. 34 Конвенції проголошено:
«Суд може приймати заяви від будь-якої особи, неурядової організації або групи осіб, які вважають себе потерпілими від допущеного однією з Високих Договірних Сторін порушення прав, викладених у Конвенції або Протоколах до неї. Високі Договірні Сторони
зобов’язуються не перешкоджати жодним чином ефективному здійсненню цього права ».

209. Правило 39 Регламенту Суду передбачає:
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«1. Палата або, коли це доцільно, її голова може — на прохання сторони чи будь-якої іншої заінтересованої особи або з власної ініціативи — вказати сторонам, який тимчасовий захід, на її думку, слід
вжити в інтересах сторін або в інтересах належного провадження
у справі.
2. Повідомлення про ці заходи негайно передається до Комітету
міністрів.
3. Палата може вимагати від сторін надання інформації стосовно
будь-якого питання, пов’язаного із здійсненням будь-якого тимчасового заходу, визначеного нею».
А. Аргументи сторін

210. Другий заявник стверджувала, що влада не змогла дотриматися попереднього заходу.
211. Уряд не погодився.
В. Оцінка Суду

1. Основні принципи
212. Ст. 34 Конвенції вимагає від держав-членів не перешкоджати жодним чином ефективному здійсненню права заявника на доступ до Суду (див. Mamatkulov and Askarov v. Turkey [GC], № 46827/99
і 46951/99, §100, ECHR 2005-I).
213. Зобов’язання за ст. 34 не втручатися в ефективне здійснення
права фізичної особи подавати і підтримувати скаргу в Суді наділяє
заявника правом процедурного характеру, яке можна відстоювати
в передбачених Конвенцією судових розглядах і яке відрізняється
від матеріальних прав, викладених у Розділі I Конвенції та протоколах до неї (див., наприклад, Shamayev and Others v. Georgia and Russia,
№ 36378/02, §470, ECHR 2005-III).
214. У справі Mamatkulov and Askarov (вищезазначене, §§104,
125 і 128), Суд постановив, що недотримання попередніх заходів, зазначених відповідно до Правила 39 Регламенту Суду, може призвести до порушення ст. 34 Конвенції.
215. У справі Paladi v. Moldova [GC], № 39806/05, 10 березня
2009 року) Суд постановив:
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«87. Суд повторює, що зобов’язання, викладене в ст. 34 взагалі вимагає від Договірних Держав утримуватися не тільки від чинення тиску
на заявників, а й від будь-якої дії або бездіяльності, які, руйнуючи
або усуваючи предмет заяви зробили б її безглуздою або іншим чином перешкоджали б Суду розглядати її відповідно до її нормальної
процедури [...]. Як видно з цілей цього правила, яке полягає у забезпеченні ефективності права на індивідуальну скаргу [...], наміри і причини, що лежать в основі розглянутих дій чи бездіяльності,
мають невелике значення при оцінці, чи було дотримано ст. 34 Конвенції ... Що важливо, так це — чи узгоджується ситуація, створена
в результаті дії або бездіяльності влади, зі ст. 34.
88. Те ж саме вірно щодо дотримання попередніх заходів, як передбачено Правилом 39, оскільки такі заходи вказані Судом з метою
забезпечення ефективності права на індивідуальну скаргу ... Звідси
випливає, що ст. 34 буде порушена, якщо владою Договірної Держави не розпочаті всі заходи, які розумно могли б бути вжиті для того,
щоб відповідати заходу, визначеним Судом.
89. Більше того, Суд підкреслює, що там, де заявлено правдоподібне
твердження про наявність ризику непоправної шкоди здійсненню
одного з основоположних прав заявника за Конвенцією, метою попереднього заходу є збереження та захист прав та інтересів сторін
спору перед Судом до винесення остаточного рішення. З самого характеру попередніх заходів випливає, що рішення про те, чи повинні
вони бути вказані в даній справі, часто має бути прийняте протягом
стислого проміжку часу з метою запобігання заподіяння потенційної шкоди. Отже, всі факти справи часто залишатимуться невизначеними до рішення Суду по суті скарги, до якої належав захід. Саме
для мети збереження здатності Суду виносити судове рішення після
ефективного дослідження скарги вказуються такі заходи. До цього
часу неминучим може бути для суду ухвалення попередніх заходів
на підставі фактів, які всупереч зробленим першим висновкам на
користь таких заходів згодом доповнюються або оскаржуються до
моменту постанови питання про обгрунтованість цих заходів.
З тих же причин факт того, що шкоди, якій попередній захід був
призначений запобігти, згодом, як виявилося, не сталося, всупереч
тому, що Держава не діяла в повній відповідності до попереднього
заходу, так само не має значення для оцінки, чи виконала Держава
свої зобов’язання за ст. 34.
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90. Відтак, для Договірної Держави неможливо використовувати
своє власне судове рішення замість рішення Суду при перевірці, чи
існував реальний ризик прямої і непоправної шкоди для заявника
в час, коли попередній захід була вказаний. Також не належить до
компетенції органів національної влади рішення стосовно термінів
дотримання попереднього заходу або ступеня, до якого вона повинна бути дотримана. У компетенції Суду перевіряти дотримання
попереднього заходу, тоді як Держава, яка вважає, що вона має матеріали, здатні переконати Суд анулювати попередній захід, повинна відповідно проінформувати Суд (див., mutatis mutandis, Olaechea
Cahuas v. Spain, № 24668/03, §70, ECHR 2006-X; Tanrikulu v. Turkey [GC],
№ 23763/94, §131, ECHR 1999-IV; і Orhan v. Turkey, № 25656/94, §409,
18 червня 2002 року).
91. Відправною точкою для перевірки того, чи було дотримано державою-відповідачем такий захід, є формулювання самого попереднього заходу (див., Mutatis mutandis, аналіз Міжнародного Суду
формулювання попереднього заходу і фактичної відповідності до
нього у справі LaGrand, ...). Тому Суд досліджує, чи чинила Держававідповідач відповідно до букви і духа попереднього заходу, який був
йому вказаний.
92. При дослідженні відповідно до ст. 34 скарги, що стосується передбачуваного недотримання Договірною Державою попереднього
заходу, Суд, отже, не буде переглядати, чи було її [держави — прим.
перекладача] рішення застосувати попередні заходи правильним.
Це обов’язок Уряду-відповідача показати Суду, що попереднього
заходу було дотримано або, у виняткових випадках, що існувала
об’єктивна перешкода, яка запобігла такому дотриманню, і що Уряд
вжив усіх розумних заходів, щоб усунути цю перешкоду і тримати
Суд в курсі ситуації».

2. Застосування вищевказаних принципів у цій справі
216. Суд зазначає, що Уряд-відповідач було офіційно проінформовано факсом 17 червня 2008 року(у вівторок, робочий день) про
попередній захід згідно з Правилом 39 (див. параграф 29 вище).
217. Зміст попереднього заходу містив вказівку органам національної влади перемістити негайно першого заявника в лікарню для медичного лікування. Незважаючи на те, що національній
владі стало відомо про попередній захід не пізніше вечора 17 черв
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ня 2008 року, тільки 20 червня 2008 року вони перевели першого
заявника до лікарні.
218. Звідси випливає, що попереднього заходу не було дотримано протягом трьох днів.
219. Суд зазначає, що Уряд вважав цю затримку розумною без
посилання на будь-які перешкоди, які не дозволили більш ранньому
її дотриманню.
220. Однак Суд не поділяє цю точку зору. Було прямо і ясно вказано, що госпіталізація першого заявника повинна була бути негайною (див. параграф 29 вище). Суд зазначає, що однаково сформульований попередній захід, який був вказаний у справі Yakovenko
v. Ukraine (№ 15825/06, 25 жовтня 2007 року), був застосований того ж дня. (§§3 і 22).
221. Схоже, що не існує об’єктивних перешкод або труднощів, які
могли б запобігти такому ж належному дотриманню в цій справі.
222. Суд підкреслює, що він не вказав на необхідність медичного
обстеження першого заявника, але на необхідність його «[негайного
переведення] в лікарню або інший медичний заклад, де він [міг би]
отримати відповідне його медичному стану лікування». Проте влада чекала один день і вирішила 18 червня 2008 року, що термінова
госпіталізація не була потрібна. Іншими словами, замість того, щоб
дотримуватися зазначеного попереднього заходу , вони вирішили
переоцінити її обгрунтованість. І, як пізніше було визнано самими
органами національної влади, ця переоцінка була помилковою (див.
параграфи 74 і 145 вище).
223. Відповідно, відсутність негайних дій щодо дотримання попереднього заходу з боку національної влади не має прийнятного
пояснення (див. і порівняйте з Grori v. Albania, № 25336/04, §§185–195,
7 липня 2009 року). Заподіяла чи ні фактично триденна затримка
шкоду, яка попередній захід був призначений запобігти, не має значення для оцінки Суду (див. Paladi v. Moldova, вказане вище, §89).
224. Суд доходить висновку, що Держава не змогла виконати свої
обов’язки за ст. 34 Конвенції шляхом недотримання швидко попереднього заходу, зазначеного Судом 17 червня 2008 року.
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IV. ІНШІ ПЕРЕДБАЧУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
225. Другий заявник також скаржилася за ст. 6 Конвенції про передбачувану несправедливість судового розгляду першого заявника.
226. Суд зазначає, що другий заявник не була стороною національних проваджень, на які вона скаржилася. Отже, вона не може
стверджувати, що є жертвою в розумінні Конвенції порушення її
прав, гарантованих у ній. Тому Суд відмовляє в цій скарзі як такій,
що є несумісною через обставини, що відносяться до особи, про яку
йде мова, з положеннями Конвенції відповідно до ст. 35 §§3 (а) і 4
Конвенції.
227. Зрештою, другий заявник скаржилася на матеріальні умови
утримання її сина в ІТТ та СІЗО. Вона висунула цю скаргу в перший
раз в її відповіді на зауваження Уряду.
228. Суд зазначає, що утримання під вартою першого заявника
в оскаржуваних умовах завершилося 20 червня 2008 року (див. параграфи 14 та 34 вище), тоді як відповідна скарга була подана до Суду після вересня 2009 року (див. параграф 4 вище), більш ніж шість
місяців потому (див. Novinskiy v. Russia (ріш.), № 11982/02, 6 грудня
2007 року і Malenko v. Ukraine, № 18660/03, §40, 19 лютого 2009 року).
Звідси випливає, ця скарга була представлена несвоєчасно, і в ній
має бути відмовлено відповідно до ст. 35 §§1 і 4 Конвенції.
V. ЗАСТОСУВАННЯ СТатті 41 КОНВЕНЦІЇ
229. Ст. 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або Протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування порушення, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
А. Шкода

230. Другий заявник вимагала 50 000 євро (€) компенсації моральної шкоди, пов’язаної з порушеннями ст. 2 і 3 Конвенції щодо
першого заявника. Вона також вимагала 10 000 € компенсації моральної шкоди за порушення ст. 3 Конвенції щодо неї самої.
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231. Уряд оскаржував ці претензії як необґрунтовані і надмірні.
Він також стверджував, що якщо Суд вирішив присудити справедливу компенсацію щодо деяких порушень щодо першого заявника,
другий заявник не повинен автоматично отримувати цю компенсацію. За словами Уряду, її слід було б розподілити серед спадкоємців
першого заявника, що мають відповідні права.
232. Беручи до уваги характер виявлених правопорушень та по
становляючи на справедливій основі, Суд вважає за доцільне визнати цю вимогу в повному обсязі. Таким чином, він виносить такі
присудження з даного розділу: 50 000 € моральної шкоди, заподіяної
першому заявникові, повинні бути виплачені другому заявникові
в якості його наступника в судових процедурах перед Судом після
його смерті; і 10.000 € моральної шкоди, заподіяної самому другому
заявнику, повинні бути виплачені їй у її особистій якості.
В. Судові та інші витрати

1. Судові витрати
233. Другий заявник також вимагала 10 000 українських гривень
за судові витрати (що дорівнювало 900 € в час, коли її заява була подана). На підтримку цієї вимоги, вона надала договір про надання
юридичних послуг, наданих в судових розглядах перед Судом, від
5 червня 2008 року, відповідно до якого вона повинна була заплатити юристу, пану Лісовому, 10 000 гривень. Договір містив квитанцію,
написану від руки паном Лісовим, відповідно до якої він отримував
обумовлену суму від другого заявника.
234. Уряд вважав, що другий заявник не зміг довести, що необхідні витрати були розумними і були фактично понесені.
235. Відповідно до прецедентного права Суду, заявник має право на відшкодування витрат і збитків лише тією мірою, в якій було
доведено, що вони були фактично і неминуче понесені і є розумними у своєму розмірі (див. Bottazzi v. Italy [GC] , № 34884/97, §30, ECHR
1999-V).
236. Він зазначає, що в цій справі другий заявник була пов’язана
своїми договірними зобов’язаннями і виконала їх по відношенню до
пана Лісового, який представляв її сина і її саму в судових розглядах
перед Судом.
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237. Тому Суд вважає, що вищезазначені вимоги були виконані
у цій справі і визнає цю вимогу в повному обсязі.

2. Поштові витрати
238. Другий заявник також вимагала 262,69 гривні (еквівалент
25 €) за поштові витрати. На підтримку своєї вимоги вона подала
вісім поштових квитанцій щодо її кореспонденції із Судом.
239. Уряд стверджував, що другий заявник не змогла підтвердити свою вимогу документами.
240. З урахуванням документів в його розпорядженні Суд вважає розумним виконати цю вимогу повною мірою і присудити другому заявнику 25 € за цим розділом.
С. Пеня

241. Суд вважає за доцільне , щоб пеня базувалася на граничній
кредитній ставці Європейського Центрального Банку, до якої має
бути додано три відсоткових пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Проголошує скарги за ст. 2 і 3 Конвенції щодо першого заявника та скаргу за ст. 3 відносно другого заявника прийнятними, а решту скарг — неприйнятними.
2. Постановляє, що мало місце порушення ст. 3 Конвенції щодо
невідповідності медичної допомоги, наданої першому заявникові
в місцях утримання під вартою.
3. Постановляє, що мало місце порушення ст. 3 Конвенції щодо
невідповідності медичної допомоги, наданої першому заявникові
в центральній лікарні в червні 2008 року.
4. Постановляє, що мало місце порушення ст. 3 Конвенції щодо
тримання першого заявника в кайданках у лікарні.
5. Постановляє, що мало місце порушення ст. 2 Конвенції щодо
нездатності влади захистити життя першого заявника.
6. Постановляє, що мало місце порушення ст. 2 Конвенції щодо
відсутності адекватного розслідування обставин смерті першого заявника.
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7. Постановляє, що мало місце порушення ст. 3 Конвенції щодо
психічного страждання другого заявника.
8. Постановляє, що Держава не змогла виконати свої зобов’язання
за ст. 34 Конвенції не виконавши швидко попередній захід, зазначений Судом 17 червня 2008 року.
9. Постановляє,
(a) держава-відповідач має виплатити другому заявнику протягом трьох місяців з дати, коли це рішення стане остаточним,
відповідно до ст. 44 §2 Конвенції наступні суми, які повинні
бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом, застосовуваним на дату врегулювання [спору — прим. перекладача] плюс будь-які податки, які можуть
бути покладені на другого заявника щодо цих сум;
(i 50 000 € (п’ятсот тисяч євро), що виплачуються другому заявникові в її якості як наступника першого заявника у судових процедурах перед Судом після його смерті;
(ii) 10 000 € (десять тисяч євро), що виплачуються другому заявнику в її власній якості;
(iii) 900 € (дев’ятсот євро) плюс будь-який податок, який може
бути покладений на другого заявника щодо витрат і збитків, пов’язаних з її правовим представництвом;
(iv) 25 € (двадцять п’ять євро) плюс будь-який податок, який
може бути покладений на другого заявника щодо її поштових витрат;
(b) що з моменту закінчення вищезазначених трьох місяців до
врегулювання [спору — прим. перекладача] повинні бути
виплачені прості відсотки на вищевказані суми за ставкою,
що дорівнює граничній позичковій ставці Європейського
Центрального Банку протягом періоду прострочення плюс
три відсоткових пункти.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 14 березня
2013 відповідно до правила 77 §§2 і 3 Регламенту Суду.
К. Вестердік
секретар
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «ТИМОШЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 49872/11)
Рішення
Страсбург
30 квітня 2013 року
ОСТАТОЧНЕ
30 липня 2013 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2
статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним ви
правленням.

У справі «Тимошенко проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. К. Юнґвірт,
п. Д. Шпільманн, голова,			
п. М. Віллігер,				
пані Е. Пауер-Форд,
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пані Г. Юдківська,
пані А. Нуссбергер,
п. А. Потоцький,
а також п. С. Філліпс, заступник секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 28 серпня 2012 року
та 9 квітня 2013 року, виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа була розпочата за заявою (№ 49872/11), яку 10 серпня
2011 року подала до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянка України пані Юлія Володимирівна Тимошенко
(далі — заявниця).
2. Заявницю представляли пані Валентина Теличенко та пан
Сергій Власенко — юристи, які практикують у м. Києві. Уряд України
(далі — Уряд) представляв його Уповноважений — п. Н. Кульчицький
з Міністерства юстиції.
3. Заявниця стверджувала, зокрема, що її затримання було
політично вмотивованим; що не було судового розгляду законності
її тримання у Київському СІЗО № 13; що умови її тримання були нелюдськими; що, незважаючи на її проблеми зі здоров’ям, їй не було
надано медичної допомоги; і що її тримали під цілодобовим спостереженням у Центральній клінічній лікарні м. Харкова.
4. Суд вирішив розглянути заяву в першочерговому порядку
(Правило 41 Регламенту Суду). 14 грудня 2011 року про заяву було
повідомлено Уряд.
5. 28 серпня 2012 року було проведено публічні слухання в Палаці
прав людини в м. Страсбурзі (пункт 3 Правила 59 Регламенту Суду).
У засіданні Суду брали участь:
(a) від Уряду
п. Н. Кульчицький, Уповноважений,
п. М. Бем, помічник,
п. В. Богуш,
пані Р. Моісеєнко,
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п. О. Микитенко,
п. А. Байрачний,
п. С. Мотлях, радники;
(b) від заявниці
пані В. Теличенко,
п. С. Власенко, захисник,
пані Г. Сеник, радник.
Суд заслухав п. Н. Кульчицького, пані В. Теличенко та п. С. Власенка, а також їхні відповіді на поставлені сторонам запитання.
6. Суддю Боштьяна М. Зупанчіча було звільнено від участі у розгляді справи (правило 28 Регламенту Суду).

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
7. Заявниця народилася у 1960 році та відбуває покарання
у вигляді позбавлення волі у Качанівській виправній колонії № 54
у м. Харкові. Наразі вона перебуває на лікуванні в Центральній
клінічній лікарні Державної адміністрації залізничного транспорту
України у м. Харкові.
A. Події, що передували справі

8. Заявниця є головою політичної партії «Батьківщина» та Блоку
Юлії Тимошенко.
9. Протягом періодів з 24 січня до 8 вересня 2005 року та з 18 грудня 2007 року до 3 березня 2010 року вона обіймала посаду Прем’єрміністра України. До того як стати Прем’єр-міністром України, заявниця була одним з лідерів Помаранчевої революції, під час якої
вона відкрито критикувала свого на той час опонента — кандидата
у Президенти України пана Віктора Януковича.
10. Під час парламентських виборів 2006 року Блок Юлії Тимошенко переміг у чотирнадцяти областях країни (з двадцяти семи)
та набрав загалом 22,27% голосів.


Редакцію пункту було змінено 26 червня 2013 року: замість слів «(з двадцяти
шести)» зазначено «(з двадцяти семи)».
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11. Під час парламентських виборів 2007 року Блок Юлії Тимошенко набрав 30,71% голосів по всій Україні та отримав 156 місць
у Парламенті (із 450).
12. Заявниця була основним опонентом Президента Віктора
Януковича на президентських виборах 2010 року. У другому турі виборів вона отримала 45,47% голосів, тоді як пан Янукович отримав
48,95%.
13. На час подання заяви заявниця була найбільш помітним опозиційним політиком та головою однієї з найсильніших опозиційних
партій в Україні.
B. Кримінальне провадження,
порушене щодо заявниці

1. Щодо газової угоди
14. 11 квітня 2011 року Генеральна прокуратура України (далі —
ГПУ) порушила щодо заявниці кримінальну справу за частиною 3
статті 365 Кримінального кодексу України за підозрою у перевищенні влади або службових повноважень. Заявницю підозрювали у перевищенні службових повноважень та зловживанні службовим становищем при наданні Голові Державного підприємства «Нафтогаз
України» вказівок щодо підписання з російським підприємством
«Газпром» угоди, що передбачала імпорт природного газу за ціною
450 дол. США за 1000 кубічних метрів, що призвело до значних фінансових втрат з боку держави.
15. 25 травня 2011 року досудове слідство було офіційно закінчено та заявниці було надано п’ятнадцять робочих днів для ознайомлення з матеріалами справи. У той же час, її майже кожного дня
викликали до ГПУ для допитів стосовно інших кримінальних справ,
порушених щодо неї тим часом. На той час матеріали справи містили приблизно 4000 сторінок у п’ятнадцяти томах.
16. 17 червня 2011 року справу було передано на розгляд до Печерського районного суду м. Києва (далі — Печерський суд).
17. У вироку від 11 жовтня 2011 року суд визнав заявницю винною згідно з висунутими обвинуваченнями. Він призначив їй покарання у вигляді позбавлення волі строком на сім років з позбавленням її права обіймати посади в органах державної влади строком на
три роки.
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18. 23 грудня 2011 року апеляційний суд м. Києва залишив без
змін вирок суду першої інстанції.
19. 29 серпня 2012 року Вищий спеціалізований суд України
з розгляду цивільних і кримінальних справ постановив остаточне
рішення у справі, підтвердивши вину заявниці та призначене покарання.

2. Інші кримінальні справи
щодо заявниці та пов’язані з цим події
20. Раніше, у 2010 році, щодо заявниці було порушено дві інші
кримінальні справи за статтями 364 та 365 Кримінального кодексу
України — одна щодо неналежного використання коштів, призначених для цілей купівлі карет швидкої допомоги, а друга — щодо коштів, отриманих Україною у рамках Кіотського протоколу.
21. У липні 2011 року Служба безпеки України відновила кримінальну справу щодо заявниці за підозрою у фінансовому шахрайстві
під час її перебування на посаді Голови компанії «Єдині енергосистеми України» у 1990-тих роках, яку було закрито у 2001 році.
22. 7 грудня 2011 року слідчий звернувся до Шевченківського
районного суду м. Києва (далі — Шевченківський суд) з поданням
про взяття заявниці під варту з метою сприяння подальшому досудовому слідству у цій справі.
23. 8 грудня 2011 року суд задовольнив це подання після двох
засідань, проведених у медичній частині СІЗО, під час яких заявниця лежала у ліжку через біль. Засідання тричі переривалися
для надання їй невідкладної допомоги шляхом введення знеболювального.
24. 21 грудня 2011 року апеляційний суд м. Києва залишив цю
постанову без змін.
25. 29 березня 2012 року заявниці було офіційно пред’явлено обвинувачення.
C. Досудове тримання заявниці під вартою
в ході кримінального провадження щодо газової угоди

26. На стадії досудового слідства та початковій стадії судового
розгляду справи щодо газової угоди заявниця перебувала на свободі, але під підпискою про невиїзд.
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27. З 29 червня до 4 серпня 2011 року Печерський суд провів шість
судових засідань; заявниця взяла участь в усіх засіданнях.
28. 5 серпня 2011 року засідання розпочалося о 9 год. Заявниця
спізнювалася і її захисник попросив про півгодинну перерву. Заявниця прибула через сім хвилин. Суд відновив засідання о 09:30. Заявниця пояснила, що вона спізнилася через виснаження. Оскільки
минулого дня засідання закінчилося о 20:02, вона мала готуватися
до наступного засідання пізно вночі.
29. Під час засідання суддя заслухав діючого Прем’єр-міністра
України пана М. Азарова. Майже всі запитання заявниці були відхилені суддею, але, як стверджувалося, надмірно нервували та засмучували свідка. Незрозуміло, чи задавала заявниця питання сама чи
через захисників.
30. Після перехресного допиту цього свідка представник ГПУ
звернувся до судді з клопотанням про взяття заявниці під варту
з тих підстав, що вона перешкоджала правосуддю та демонструвала
свою зневагу до судді К. та тих, хто брав участь у засіданні.
31. Суддя К. задовольнив подання ГПУ у той же день та постановив взяти заявницю під варту на невизначений строк, посилаючись
на статтю 148 Кримінально-процесуального кодексу. Його обґрунтування було таким:
«Як на стадії попереднього розгляду даної справи, так і в ході судового розгляду справи підсудна Тимошенко Ю. В. систематично
порушувала порядок засідання, і не виконує розпорядження головуючого, у висловах та поясненнях проявляла зневагу до учасників судового розгляду та суду, свідомо затягувала судовий розгляд
даної справи, вчиняє дії в судовому засіданні, якими намагається
перешкодити встановленню істини у справі, зокрема перешкоджає
допиту свідків».

32. Він також додав і те, що заявниця відмовилася надавати
будь-яку інформацію про своє постійне місце проживання (посилаючись на матеріали справи). Листи, надіслані на адресу, зазначену
нею, поверталися поштою. Заявниця також неодноразово відмовлялася підписувати повідомлення, в яких їй повідомлялося про заплановані засідання. Як зазначалося в постанові, вона була остаточною
і не підлягала оскарженню.
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33. Заявницю було взято під варту в залі суду та доправлено до
Київського слідчого ізолятора № 13 (далі — СІЗО № 13).
34. У ході подальших судових засідань, що проводилися 8, 10, 11,
15, 16, 18, 22, 25, 26, 29 та 31 серпня, а також 1, 2, 5, 6, 7 та 21 вересня
2011 року, заявниця та її захисник неодноразово подавали клопотання про заміну її тримання під вартою на інший запобіжний захід. Вони стверджували, що заявниця дотримувалася зобов’язання
не залишати місто, брала участь в усіх слідчих діях, як це вимагалося, та відвідувала усі судові засідання. Заявниця також стверджувала, що не було жодних юридичних підстав для взяття її під
варту в якості покарання за її стверджувану неповагу до головуючого судді. Вона також скаржилася на те, що її тримання під вартою
суперечить гарантіям статті 5 Конвенції і має бути замінене на захід, який передбачає менше обмежень. Численні листи з особистими
поруками провідних публічних осіб, включаючи духівництво, митців, письменників, журналістів та науковців, направлялися судді К.
із проханням звільнити заявницю під їхнє особисте зобов’язання
забезпечити її явку до суду. Також була зроблена пропозиція щодо
внесення застави у розмірі один мільйон гривень.
35. Печерський суд відхилив усі клопотання про звільнення заявниці, посилаючись на обґрунтування, наведене в постанові від
5 серпня 2011 року. Кожна подальша відмова ґрунтувалася на попередніх відмовах. Суд, inter alia, зазначав, що заявниця постійно демонструвала неповагу до суду та учасників судового засідання, а також не виконувала розпорядження та не реагувала на зауваження,
які робив головуючий суддя.
36. 12 серпня 2011 року апеляційний суд м. Києва розглянув
апеляційну скаргу заявниці на постанову щодо взяття її під варту,
в якій заявниця стверджувала, що її тримання під вартою було незаконним та необмеженим у часі. Апеляційний суд залишив скаргу
без розгляду її по суті з таким обґрунтуванням:
«...Відповідно до статті 274 КПК України (далі — КПК), під час розгляду справи, суд при наявності до того підстав може своєю ухвалою
змінити запобіжний захід щодо підсудного. При обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою суд повинен керуватися
відповідними статтями глави 13 КПК.
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Таким чином, за змістом статті 274 КПК України право на оскарження рішення суду про зміну запобіжного заходу під час розгляду
кримінальної справи не передбачено.
В ході розгляду зазначеної кримінальної справи в Печерському
районному суді м. Києва по суті, за клопотанням прокурора, постановою від 05 серпня 2011 року підсудній Тимошенко Ю. В. змінено
запобіжний захід з підписки про невиїзд на взяття під варту, на яку
захисник подав апеляцію.
Разом з тим, відповідно до діючого кримінально-процесуального
кодексу України, постанови про обрання, зміну чи скасування запобіжного заходу, винесені в стадії судового розгляду справи по суті,
окремому оскарженню в апеляційному порядку не підлягають, а тому законних підстав для прийняття апеляції захисника Сухова Ю. М.
на постанову Печерського районного суду м. Києва від 05 серпня
2011 року до розгляду немає».

37. У своєму обвинувальному вироку від 11 жовтня 2011 року
(див. пункт 17 вище) Печерський суд вирішив залишити тримання
заявниці під вартою як запобіжний захід до набрання вироком законної сили.
38. 29 листопада, 1 та 20 грудня 2011 року заявниця подавала подальші клопотання про звільнення, посилаючись, окрім її попередніх аргументів, на погіршення стану її здоров’я.
D. Умови тримання заявниці у Київському СІЗО № 13

39. Заявницю тримали у СІЗО № 13 з 5 серпня до 30 грудня
2011 року.

1. Побутові умови тримання
40. Заявницю було поміщено у камеру № 242 разом з двома іншими затриманими. У своїй первинній заяві вона зазначала, що розмір камери становив приблизно чотирнадцять кв. м, тоді як у своїх
зауваженнях щодо питань прийнятності та суті справи вона зазначала, що розмір становив шістнадцять м 2 . Як стверджував Уряд, розмір камери становив 16,4 м2.
41. Заявниця також стверджувала, що у камері було єдине вікно, яке не могло бути відкрите, оскільки знаходилося надто високо
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для того, щоб засуджені могли до нього дотягнутися, і вона не вентилювалася, що, враховуючи те, що дві її сусідки по камері палили,
призвело до серйозних проблем з її здоров’ям. Як стверджує Уряд,
заявниця могла відкривати вікно, що мало розміри 1,5 × 1,5 метри,
а одна з її сусідок по камері не палила, тоді як інша палила тільки поза межами камери під час прогулянок на відкритому повітрі. Більш
того, камера була обладнана вентиляційною системою.
42. Як стверджувала заявниця, у камері не було гарячої води,
а часто — і холодної, і її не забезпечували питною водою. Уряд зазначав, що камера забезпечувалася гарячою та холодною водою, була обладнана відокремленим туалетом та умивальником із краном,
а також центральним опаленням. Він також додав, що протягом часу
перебування заявниці у СІЗО вона отримала 316 літрів питної води
у 82 пляшках.
43. Як стверджувала заявниця, камера не мала достатнього освітлення, була вогкою та з різким запахом і пліснявою. Світло у камері
не можна було вимкнути і воно постійно залишалося увімкненим.
Уряд вказав, що дві лампи, кожна з яких складалася із двох 40-ватних електричних лампочок (всього чотири 40-ватних електричних
лампочки) використовувалися для освітлення вдень і одна лампа із
60-ватною електричною лампочкою — для освітлення вночі.
44. Заявниця стверджувала, що на час подання її заяви до Суду,
11 серпня 2011 року, їй дозволяли приймати душ раз на тиждень і, як
вона стверджувала, постільну білизну в її камері не змінювали регулярно. У своїх зауваженнях щодо прийнятності та суті заяви вона
вказувала на те, що їй дозволяли приймати душ двічі на тиждень.
Уряд зауважив, що, тоді як за загальним правилом кожен із затриманих мав доступ до душових приміщень протягом тридцяти хвилин один раз на сім днів, заявниці було дозволено приймати душ
кілька разів на тиждень. Він також вказував на те, що усі затримані
забезпечувалися постільною білизною. Уряд зазначив, що станом на
5 серпня 2011 року існуючий запас нової постільної білизни у СІЗО
включав 444 ковдри, 545 подушок, 8216 простирадл, 6179 рушників
та 4473 наволочки. Заявниця, отримавши загалом 278 предметів
постільної білизни від своїх родичів, ніколи не зверталася до адміністрації СІЗО з проханням про зміну постільної білизни.
45. Заявниця зазначала, що Уряд не вказав кількості засуджених, присутніх у відповідний час, відносно кількості постільної бі-
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лизни, і яка постільна білизна була доступною для неї. Вона стверджувала, що вона мала покладатися виключно на своїх родичів задля
забезпечення її питною водою, постільною білизною, продуктами
харчування та іншими предметами першої необхідності.
46. 25 листопада 2011 року заявниця була тимчасово переведена
до камери № 300, в якій вона залишалася до 29 листопада 2011 року, коли її було переведено до нещодавно відремонтованої камери
№ 260 у медичній частині. Згідно з її твердженнями, у камері № 300
не було опалення та гарячої води.
47. З 29 листопада до 6 грудня 2011 року Київське СІЗО № 13
відвідала місія ad hoc Комітету Ради Європи із запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню. 30 листопада 2011 року місія відвідала заявницю.
Як вона стверджує, цей візит послужив підставою для її переведення до камери № 260 та покращення умов її тримання під вартою.

2. Щоденний режим заявниці та їжа, якою вона забезпечувалася
48. У дні, коли проводилися судові засідання (які, за словами заявниці, проводилися майже щодня), її будили о 05:00 для того, щоб
доправити до суду до 07:00. Згідно з її твердженнями у подальших
поданнях, до та після засідань вона мала проводити дві або більше
годин у кімнаті розмірами 1,2 × 1,4 м без вікон. Уряд заперечував цей
факт. Після засідань заявниця поверталася до своєї камери не раніше 21:00 год. У ці дні їй не надавалося часу для фізичних вправ або
прогулянок на відкритому повітрі.
49. У своїй первинній заяві заявниця стверджувала, що вона не
могла споживати їжу, якою її забезпечувало СІЗО, через її хронічні
гастроентерологічні захворювання та алергію. Після того, як вона
з’їла там кілька страв, її хронічні гастроентерологічні захворювання загострилися і вона відчувала постійний біль у шлунку. Заявниця
також стверджувала, що щоденні судові засідання не залишали їй
часу для звернення по медичну допомогу під час перебування у СІЗО.
Крім того, їй не дозволяли брати їжу із собою до суду. У результаті,
у дні, коли вона мала з’являтися в судові засідання, вона проводила
до шістнадцяти годин без їжі.
50. У своїх зауваженнях щодо прийнятності та суті заяви заявниця зазначала, що їй не було відведено приміщення та часу для
прийому їжі у приміщенні суду, а вона вважала принизливим роби-
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ти це на публіці, включаючи журналістів, репортерів та фотографів.
За її твердженнями, її тримали у залі суду протягом усього засідання і вона могла залишати її лише для того, щоб скористатися туалетом. У результаті, вона залишалася без їжі та води протягом усього
часу судових засідань, що становив до чотирнадцяти годин.
51. Як стверджував Уряд, перед початком судових засідань заявницю тримали у залі суду, де розглядалася її справа. Уряд також
зазначав, що навпаки, на відміну від тверджень заявниці, у дні, коли проводилися судові засідання, їй надавався час для прогулянок
на відкритому повітрі та фізичних вправ. Фактично, коли її супроводжували назад до СІЗО після судових засідань до 14:00 год., вона
могла виходити на прогулянки на відкритому повітрі згідно зі звичайним щоденним розкладом. В інших випадках заявниця зазвичай
відмовлялася від прогулянок на відкритому повітрі.
52. Уряд також стверджував, що після кожного із судових засідань 31 серпня, 1, 2, 5, 7 та 8 вересня 2011 року заявниця привозила з собою до СІЗО різні продукти харчування та особисті предмети
одягу, що вказувало на те, що вона могла отримувати та споживати
їжу у дні, коли проводилися судові засідання, а тому адміністрація
СІЗО не забезпечувала підготовку їжі для того, щоб заявниця могла
взяти її з собою під час супроводження до зали суду.
53. Уряд також зауважував, що заявниця отримувала великі продуктові передачі після її прибуття до СІЗО. З 5 до 11 серпня
2011 року її забезпечували їжею відповідно до вимог законодавства.
У подальшому, з 11 серпня 2011 року і надалі, заявниця офіційно відмовлялася вживати їжу, приготовану в СІЗО, і зазначила, що вона
прийматиме лише їжу, привезену з її дому. Уряд зазначав, що протягом періоду з 5 серпня до 22 грудня 2011 року заявниця отримала
82 передачі, включаючи загалом: 60 яєць; 605 одиниць дієтичних
продуктів; 224 одиниці харчових продуктів з високим вмістом жирів; 202 одиниці овочів і фруктів та 316 літрів питної води.
54. Уряд зазначав, що заявниця відмовлялася приймати їжу,
приготовану в СІЗО, а тому воно не могло забезпечувати їй спеціальну дієту. Більш того, незважаючи на її твердження про те, що рекомендації її лікарів не дозволяли їй споживати, зокрема, яйця та харчові продукти із високим вмістом жирів, продукти, що надсилалися
їй у передачах, свідчили про те, що заявниця фактично споживала
велику кількість заборонених їй харчових продуктів.
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3. Стан здоров’я заявниці та надана їй медична допомога
55. Заявниця стверджувала, що через її хронічні захворювання
її особистий лікар наполягав на суворій дієті, яка виключала будьякий вміст яєць, м’яса або жирних продуктів. З метою уникнення
алергії лікар заявниці також порадив їй обмежити вплив на неї токсичних речовин, включаючи тютюновий дим, дезінфікуючі засоби
та пластиковий посуд і прибори. Вона скаржилася на раптові підшкірні крововиливи, різкий біль у шлунку та гортані, загострення
хронічних захворювань, включаючи хронічний гастрит, хронічний
панкреатит, дисбактеріоз, аденоміоз матки, аденоматозний зоб другого ступеня, безсоння, рецидивну алергічну кропивницю, спричинені різними алергічними реакціями та сильною алергією на ліки
й продукти харчування (яйця).
56. 10 серпня 2011 року заявниця звернулася з клопотанням до
Суду за правилом 39 Регламенту Суду щодо надання Уряду вказівки
про необхідність звільнити її, з огляду на стверджуваний ризик для
її життя, нерозривно пов’язаний з триманням її під вартою.
57. 16 серпня 2011 року Суд відхилив це клопотання.
58. 19, 25 та 29 серпня та 1 і 2 вересня 2011 року суддя К. та адміністрація СІЗО відхиляли клопотання заявниці про проведення
медичного огляду лікарями, яким вона довіряла. Замість того заявниці запропонували пройти медичний огляд у лікарів, призначених
Міністерством охорони здоров’я України. Вона відмовилася від пропозиції.
59. Як стверджує Уряд, заявницю оглянули лікарі медичної частини СІЗО після її прибуття туди 5 серпня 2011 року, але вона відмовилася проходити детальне медичне обстеження. 6 серпня 2011 року
вона відмовилася від огляду гінеколога, психіатра та стоматолога,
вимірювання артеріального тиску, проведення ЕКГ, флюорографічного дослідження та здачі аналізів крові та сечі. Вона продовжувала
відмовлятися і 12 серпня 2011 року.
60. 16 серпня 2011 року, повернувшись до СІЗО з судового засідання, заявниця поскаржилася на набряк в області ліктьової ямки
лівої руки. Їй було встановлено діагноз: підшкірна гематома ліктьової ямки лівої руки невизначеної етіології. Вона наполягала на здачі
аналізів у незалежній лабораторії.
61. Наступного дня заявницю оглянув начальник медичної частини СІЗО, який встановив, що стан її здоров’я не змінився. Заявни-
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ця відмовилася здавати аналіз крові у СІЗО та наполягала на тому,
щоб аналізи проводилися у незалежній лабораторії за присутності її
особистого лікаря.
62. 18 серпня 2011 року заявниця поскаржилася на нововиявлені
гематоми на її тілі, але відмовилася проходити запропонований медичний огляд. Їй рекомендували пройти лабораторні дослідження,
але вона відмовилася робити це без участі своїх особистих лікаря
(лікаря П.) та медсестри. Вона також відмовилася від комісійного огляду лікарями-фахівцями, призначеними Міністерством охорони
здоров’я України (далі — медкомісія). Увечері того ж дня вона поскаржилася на слабкість, запаморочення, зневоднення та нудоту.
63. 19 серпня 2011 року заявниця поскаржилася на загальну
слабкість, стомлюваність, запаморочення, місцеві набряки, спричинені підвищенням кількості рідини у нижніх кінцівках, носову кровотечу та часте зневоднення. За її твердженнями, нововиявлених
гематом не було. Проте вона відмовилася від огляду медкомісією,
наполягаючи на проходженні огляду та лабораторних дослідженнях
у присутності лікаря п. та медсестри.
64. 20 серпня 2011 року заявницю оглянув начальник медичної
частини СІЗО, який встановив, що стан її здоров’я був задовільним
і що нововиявлених гематом не було. Заявниця відмовилася пройти
детальне медичне обстеження.
65. Наступного дня її також оглянув начальник медичної частини СІЗО. Лікар підтвердив, що стан її здоров’я був задовільним.
Заявниця скаржилася на зневоднення та носову кровотечу вночі;
нововиявлених гематом за її словами не було, але вона відмовилася
проходити детальне медичне обстеження.
66. 22 серпня 2011 року заявниця погодилася на огляд медкомісією. Вона скаржилася на появу петихіального висипу та гематом
і стверджувала, що вночі у неї двічі була носова кровотеча за відсутності підвищеного артеріального тиску. Медкомісія погодилася
з тим, що загальний стан здоров’я заявниці був задовільним. Заявниці рекомендували пройти лабораторні дослідження.
67. 23 серпня 2011 року її знову оглянула медкомісія. Лікарю П.
та її медсестрі дозволили приєднатися до медкомісії. Заявниця відмовилася проходити медичний огляд та конфіденційні лабораторні
дослідження, але погодилася на визначення часу згортання крові за
методом Тюрнера за умови, що усі біологічні матеріали будуть зни-
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щені шляхом спалювання. Результати показали, що її здатність до
згортання крові є нормальною. Заявниці було рекомендовано вживати харчові продукти, багаті на протеїни та вітамін C. Увечері вона
скаржилася на головний біль та слабкість. ЇЇ оглянули, але її гемодинамічні показники були в нормі. Їй дали дві таблетки «Кетанова» (кеторолак, протизапальний лікарський засіб) і призначили лікування
коллагеном та «Аскорутином» (вітаміном C та флавоноїдами).
68. 24 серпня 2011 року заявницю оглянув начальник медичної
частини СІЗО. Вона скаржилася на слабкість, запаморочення, зневоднення та нові гематоми, але відмовилася проходити детальне
обстеження. У ході оглядів, проведених 25 та 26 серпня 2011 року, не
було встановлено жодних серйозних змін стану її здоров’я.
69. 27 вересня 2011 року заявниці було запропоновано пройти
огляд медкомісією у присутності лікаря п. та медсестри. Вона відмовилася проходити огляд або лабораторні дослідження у двох лабораторіях поза межами СІЗО та наполягала на конфіденційному огляді
лікарями на її вибір та на лабораторному дослідженні без повідомлення його результатів медкомісії.
70. 30 серпня 2011 року заявниці було повторно рекомендовано
пройти огляд медкомісії у присутності лікаря п. та медсестри. Вона
звернула увагу на появу висипу в області нижньої третини грудини,
але відмовилася проходити подальший медичний огляд або лабораторні дослідження.
71. 31 серпня, 1 і 2 вересня 2011 року її оглядав начальник медичної частини СІЗО, який не встановив жодних серйозних змін стану її здоров’я.
72. 3 вересня 2011 року заявниці було рекомендовано пройти огляд медкомісії у присутності лікаря п. та медсестри. Заявниця відмовилася.
73. 6 вересня 2011 року вона ще раз відмовилася.
74. 4, 5, 6 та 7 вересня 2011 року її оглянув начальник медчастини СІЗО. Стан її здоров’я було визнано задовільним. Заявниця скаржилася на слабкість, головний біль, зневоднення, біль в епігастрії
натще та порушення сну, але вона відмовилася проходити детальне обстеження та наполягала на огляді доктором п. Їй рекомендували вживати таблетки «Парієт» (рабепразол, лікарський засіб, що
сповільнює або зупиняє виділення шлункової кислоти).
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75. 8 вересня 2011 року начальник медчастини СІЗО знову відвідав заявницю. Він не встановив суттєвих змін та додав до лікувальної схеми заявниці мультивітаміни. 9, 10 та 11 вересня 2011 року заявниці було рекомендовано продовжувати призначене лікування.
76. 12, 13, 14 та 15 вересня 2011 року її оглядав начальник медичної частини СІЗО. Вона скаржилася на біль при ковтанні, слабкість,
головний біль, запаморочення, біль у проекції 12-палої кишки та порушення сну. Нових гематом виявлено не було, і заявниця відмовилася проходити подальше детальне обстеження. Їй рекомендували
користуватися краплями для носа, полоскати горло, пити гарячі напої та приймати парацетамол.
77. 15 вересня 2011 року заявниці рекомендували пройти огляд
медкомісією у присутності лікаря П. та медсестри. Вона відмовилася.
78. 17 вересня 2011 року заявниця консультувалася із медкомісією, до складу якої увійшли експерти СІЗО, Державної пенітенціарної служби України та Національного медичного університету
імені О. О. Богомольця. Вона скаржилася inter alia на кашель, загальну слабкість та періодичні запаморочення. Вона відмітила покращення стану її здоров’я після полоскання та вживання чаю з медом
і вітамінів. Їй було рекомендовано продовжити полоскання і вживання їжі та напоїв, збагачених вітамінами. Проте вона відмовилася
проходити більш детальне медичне обстеження.
79. 21 вересня 2011 року заявницю оглянула медкомісія у присутності лікаря п. Вона скаржилася на загальну слабкість, періодичні запаморочення, на тяжкість та неприємне відчуття у правому
підребер’ї. Медкомісія підтвердила покращення стану її здоров’я.
Заявниця відмовилася проходити подальший медичний огляд.
Їй було рекомендовано не вживати свіжі овочі та фрукти, а вживати
їх вареними, та виключити зі свого раціону молочні продукти, гострі, солоні та кислі страви. Їй також було прописано, inter alia, «Мотиліум» (домперідон, що використовується для припинення нудоти
та блювання) та рекомендували їй приймати їжу не менше чотирьох
разів на добу.
80. З 16 вересня до 3 жовтня 2011 року заявницю щоденно оглядали працівники медчастини СІЗО, які встановили, що стан її здоров’я
поступово покращувався і що її катаральні симптоми зникли.
81. 3 та 4 жовтня 2011 року її оглянув начальник медчастини
СІЗО, який підтвердив, що стан її здоров’я був задовільним. Заяв-
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ниця скаржилася на слабкість, головний біль, запаморочення, періодичні виникнення гематом, зневоднення та порушення сну. Вона
відмовилася проходити детальне обстеження. Їй було призначено
«Детралекс» (діосмін, флавоноїд, що використовуються для лікування венозних недостатностей), «Мотиліум», «Аскорутин» та мультивітаміни.
82. З 5 до 11 жовтня 2011 року заявницю щоденно оглядав начальник медчастини СІЗО. Вона скаржилася на біль у поперековій
ділянці хребта, що, за її словами, вперше виник під час прогулянки
після того, як вона зістрибнула з перекладини. Їй було діагностовано
люмбалгію, призначені ліки («Парієт») та внутрішньом’язові ін’єкції
«Мовалісу» (нестероїдного протизапального лікарського засобу).
Їй також дали одну таблетку «Мовалісу» для прийому після їжі.
83. 12 жовтня 2011 року заявниці призначили додаткові курси
лікування: «Моваліс», «Парієт», «Донорміл» (снодійне), тетраміцин
(антибіотик) та мультивітаміни.
84. 13 жовтня 2011 року вона знову скаржилася на біль у поперековій ділянці хребта. Їй було призначено курс лікування: «Ксефокам» (лорноксім, знеболювальне), «Парієт» та мультивітаміни.
85. Наступного дня заявницю оглянула медкомісія. Вона скаржилася на біль у поперековій ділянці хребта, але відмовилася проходити детальне обстеження. Було проведено мануальну терапію.
86. З 14 жовтня до 5 листопада 2011 року заявницю щоденно оглядав начальник медичної частини СІЗО. Лікування продовжувалося відповідно до попередніх рекомендацій із додатковими призначеннями.
87. 18 жовтня 2011 року її оглянула медкомісія. Вона скаржилася
на біль у поперековій ділянці хребта. 18–28 жовтня 2011 року їй робили масаж і вона проходила медикаментозне лікування.
88. Тим часом, 20 жовтня 2011 року, заявницю знову оглянула
медкомісія. Вона підтвердила, що біль у поперековій ділянці хребта зменшився. Лікарі відзначили покращення загального стану її
здоров’я та рекомендували їй продовжувати призначений курс лікування («Ксефокам» та «Долобене», гель із вмістом ібупрофену).
Проте заявниця відмовилася приймати призначені ліки.
89. Медкомісія також оглянула заявницю наступного дня. Вона стверджувала, що біль у поперековій ділянці хребта зменшився.
Лікарі підтвердили покращення стану її здоров’я та рекоменду-
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вали їй продовжувати призначений курс лікування («Ксефокам»,
«Долобене»).
90. 24 жовтня 2011 року заявницю оглянула медкомісія. Вона скаржилася на біль у поперековій ділянці хребта. Їй зробили
внутрішньом’язову ін’єкцію («Ксефокам» та «Долобене»).
91. 25–28 жовтня 2011 року заявниця щоденно знаходилася під
наглядом медкомісії, яка встановила, що стан її здоров’я покращився. Заявниця продовжувала відмовлятися проходити подальше детальне обстеження.
92. 5 листопада 2011 року вона відмовилася пройти рентгенологічне дослідження.
93. 7 листопада 2011 року заявницю оглянула медкомісія, яка рекомендувала додатковий огляд та продовження призначеного курсу
лікування.
94. Два дні по тому її знову оглянула медкомісія. Крім того, вона
пройшла ультразвукове дуплексне сканування нижніх кінцівок. Попередньо їй було діагностовано поперековий остеохондроз, правосторонню люмбоішалгію, м’язово-тонічний рефлекторний синдром,
значні порушення функції хребта та правої нижньої кінцівки та,
ймовірно, спонділоартроз і спонділоартралгію. Медкомісія дійшла
висновку, що необхідно провести перевірку діагнозу та визначення
тактики її лікування, а отже, були потрібні додаткові обстеження та
консультації з фахівцями. Проте заявниця відмовилася проходити
запропоноване рентгенологічне обстеження.
95. 12 листопада 2011 року заявниці призначили новий курс лікування: «Аскорутин» та тетраміцин.
96. 14 листопада 2011 року її оглянула медкомісія, але вона відмовилася проходити детальне обстеження та здати кров на аналіз.
97. 16 листопада 2011 року заявниця відмовилася приймати тетраміцин, який їй призначили того ж дня.
98. 19 листопада 2011 року заявницю оглянула медкомісія за
присутності лікаря п. та її медсестри. З метою коригування попередньо призначеного курсу лікування заявниці рекомендували здати кров на аналіз, але вона відмовилася це зробити. Заявниця також
відмовилася проходити детальне обстеження та приймати уколи
«Бетаметазону» (стероїд з протизапальною та імуносупресивною
дією). Медкомісія рекомендувала продовжувати попередній курс
лікування.
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99. 23 листопада 2011 року заявниця пройшла обстеження черевної порожнини (включаючи МРТ). Їй було рекомендовано здати
зразки крові, сечі та калу для лабораторних досліджень, але вона
відмовилася це зробити. Медкомісія не встановила жодних ознак
якихось захворювань підшлункової залози, але виявила хронічний
холецистит, після фази загострення, та призначила «Хофітол» (засіб від розладів травлення). Заявниці рекомендували продовжувати
приймати аскорбінову кислоту та рутин, виключити зі свого раціону
жирну, смажену та гостру їжу та збільшити дозу лікарських засобів,
які вона приймала, призначених для виведення токсичних речовин
з організму. Медкомісія зазначила, що заявниця не повністю дотримувалася попередньо наданих рекомендацій.
100. У ході огляду 26 листопада 2011 року заявниця скаржилася
на те, що після ін’єкцій вітамінів групи B («Мільгамма») у неї була
алергічна реакція. Після прийому однієї таблетки «Телфасту» (фексофенадін, антигістамін) алергічна реакція припинилася. За її твердженнями, на її тілі не було нових гематом. Їй призначили «Фуросемід» (діуретик).
101. 6–29 листопада 2011 року заявницю щоденно оглядали лікарі медчастини СІЗО. Вона скаржилася на головний біль, зневоднення, дискомфорт в епігастрії та правому підребер’ї, на порушення
сну, але відмовилася проходити детальний огляд та заявила, що дотримуватиметься призначеного курсу лікування на власний розсуд.
У цей період вона зазначала, що біль у поперековій ділянці хребта
зменшився.
102. 29 листопада 2011 року за її клопотанням її було переведено до стаціонару медчастини СІЗО. Після первинного огляду їй
було призначено курс лікування: «Диклофенак» (протизапальний
лікарський засіб), «Фуросемід», «Сірдалуд» (м’язовий релаксант),
«Дипроспан» (кортикостероїд), «Мільгамма», «Парієт», «Хофітол»,
аскорбінову кислоту, рутин та «Віпросал B» (знеболювальна мазь).
Їй також було рекомендовано здати кров для загального аналізу
та аналізу на біохімію та коагулограму, здати аналізи сечі та калу,
а також призначено спеціальну дієту.
103. 30 листопада 2011 року заявницю оглянув начальник медчастини СІЗО, який діагностував розповсюджений поперековий
остеохондроз у вигляді правосторонньої люмбоішалгії із помірно
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вираженим больовим синдромом, але без ознак компресійної радикулопатії, та гемангіоми.
104. 2 грудня 2011 року її оглянула медкомісія за присутності лікаря п. та її медсестри. Їй було рекомендовано здати кров на аналіз,
але вона відмовилася від цього, продовжуючи наполягати на конфіденційному дослідженні крові поза межами України за участю її
особистого лікаря та без участі представників держави.
105. Заявниця стверджувала, що 7 грудня 2011 року її захисник
перебував у медичній частині СІЗО з метою підготовки до засідання в апеляційному суді. Заявниця та її захисник не могли провести
свою зустріч на самоті, тому що вона не могла рухатися, самостійно
ходити або сидіти.
106. 8 грудня 2011 року заявниця відмовилася проходити огляд
медичною комісією, яка, вивчивши наявну медичну документацію,
зазначила, що, серед інших захворювань, заявниця страждала на
хронічний холецистит після фази загострення та що вона не повністю дотримувалася попередньо наданих медичних рекомендацій.
107. 12 грудня 2011 року заявницю знову оглянула медкомісія.
Заявниці рекомендували, inter alia, продовжити використовувати
«Discus Compositum» та «Traumeel S». (гомеопатичні мазі, призначені
для зменшення болю в суглобах та запалення), здати кров на загальний аналіз, біохімію та коагулограму, та здати аналізи сечі та калу.
Заявниці неодноразово пропонували можливість здати кров для
лабораторного дослідження, але вона відмовилася від цього. Медкомісія знову відзначила, що заявниця не повністю дотримується
попередньо наданих рекомендацій. Також зазначалося, що не було
потреби у хірургічному втручанні.
108. 13 та 14 грудня 2011 року заявниці було рекомендовано
пройти огляд фахівцями Міністерства охорони здоров’я та України
та Державної пенітенціарної служби України, але вона відмовилася
від цього.
109. 16 грудня 2011 року заявницю оглянули медичні фахівці
Державної пенітенціарної служби України. Ґрунтуючись на акті
комісійного огляду від 12 грудня 2011 року та інформації, отриманій під час медичного огляду 16 грудня 2011 року, медкомісія
встановила, що немає протипоказань до участі заявниці в судовому засіданні.
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110. 21 грудня 2011 року заявниця пройшла електро- та ехокардіографічне обстеження. Жодних серцевих хвороб виявлено не було.
E. Умови тримання заявниці
у Качанівській виправній колонії

1. Побутові умови
111. 30 грудня 2011 року заявницю доправили до Качанівської
виправної колонії у м. Харкові для відбування покарання у вигляді
позбавлення волі. Її тримали у камері площею 37,1 м2, в якій перебувала ще одна засуджена. Камера була оснащена двома метало-пластиковими вікнами, кожне площею 3,5 м2, що забезпечували природне освітлення та вентилювання камери. Штучне освітлення забезпечувалося люмінесцентними енергозберігаючими лампами. Камера
також вентилювалася механічно.
112. У камері була окрема душова площею 3,5 м2 та туалет площею 4,1 м2. Душова була обладнана, серед іншого, нагрівачем води
та пральною машиною. Тому заявниця мала цілодобовий доступ до
гарячої та холодної води та могла приймати душ у будь-який час.
Інвентар камери складався з двох окремих дерев’яних ліжок із ортопедичними матрацами, чотирьох наборів постільної білизни, шафикупе, кухонного столу, журнального столу, двох стільців, вішалки,
тумбочки для взуття та набору кухонних меблів із мийкою для посуду та шафками. У камері також був телевізор, дошка для прасування,
фен, холодильник, мікрохвильова піч, електричний чайник та увесь
необхідний кухонний посуд.
113. Їжа надавалася відповідно до норм національного законодавства. Їжа готувалася у їдальні виправної колонії та доставлялася
ув’язненим у спеціальних контейнерах. Крім того, заявниця мала
право отримувати необмежену кількість передач, що містили продукти харчування. До 5 квітня 2012 року заявниця отримала тридцять таких передач.
114. Як стверджував Уряд, з дати її прибуття до виправної колонії заявниця відмовлялася робити щоденні прогулянки через стан
свого здоров’я. За загальними правилами, вона мала право на щоденні прогулянки у будь-який час дня. Майданчик для прогулянок
мав площу 52 м2.
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115. Заявниця стверджувала, що через стан свого здоров’я вона
зверталася з проханням надати милицю, а 17 січня 2012 року — ходунки для допомоги їй в самостійному пересуванні, але адміністрація виправної колонії відмовила їй у наданні допоміжних засобів
для ходіння. У результаті, заявниця не могла самостійно пересуватись у своїй камері, не кажучи вже про можливість самостійно здійснювати щоденні прогулянки на відкритому повітрі. Адміністрація
виправної колонії не вжила жодних заходів для того, щоб забезпечити її ходунками або візком для допомоги їй у пересуванні або щоб
дозволити їй бувати на відкритому повітрі.

2. Лікування, що надавалося заявниці
116. Як стверджує Уряд, 7 січня 2012 року заявницю оглянули
в Комунальному закладі охорони здоров’я «Обласна клінічна лікарня — Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» (далі — обласна клінічна лікарня). Вона пройшла спіральну
комп’ютерну томографію мозку, МРТ шийного відділу хребта, попереково-крижаного відділу хребта та шиї, а також здала кров на
аналіз. У ту ж дату її оглянули медичні спеціалісти Харківського національного медичного університету та Державної пенітенціарної
служби України. За результатами цього огляду були підтверджені
такі попередні діагнози: розповсюджений остеохондроз шийного
та поперекового відділів хребта у вигляді правосторонньої люмбоішалгії з помірно вираженим больовим синдромом, без ознак компресійної радикулопатії, та гемангіоми тіл поперекового відділу хребта. Проте протрузія міжхребцевого диску порівняно з попередніми
результатами МРТ зменшилася. Заявниці було рекомендовано залишатися під динамічним спостереженням лікарів виправної колонії,
контролювати артеріальний тиск двічі або тричі на день, вимірювати температуру тіла двічі на день. Також на 10 січня 2012 року було
призначено огляд у невропатолога та отоларинголога. Їй також було
призначено «Бетагістин» (протизапаморочливий лікарський засіб),
«Детралекс» та «Діакарб» (ацетазоламід, інгібітор, що використовується для лікування різноманітних захворювань, включаючи глаукому, епілептичні напади та висотну хворобу, та який також діє як
діуретик); та, у разі необхідності, курс симптоматичної терапії, лікувальної фізкультури та лікувального масажу.
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117. 14 лютого 2012 року заявницю оглянули німецькі лікарі
з берлінської клініки «Шаріте», які 17 лютого 2012 року рекомендували перевести її до спеціалізованої лікарні для додаткового обстеження та лікування.
118. 23 лютого 2012 року заявниця пройшла додаткові обстеження.
119. 7 березня 2012 року відбулася спільна зустріч українських
та німецьких лікарів з метою вироблення спільного підходу в лікуванні заявниці. Як стверджує Уряд, після отримання рекомендацій
німецьких лікарів було розроблено спільний план комплексного лікування заявниці. Проте, за словами заявниці, німецьких лікарів не
було запрошено на обговорення і вони не підписували рекомендації,
про які йдеться.
120. Як стверджує Уряд, 12, 15, 19, 22 та 26 березня 2012 року заявниці було запропоновано можливість розпочати курс лікування,
рекомендований німецькими лікарями відповідно до розробленого
плану. Проте заявниця відмовилася проходити цей курс лікування,
наполягаючи на госпіталізації до цивільної лікарні, не виключаючи
медичний заклад у Німеччині. Однак вона погодилася на госпіталізацію до медичної установи, проінспектованої та рекомендованої
німецькими лікарями.
121. 14 березня 2012 року заявниця звернулася до Суду за правилом 39 Регламенту Суду з клопотанням вказати Уряду на необхідність забезпечення їй належного лікування незалежними лікарями
у спеціалізованій установі.
122. 15 березня 2012 року Суд застосував тимчасовий захід за
правилом 39 Регламенту Суду та вказав Уряду «забезпечити, щоб
заявниця отримувала лікування, що відповідає її скаргам, із розміщенням у належному лікувальному закладі».
123. 16 березня 2012 року Уряд доставив медичне обладнання
із найближчих лікарень до виправної колонії. У ту ж дату заявниці
було запропоновано зробити люмбарну пункцію у терапевтичному
відділенні. Вона відмовилася пройти цю процедуру на тій підставі,
що це було хірургічним втручанням, що мало проводитися у приміщенні для хірургічних операцій, а відділення не мало належних,
стерильних умов і там не було належного медичного обладнання.
124. 15, 22, 24 та 25 березня 2012 року заявниця подавала письмові клопотання про надання лікування та скаржилася до адмініст-
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рації виправної колонії на відсутність такого лікування. 26 та 30 березня 2012 року начальник виправної колонії запропонував заявниці можливість пройти лікування у медичній частині виправної
колонії, а також дозволив їй обрати одну з двох медичних установ,
у якій вона проходитиме процедуру паравертибральної блокади. Заявниця попросила надати їй можливість проконсультуватися з невропатологом, лікарем П., який був її лікарем у СІЗО № 13
та діагнози якого були повністю підтверджені німецькими лікарями. Начальник виправної колонії відмовив їй у проведенні консультацій з лікарем П., посилаючись на висновки від 7 березня 2012 року,
які, як стверджувалося, відображали спільну позицію українських
та німецьких лікарів.
125. 27 березня 2012 року заявниця відмовилася від поміщення як в Обласну клінічну лікарню так і в Інститут патології хребта
та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка АМН України, з метою проходження процедури з паравертебральної блокади.
126. Уряд зазначив, що 2 квітня 2012 року заявницю оглянула
медкомісія разом з Першим заступником Міністра охорони здоров’я
України, спеціалістами Національного медичного університету
імені О. О. Богомольця та Інституту патології хребта та суглобів
ім. проф. М. І. Ситенка АМН України. Заявниці було призначено
лікування у Центральній клінічній лікарні Укрзалізниці у м. Харкові (далі — Центральна клінічна лікарня). У той же час їй було
роз’яснено, що матеріально-технічна база цієї установи відповідає
вимогам, встановленим медичними спеціалістами з Німеччини.
Заявниця погодилася пройти курс лікування.
127. Проте наступного дня вона змінила свою думку та пояснила це тим, що Центральна клінічна лікарня не була спеціалізованою
медичною установою, що відповідає вимогам, які містяться у тимчасовому заході, запровадженому Судом 15 березня 2012 року. Вона також зазначила, що вона проходитиме курс лікування у зазначеній
вище установі лише після того, як німецькі лікарі підтвердять, що
вона може забезпечити лікування, рекомендоване ними.
128. 4 квітня 2012 року заявниці запропонували перевести її до
Центральної клінічної лікарні. Її оглянула медкомісія. Їй повідомили, що медкомісія відвідала Центральну клінічну лікарню, визнала
її матеріально-технічну базу задовільною і дійшла висновку, що лікарня забезпечить найкращі умови для лікування заявниці. Заяв-
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ниця погодилася проходити там лікування, за умови, що лікарні буде надано оцінку лікарями з Німеччини, які мали прибути 6 квітня
2012 року.
129. 13 та 15 квітня 2012 року німецькі лікарі оглянули заявницю
та перевірили якість лікарні, запропонованої Урядом. Вони визнали
прийнятною стерильність лікарні та щирі спроби її лікарів бути відкритими, дружніми та ввічливими, наголошуючи, у той же час, на
тому, що за наданий їм короткий час вони не могли оцінити, чи могли лікарі запропонувати увесь комплекс заходів, що лежав в основі
необхідного лікування.
130. 17 квітня 2012 року німецькі лікарі надали свої висновки
щодо відповідності Центральної клінічної лікарні потребам заявниці. Звіт зазначав низку проблем, що могли виникнути при проходженні заявницею лікування у Центральній клінічній лікарні.

3. Випадок, пов’язаний з доправленням заявниці
до лікарні 20 квітня 2012 року, та його розслідування
131. Листом від 20 квітня 2012 року, направленим Уряду о 16:54,
Суд звернувся до Уряду з проханням повідомити йому до 27 квітня
2012 року про те, яких заходів ним було вжито для дотримання умов
тимчасового заходу, запровадженого 15 березня 2012 року.
132. У невизначений час того ж дня медкомісія у складі п’ятьох
лікарів відвідала заявницю. В акті, складеному того ж дня, зазначається таке:
«До Качанівської виправної колонії (№ 54) прибули члени Міжнародної медичної комісії..., які 20 квітня 2012 року у супроводі працівників Качанівської виправної колонії (№ 54) пройшли до кімнати, де знаходиться засуджена Ю. В. Тимошенко із пропозиціями про
проведення медичного огляду.
В ході спілкування з засудженою Ю. В. Тимошенко члени комісії
в черговий раз обґрунтовано, переконливо та наполегливо пропонували їй нарешті розпочати курс лікування, визначений членами
Міжнародної медичної комісії та підтверджений знову німецькими
фахівцями 13 квітня 2012 року, в умовах стаціонару державного лікувального закладу Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці»,
де створені усі умови для проведення як медикаментозного, так
і фізіотерапевтичного лікування із всіма можливостями його коре-
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гування, доповнення та розширення при виникненні необхідності
та об’єктивних показів.
Засуджена під час спілкування з членами комісії сиділа за столом.
Налаштована була до співбесіди з фахівцями добре. Знайомилась
з довідкою, переданою керівництвом колонії про висновки фахівців
щодо оцінки лікарні.
Члени медичної комісії в форматі консиліуму ретельно проаналізували висновки німецьких лікарів за результатами огляду державного лікувального закладу Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» та засудженої Тимошенко Ю. В. 13 квітня 2012 року (лист МЗС
України від 19.04.2012 № 411/17-994-313 дск); отримали та обговорили інформацію від медичних працівників Качанівської виправної
колонії (54) про стан здоров’я засудженої Тимошенко Ю. В.; прийняли до уваги об’єктивні дані, отримані від медичних працівників
Качанівської виправної колонії (№ 54) про відсутність погіршення
стану здоров’я засудженої; врахували також, що при спілкуванні не
отримано додаткових скарг від неї на стан здоров’я.
Комісія повторно рекомендувала госпіталізацію для проведення
комплексного лікування, на що пацієнтка вчергове заявила, що вона має бажання лікуватись в стаціонарі, проте не визначила терміни
його початку.
На підставі та з урахування всієї повноти отриманої медичної інформації, члени комісії узгоджено дійшли висновку, що станом на
20 квітня 2012 року існує об’єктивна можливість транспортування
засудженої Тимошенко Ю. В. як до місця проведення лікування, так
і в інших випадках, передбачених законом України».

133. У той же день начальник медичної частини Качанівської
виправної колонії розпорядився про госпіталізацію заявниці до
Центральної клінічної лікарні Укрзалізниці. Того ж дня, 20 квітня
2012 року, приблизно о 23:00 заявницю було доправлено до лікарні.
За її твердженнями, вона заперечувала проти переведення її до цієї
лікарні, оскільки та не відповідала її потребам, і до неї застосували
силу. Заявниця стверджувала, що у результаті вона отримала синці
та гематоми на животі та низку гематом на руках.
134. Детальніша версія заявниці щодо розвитку подій вечора
20 квітня 2012 року є такою: приблизно о 21:00 її сусідка по камері
була виведена з камери. Увійшли охоронці, і після того, як заявни-
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ця відмовилася слідувати за ними, вони силою змусили її залишити
камеру. Вони загорнули її у простирадло та били її в область черевної порожнини. Відчувши гострий біль в області черевної порожнини та хребта, заявниця втратила свідомість і прийшла до тями лише
у лікарні. Вона пригадала, що до карети швидкої її виносив один
з охоронців. Незважаючи на постійне спостереження за її камерою,
адміністрація виправної колонії стверджувала, що під час події запису не велося.
135. Як стверджувала заявниця, після її розміщення у лікарні
вона відмовилася від лікування працівниками лікарні та попросила зв’язатися зі своїм захисником. Більш того, у відповідь на неправомірне застосування до неї сили з боку охоронців вона оголосила
та розпочала голодування. Незважаючи на її звернення, захиснику
заявниці не дозволили відвідати її 21 квітня 2012 року.
136. 22 квітня 2012 року приблизно о 14:00 її повернули до виправної колонії.
137. Заявниця стверджувала, що 23 квітня 2012 року вона звернулася з проханням про проведення огляду лікарями виправної
колонії, проте вони проігнорували її звернення. У ту саму дату
вона подала до прокуратури Харківської області скаргу про те, що
її насильно доправили до лікарні, та про стверджуване жорстоке
поводження. Вона стверджувала, що їй не дозволили зустрітися зі
своїм захисником під приводом проведення у виправній колонії
«санітарного дня». Захисник подав скаргу до прокуратури Харків
ської області.
138. Знов же 23 квітня 2012 року заявниця звернулася також
з проханням про проведення незалежним експертом судової експертизи, але, за її словами, її звернення було відхилено прокуратурою Харківської області.
139. 24 квітня 2012 року заявниці дозволили зустрітися з її захисником уперше після її повернення до виправної колонії.
140. У ту саму дату вона показала свої синці медичним працівникам виправної колонії. Згідно з їхнім актом відвідування на тілі
заявниці були виявлені легкі тілесні ушкодження (синець на лівому
передпліччі та два синці в правій здухвинній ділянці, що утворилися внаслідок дії тупих твердих предметів за механізмом удару-стиснення, або при зіткненні з такими предметами за день або два до
огляду заявниці. В акті відвідування також було встановлено, що час
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виникнення синців не співпадає із часом, вказаним заявницею. Зважаючи на розташування та кількість ушкоджень у заявниці, в акті
відвідування зазначалося, що не менше ніж один удар було завдано
в ділянку лівого передпліччя, та не менше двох — у ділянку черевної
стінки. Акт вказував на те, що розташування цих тілесних ушкоджень було таким, що існувала ймовірність того, що заявниця могла
завдати їх собі сама.
141. Як стверджував Уряд, 24 квітня 2012 року для огляду заявниці був запрошений судово-медичний експерт. Проте вона відмовилася проходити запропонований огляд.
142. Пізніше, у ту саму дату, начальник слідчого управління
прокуратури Харківської області відмовив у порушенні кримінальної справи щодо працівників виправної колонії з огляду на відсутність в їхніх діях corpus delicti. Як стверджувала заявниця, на пресконференції прокурор визнав факт застосування до заявниці сили,
але вважав її виправданою.
143. Наступного дня вищезазначену постанову про відмову в порушенні кримінальної справи скасували через широке розповсюдження у засобах масової інформації відомостей про тілесні ушкодження, які, як стверджувалося, були завдані заявниці працівниками виправної колонії. Прокурор також отримав результати огляду
заявниці медичними працівниками виправної колонії від 24 квітня
2012 року, який підтверджував наявність синців. Отже, було необхідним додаткове розслідування.
144. 25 квітня 2012 року представник Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини відвідав заявницю і в той
самий день Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
пані Ніна Карпачова зробила публічну заяву щодо стану здоров’я заявниці та того факту, що під час доправлення її до лікарні до неї неправомірно застосували фізичну силу. Вона зазначала таке:
«У присутності начальника Качанівської колонії Юлія Тимошенко надала згоду Представнику Омбудсмана на зовнішній огляд місць тілесних ушкоджень. Під час зовнішнього огляду було встановлено наявність синців на передпліччі, ділянці ліктьового суглобу правої руки,
а також значного розміру синця у правій пахвинній ділянці живота.
Юлія Тимошенко підтвердила свою заяву від 23 квітня, зроблену
прокурору Харківської області ... і висловила обурення відсутністю
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реагування на заяву, а також заявила про факт неповідомлення Омбудсману України про звернення до неї з цього приводу і прохання
негайного приїзду до колонії. Представник Уповноваженого з прав
людини з метою перевірки всіх обставин застосування до Юлії Тимошенко фізичного насильства зустрівся з прокурором Харківської області ... і начальником управління Державної пенітенціарної
служби України у Харківській області....
Уповноважений з прав людини змушена констатувати, що на кінець
робочого дня 24 квітня 2012 року прокуратура належним чином не
відреагувала на заяву Юлії Тимошенко.
Омбудсман України заявляє, що конвоювання Юлії Тимошенко у такий спосіб є жорстоким поводженням з ув’язненою і може бути розцінено як катування відповідно до статті 3 Європейської Конвенції
з прав людини...
У зв’язку з цим Уповноважений з прав людини вимагає:
1. Від Генерального прокурора України порушити кримінальну справу та відсторонити від виконання посадових обов’язків всіх причетних до факту брутального поводження з Юлією Тимошенко під час її
конвоювання з колонії.
2. Від керівника Державної пенітенціарної служби України терміново забезпечити всю належну медичну допомогу відповідно до рішення Європейського Суду з прав людини та висновків українських
та незалежних іноземних лікарів».

145. Того ж дня заявниця подала нове клопотання про призначення тимчасового заходу за правилом 39 Регламенту Суду з проханням про те, щоб Уряд було зобов’язано невідкладно вжити усіх
можливих доступних йому заходів для того, щоб забезпечити її лікування у німецькій клініці «Шаріте».
146. 26 квітня 2012 року заявниці ще раз запропонували пройти судово-медичну експертизу, але, як стверджував Уряд, заявниця
відмовилася від огляду. В результаті, завідувач кафедри судово-медичної експертизи Харківської медичної академії післядипломної
освіти МОЗ України, доктор медичних наук був призначений для
проведення оцінки її ушкоджень на основі акту відвідування від
24 квітня 2012 року. Він підтвердив те, що акт було складено згідно з відповідними вимогами. Він повністю погодився із висновками
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лікарів та зазначив, що, з огляду на стан гематом у момент їх фіксації 24 квітня 2012 року та їхнє утворення за один або два дні до
огляду заявниці, ушкодження не могли бути спричинені 20 квітня
2012 року. Крім того, особисто ознайомившись з медичною документацією, в якій фіксувався стан здоров’я заявниці під час її тримання у Київському СІЗО № 13, він зазначив, що рецидивні підшкірні «гематоми» час від часу з’являлися на тілі заявниці, починаючи
з 16 серпня 2011 року, і не були результатом сторонніх ударів, а могли
бути результатом стану, пов’язаного з судинною системою та системою циркуляції крові заявниці. Експерт також висловив свою думку
щодо фотоматеріалів, опублікованих у засобах масової інформації,
зазначивши, зокрема, що фотографії, на яких ґрунтувалися висновки, висловлені у засобах масової інформації, не могли бути предметом будь-якого автономного оцінювання та, загалом, що усі думки,
засновані на фотографіях, будуть необґрунтованими.
147. Як стверджувала заявниця, судово-медичний експерт склав
висновок, в якому зазначив, що її тілесні ушкодження були «завдані
нею самою». Вона відмовилася підписувати висновок, оскільки, на
її думку, він хибно допускав, що її ушкодження були «нанесені нею
самою». Вона звернулася з проханням про проведення судової експертизи незалежним лікарем, але її прохання було відхилено прокуратурою Харківської області.
148. 27 квітня 2012 року Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини опублікувала фотографії синців заявниці. Наступного дня прокуратура міста Києва, як стверджувалося, провела обшуки
у приміщеннях Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та викликала для допитів декількох працівників
Секретаріату, які були залучені до складання звіту щодо фізичних
ушкоджень заявниці, нанесених їй у виправній колонії. Як стверджувала заявниця, Уряд заявив, що пані Ніна Карпачова примусила
своїх працівників зробити неправдиві заяви щодо синців на тілі заявниці, не вказуючи жодних імен або джерел для таких заяв.
149. 3 травня 2012 року слідчий прокуратури знову відмовив
у порушенні кримінальної справи щодо працівників виправної колонії через відсутність будь-яких ознак злочину у їхніх діях. У своїй
постанові він, inter alia, зазначив таке:
«24.04.2012 о 09:50 за направленням прокуратури області у житловому приміщенні установи судово-медичним експертом Харківського
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обласного бюро судово-медичної експертизи Сербіненко І. Ю. за
пропоновано Тимошенко Ю. В. пройти судово-медичне обстеження,
на що остання також категорично відмовилася...
26.04.2012 о 7.55 Тимошенко Ю. В. черговий раз категорично відмовилась від проходження судово-медичного обстеження за участю
завідувача відділенням судово-медичних експертиз ХОБСМ Свентицької С. Г. ...
...
До матеріалів перевірки долучені копії заяв Тимошенко Ю. В. від
24.04.2012 про прохання проводити її огляд працівниками колонії
на предмет документування у неї тілесних ушкоджень у присутності
прокурора та про небажання проведення її огляду судово-медичним
експертом Сербіненко І. Ю., де також власноруч Тимошенко Ю. В.
зазначено про її огляд та документування характеру усіх наявних у
неї станом на 24.04.2012 тілесних ушкоджень співробітниками КВК
№ 54: черговим лікарем Малюгою В. А., черговою медичною сестрою
Родіною В. І., начальником медичної частини Цюрою О. М., старшим
оперуповноваженим оперативної частини Макаренком А. М. та внесення усіх цих даних до її медичної картки. ...»

150. Як стверджував Уряд, для встановлення обставин доправлення заявниці до лікарні 20 квітня 2012 року, її повернення
до виправної колонії 22 квітня 2011 року та нанесення їй тілесних
ушкоджень слідчий зібрав свідчення начальника виправної колонії
та чотирнадцяти інших її працівників, двох медичних працівників
та двох водіїв карети швидкої допомоги, які перебували на чергуванні, шести членів медкомісії, двох працівників лікарні та інших
осіб.
151. Начальник виправної колонії зазначив, що 20 квітня
2012 року він надав дозвіл на перевезення заявниці до лікарні.
Потім він надав заступникові начальника виправної колонії (також начальнику відділу охорони) та іншому заступнику начальника виправної колонії вказівку забезпечити перевезення заявниці.
Йому повідомили про те, що заявниця не заперечувала проти свого перевезення та не скаржилася на завдання жодних ушкоджень.
22 квітня 2012 року заявницю відвідував черговий медичний персонал виправної колонії, який не виявив на її тілі жодних ушкоджень, тоді як сама заявниця не робила жодних заяв щодо того, що
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вона зазнала ушкоджень. Начальник виправної колонії не надавав
жодних вказівок своїм підлеглим щодо застосування до заявниці
заходів фізичного характеру.
152. Заступник начальника виправної колонії стверджував, що
20 квітня 2012 року він допомагав заявниці спуститися східцями до
карети швидкої допомоги та супроводжував її до лікарні. Повільно
спускаючись сходами з другого на перший поверх, заявниця сказала йому, що вона втомилася, і дозволила йому понести її. Він відніс
заявницю до карети швидкої допомоги, розмістив її на ношах-каталці та допоміг водієві встановити ноші-каталку у кареті швидкої
допомоги. Він уточнив, що у його присутності заявниці не було завдано жодних тілесних ушкоджень. Схожі свідчення також були надані іншим заступником начальника виправної колонії та старшим
інспектором.
153. Начальник медичної частини виправної колонії стверджував, що 20 квітня 2012 року приблизно о 19:00 год. він та двоє
заступників начальника виправної колонії пішли до камери заявниці та повідомили їй про те, що вона мала бути госпіталізована
і повинна була пройти огляд. Він попросив її зібрати особисті речі.
Приблизно о 21:30 заявницю помістили до карети швидкої допомоги. Під час її перевезення до лікарні вона не висловлювала жодних
скарг щодо завдання їй тілесних ушкоджень. Начальник медичної
частини виправної колонії стверджував, що заявниця не втрачала
свідомості. Як тільки карета швидкої допомоги прибула до лікарні, заявниці було рекомендовано пройти первинний медичний огляд, але вона відмовилася. 23 квітня 2012 року приблизно о 09:30
медичні працівники виправної колонії пішли оглянути заявницю,
але вона відмовилася проходити медичний огляд. Вона не висловила жодних скарг і персонал не виявив жодних ушкоджень на її
тілі. Приблизно о 08:39 24 квітня 2012 року, під час їхнього відвідання, на шкірі заявниці з’явилися зміни і вона дозволила медичним працівникам їх оглянути. Проте начальник медичної частини
виправної колонії зазначив, що вона категорично відмовилася від
обстеження її ушкоджень судово-медичним експертом. Аналогічні
свідчення надали лікар виправної колонії, черговий лікар виправної колонії та медсестра.
154. Охоронці з відділу нагляду та безпеки виправної колонії
стверджували, що 20 квітня 2012 року вони перебували на добово-
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му чергуванні у відділенні № 1 виправної колонії, де знаходилася
камера заявниці. Відділення було обладнане камерами відеоспостереження, що працювали у режимі реального часу, але без функції запису даних. Спостерігаючи за камерою заявниці по монітору, один
із інспекторів сказав, що не бачив застосування до заявниці фізичної сили з боку працівників виправної колонії, які прийшли до неї,
та не чув жодного шуму. Як тільки працівники залишили камеру, інспектор побачив на екрані, що заявниця прийняла душ, зібрала свої
особисті речі та лягла у ліжко. У ході відеоспостереження охоронці
не помітили, щоб заявниця зазнала якихось тілесних ушкоджень.
155. Лікар-кардіолог, фельдшер швидкої допомоги, який працював у складі бригади швидкої допомоги, та водій карети швидкої
допомоги стверджували, що увечері 20 квітня 2012 року вони прибули до виправної колонії. Вони бачили молодого чоловіка, який
виносив заявницю на руках із дверей прогулянкового двору, та розмістив її на ношах-каталці. Вони не помітили жодних ушкоджень
на тілі заявниці.
156. Причетні працівники виправної колонії надали пояснення, що приблизно о 22:00 20 квітня 2012 року вони сіли до карети
швидкої допомоги для того, щоб конвоювати заявницю до лікарні,
та супроводили її до палати на дев’ятому поверсі. Заявниця не висловлювала жодних скарг за їхньої присутності. Як вони стверджували, ніхто не завдавав їй жодних тілесних ушкоджень.
157. Лікар та водій карети швидкої допомоги стверджували, що
22 квітня 2012 року вони перебували на чергуванні. Після їхнього
прибуття до лікарні приблизно опівдні заявницю занесли на ношахкаталці та розмістили на каталці.
158. Заступник Міністра охорони здоров’я України стверджувала, що заявницю привезли до виправної колонії у супроводі машин
міліції. Вона не висловлювала жодних скарг присутнім особам і вони
не помітили, щоб у неї були якісь тілесні ушкодження. Вона стверджувала, що 20 квітня 2012 року медкомісія рекомендувала заявниці розпочати курс лікування у лікарні. Заявниця не відмовлялася
від курсу лікування, але висловила бажання проконсультуватися зі
своїм захисником. Приблизно о 22:40 заявницю було доставлено до
лікарні, але свідок не знала конкретних деталей її перевезення. Вона
знала що 20–22 квітня 2012 року заявниця відмовлялася надати дозвіл на проведення будь-яких медичних оглядів або курсів лікуван-
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ня. Під час її відвідання заявниці, остання не висловлювала жодних
скарг і на жодній видимій частині її тіла не було жодних тілесних
ушкоджень. Аналогічні свідчення надали інші члени медкомісії.
159. Лікарі лікарні під час їхнього допиту показали, що після прибуття заявниці до лікарні о 22:40 її одразу госпіталізували. Під час її
госпіталізації до лікарні вона відмовилася надавати дозвіл на будьякі її огляди. 21 квітня 2012 року вона лише скаржилася на біль у спині
та головний біль. Вона не висловлювала жодних інших скарг.
160. Сусідка заявниці по камері стверджувала, що у другій половині дня 20 квітня 2012 року працівник виправної колонії прийшов до камери та повідомив заявниці про те, що було надано дозвіл
на її госпіталізацію. Заявниця відмовилася від перевезення до лікарні, але начальник медичної частини виправної колонії попросив її бути готовою до перевезення. Заявниця попросила сусідку
по камері зібрати необхідні речі, у разі, якщо вони знадобляться.
Сусідка заявниці по камері у подальших поясненнях вказала, що
приблизно о 21:00 працівники вивели її з камери та супроводили
її до медчастини.
161. У ході розслідування були допитані особи, які відбували покарання у виправній колонії і які розміщувалися у камерах поруч
з камерою заявниці. Вони показали, що увечері 20 квітня 2012 року
вони не чули жодних криків або іншого шуму.

4. Подальші події, пов’язані з лікуванням заявниці
162. 4 травня 2012 року заявниця повідомила Суду, що законодавство України не передбачає можливості участі лікарів з-поза меж
відповідного закладу (ані українських, ані закордонних) у лікуванні
у конкретній лікарні, якщо вони не є її працівниками.
163. У той самий день Уряд повідомив Суду про те, що він зробить виняток із вищезазначеного правила та дозволить німецьким
лікарям приєднатися до групи українських лікарів Центральної
клінічної лікарні та брати участь у лікуванні заявниці, яке мало розпочатися 8 травня 2012 року.
164. 9 травня 2012 року заявницю було перевезено до Центральної клінічної лікарні, де розпочалося її лікування під наглядом німецького невропатолога. У ту саму дату закінчилося її двадцятиодноденне голодування.
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165. У листі від 12 травня 2012 року захисник заявниці стверджував, що заявниця знаходилася під цілодобовим відеоспостереженням, навіть коли проходила медичні процедури. Адміністрація
установи виконання покарань також, як стверджувалося, оприлюднила у засобах масової інформації повну історію хвороби заявниці
та опублікувала відеозаписи, які, як стверджував захисник, були
зроблені у її камері.
166. Згідно зі звітом, наданим німецьким лікарем, про лікування заявниці з 7 до 17 травня 2012 року, припинення її голодування
було повільним, але успішним, та дозволило розпочати деякі фізіотерапевтичні заходи. Проте, оприлюднення 15 травня 2012 року на
телебаченні її раціону та курсу лікування спричинило її сильне обурення. В результаті, заявниця припинила лікування та навіть розглядала можливість повної відмови від нього та повернення до ви
правної колонії. Її переконали продовжити курс лікування за умови,
що при проведенні в лікарні консультацій з лікуючими лікарями не
будуть присутні лікарі, що безпосередньо не залучені до лікування.
167. 16 травня 2012 року заявниця подала заяву про порушення
кримінальної справи за фактом постійного за нею спостереження у
лікарні та оприлюднення конфіденційної інформації щодо стану її
здоров’я. 1 червня 2012 року прокурор повідомив заявниці про те,
що не було жодних підстав для порушення справи у цьому зв’язку.
168. 27 травня 2012 року німецький лікар надав інший звіт про лікування заявниці з 21 по 27 травня 2012 року. Він зауважив готовність
до співпраці лікарів Центральної клінічної лікарні, які належним
чином враховували його рекомендації. У звіті також зазначалося, що
заявниця довіряла компетентності та сумлінності медичних працівників лікарні. Лікар також відзначив прогрес у терапії та збільшення
у заявниці кількості вільного часу до трьох з половиною годин щодня. У той же час, він вказав на те, що заявниця знаходилася у стресі
через постійне відеоспостереження та присутність охорони в її палаті. Він зазначив, що заявницю відгороджували завісою від камер
відеоспостереження лише під час його візитів. Це часто відбувалося
лише після його нагадувань. Охорона залишалася у палаті під час
усіх медичних процедур. Насамкінець, лікар зазначив, що заявниця
продовжувала відмовлятися надати дозвіл на проведення в Україні
буд-яких лабораторних аналізів крові, а тому розглядав можливість
проведення аналізів у Німеччині.
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169. 31 травня 2012 року тимчасовий захід, що застосовувався
з 15 березня 2012 року, був скасований за клопотанням Уряду від
21 травня 2012 року. У ту саму дату було відхилено друге клопотання
заявниці щодо тимчасового заходу, подане нею 25 квітня 2012 року.
170. 1 червня 2012 року німецький лікар надав ще один звіт про
лікування заявниці, в якому він стисло виклав перешкоди для його
успіху:
— протягом попередніх восьми місяців у заявниці накопичилася глибока недовіра до українських лікарів, тому що вони
були державними службовцями, та вона відмовлялася отримувати від них лікування або давати дозвіл на здачу будьяких зразків крові для аналізів;
— не було можливості проводити конфіденційні розмови із
заявницею у форматі «лікар-пацієнт», що є важливою частиною терапії, через постійне відеоспостереження та присутність охорони і засудженої-сусідки по палаті, зв’язок якої
з державними органами залишався нез’ясованим;
— мало місце порушення конфіденційності результатів оглядів, діагнозів та медичних призначень (наприклад, звіти,
надані німецькими лікарями, були оприлюднені в Інтернеті
без згоди на це з боку заявниці та лікарів);
— заявниця відмовлялася давати дозвіл на проведення будьяких медичних заходів, що потребують дискретної обстановки, через страх дискредитації в очах громадськості
у зв’язку з оприлюдненням відеозаписів; та
— міждисциплінарну терапію було важко організувати з огляду на неспроможність клініки «Шаріте» надіслати групу лікарів у повному складі.
171. Згідно з листом від 11 липня 2012 року, надісланим Урядом,
інформація, опублікована у засобах масової інформації, стосувалася
раціону заявниці та розкладу її медичних процедур і не була, як це
стверджувалося, конфіденційною. Він також заперечував те, що вона містила якусь інформацію про стан здоров’я заявниці та характер
медичних процедур, які вона проходила.
172. 8 червня 2012 року заявниця подала до Київського окружного адміністративного суду адміністративний позов, який вона доповнювала 31 серпня, 21 вересня, 17 жовтня та 24 жовтня 2012 року.
Заявниця зверталася до суду з вимогою: (i) визнати протиправни-
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ми усі дії службових осіб Державної пенітенціарної служби України
та Качанівської виправної колонії з огляду на недотримання її права
на телефонні розмови відповідно до статті 110 Кримінального кодексу; (ii) зобов’язати Державну пенітенціарну службу України та Качанівську виправну колонію дотримуватися вимог статті 110 Кримінального кодексу України, надавши їй право на телефонні розмови
також і на території Центральної клінічної лікарні Укрзалізниці;
(iii) визнати протиправними усі дії службових осіб Державної пенітенціарної служби України та Міністерства охорони здоров’я України у зв’язку з розповсюдженням конфіденційної інформації щодо неї
та стану її здоров’я; (iv) заборонити Міністерству охорони здоров’я
України та Державній пенітенціарній службі України розповсюджувати у майбутньому конфіденційну інформацію щодо неї та стану її
здоров’я; (v) визнати протиправними дії службових осіб Качанівської
виправної колонії та Головного Управління Міністерства внутрішніх
справ України у Харківській області у зв’язку зі встановленням на
дев’ятому поверсі Центральної клінічної лікарні Укрзалізниці камер
відеоспостереження, включаючи приховані, та веденням відеоспостереження за заявницею; (vi) визнати протиправними дії службових
осіб Качанівської виправної колонії з проведення відеозапису перебування заявниці у Центральній клінічній лікарні Укрзалізниці;
(vii) зобов’язати Качанівську виправну колонію та Головне управління Міністерства внутрішніх справ України у Харківській області
з моменту набрання рішенням законної сили припинити спостереження та зняти відеофіксуючі засоби, що розташовані на дев’ятому
поверсі Центральної клінічної лікарні Укрзалізниці, де перебуває
заявниця; (viii) визнати протиправними дії службових осіб Головного управління Міністерства внутрішніх справ України у Харківській
області при здійсненні охорони громадського порядку, встановлення загороджень, які перешкоджали вільному доступу громадян на
дев’ятий поверх Центральної клінічної лікарні Укрзалізниці; та (ix)
визнати протиправними дії службових осіб Качанівської виправної
колонії щодо забезпечення охорони працівниками чоловічої статі
у приміщеннях Центральної клінічної лікарні Укрзалізниці.
173. Рішенням від 30 жовтня 2012 року Київський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позовних вимог заявниці. Щодо скарги на розповсюдження конфіденційної інформації про
стан її здоров’я суд зазначив таке:
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«Міністерством охорони здоров’я заперечуються позовні вимоги
в цій частині з тих підстав, що інформація щодо стану здоров’я позивача є масовою, з огляду на суспільний розголос, інформацію було надано саме в порядку інформування громадськості про важливі
факти, які стосуються життя та діяльності публічної особи. Відповідач стверджує, що розміщена в прес-релізі від 16.02.2012 р. інформація є інформацією про діяльність створеної комісії та результати її
роботи. Також МОЗ України стверджує, що заява Міністра є коментарем до інформації, яка була оприлюднена раніше засобами масової
інформації.
...
Державною пенітенціарною службою України заперечується протиправність оприлюднення вищезазначеної інформації, з посиланням на те, що дану інформацію було опубліковано на спростування заяв, поширених у засобах масової інформації та мережі
Інтернет. Зокрема, відповідач стверджує, що поширені в мережі
Інтернет 25.11.2011 р., 01.12.2011 р., 08.12.2011 р., 13.02.2012 р.,
17.02.2012 р., 27.02.2012 р., 09.03.2012 р., 23.03.12 р. повідомлення
про стан здоров’я позивача та звернення громадян, народних депутатів та іноземних дипломатів, осіб до відповідача з приводу стану
здоров’я позивача.
...
Розглянувши надані сторонами матеріали, суд доходить висновків,
що інформація щодо стану здоров’я позивача та факту звернення
позивача за лікарською допомогою вперше була розповсюджена
особами, які уповноважені на це самим позивачем.
Зокрема, матеріали справи містять копію довіреності від 31.03.2011 р.,
зареєстрованої за № 165, виданої позивачем Власенку Сергію Володимировичу. Даною довіреністю позивач уповноважує зазначену
особу на вчинення процесуальних дій від свого імені.
Також матеріали справи містять копію підписаного 17.02.2012 р. документа, адресованого «Всім, кого це стосується», за змістом якого
було надано право Власенку Сергію Володимировичу та Тимошенко
Євгенії Олександрівні комунікації з іноземними та українськими лікарями, право на прийняття від імені позивача рішення про повне
або часткове зняття конфіденційності з будь-яких даних та результатів медичного обстеження, включаючи їх публічне розголошення
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та будь-які інші дії з цією інформацією та даними. Дана копія документа містить підпис та розшифровку підпису «Тимошенко».
Зазначену копію документа до матеріалів справи залучено в судовому засіданні 30.07.2012 р. за клопотанням представника позивача
Власенка С. В.
Матеріалами справи підтверджується, що інформація щодо стану
здоров’я позивача розповсюджувалася вищезазначеними особами,
уповноваженими на це позивачем, починаючи з листопада 2011 р.
…
З огляду на те, що інформація розповсюджувалась уповноваженими
представниками позивача, з якими позивач продовжує співробітничати, відкликаючи вищезазначену довіреність від 31.03.2011 р.,
зареєстровану за № 165, та не повідомляючи про анулювання права
поширювати інформацію, суд вважає, що розповсюдження інформації щодо хвороби Ю. Тимошенко та факту звернення за лікарською
допомогою було узгоджено нею та не порушувало її законних прав
та інтересів, в тому числі прав, передбачених статтею 8 Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод.
...
Суд констатує, що розповсюдження уповноваженими представниками Тимошенко Юлії Володимирівни інформації про стан здоров’я
позивача викликало великий суспільний резонанс та підвищений
інтерес громадськості у країні та за її межами, оскільки Тимошенко
Юлія Володимирівна є одним із відомих політиків та громадських
діячів України протягом 1999–2011 років.
...
Відповідно, сукупність зазначених фактів дає підстави стверджувати, що Тимошенко Юлія Володимирівна є публічним суб’єктом
суспільно-політичної діяльності в Україні, життя та діяльність якої
викликає надзвичайно високий інтерес громадськості та засобів масової інформації як в Україні, так і в інших країнах.
Суд вважає, що відповідачами було поширено відомості щодо відмов
від медичного обстеження та умов утримання у чіткій відповідності
до статті 20 Закону України «Про інформацію», яка встановлює, що
інформація з обмеженим доступом може бути поширена, якщо вона є суспільно необхідною, тобто є предметом суспільного інтересу
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і право громадськості знати цю інформацію переважає потенційну
шкоду від її поширення.
...
Натомість, відповідачами не було поширено інформацію щодо поставленого діагнозу позивача, результатів його обстеження або призначених медичних процедур, вся розповсюджена інформація не
містила будь-яких назв або інших зазначень, за якими можна ідентифікувати захворювання позивача.
Розглянувши додані до заперечень публікації, колегія суддів доходить висновків, що розповсюджена відповідачами інформація не
виходила за рамки поля, попередньо визначеного безпосередньо
уповноваженими представниками позивача та журналістами, які
публічно надавали відповідні повідомлення та коментарі стосовно
різноманітних аспектів стану здоров’я Тимошенко Юлії Володимирівни та обставин її перебування у лікувальному закладі. Суд вважає,
що інформація, на яку посилається позивач в обґрунтування своїх
вимог, надавалася відповідачами у відповідь на первинні коментарі
представників самого позивача з метою інформування громадськості про об’єктивний стан справ, в тому числі, у відповідь на коментарі представників Тимошенко Юлії Володимирівни.
Розглядаючи заподіяння шкоди інтересам позивача поширенням
інформації про нього, суд доходить висновків, що втручанням в особисте життя та розголошенням інформації не можна вважати поширення будь-якої інформації про стан здоров’я.
На думку суду, не порушує права позивача поширення інформації
про ті обставини, які не мали місце щодо позивача, зокрема, інформації про ті заходи, які не були здійснені стосовно позивача, в тому
числі і через відмову.».

174. У відповідь на скаргу заявниці щодо неправомірності відео
спостереження у лікарні, суд надав такі обґрунтування:
«Відповідно до статті 103 Кримінально-виконавчого кодексу України, адміністрація колонії має право використовувати аудіовізуальні,
електронні й інші технічні засоби для попередження втеч та інших
злочинів, порушень встановленого законодавством порядку відбування покарання, отримання необхідної інформації про поведінку
засуджених. Адміністрація колонії зобов’язана повідомляти засуд-
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жених про застосування технічних засобів нагляду і контролю. Перелік технічних засобів нагляду і контролю та порядок їх використання
визначаються нормативно-правовими актами центрального органу
виконавчої влади з питань виконання покарань.
Колегія суддів вважає, що даною правовою нормою передбачено
здійснення за засудженими відеонагляду, який є одним із заходів
при утриманні засудженого та контролю за його поведінкою. Таке
обмеження прав засудженої особи прямо передбачено Кримінально-виконавчим кодексом України.
В процесі судового розгляду не знайшли підтвердження посилання
позивача на здійснення спостереження під час медичних процедур,
спостереження особами чоловічої статі та здійснення збереження
інформації. При цьому колегія суддів враховує висновок спеціаліста від 22.10.2012 р. № 26, згідно з яким наданий на дослідження
Державною пенітенціарною службою України файл «Тимошенко
в больнице.flw’» не записано на наданому на дослідження відеореєстраторі.
З огляду на що, колегія суддів доходить висновків про правомірність
дій відповідачів в частині здійснення відеоспостереження.
Щодо здійснення відеоспостереження Головним управлінням Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області, то суд виходить з того, що з урахуванням розташування відеокамер, встановлених вказаним відповідачем, позивач не перебуває під відеонаглядом
ГУ МВС України у Харківській області. Встановлення ж даним відповідачем відеоспостереження з метою виконання покладених на
нього функцій по охороні громадського порядку не порушує прав
позивача та відповідає вимогам діючого законодавства.
Колегія суддів вважає, що відеоспостереження за переміщенням необмеженого кола осіб, зокрема і позивача, коридорами лікарні здійснюється правомірно і не порушує прав позивача.
Суд доходить висновків, що дії Головного управління МВС України в Харківській області з встановлення загороджень, які можуть
перешкоджати вільному доступу громадян на 9-ий поверх ДЛПЗ
«Центральної клінічної лікарні Укрзалізниці», прав позивача не
порушує, оскільки позивача обмежено у пересуванні через наяв
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ність статусу засудженої особи. При цьому обмеження позивача
у вільному пересуванні приміщеннями палати, яке не оспорюється
сторонами, спростовує порушення прав позивача обмеженням доступу на поверх».

II. Відповідне національне законодавство
175. Кримінальний кодекс України 2001 року
Стаття 364.
Зловживання владою або службовим становищем
«1. Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне,
з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах
третіх осіб використання службовою особою влади чи службового
становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної
шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, —
карається...
2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, —

карається...»
Стаття 365.
Перевищення влади або службових повноважень
«1. Перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне
вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих
їй прав чи повноважень, якщо вони завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, державним
чи громадським інтересам, інтересам юридичних осіб —
карається...
2. Перевищення влади або службових повноважень, якщо воно супроводжувалося насильством або погрозою застосування насильства,
застосуванням зброї чи спеціальних засобів або болісними і такими,
що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за відсутності
ознак катування, —
карається...
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3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо
вони спричинили тяжкі наслідки, —
караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років
з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років».

176. Кримінально-процесуальний кодекс України 1961 року.
Стаття 148.
Мета і підстави застосування запобіжних заходів
«Запобіжні заходи застосовуються до підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого з метою запобігти спробам ухилитися
від дізнання, слідства або суду, перешкодити встановленню істини
у кримінальній справі або продовжити злочинну діяльність, а також
для забезпечення виконання процесуальних рішень.
Запобіжні заходи застосовуються за наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений, підсудний, засуджений буде намагатися ухилитися від слідства і суду або від виконання процесуальних рішень, перешкоджати встановленню істини у справі
або продовжувати злочинну діяльність. ...»

Стаття 165-2.
Порядок обрання запобіжного заходу
«На стадії досудового розслідування справи запобіжний захід, не
пов’язаний з триманням під вартою, обирає орган дізнання, слідчий,
прокурор.
Якщо орган дізнання, слідчий вважає, що є підстави для обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, він вносить за
згодою прокурора подання до суду. Таке ж подання вправі внести
прокурор. При вирішенні цього питання прокурор зобов’язаний
ознайомитися з усіма матеріалами, що дають підстави для взяття
під варту, перевірити законність одержання доказів, їх достатність
для обвинувачення.
Подання має бути розглянуто протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання підозрюваного чи обвинуваченого.
Якщо в поданні ставиться питання про взяття під варту особи, яка
перебуває на волі, суддя вправі своєю постановою дати дозвіл на за-
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тримання підозрюваного, обвинуваченого і доставку його в суд під
вартою. Затримання в цьому випадку не може продовжуватися більше сімдесяти двох годин; а в разі коли особа перебуває за межами
населеного пункту, в якому діє суд, — не більше сорока восьми годин
з моменту доставки затриманого в цей населений пункт.
Після одержання подання суддя, який визначається в порядку, встановленому частиною третьою статті 162 цього Кодексу, вивчає матеріали кримінальної справи, представлені органами дізнання, слідчим, прокурором, допитує підозрюваного чи обвинуваченого, а при
необхідності бере пояснення в особи, у провадженні якої перебуває
справа, вислуховує думку прокурора, захисника, якщо він з’явився,
і виносить постанову:
1) про відмову в обранні запобіжного заходу, якщо для його обрання
немає підстав;
2) про обрання підозрюваному, обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
Суд приймає рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді
взяття під варту за відсутності особи лише у разі оголошення її
в міжнародний розшук. У таких випадках після затримання особи
і не пізніш як через сорок вісім годин з часу доставки до місця провадження у справі суд за її участю розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
або його зміну та виносить постанову.
Відмовивши в обранні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, суд вправі обрати підозрюваному, обвинуваченому запобіжний
захід, не пов’язаний із триманням під вартою.
На постанову судді до апеляційного суду прокурором, підозрюваним, обвинуваченим, його захисником чи законним представником
протягом трьох діб з дня її винесення може бути подана апеляція.
Подача апеляції не зупиняє виконання постанови судді.
Якщо для обрання затриманому запобіжного заходу необхідно додатково вивчити дані про особу затриманого чи з’ясувати інші обставини, які мають значення для прийняття рішення з цього питання,
то суддя вправі продовжити затримання до десяти, а за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого — до п’ятнадцяти діб, про що
виноситься постанова. У разі, коли така необхідність виникне при
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вирішенні цього питання щодо особи, яка не затримувалася, суддя
вправі відкласти його розгляд на строк до десяти діб і вжити заходів,
спроможних забезпечити на цей період її належну поведінку або
своєю постановою затримати підозрюваного, обвинуваченого на
цей строк».

Стаття 274.
Обрання, скасування або зміна запобіжного заходу в суді
«Під час розгляду справи суд, при наявності до того підстав, може
своєю ухвалою змінити, скасувати або обрати запобіжний захід щодо підсудного.
При обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
суд повинен керуватися відповідними статтями глави 13 цього
Кодексу».

177. Кримінально-виконавчий кодекс України 2003 року.
Стаття 103.
Технічні засоби нагляду і контролю
«1. Адміністрація колонії має право використовувати аудіовізуальні,
електронні й інші технічні засоби для попередження втеч та інших
злочинів, порушень встановленого законодавством порядку відбування покарання, отримання необхідної інформації про поведінку
засуджених.
2. Адміністрація колонії зобов’язана повідомити засуджених про застосування технічних засобів нагляду і контролю.
3. Перелік технічних засобів нагляду і контролю та порядок їх використання визначаються нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань. ...»

Стаття 106.
Підстави застосування заходів фізичного впливу [...]
«1. До осіб, позбавлених волі, якщо вони чинять фізичний опір персоналу колонії, злісно не виконують його законні вимоги, проявляють
буйство, беруть участь у масових заворушеннях, захваті заручників
або чинять інші насильницькі дії, а також у разі втечі з-під варти
з метою припинення вказаних протиправних дій, а також запобіган-
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ня заподіянню цими особами шкоди оточенню або самим собі застосовуються фізична сила...
2. Застосуванню заходів фізичного впливу, спеціальних засобів
і зброї має передувати попередження про намір використання вказаних заходів і засобів, якщо дозволяють обставини.
...
4. Якщо застосування заходів фізичного впливу уникнути неможливо, вони не повинні перевищувати міру, необхідну для виконання
покладених на адміністрацію колонії обов’язків, і мають зводитися
до завдання найменшої шкоди здоров’ю правопорушників. У разі
необхідності адміністрація колонії зобов’язана негайно надати допомогу потерпілим.
5. Про застосування фізичної сили, спеціальних засобів та гамівної
сорочки доповідається в рапорті начальникові колонії...»

Стаття 107.
Права і обов’язки засуджених до позбавлення волі
«1. Засуджені, які відбувають покарання у виді позбавлення волі, мають право ... отримувати медичну допомогу і лікування, в тому числі
платні медичні послуги за рахунок особистих грошових коштів чи
коштів рідних та близьких. ...»

Стаття 116.
Медико-санітарне забезпечення засуджених до позбавлення волі
«...
5. Засуджений має право звертатися за консультацією і лікуванням
до установ, що надають платні медичні послуги. Оплата таких послуг
і придбання необхідних ліків здійснюються засудженими або їхніми
родичами за рахунок власних коштів. Консультування і лікування в таких випадках здійснюються в медичних частинах колоній за місцем
відбування покарання під наглядом персоналу медичної частини.»

178. Закон України «Основи законодавства України про охорону
здоров’я» 1992 року.


Редакцію пункту було змінено 26 червня 2013 року: у попередній редакції
перше речення частини п’ятої було в кінці частини четвертої.
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Стаття 6.
Право на охорону здоров’я
«Кожний громадянин України має право на охорону здоров’я, що передбачає:
a) життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд
та соціальне обслуговування і забезпечення, який є необхідним
для підтримання здоров’я людини; …
д) кваліфіковану медичну допомогу, включаючи вільний вибір лікаря, вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій...
e) достовірну та своєчасну інформацію про стан свого здоров’я
і здоров’я населення, включаючи існуючі і можливі фактори ризику та їх ступінь;...
і) відшкодування заподіяної здоров’ю шкоди;…
й) можливість проведення незалежної медичної експертизи у разі
незгоди громадянина з висновками державної медичної експертизи, застосування до нього заходів примусового лікування
та в інших випадках, коли діями працівників охорони здоров’я
можуть бути ущемлені загальновизнані права людини і громадянина...»

179. Закон України «Про попереднє ув’язнення» 1993 року.
Стаття 11.
Матеріально-побутове забезпечення і медичне обслуговування осіб,
взятих під варту
«Особам, взятим під варту, забезпечуються побутові умови, що відповідають правилам санітарії та гігієни.
Норма площі в камері для однієї взятої під варту особи не може бути
менше 2,5 квадратного метра...
Особам, взятим під варту, надаються безплатно за єдиними нормами,
встановленими Кабінетом Міністрів України, харчування, індивідуальне спальне місце, постільні речі та інші види матеріально-побутового забезпечення. В необхідних випадках їм видається одяг і взуття. ...
Медичне обслуговування, а також лікувально-профілактична і протиепідемічна робота, ... організуються і проводяться відповідно до
законодавства про охорону здоров’я.
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Порядок надання ув’язненим медичної допомоги, використання
лікувальних закладів органів охорони здоров’я, залучення з цією
метою їх медичного персоналу та проведення медичних експертиз
визначається центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань, Міністерством оборони України і Міністерством
охорони здоров’я України.»

180. Постанова Кабінету Міністрів України № 336 від 16 червня
1992 року «Про норми харчування осіб, які тримаються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби, ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках та інших приймальниках Міністерства внутрішніх справ»
встановлює детальні норми харчування для затриманих і ув’язнених,
згідно з якими норма денного раціону становить 30 262 ккал.
181. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня
2005 року (чинний з 1 вересня 2005 року):
Стаття 2.
Завдання адміністративного судочинства
«1. Завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод
та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері
публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної
влади...
2. До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень, крім випадків,
коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження...
3. У справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів
владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони:
...
6) розсудливо;
...
8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між
будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія);

...»
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Стаття 6.
Право на судовий захист
«1. Кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушені
її права, свободи або інтереси. ...»
Стаття 8.
Верховенство права
«1. Суд при вирішенні справи керується принципом верховенства
права, відповідно до якого зокрема людина, її права та свободи
визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.
2. Суд застосовує принцип верховенства права з урахуванням судової практики Європейського Суду з прав людини. ...»

Стаття 17.
Юрисдикція адміністративних судів
щодо вирішення адміністративних справ
«1. Юрисдикція адміністративних судів поширюється на правовідносини, що виникають у зв’язку з здійсненням суб’єктом владних
повноважень владних управлінських функцій, а також у зв’язку
з публічним формуванням суб’єкта владних повноважень шляхом
виборів або референдуму.
2. Юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічноправові спори, зокрема:
1) спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів
чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності;
...»

Відповідно до статті 117 адміністративний суд може за ініціативою сторони провадження зупинити дію рішення, що оскаржується,
шляхом застосування тимчасового заходу. Захід може застосовуватися, якщо існує очевидна небезпека заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача, або якщо існують підстави вважати,
що невжиття заходу зробить неможливим захист таких прав, свобод
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та інтересів, або для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат. Тимчасовий захід також може застосовуватися, якщо очевидним є те, що оскаржуване рішення є протиправним.
Згідно зі статтею 162 Кодексу адміністративний суд, якщо він
вважає адміністративний позов обґрунтованим, може (серед іншого) визнати дію, бездіяльність або рішення, що оскаржується, протиправними, визнати нечинним рішення, про яке йдеться, та/або
зобов’язати відповідача вчинити або утриматися від вчинення певних дій. Він також може зобов’язати відповідача сплатити відшкодування за шкоду, завдану протиправною дією, бездіяльністю або
рішенням.
182. Питання відшкодування за протиправне затримання в Україні регулюється Законом України «Про порядок відшкодування
шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що
здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового
розслідування, прокуратури і суду» від 1 грудня 1994 року (далі — Закон про відшкодування). Відповідні положення цього Закону (у редакції станом на відповідний час) наведені в рішеннях у справах
«Афанасьєв проти України» (Afanasyev v. Ukraine) (заява № 8722/02,
п. 52, від 5 квітня 2005 року), та «Клішин проти України» (Klishyn v.
Ukraine) (заява № 30671/04, пп. 49–50, від 23 лютого 2012 року).
III. Відповідні документи ради європи
183. У відповідній частині Рекомендації Rec(2006) 2 Комітету
міністрів Ради Європи державам-членам «Європейські пенітенціарні правила» зазначається таке:
«...
4. Утримання ув’язнених в умовах, які порушують їхні права людини, не може бути виправдано нестачею ресурсів.
...
10.1. Європейські пенітенціарні правила застосовуються щодо всіх
осіб, взятих під варту судовою владою, чи засуджених до позбавлення волі.
...
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18.1. Розміщення ув’язнених, і зокрема, надання місць для сну, повинне проводитися з повагою до людської гідності та, по можливості, із забезпеченням можливості усамітнення, а також відповідно до санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням кліматичних
умов, і зокрема, площі, кубатури приміщення, освітлення, опалення та вентиляції.
18.2. У всіх будівлях, де ув’язнені повинні мешкати, працювати або
збиратися:
a) вікна мусять бути достатньо великими, аби ув’язнені могли читати чи працювати при природному освітленні в нормальних умовах, та забезпечувався приплив свіжого повітря, крім тих випадків, коли є відповідна система кондиціонування повітря;
b) штучне освітлення мусить відповідати загальноприйнятим технічним нормам;
...
18.3. Конкретні мінімальні вимоги щодо питань, перерахованих
у пунктах 1 та 2, визначаються національним законодавством.
18.4. Національне законодавство мусить містити механізми, які не
допускають порушення цих мінімальних вимог внаслідок перенаповнення в’язниць.
...
19.3. Ув’язнені повинні мати безперешкодний доступ до санітарних
засобів, які відповідають вимогам гігієни та дозволяють усамітнення.
19.4. Ванних і душових повинно бути достатньо для того, аби кожен
ув’язнений міг користуватися ними при температурі, яка відповідає
клімату, по можливості щодня, але не менш двох разів на тиждень
або частіше, якщо це необхідно для підтримки гігієни.
...
21. Кожен ув’язнений забезпечується окремим ліжком та індивідуальними постільними приналежностями, які утримуються в належному порядку та у гарному стані та оновлюються з частотою, необхідною для підтримки їхньої чистоти.
22. Ув’язнені забезпечуються комплексним харчуванням з урахуван
ням їх віку, стану здоров’я, релігії, культури та характеру їхньої роботи.
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22.2. Вимоги щодо раціону харчування, включаючи мінімальну
кількість калорій та білків, визначаються національним законодав
ством.
22.3. Їжа мусить готуватися та подаватися з урахуванням гігієнічних
вимог.
22.4. Прийом їжі організується тричі на день з розумними інтервалами.
...
27.1. Кожен ув’язнений мусить мати можливість не менше години
щодня займатися фізичними вправами на відкритому повітрі, якщо
дозволяє погода.
...»

184. У відповідних витягах з доповіді Уряду України за результатами візиту до України, здійсненого Європейським комітетом
з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що
принижує гідність, поводженню чи покаранню (КЗК) у період з 9 до
21 вересня 2009 року (опублікований 23 листопада 2011 року), зазначається таке:
«5. Умови тримання усіх осіб, які перебувають під вартою
a. Слідчі ізолятори (СІЗО)
i) Київське СІЗО
100. Київське СІЗО об’єднує комплекс будівель в одному з центральних районів м. Києва. Деякі з будівель ізолятора були побудовані
приблизно 140 років тому. Три будівлі менші за розмірами, у більш
нових корпусах розміщувалися ті особи, які працюють і відбувають
покарання, жінки та неповнолітні. Новий корпус для жінок знаходився у процесі будівництва, який практично зупинився через брак
ресурсів.
При номінальній місткості у 2950 місць станом на 8 вересня
2009 року в установі перебувало 3440 засуджених, включаючи 217
жінок та 69 неповнолітніх. Переважна більшість засуджених знаходилася під вартою. В установі також перебувало 297 засуджених, які
очікували на результати розгляду їхніх апеляційних скарг (включаючи 41 засудженого до довічного позбавлення волі), 93 засудже-
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них на етапуванні та 100 засуджених, які виконували різні роботи
в ізоляторі та по його утриманню. Також там було 11 засуджених,
які проходили судово-психіатричну експертизу та які очікували
на остаточне рішення щодо їхньої кримінальної відповідальності.
Загальна кількість засуджених включала 210 засуджених-іноземців
(з яких 170 були з країн СНД).
З 2001, після внесення змін до Кримінального кодексу України, секція, що називалася «будинок затриманих», призначалася для тих,
хто уперше відбуває покарання строком до 6 місяців.
...
103. Побутові умови, що переважали у секції для жінок, були дещо
кращими [ніж умови у секції для чоловіків]. Зокрема, камери були
менш переповненими (наприклад, 6 засуджених у камері площею
8 м²; 16 засуджених у камері площею 27 м²). Камери мали добрий доступ до природного освітлення, але вентиляція була невідповідною
і засуджені скаржилися на те, що влітку камери ставали дуже спекотними. Санітарні приміщення у камерах були повністю пофарбованими і мали крани із холодною та гарячою водою. Деякі з камер були
оздоблені самими засудженими та справляли враження домівки.
...
104. Секція для засуджених, які були позбавлені волі та працювали,
забезпечувалася найкращими умовами тримання порівняно з іншими секціями. Спальні приміщення були належним чином освітлені,
добре вентильовані та чисті. Вони були належним чином вмебльовані (ліжками, столами, стільцями або табуретками, кількома полицями та шафками), і засуджені могли користуватися своїм власним
радіо або телевізором. Також у секції був спортивний зал, просторий
«клуб», де засуджені могли переглядати фільми та грати у настільний теніс, а також каплиця.
105. В ізоляторі засуджені не забезпечувалися іншими предметами
особистої гігієни, окрім мила. Як зазначалося у пункті 88, доступ до
душу обмежувався одним разом на тиждень.
Що стосується продуктів харчування, то засуджені забезпечувалися
триразовим харчуванням щоденно. Кількість продуктів харчування
здавалася достатньою, але багато засуджених скаржилися на їхню
погану якість та відсутність різноманітності. Зокрема, не було свіжих
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фруктів, яєць або молока (навіть для неповнолітніх). Для урізноманітнення свого раціону засуджені великою мірою покладалися на продуктові передачі від їхніх родин та покупки в магазині ізолятора.
...
У СІЗО була бібліотека із зібранням із 27 000 книжок. Делегація була
здивована, дізнавшись, що затриманим не дозволялося отримувати
книжки (окрім Біблії) або газет з-поза меж ізолятора. КЗК хотів би
отримати коментарі українських органів влади щодо такої заборони.
Єдиним регулярним заходом, що проводився поза межами камери, були прогулянки на відкритому повітрі протягом однієї години на день,
що відбувалися на кількох прогулянкових майданчиках, розміщених
на даху житлових корпусів. З огляду на їхні розміри та конфігурацію,
ці відкриті території з високими стінами (площею від 16 до 60 м²) не
дозволяли засудженим займатися фізичними вправами.
КЗК рекомендує, щоб органи влади України вжили активних заходів
для надання засудженим організованих видів діяльності поза межами камери (робота, відпочинок/зібрання, освіта, спорт) у Київському СІЗО. Також Комітет рекомендує, щоб було вжито заходів для
будівництва більш підходящих майданчиків для того, щоб засуджені
могли займатися спортивними вправами, а також внутрішніх та зовнішніх спортивних приміщень.
...

6. Охорона здоров’я
a. Вступ
123. У ході візиту у 2009 році делегації було повідомлено про пропозицію щодо створення робочої групи для вивчення можливості
передачі Міністерству охорони здоров’я України питань охорони
здоров’я засуджених на етапуванні. КЗК може лише привітати цю
ініціативу, що відповідає зауваженням, зробленим у пункті 142 звіту
за результатами його візиту у 1998 році, а саме про те, що більше
залучення Міністерства охорони здоров’я України до надання послуг
з охорони здоров’я у в’язницях допоможе забезпечити оптимальну
охорону здоров’я засуджених, а також застосування загального принципу рівності цивільної системи охорони здоров’я з тією, що існує
у в’язницях. Комітет бажає, щоб його інформували про заходи, вжиті
за вищезазначеною пропозицією.
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У цьому контексті КЗК також бажає наголосити на потребі безперервного професійного навчання медичних працівників в’язниць
з метою забезпечення їм можливості задовільно виконувати свої
обов’язки. Комітет хотів би бути поінформованим щодо національної політики з цього питання.
124. Доповіді за результатами попередніх візитів КЗК до України
містять низку рекомендацій, коментарів та запитів щодо надання
інформації у сфері забезпечення охорони здоров’я засуджених. Не
зважаючи на спроби, зроблені органами влади України останніми
роками, та добру волю і готовність до співпраці медичних працівників відвіданих пенітенціарних установ, забезпечення охорони
здоров’я засуджених залишається проблематичним через нестачу
персоналу, обладнання та ресурсів. Під час візиту делегація вислухала низку скарг засуджених, які перебували у відвідуваних установах, щодо затримок у доступі до лікаря, браку лікарських препаратів
та неадекватної якості послуг.»

185. У відповідних витягах з доповіді Уряду України за результатами візиту до України, здійсненого Європейським комітетом з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (КЗК) у період з 29 листопада до 6 грудня 2011 [CPT/Inf (2012) 30], зазначено таке:
«...48. З нагоди цього візиту та з огляду на нещодавно отримані КЗК
доповіді, делегація також детально вивчала стан справ у сфері охорони здоров’я щодо певних осіб, які утримуються у Київському СІЗО
та, зокрема, пана Валерія Іващенка, пана Юрія Луценка та пані Юлії
Тимошенко.
У зв’язку з цим, КЗК хотів би наголосити на тому, що завдання медиків — членів делегації не є схожими із завданнями лікуючого лікаря; їхнє завдання полягає в оцінюванні якості охорони здоров’я
та, зокрема, доступу осіб, які перебувають під вартою, до лікування.
Комітет також бажає нагадати, що пенітенціарні органи відповідають за охорону здоров’я усіх осіб, які відбувають покарання у вигляді
позбавлення волі. Слід вжити усіх можливих заходів для забезпечення встановлення точного діагнозу та забезпечення усім особам, які
відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, належного лікування, що вимагається станом їхнього здоров’я.
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КЗК не може не висловити свого занепокоєння щодо того, що у випадку кожної із трьох вищезазначених осіб з різних причин мали
місце значні затримки в організації спеціалізованих медичних оглядів поза межами СІЗО. Проблеми такого типу неодноразово спо
стерігалися КЗК під час усіх попередніх візитів до Київського СІЗО,
а також до інших пенітенціарних установ України. Комітет наполегливо просить органи влади України вжити усіх необхідних заходів
для забезпечення того, щоб у майбутньому усі особи, які відбувають
покарання у вигляді позбавлення волі та потребують лікування фахівцями або проведення обстежень, без зайвих затримок доправлялися до лікарень поза межами пенітенціарних установ».

186. У відповідних витягах звіту Уряду щодо реалізації рекомендацій і зауважень, викладених у доповіді КЗК [CPT/Inf (2012) 31], зазначено таке:
«Щодо пункту 48
Згідно із вищезазначеним наказом Міністерства юстиції України та
Міністерства охорони здоров’я України від 10.02.2012 р. № 239/5/104
усі особи, взяті під варту, мають можливість невідкладно отримувати спеціалізовану медичну допомогу в медичних закладах Міністерства охорони здоров’я України.

Щодо пункту 49
Щодо засудженої Тимошенко Ю. В.
За час перебування Тимошенко Ю. В. в Качанівській виправній колонії (№ 54), включно до 9 травня 2012 року, було створено 21 медичну комісію, до складу якої входило більше 20 академіків, докторів медичних наук та кандидатів медичних наук; у 13 випадках
від проведення медичних оглядів вона відмовлялась.
Крім того, відповідно до спільного наказу ДПС України, Міністерства
охорони здоров’я України та Міністерства закордонних справ України
від 10.02.2012 № 69/105/40 «Про створення Медичної комісії за участю
іноземних спеціалістів для медичного обстеження Тимошенко Ю. В.
та забезпечення діяльності цієї комісії на території України» створено міжнародну медичну комісію із залученням іноземних фахівців,


Редакцію пункту було змінено 26 червня 2013 року: цю частину тексту було
додано.
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якою протягом 14 та 15 лютого 2012 року було проведено медичні огляди засудженої Тимошенко Ю. В. та надано відповідні рекомендації.
Також слід зазначити, що медичними працівниками Качанівської
виправної колонії (№ 54) засудженій Тимошенко Ю. В. щоденно
пропонувалися медичні огляди, від яких, у переважній більшості випадків, вона відмовлялася. Із 284 запропонованих оглядів у 247 випадках було отримано відмову.
Усі комісійні медичні огляди засудженої Тимошенко Ю. В. проводилися лише за умови отримання від неї письмової згоди. Медичні
огляди засудженої Тимошенко Ю. В., які проводилися медичними
працівниками Качанівської виправної колонії (№ 54), здійснювались відповідно до нормативно-правових актів, що регулюють порядок надання медичної допомоги особам, узятим під варту, та засудженим.
20.04.2012 комісією фахівців Міністерства охорони здоров’я та ДПтС
України засудженій Тимошенко Ю. В. запропоновано проведення
подальшого лікування в умовах лікувально-профілактичного закладу «Центральна клінічна лікарня Укрзалізниці», у якій, згідно з оцінкою фахівців з Німеччини, створено найкращі умови для реабілітації Тимошенко Ю. В.
Після прибуття 21.04.2012 до лікарні засуджена Тимошенко Ю. В. від
первинного медичного огляду, обстеження та початку курсу реабілітаційних заходів відмовилась.
Враховуючи категоричну відмову засудженої Тимошенко Ю. В. підписати інформовану згоду на первинний медичний огляд та медичне
втручання, 22.04.2012 її було виписано зі стаціонару до Качанівської
виправної колонії (№ 54).
Після запропонованого Тимошенко Ю. В. 04.05.2012 німецькими
та українськими лікарями курсу проходження реабілітаційних заходів вона надала усну згоду на проходження цього курсу в умовах
лікувально-профілактичного закладу «Центральна клінічна лікарня
Укрзалізниці» під наглядом фахівців німецької клініки «Шаріте».
З метою впровадження курсу реабілітаційних заходів під наглядом
фахівців німецької клініки «Шаріте» Тимошенко Ю. В. 09.05.2012 було госпіталізовано до вищезазначеного закладу охорони здоров’я,
де вона перебуває по теперішній час. ...»
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IV. Інші відповідні міжнародні документи
187. Відповідний витяг зі звіту Державного департаменту США
про стан дотримання прав людини в Україні, виданий Бюро з питань демократії, прав людини і праці, зазначає таке:
«Після призначення нового Генерального прокурора 4 листопада
відбулося різке зростання обвинувачень, висунутих проти опозиційних політиків, що порушило питання виникнення ознак вибіркового та політично вмотивованого судового переслідування з боку
влади Януковича. З 1 листопада до 31 грудня прокуратура висунула
обвинувачення проти колишнього Прем’єр-міністра Юлії Тимошенко та понад восьми високопоставлених членів її уряду у зловживанні
службовим становищем та/або неналежному використанні державних коштів під час перебування на посаді. Допити обвинувачених
прокурорами, які часто тривали годинами та протягом кількох днів,
та відмова у певних випадках від прийняття застави ще більше посилили відчуття політично вмотивованого судового переслідування
(див. розділ 4). Уряд стверджував, що судові переслідування не були спрямовані на опозицію і що тривало багато розслідувань щодо
членів діючого уряду, проте, лише з деякими виключеннями, це були
службовці низького рівня».

188. 9 червня 2011 року Європейський Парламент ухвалив резолюцію щодо України у контексті справи Юлії Тимошенко та інших
членів колишнього уряду. У відповідній частині резолюції зазначається таке:
«Європейський Парламент,
...G. Враховуючи те, що дванадцять колишніх високопосадовців
з уряду Тимошенко тримаються під вартою, включаючи ... колишнього першого заступника Міністра юстиції пана Євгена Корнійчука, якого було затримано 22 грудня 2010 року за обвинуваченням
у порушенні законодавства щодо процедури державних закупівель
юридичних послуг,...
I. Враховуючи те, що у попередній доповіді Данського Гельсінського
комітету з прав людини щодо справ Луценка і Корнійчука наводяться істотні порушення Європейської конвенції з прав людини, ...

425

2013
1. Наголошує на важливості забезпечення максимальної прозорості цих розслідувань та судових розглядів, а також застерігає проти
можливого застосування кримінального закону як засобу досягнення політичних цілей;
2. Занепокоєний зростанням вибіркового переслідування діячів
політичної опозиції в Україні, а також непропорційністю застосовуваних заходів...
3. Нагадує органам влади України про те, що принцип колективної
відповідальності щодо рішень уряду не допускає судового переслідування окремих членів уряду за рішення, які приймалися колегіально;...»

ПРАВО
I. МЕЖІ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ
189. Суд зазначає, що після комунікації справи Урядові-відповідачу заявниця подала кілька нових скарг.
190. Зокрема, у листах, отриманих Судом 8 червня 2012 року, заявниця скаржилась на порушення статей 5 та 6 Конвенції та статті 4
Протоколу № 7, які мали місце під час кримінального провадження,
пов’язаного з її перебуванням на посаді голови «Єдиних енергосистем України».
191. На думку Суду, нові скарги заявниці не є уточненням її початкових заяв до Суду, щодо яких сторони надали свої зауваження. Таким чином, Суд вважає, що недоречно розглядати ці питання
в контексті цієї справи (див. рішення від 19 квітня 2005 року у справі
«Пиряник проти України» (Piryanik v. Ukraine), заява № 75788/01, п. 20).
II. СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
У ЗВ’ЯЗКУ З УМОВАМИ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ
192. Заявниця спочатку скаржилась за статтею 3 Конвенції на
умови тримання її під вартою у Київському СІЗО № 13, що, згідно з її
твердженнями, становило поводження, що принижує гідність, яке
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забороняється цим положенням Конвенції. На додаток вона зазначала, що той факт, що рішення про тримання її під вартою не було
обмежене у часі, заподіяв їй триваючі психологічні страждання.
193. Стаття 3 Конвенції передбачає таке:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».
A. Доводи сторін

194. Уряд стверджував, що скарги заявниці стосовно умов тримання її під вартою у Київському СІЗО № 13 та у Качанівській виправній колонії були явно необґрунтованими. Уряд доводив, що умови тримання заявниці під вартою в обох камерах відповідали стандартам статті 3 Конвенції.
195. Заявниця стверджувала, що умови тримання її під вартою
у двох з трьох камер були неприйнятними у зв’язку з поганою вентиляцією, обмеженням прогулянок, відсутністю питної води, поганим харчуванням, відсутністю опалення в одній з камер, в якій її
тримали. Згідно з її твердженнями, умови тримання її під вартою
у виправній колонії не могли вважатися належними, зокрема тому,
що вона не мала можливості здійснювати щоденні прогулянки.
B. Оцінка Суду

196. Суд нагадує, що стаття 3 Конвенції є втіленням основних
цінностей демократичного суспільства. Вона категорично забороняє будь-яке катування або нелюдське чи таке, що принижує гідність, поводження, незважаючи на обставини поведінки потерпілого (див., серед інших прикладів, рішення у справі «Лабіта проти
Італії» (Labita v. Italy) [ВП], заява № 26772/95, п. 119, ECHR 2000-IV).
Суд вже констатував, що розрізнення між поняттями «катування»
та «нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження» має на
меті «надати особливої ганебності умисному нелюдському поводженню, яке спричиняє дуже тяжкі й жорстокі страждання» (див.
рішення від 18 січня 1978 року у справі «Ірландія проти Сполучено

Редакцію пункту було змінено 26 червня 2013 року: у попередній редакції зазначалось «у Харківській».
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го Королівства» (Ireland v. the United Kingdom), п. 167, серія A, № 25).
Стосовно умов тримання під вартою Суд звертається до інших принципів, встановлених його практикою (див. рішення від 4 жовтня
2005 року у справі «Сарбан проти Молдови» (Sarban v. Moldova), заява
№ 3456/05, пп. 75–77).
197. Жорстоке поводження підпадатиме під дію статті 3 Конвенції лише у разі досягнення певного мінімального рівня жорстокості.
Оцінка цього мінімуму є відносною і залежить від усіх обставин
справи, таких як тривалість поводження, його фізичні та психічні
наслідки, а в деяких випадках мають враховуватися також стать,
вік і стан здоров’я потерпілого (див., наприклад, наведене вище рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства» (Ireland v. the
United Kingdom), п. 162).
198. Якщо особу взято під варту, держава повинна забезпечити
тримання її в умовах, які відповідають принципу поваги до її людської гідності, а спосіб і метод виконання покарання не завдавали
їй душевного страждання чи мук, які б перевищували невідворотний рівень страждання, притаманний ув’язненню, і щоб здоров’я
і добробут особи з огляду на практичні потреби ув’язнення були належним чином забезпечені, включаючи, серед іншого, надання їй
необхідної медичної допомоги (див. рішення у справі «Кудла проти
Польщі» (Kudła v. Poland) [ВП], заява № 30210/96, п. 94, ECHR 2000‑XI).
Оцінюючи умови тримання, необхідно враховувати сукупний вплив
цих умов, а також тривалість тримання у цих умовах (див. рішення
від 13 вересня 2005 року у справі «Островар проти Молдови» (Ostrovar
v. Moldova), заява № 35207/03, п. 80).
199. Суд зауважує, що незважаючи на деякі суперечності у поясненнях заявниці стосовно площі камери та частоти, з якою їй
дозволялось приймати душ (див. пункти 40 та 44 вище), сторони по
суті погоджуються з тим, що: (i) заявниця трималась у Київському
СІЗО № 13 впродовж чотирьох місяців і двадцяти днів разом з однією або двома іншими жінками у камері розміром приблизно 16 м2
та (ii) їй дозволялося приймати душ щонайменше двічі на тиждень
(див. пункти 40 та 44 вище). Щодо решти фактів сторони не погоджуються.
200. Суд часто встановлював порушення статті 3 Конвенції
у зв’язку з браком житлового простору, що надавався особам, які
тримаються під вартою (див. рішення у справах «Пірс проти Греції»
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(Peers v. Greece), заява № 28524/95, пп. 69 м2, ECHR 2001-III; «Худойоров
проти Росії» (Khudoyorov v. Russia), заява № 6847/02, пп. 104 м2, ECHR
2005-X; «Лабзов проти Росії» (Labzov v. Russia), заява № 62208/00,
пп. 44 м2, від 16 червня 2005 року; «Новосьолов проти Росії» (Novoselov
v. Russia), заява № 66460/01, пп. 41 м2, від 2 червня 2005 року; «Мельник проти України» (Melnik v. Ukraine), заява № 72286/01, п. 103,
від 28 березня 2006 року; «Віслогузов проти України» (Visloguzov v.
Ukraine), заява № 32362/02, п. 46, від 20 травня 2010 року; та «Іглін
проти України» (Iglin v. Ukraine), заява № 39908/05, п. 52, від 12 січня 2012 року). Проте Суд зазначає, що, на відміну від вищезазначених справ заявниця у цій справі мала більше п’яти кв. м особистого простору у камері № 242. Суд не має будь-якої інформації щодо
площі камери № 300, куди 25 листопада 2011 року було переведено
заявницю перед тим, як помістити її до камери № 206 у медичній
частині (див. пункт 47 вище).
201. Крім того, Суд зауважує, що наголос у скарзі заявниці в цій
частині заяви робиться не на розмірі камери, а на обмеженості доступу у камері № 242 до природнього світла та свіжого повітря, відсутності гарячої води та інших побутових умов, а також відсутності
опалення у камері № 300. Суд вважає, що заявниця могла зазнати
певних проблем у зв’язку з побутовими аспектами тримання її у відповідних камерах. У той же час Суд не може встановити, чи був вплив
цих недоліків на неї значним. Немає також будь-якого свідчення того, що системи внутрішнього освітлення або вентиляції були недостатніми, а відсутність постачання гарячої води — постійною. На додаток Суд зазначає, що заявниця підтримувала регулярні контакти
з родичами, які забезпечували її достатньою кількістю постільної
білизни та харчових продуктів високої якості та що впродовж усього строку її тримання у СІЗО № 13 вона також могла підтримувати
зв’язок із зовнішнім світом, включаючи її захисника. Насамкінець,
Суд, ґрунтуючись на наявних матеріалах, не вважає, що інші побутові умови, на які посилалась заявниця, були такими, що становили
нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження.
202. Що стосується побутових умов ув’язнення в Качанівській
виправній колонії, Суд зауважує, що заявниця перебувала в цій
пенітенціарній установі (з короткою перервою, з 20 до 22 квітня
2012 року) з 30 грудня 2011 року до 9 травня 2012 року, коли її було
переведено до Центральної клінічної лікарні (див. пункти 111 та 164
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вище). Отже, строк, який має враховуватися, становить чотири місяці та сім днів. Заявниця трималася разом з іншою співкамерницею
у камері розмірами 37,1 м2, обладнаній ПВХ-вікнами, кожне площею
3,5 м2, які забезпечували природне освітлення та провітрювання.
Камера також мала системи електричного освітлення та вентиляції
(див. пункт 111 вище). Крім того, в ній була окрема душова кімната площею 3,5 м2 та туалет площею 4,1 м2. Враховуючи інші умови,
докладно описані вище (див. пункти 113–114), Суд вважає, що побутові умови тримання заявниці у Качанівській виправній колонії
відповідали стандартам Конвенції. Суд зазначає, що заявниця не
могла скористатись своїм правом на щоденну прогулянку внаслідок
проблем, пов’язаних з її станом здоров’я, та що паличка, милиця або
«ходунок» могли б посприяти її пересуванню. Хоча у період, що розглядається, становище заявниці могло бути некомфортним, воно не
було настільки суворим, щоб досягнути рівня суворості, що вимагається для того, щоб воно підпадало під дію статті 3 Конвенції.
203. Отже, ці скарги є явно необґрунтованими та мають бути
відхилені відповідно до пунктів 3 та 4 статті 35 Конвенції.
III. СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
У ЗВ’ЯЗКУ З ЛІКУВАННЯМ, НАДАНИМ ЗАЯВНИЦІ
204. Заявниця також скаржилась за статтями 2 та 3 Конвенції
про відсутність належного лікування під час її тримання під вартою.
Вона відмовлялась від проведення оглядів будь-якими лікарями,
окрім тих, кому вона довіряла, внаслідок наявної у неї підозри щодо
неналежного лікування її лікарями та медсестрами пенітенціарної
установи. На додаток до цього, той факт, що рішення про тримання
її під вартою було необмеженим у часі, спричиняв їй триваючі психологічні страждання.
205. Суд вважає за належне розглянути скарги заявниці за статтею 3 Конвенції.
A. Доводи сторін

206. Уряд у своїх докладних зауваженнях детально описав, яка
медична допомога надавалась заявниці. Уряд дійшов висновку, що
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її лікування було належним та не повинно піддаватися сумніву як
самою заявницею, так і Судом. Згідно з твердженнями Уряду, лікарі медичної частини СІЗО доклали справжніх зусиль для забезпечення добробуту заявниці під час тримання її під вартою у цій
установі.
207. Що стосується виправної колонії у Харкові, Уряд стверджував, що у виправній колоній було все необхідне обладнання та ліки
для забезпечення заявниці належним лікуванням. Крім того, заявниця мала доступ до послуг лікарів як з провідних українських, так
і зарубіжних установ охорони здоров’я.
208. Отже, Уряд стверджував, що національні органи зробили
все необхідне для виконання свого позитивного зобов’язання за
статтею 3 Конвенції стосовно надання заявниці медичної допомоги
під час її ув’язнення. Уряд вказував на її численні — на його думку, цілком невиправдані — відмови в наданні згоди на проходження
медичних оглядів або інших процедур, за що, як стверджував Уряд,
державні органи не можуть нести відповідальність.
209. Заявниця стверджувала, що державні органи недооцінили
серйозність її проблем зі здоров’ям та не надавали їй оперативної
та належної медичної допомоги до тих пір, поки у лютому 2012 року німецькі лікарі не оприлюднили звіт про її хворобу, хоча ще до
того симптоми погіршення стану її здоров’я були підтверджені іншими визнаними на міжнародному рівні медичними експертами.
Згідно з її твердженнями, постійне маніпулювання інформацією
стосовно стану її здоров’я через надання їй знеболюючих препаратів за умови її співпраці з правоохоронними органами, які були
обізнані про серйозність її захворювання, демонструвало недотримання Урядом своїх зобов’язань щодо надання належної медичної
допомоги.
B. Оцінка Суду

210. Згідно з практикою Суду стаття 3 Конвенції покладає на
державу обов’язок дбати про фізичне благополуччя осіб, яких позбавлено свободи (див. вищезазначене рішення у справі «Кудла проти
Польщі» (Kudła v. Poland) п. 94). У той же час вона не може тлумачитись як така, що закріплює загальний обов’язок звільнення затриманих у зв’язку зі станом здоров’я, а, скоріше, вимагає сумісності
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стану здоров’я ув’язненої особи з його або її тривалим ув’язненням,
навіть якщо він або вона є серйозно хворими, та залежить від здатності держави надати відповідне лікування необхідної якості у місці
ув’язнення (див. рішення від 4 жовтня 2011 року у справі «Гогінашвілі
проти Грузії» (Goginashvili v. Georgia), заява № 47729/08, п. 79).
211. «Адекватність» медичної допомоги залишається одним
з найскладніших для визначення елементів. У цілому Суд зберігає
достатню гнучкість при визначенні необхідного стандарту охорони здоров’я, встановлюючи його окремо для кожної справи. Зазначений стандарт повинен бути «сумісним з людською гідністю»
ув’язненої особи, але також повинен враховувати «практичні вимоги
ув’язнення» (див. рішення від 22 грудня 2008 року у справі «Алексанян
проти Росії» (Aleksanyan v. Russia), заява № 46468/06, пп. 139–140). Суд
також встановив, що статтю 3 Конвенції не можна тлумачити як таку, що вимагає виконання будь-якого бажання та вимоги ув’язненої
особи стосовно лікування (див. рішення від 29 вересня 2005 року
у справі «Метью проти Нідерландів» (Mathew v. the Netherlands), заява
№ 24919/03).
212. Сам по собі той факт, що ув’язнену особу оглянув лікар
та призначив їй певну форму лікування, не може автоматично призвести до висновку про адекватність такого лікування (див. рішення
від 29 листопада 2007 року у справі «Гумматов проти Азербайджану»
(Hummatov v. Azerbaijan), заяви №№ 9852/03 та 13413/04, п. 116). Дер
жавні органи повинні також забезпечити докладне документування
стану здоров’я ув’язненої особи та його або її лікування протягом
ув’язнення (див., наприклад, рішення у справі «Худобін проти Росії»
(Khudobin v. Russia), заява № 59696/00, п. 83, ECHR 2006‑XII (витяги)),
оперативність та точність діагнозу та лікування (див. зазначені
вище рішення у справі «Гумматов проти Азербайджану» (Hummatov
v. Azerbaijan), п. 115, та «Мельник проти України» (Melnik v. Ukraine),
пп. 104–106), та за умови, коли це викликано медичним станом,—
регулярність та систематичність нагляду та наявність плану терапевтичних заходів з метою вилікування хвороб ув’язненої особи
або запобігання їхньому ускладненню, а не усунення симптомів
(див. зазначені вище рішення у справі «Гумматов проти Азербайджану» (Hummatov v. Azerbaijan), пп. 109 та 114; «Сарбан проти Молдови» (Sarban v. Moldova), п. 79, та рішення від 13 липня 2006 року
у справі «Попов проти Росії» (Popov v. Russia), заява № 26853/04,
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п. 211). Державні органи також повинні довести, що були створені
умови, необхідні для фактичної реалізації призначеного лікування
(див. зазначене вище рішення у справі «Гумматов проти Азербайджану» (Hummatov v. Azerbaijan), п. 116, та рішення від 7 листопада
2006 року у справі «Голомийов проти Молдови» (Holomiov v. Moldova),
заява № 30649/05, п. 117).
213. Суд також констатував, що держава не може нести відповідальність за затримки, спричинені відмовами заявника від проходження медичних оглядів або від лікування у випадках, коли наявні
у Суду матеріали свідчили, що заявникові надавалася кваліфікована
медична допомога, але він або вона добровільно від неї відмовлялися (див. рішення від 8 листопада 2007 року у справі «Князєв проти
Росії» (Knyazev v. Russia), заява № 25948/05, п. 103).
214. Звертаючись до цієї справи, Суд зазначає, що з багатотомних матеріалів справи та зауважень сторін вбачається, що питання
здоров’я заявниці привернуло до себе велику увагу національних
органів, які доклали зусиль та ресурсів набагато більше у порівнянні зі звичайними заходами охорони здоров’я, доступними в Україні
будь-якій звичайній ув’язненій особі. Заявницю оглядали лікарі медичної частини СІЗО, але вона відмовилася від проходження більш
ретельного медичного огляду. 6 серпня 2011 року вона відмовилася
від огляду у лікаря загального профілю, психіатра та стоматолога,
від вимірювання артеріального тиску та електрокардіографії, флюорографії, а також від здачі крові та сечі для аналізу. Вона повторила свою відмову 12 серпня 2011 року (див. пункт 59 вище). Вона
консультувалась з лікарями або отримувала лікування кожного дня
до 30 серпня 2011 року (див. пункти 59–69 вище). Її неодноразово
оглядали лікарі у присутності лікаря П., якому вона, за її словами,
довіряла (див. пункти 67, 79 та 104 вище). Тим не менш, вона відмовилась від оглядів та здачі аналізів у двох лабораторіях поза межами СІЗО та наполягала на конфіденційному огляді у лікарів, яких
вона сама обере, та на лабораторних аналізах, результати яких не
повідомлятимуться медичній комісії (див. пункти 61–62 та 70 вище). 27 та 30 серпня та 3 вересня 2011 року заявниці порадили пройти огляд перед медичною комісією за присутності лікаря П., якому
вона довіряла (див. пункти 69–70 та 72 вище), але вона відмовилась.
Крім того, її часто оглядав начальник медичної частини СІЗО, який
або не знаходив серйозних змін у стані її здоров’я, або вважав його
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задовільним (див. пункти 61, 64–65, 68, 71, 74–75 та 81 вище). Суд
зазначає, що хоча заявниця відмовилась від огляду медичною комісією у присутності лікаря П., вона вимагала проведення огляду
лікарем п. під час численних візитів начальника медичної частини
СІЗО (див. пункти 62–63 вище).
215. Враховуючи хід лікування заявниці у період з серпня
до грудня 2011 року, Суд не може прийняти довід заявниці про
те, що тільки після втручання зарубіжних лікарів їй було надане
спеціалізоване лікування. У цьому зв’язку Суд звертається до ви
сновків КЗК, представники якого відвідували СІЗО № 13 у період
між 29 листопада та 6 грудня 2011 року та ретельно вивчили питання медичної допомоги, що надавалась заявниці та двом іншим
ув’язненим — колишнім членам уряду, очолюваного заявницею.
Хоча КЗК знову озвучив своє занепокоєння з приводу організації
спеціалізованих медичних оглядів цих трьох осіб за межами СІЗО
та значні затримки в організації цих спеціалізованих оглядів за межами СІЗО, він не висловив будь-якого конкретного занепокоєння
у зв’язку з неналежністю наданого заявниці лікування як такого
(див. пункт 185 вище).
216. Суд не забуває про той факт, що довіра пацієнта є ключовою
складовою відносин між лікарем та пацієнтом. Створити її в умовах
установ досудового ув’язнення та в інших пенітенціарних установах
особливо важливо, але у той самий час часто дуже важко. З одного
боку, пацієнти можуть відмовлятись від проходження медичного
огляду через простий страх. У такому випадку лікарі повинні підвищити рівень довіри через пояснення своєї медичної ролі та свого
обов’язку зберігати конфіденційність мети медичного огляду та того
факту, що вони не причетні до тримання під вартою та кримінального розслідування. З іншого боку, як це має місце у цій справі, побоювання щодо можливого політичного підґрунтя може відігравати
важливу роль.
217. У цій справі Суд зазначає, що заявниця була дуже обережною та регулярно відмовлялась від проходження більшості медичних процедур, які їй пропонувались. Вона пояснювала це з посиланням на її особливий політичний статус та неминучу недовіру
до державних органів. У цьому зв’язку вона посилалась на поганий,
за її словами, досвід інших осіб, які або захворіли, або померли
в ув’язненні. У цьому зв’язку Суд нагадує про свій попередній ви
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сновок щодо того, що на таких пацієнтів, як заявниця, покладається відповідальність за спілкування та співпрацю з органами охорони здоров’я. Вирішальним питанням є те, чи могла така поведінка
з її боку вважатися виправданою та чи держава дійсно зробила все,
що могло розумно очікуватися від неї, для забезпечення благополуччя заявниці. Суд у цьому зв’язку підкреслює вартий уваги факт,
що в історії хвороби заявниці під час її перебування у Київському
СІЗО № 13 або у Качанівській виправній колонії не було зафіксовано жодного конкретного випадку, який міг би пояснити таку повну
недовіру державним органам.
218. Суд надає особливої ваги тому факту, що адміністрація
СІЗО, незважаючи на тривалий час, який знадобився для виконання тимчасового заходу згідно з вказівкою Суду від 15 березня
2012 року, та певні кроки, здійснені національними органами, які
не продемонстрували бажання дотриматися умов зазначеного заходу (див. пункти 122–123 та 131 вище), перевела заявницю до Цент
ральної клінічної лікарні 20 квітня 2012 року (див. пункт 133 вище),
і знову 9 травня 2012 року — для проходження відповідного лікування у німецького невропатолога з берлінської лікарні «Шаріте»
(див. пункт 164 вище). Заявницю оглядали спеціалісти, які вислухали її скарги, та вона пройшла відповідні спеціалізовані медичні
процедури.
219. У цілому Суд вважає, що Уряд надав достатні свідчення
для того, щоб надати йому змогу дійти висновку, що національні
органи надали заявниці всебічну, ефективну та прозору медичну
допомогу. Отже, ця частина заяви має бути відхилена відповідно до
підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції як явно необґрунтована.
IV. СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
У ЗВ’ЯЗКУ З ЖОРСТОКИМ ПОВОДЖЕННЯМ ІЗ ЗАЯВНИЦЕЮ
ПІД ЧАС ЇЇ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ДО ЦЕНТРАЛЬНОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ
20 КВІТНЯ 2012 РОКУ
220. Заявниця скаржилась на те, що її було перевезено до Центральної клінічної лікарні проти її волі та що під час її перевезення
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вона зазнала тілесних ушкоджень. Вона також стверджувала, що цю
подію не було належним чином розслідувано.
221. Уряд заперечив це твердження.
A. щодо Прийнятності

222. Уряд стверджував, що заявницю не можна вважати такою, що вичерпала національні засоби юридичного захисту щодо її
скарги про жорстоке поводження під час її перевезення до лікарні
20 квітня 2012 року. Уряд вказував на те, що вона не оскаржила постанову прокуратури від 3 травня 2012 року про відмову в порушенні
кримінальної справи за вищезазначеною скаргою.
223. Суд нагадує, що він вже розглядав подібне заперечення у справі «Каверзін проти України» (Kaverzin v. Ukraine, заява
№ 23893/03, рішення від 15 травня 2012 року), та дійшов висновку,
що Урядом не було доведено, що вказаний ним засіб юридичного
захисту спроможний забезпечити адекватне виправлення ситуації
у зв’язку зі скаргами на жорстоке поводження з боку працівників
міліції та неефективне розслідування (там само, пп. 93–98). Суд не
вбачає жодної причини доходити іншого висновку у цій справі та зазначає, що заявниця не була зобов’язана використовувати зазначену
процедуру оскарження.
224. Відповідно заперечення Уряду має бути відхилене. Суд також вважає, що скарга не є явно необґрунтованою у розумінні пункту 3 статті 35 Конвенції. Вона також не є неприйнятною з будь-яких
інших підстав. Тому вона має бути визнана прийнятною.
B. щодо Суті

1. Доводи сторін
225. Уряд стверджував, що скарга заявниці про жорстоке поводження під час її перевезення з виправної колонії до лікарні
була необґрунтованою, оскільки не було свідчень того, що синці
на тілі заявниці були наслідком застосування до неї сили з боку
працівників виправної колонії або того, що державні органи якимось іншим чином були причетні до тілесних ушкоджень, зазнаних заявницею.
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226. Що стосується розслідування твердження про жорстоке
поводження, Уряд доводив, що національні органи доклали всіх розумних зусиль для встановлення істини. Їхній висновок про те, що
скарга заявниці була необґрунтованою, не свідчив про неефективність розслідування. Уряд посилався, inter alia, на пояснення працівників, які були присутні у виправній колонії у той день та на час
подій. Зокрема, троє працівників відділу нагляду і безпеки виправної колонії підтвердили, що відділення №1 виправної колонії, в якому розміщалася камера заявниці, було обладнане камерами спостереження, що працювали у режимі реального часу без запису. 20 квітня 2012 року під час спостереження камери заявниці через монітори
працівник не бачив, щоб будь-хто з працівників виправної колонії
під час відвідання камери заявниці застосовував до неї фізичний
примус, не чув будь-яких звуків. Як тільки працівники виправної
колонії залишили камеру, працівник бачив, що заявниця прийняла душ, зібрала свої речі та лягла у ліжко. Протягом спостереження
працівники виправної колонії не помітили, щоб заявниця зазнала
будь-яких тілесних ушкоджень.
227. Заявниця наполягала на своїх первісних твердженнях.

2. Загальні принципи
(a) Стверджуване жорстоке поводження
228. Суд неодноразово зазначав, що стаття 3 Конвенції втілює
одну з найбільш основоположних цінностей демократичних суспільств. Навіть за найважчих обставин, таких як боротьба з тероризмом та організованою злочинністю, Конвенція категорично забороняє катування та нелюдське або таке, що принижує гідність,
поводження або покарання, незважаючи на поведінку потерпілої
особи (див., серед багатьох інших джерел, зазначене вище рішення
у справі «Лабіта проти Італії» (Labita v. Italy), п. 119, та «Сельмуні проти Франції» (Selmouni v. France) [ВП]), заява № 25803/94, п. 95, ECHR
1999-V).
229. Суд також повторює, що твердження про жорстоке поводження повинні підкріплюватися відповідними доказами. Суд при
оцінці доказів керується критерієм доведеності «поза розумним
сумнівом», але додає, що така доведеність може випливати із сукупності ознак чи неспростованих презумпцій, достатньо вагомих, чіт-
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ких і узгоджених між собою (див. вищезазначене рішення у справі
«Лабіта проти Італії» (Labita v. Italy), п. 121).
230. Коли особа заявляє, що під час перебування під вартою вона зазнала тілесних ушкоджень внаслідок жорстокого поводження,
Уряд зобов’язаний надати повне та достатнє пояснення того, яким
чином були завдані ці тілесні ушкодження (див. рішення у справі
«Рібіч проти Австрії» (Ribitsch v. Austria) від 4 грудня 1995 року, п. 34,
серія A, № 336).
231. Стосовно затриманих осіб Суд наголошував, що вони перебувають у вразливому становищі, та що державні органи зобов’язані
захищати їхнє фізичне благополуччя (див. рішення у справі «Тарарієва проти Росії» (Tarariyeva v. Russia), заява № 4353/03, п. 73, ECHR
2006-XV (витяги); зазначене вище рішення від 4 жовтня 2005 року
у справі «Сарбан проти Молдови» (Sarban v. Moldova), п. 77, та рішення
у справі «Муїзель проти Франції» (Mouisel v. France), заява № 67263/01,
п. 40, ECHR 2002‑IX). Щодо особи, позбавленої свободи, будь-яке
застосування фізичної сили, необхідність якого не була викликана суворою необхідністю внаслідок її власної поведінки, принижує
людську гідність та в принципі є порушенням права, гарантованого
статтею 3 Конвенції (див. рішення від 7 грудня 2006 року у справі
«Шейдаєв проти Росії» (Sheydayev v. Russia), заява № 65859/01, п. 59,
та зазначене вище рішення у справі «Рібіч проти Австрії» (Ribitsch
v. Austria), п. 38). Тягар доведення покладається на Уряд, який має
довести за допомогою переконливих аргументів, що застосування
сили, наслідком якого стали тілесні ушкодження у заявника, не було надмірним (див., наприклад, рішення від 12 квітня 2007 року у
справі «Дзвонковський проти Польщі» (Dzwonkowski v. Poland), заява
№ 46702/99, п. 51).
(b) Адекватність розслідування
232. Суд нагадує, що коли особа висуває небезпідставну скаргу
про жорстоке поводження з нею, яке було таким, що порушує статтю 3
Конвенції, це положення, взяте у поєднанні із загальним обов’язком
держави за статтею 1 Конвенції «гарантувати кожному, хто перебуває під [її] юрисдикцією, права і свободи, визначені в … Конвенції»,
за своїм змістом вимагає проведення ефективного офіційного розслідування. Таке розслідування має бути спроможним забезпечити
встановлення та покарання винних осіб (див. рішення від 28 жовтня

438

Тимошенко проти України

1998 року у справі «Асьонов та інші проти Болгарії» (Assenov and Others
v. Bulgaria), п. 102, Reports 1998‑VIII).
233. Зобов’язання щодо розслідування «не є зобов’язанням результату, а зобов’язанням засобів»: не кожне розслідування обов’яз
ково закінчується успішно або доходить висновку, який співпадає
з викладом подій позивачем. Проте воно в принципі повинно бути
здатне призвести до встановлення фактів справи та, якщо твердження виявляться правдивими, до встановлення та покарання винних осіб (див. рішення у справах «Пол та Одрі Едвардз проти Сполученого Королівства» (Paul and Audrey Edwards v. the United Kingdom), заява
№ 46477/99, п. 71, ECHR 2002‑II, та «Махмут Кайя проти Туреччини»
(Mahmut Kaya v. Turkey), заява № 22535/93, п. 124, ECHR 2000‑III).
234. Розслідування серйозних тверджень про жорстоке поводження має бути ретельним. Це означає, що державні органи завжди
повинні робити серйозну спробу встановити, що відбулось, та не
повинні покладатись, закриваючи справу або ухвалюючи рішення, на поспішні та необґрунтовані висновки (див. вищезазначене
рішення у справі «Асьонов та інші проти Болгарії» (Assenov and Others
v. Bulgaria) пп. 103 м2). Вони повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, inter alia, показання свідків та висновки
судових експертів (див. рішення у справах «Танрікулу проти Туреччини» (Tanrýkulu v. Turkey) [ВП], заява № 23763/94, пп. 104 м2, ECHR
1999‑IV, та «Гюль проти Туреччини» (Gül v. Turkey), заява № 22676/93,
п. 89, від 14 грудня 2000 року). Будь-який недолік розслідування,
який підриває його здатність щодо встановлення причини тілесних
ушкоджень та винних осіб, створюватиме небезпеку недотримання
цього стандарту.

3. Застосування вищезазначених принципів до цієї справи
235. Суд зазначає, що, як було встановлено, кілька синців з’яви
лися на тілі заявниці під час її ув’язнення у виправній колонії. Сам
по собі цей факт вимагає пояснень з боку державних органів щодо
їхнього походження. У цьому зв’язку Суд нагадує, що ненадання
переконливого пояснення щодо тілесних ушкоджень суперечитиме зобов’язанню держави нести відповідальність за благополуччя
ув’язненої особи, яка знаходиться під її повним контролем.
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236. Суд зауважує, що 23 квітня 2012 року заявниця подала до
прокуратури Харківської області скаргу на її примусове перевезення до лікарні та жорстоке поводження під час перевезення 20 квітня 2012 року (див. пункт 137 вище). Вперше її оглянули 24 квітня
2012 року, коли вона показала свої синці лікарям виправної колонії
(див. пункт 140 вище). Згідно з актом огляду були виявлені легкі тілесні ушкодження у вигляді синців, які утворилися внаслідок
дій тупих твердих предметів за механізмом удару-стиснення за
день-два до огляду заявниці. Проте в акті було зроблено висновок,
що видима давність синців не співпадає з часом стверджуваного
жорстокого поводження, вказаного заявницею. Суд також зауважує, що того ж дня для огляду заявниці було запрошено судовомедичного експерта, але вона відмовилась проходити такий огляд
(див. пункт 141 вище).
237. Пізніше того ж дня начальник слідчого відділу прокуратури Харківської області, завершивши одноденне розслідування події,
відмовив у порушенні кримінальної справи щодо працівників виправної колонії у зв’язку з відсутністю доказів того, що вони завдали
їй тілесні ушкодження (див. пункт 142 вище). Після скасування зазначеної постанови 25 квітня 2012 року була призначена додаткова
перевірка (див. пункт 143 вище). Згідно з твердженнями Уряду, слідчим були зібрані показання працівників виправної колонії, лікарів
та водія карети швидкої допомоги, які чергували 20 квітня 2012 року, членів медичної комісії, працівників лікарні та інших осіб, які
були свідками перевезення заявниці до лікарні та стверджували, що
заявниця не скаржилась на завдання їй будь-яких тілесних ушкоджень та що вони не бачили у неї будь-яких ознак ушкоджень (див.
пункти 150–161 вище).
238. Уряд також посилався на той факт, що відеоспостереження
за заявницею 20 квітня 2012 року не виявило нічого незвичайного.
Проте Суд зазначає, що згідно з твердженнями Уряду відеоспостереження — принаймні 20 квітня 2012 року — працювало без запису
(див. пункт 154 вище), а наслідком цього є те, що Суд не може перевірити точність тверджень Уряду.
239. Суд також зазначає, що в рамках розслідування 26 квітня
2012 року заявницю було знову запрошено пройти судово-медичний
огляд з метою встановлення походження та давності синців, але вона відмовилась. Внаслідок цієї відмови завідувачу кафедри судово-
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медичної експертизи Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України було доручено оцінити тілесні ушкодження
заявниці виключно на основі акта огляду від 24 квітня 2012 року.
Зроблений ним висновок засвідчив, що стан синців та їхня поява за
один-два дні до огляду заявниці були такими, що виключали їхнє
завдання 20 квітня 2012 року. На додаток, ознайомившись з історією
хвороби заявниці, він зазначив, що з 16 серпня 2011 року рецидивні
гематоми час від часу виникали на тілі заявниці, та вони не були наслідком зовнішніх ударів, а були пов’язані з особливостями судинної системи та системи кровообігу заявниці (див. пункт 146 вище).
3 травня 2012 року слідчий знову відмовив у порушенні кримінальної справи (див. пункт 149 вище).
240. Суд додає, що розташування синців на тілі заявниці видається таким, що співпадає з її твердженням про те, що 20 квітня
2012 року її силоміць витягли з ліжка, вдарили у живіт. Проте Суд
не може ігнорувати наданих йому медичних висновків про те, що
давність синців, виявлених при огляді заявниці, не відповідає часу,
який вона вказала, та що були інші причини походження синців,
які не були наслідком завданої травми. Ці висновки могли б бути
належним чином підтверджені або спростовані, якби заявниця
пройшла повний судово-медичний огляд, від якого вона двічі відмовилась. За відсутності такого судово-медичного висновку внаслідок рішення заявниці не проходити огляд Суд не може вважати
встановленим відповідно до необхідного критерію доведеності,
що синці виникли 20 квітня 2012 року при перевезенні до лікарні внаслідок поводження з нею, яке становить порушення статті 3
Конвенції.
241. Оскільки заявниця подала небезпідставну скаргу на жорстоке поводження до національних органів за статтею 3 Конвенції,
виникло процесуальне зобов’язання здійснити ефективне розслідування стверджуваних фактів. Проте, як Суд вже зазначив вище,
ефективності розслідування перешкоджало небажання заявниці
співпрацювати з національними органами через її постійні відмови пройти судово-медичні огляди, які могли підтвердити або
спростувати висновки щодо дати та причини виникнення в неї
синців.
242. Вищенаведених міркувань Суду достатньо, щоб дійти ви
сновку, що розслідування за скаргою заявниці про жорстоке повод-
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ження під час її перевезення до Центральної клінічної лікарні було
«ефективним». Отже, не було порушення процесуального аспекту
статті 3 Конвенції.
V. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 8 КОНВЕНЦІЇ
243. Заявниця стверджувала, що у лікарні вона знаходилась під
цілодобовим спостереженням, та що керівництво виправної колонії
оприлюднило повний звіт про стан її здоров’я в українських засобах
масової інформації. Вона посилалась на статтю 8 Конвенції, яка передбачає таке:
«1. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.
2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно
із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах
національної та громадської безпеки чи економічного добробуту
країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту
здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб».

244. Уряд стверджував, що заявниця повинна була оскаржити
до прокурора вищого рівня або до суду постанову прокуратури Харківської області від 1 червня 2012 року про відмову у вжитті заходів
у зв’язку з її твердженнями про постійне спостереження за нею в лікарні та оприлюднення звіту про стан її здоров’я. Вона також повинна була оскаржити ці ж дії безпосередньо в адміністративних судах.
245. Суд нагадує, що мета статті 35 Конвенції полягає в наданні
Договірним державам можливості запобігти порушенню, у зв’язку
з яким проти них заявлено скарги, чи виправити такі порушення ще
до того, як скарги буде подано до Конвенційних установ. Відповідно
держави звільняються від надання відповідей щодо своїх дій в міжнародному органі до тих пір, поки вони не отримають можливості
виправити ситуацію за допомогою своєї власної правової системи.
Це правило ґрунтується на відображеному у статті 13 Конвенції припущенні (з яким воно тісно пов’язано) про наявність в національній
правовій системі ефективного засобу юридичного захисту щодо
стверджуваного порушення. Таким чином, це є важливим аспектом
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принципу підпорядкованості механізму захисту прав, встановленого Конвенцією, національним системам гарантування прав людини. Отже, скарга, призначена для подання до Суду, має бути подана — принаймні, по суті — до відповідного національного органу
та з дотриманням формальних вимог та строків, встановлених національним законодавством (див. вищезазначене рішення у справі
«Сельмуні проти Франції» (Selmouni v. France), п. 74).
246. По-перше, стосовно скарги заявниці за статтею 3 Конвенції Суд вже зазначив, що судовий засіб юридичного захисту щодо постанови прокуратури не є ефективним у розумінні пункту 3
статті 35 Конвенції (див. пункт 223 вище), та вважає, що той самий
висновок є застосовним і щодо цієї скарги за статтею 8 Конвенції.
По-друге, Суд вважає, що Кодекс адміністративного судочинства
України, який набрав чинності 1 вересня 2005 року (отже, національні суди мали можливість тлумачити його впродовж більш ніж
семи років), може вважатися prima facie таким, що забезпечує ефективний засіб юридичного захисту для того виду скарг, що висувалися заявницею. Для подання цього конкретного виду скарги до
національних судів не передбачено докладних процедур, а Уряд не
навів будь-яких прикладів з національної судової практики. Проте
зазначене питання охоплювалося частиною першою статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України (див. пункт 181 вище), який визначає юрисдикцію адміністративних судів, і в ньому
ніщо не вказує на те, що спір у цій справі виключається пунктом 2
зазначеного положення.
247. Суд зазначає, що заявниця у цій справі скористалася можливістю, передбаченою Кодексом адміністративного судочинства
України. Треба визнати, що вона не мала успіху, оскільки Київський
окружний адміністративний суд відхилив її адміністративний позов (див. пункти 173–174 вище). Проте Суд зазначає, що рішення суду
першої інстанції може бути оскаржено в апеляційному, а потім —
у касаційному порядку. Суд також зазначає, що заявниця не клопотала про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову,
передбачених статтею 117 Кодексу адміністративного судочинства
України (див. пункт 181 вище).
248. Відповідно скарги заявниці за статтею 8 Конвенції мають бути відхилені відповідно до пунктів 1 та 4 статті 35 Конвенції у зв’язку
з невичерпанням національних засобів юридичного захисту.
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VI. СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ
249. Посилаючись на підпункт «b» пункту 1 статті 5 Конвенції,
заявниця скаржилась на те, що її досудове тримання під вартою було незаконним та свавільним. Вона також скаржилась за пунктом 3
статті 5 Конвенції на те, що для її тривалого тримання під вартою
не було підстав. Заявниця також скаржилась за пунктом 4 статті 5
Конвенції на те, що вона не могла ефективно оскаржити законність
її досудового тримання під вартою. Насамкінець, вона скаржилась
на те, що в неї не було ефективного та гарантованого права на відшкодування за тримання під вартою всупереч вищезазначеним положенням.
250. Відповідні положення статті 5 Конвенції передбачають таке:
«1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого
не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно
до процедури, встановленої законом:
...
b) законний арешт або затримання особи за невиконання законного припису суду або для забезпечення виконання будь-якого
обов’язку, встановленого законом;
c) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою допровадження її до компетентного судового органу за наявності
обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо
обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею
правопорушення чи її втечі після його вчинення; ...
3. Кожен, кого заарештовано або затримано згідно з положеннями
підпункту «c» пункту 1 цієї статті, має негайно постати перед суддею
чи іншою посадовою особою, якій закон надає право здійснювати
судову владу, і йому має бути забезпечено розгляд справи судом упродовж розумного строку або звільнення під час провадження. Таке
звільнення може бути обумовлене гарантіями з’явитися на судове
засідання.
4. Кожен, кого позбавлено свободи внаслідок арешту або тримання
під вартою, має право ініціювати провадження, в ході якого суд без
зволікання встановлює законність затримання і приймає рішення
про звільнення, якщо затримання є незаконним.
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5. Кожен, хто є потерпілим від арешту або затримання, здійсненого
всупереч положенням цієї статті, має забезпечене правовою санкцією право на відшкодування.»
A. щодо Прийнятності

251. Суд зазначає, що ці скарги не є явно необґрунтованими у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вони не є неприйнятними з будь-яких інших підстав. Отже,
вони мають бути визнані прийнятними.
B. щодо Суті

1. Пункт 1 статті 5 Конвенції
(a) Доводи сторін
252. Заявниця стверджувала, що тримання її під вартою було
свавільним та несумісним з цілями пункту 1 статті 5 Конвенції.
253. Вона посилалась, зокрема, на рішення Суду від 10 лютого
2011 року у справі «Харченко проти України» (Kharchenko v. Ukraine),
заява № 40107/02, згідно з яким попереднє ув’язнення на невизначений строк, незважаючи на його відповідність національному законодавству, суперечить тлумаченню Судом пункту 1 статті 5 Конвенції.
254. Заявниця також зазначала, що не було свідчень існування
ризику її переховування від правосуддя, виявленого або під час національного провадження, або під час провадження у Суді. Вона вказала на те, що, навпаки, вона завжди виконувала вказівки слідчого
та завжди з’являлась на всі слідчі дії та судові засідання.
255. Вона також стверджувала, що не існувало ризику того, що
вона здійснюватиме незаконну діяльність, в якій її обвинувачували, оскільки обвинувачення щодо неї стосувались її діяльності на
посаді прем’єр-міністра, яку вона припинила обіймати задовго до
того, як було порушено зазначену кримінальну справу.
256. Заявниця також вказала на те, що національні суди на жодній стадії провадження не розглядали можливість застосування
менш жорсткого запобіжного заходу як альтернативи тримання її
під вартою.
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257. Уряд стверджував, що попереднє ув’язнення заявниці здійснювалося за розпорядженням судових органів та в подальшому
продовжувалося судовими рішеннями, винесеними в порядку, передбаченому національним законодавством. Отже, воно відповідало вимогам підпункту «с» пункту 1 статті 5 Конвенції.
258. Уряд висловив думку, що національний суд навів відповідні та достатні підстави на обґрунтування вибору запобіжного засобу, які ґрунтувались на конкретних фактах справи та документах
з матеріалів справи. Уряд зазначив, зокрема, що в якості підстави
для тримання заявниці під вартою суд послався на те, що вона може
в подальшому ухилитись від суду та виконання процесуальних рішень і перешкоджати встановленню істини у справі. Суд вважав підтвердженням існування таких ризиків відмови заявниці повідомити суд про своє місце проживання під приводом того, що зазначена
інформація міститься в матеріалах справи. Крім того, суд зазначив,
що його листи, раніше надіслані на адресу, вказану нею, поверталися до нього поштою. На додаток, під час засідання 5 серпня 2011 року
заявниця відмовилась надати письмове підтвердження того, що її
повідомлено про дату, час та місце наступного судового засідання.
Насамкінець, вона запізнилась на засідання 5 серпня 2011 року без
будь-якої поважної причини.
259. Уряд також вказав на тяжкість злочинів, в яких підозрювалась заявниця, та на зневагу, з якою вона ставилась до суду та учасників судового розгляду, не виконуючи розпорядження головуючого
та перешкоджаючи допиту свідків.
260. Уряд також наголосив на тому, що, ухвалюючи рішення про
взяття заявниці під варту, суд взяв до уваги її аргументи та аргументи її захисника проти зміни запобіжного заходу.
261. Уряд також зазначив, що загальний строк тримання заявниці під вартою був відносно коротким.
(b) Оцінка Суду
(i) Загальні принципи
262. Суд наголошує на тому, що стаття 5 Конвенції втілює основоположне право людини, а саме — захист особи від свавільного
втручання держави у її право на свободу (див. рішення від 18 грудня 1996 року у справі «Аксой проти Туреччини» (Aksoy v. Turkey), п. 76,
Reports 1996-VI). Цей перелік винятків, встановлений у пункті 1 стат-
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ті 5 Конвенції, є вичерпним, і лише вузьке тлумачення цих винятків
відповідає цілям цього положення, а саме — гарантувати, що нікого
не буде свавільно позбавлено свободи (див. вищезазначене рішення
у справі «Лабіта проти Італії» (Labita v. Italy), п. 170).
263. При оцінці законності будь-якого позбавлення свободи Суд
не обмежується проголошеними видимими цілями взяття та тримання під вартою, про які йдеться, але також розглядає істинні наміри та цілі, що стоять за ними (див. рішення у справах «Боцано проти Франції» (Bozano v. France), від 18 грудня 1986 року, п. 60, серія A,
№ 111, та «Ходорковський проти Росії» (Khodorkovskiy v. Russia), заява
№ 5829/04, п. 142, від 31 травня 2011 року).
264. Суд у своїй практиці також вже констатував, що, коли йдеться про позбавлення свободи, надзвичайно важливо, щоб було дотримано загального принципу юридичної визначеності. Отже, важливо, щоб умови, за яких відповідно до національного законодавства
здійснюється позбавлення свободи, були чітко сформульовані,
та щоб застосування цього законодавства було передбачуваним тією
мірою, щоб воно відповідало стандарту «законності», передбаченому Конвенцією — стандарту, що вимагає, щоб усе законодавство було сформульовано з достатньою точністю для того, щоб надати особі
можливість — за потреби, за відповідної консультації — передбачати тією мірою, що є розумною за відповідних обставин, наслідки,
які може потягнути за собою її дія (див., серед інших джерел, рішення у справі «Медведєв та інші проти Франції» (Medvedyev and Others v.
France) [ВП], заява № 3394/03, п. 80, ECHR 2010 року, з подальшими
посиланнями).
265. Крім того, для того, щоб позбавлення свободи вважалося
несвавільним у розумінні пункту 1 статті 5 Конвенції, самого факту,
що цей захід застосовується згідно з національним законодавством,
що відповідає вищезазначеним стандартам, ще недостатньо — він
також повинен бути необхідним за даних обставин (див. рішення у справах «Нештяк проти Словаччини» (Nešťák v. Slovakia), заява
№ 65559/01, п. 74, від 27 лютого 2007 року, та «Хайредінов проти України» (Khayredinov v. Ukraine), заява № 38717/04, пп. 27–28, від 14 жовтня
2010 року).
266. Насамкінець, Суд наголошує на тому, що обґрунтування
будь-якого періоду позбавлення свободи — незалежно від того, наскільки коротким він є — повинно бути переконливо доведено де-
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ржавними органами (див. рішення у справах «Белчев проти Болгарії»
(Belchev v. Bulgaria), заява № 39270/98, п. 82, від 8 квітня 2004 року,
та «Кастравет проти Молдови» (Castravet v. Moldova), заява № 23393/05,
п. 33, від 13 березня 2007 року).
(ii) Застосування вищезазначених принципів до цієї справи
267. Суд зазначає, що рішення про взяття заявниці під варту не
встановлювало чіткого строку дії запобіжного заходу, що само по
собі суперечить вимозі законності, закріпленій у статті 5 Конвенції
(див., наприклад, рішення у справах «Єлоєв проти України» (Yeloyev
v. Ukraine), заява № 17283/02, пп. 52–55, від 6 листопада 2008 року;
«Соловей і Зозуля проти України» (Solovey and Zozulya v. Ukraine), заяви
№№ 40774/02 та 4048/03, п. 59, від 27 листопада 2008 року, та «Доронін проти України» (Doronin v. Ukraine), заява № 16505/02, п. 59, від
19 лютого 2009 року). Крім того, Суд констатував, що ця проблема
є повторюваною у справах щодо України внаслідок існування законодавчих прогалин (див. вищезазначене рішення у справі «Харченко
проти України» (Kharchenko v. Ukraine), п. 98).
268. Суд вважає, що ця справа порушує низку серйозних питань
стосовно законності попереднього ув’язнення заявниці, які заслуговують на подальший розгляд.
269. Суд зауважує, що постанова про взяття під варту від 5 серп
ня 2011 року не містила посилань на будь-які порушення заявницею впродовж попередніх місяців зобов’язання не залишати місто
як запобіжного заходу. Хоча суддя зазначив, що заявниця відмовилась надати розписку про те, що вона повідомлена про дату, час
та місце наступного судового засідання, він не вказав, що заявниця не з’являлась на будь-яке з судових засідань. Те саме стосується
стверджуваної недоставки поштою деяких з листів суду на її адресу:
суд не стверджував, що це перешкодило їй виконати її процесуальні
зобов’язання. Відмова заявниці назвати свою адресу в судовому засіданні, як видається, також не мала будь-якого негативного впливу
на її участь у провадженні, як вимагалося, з огляду на те, що її адреса вже містилась в матеріалах справи. Що стосується її запізнення
на декілька хвилин у судове засідання 5 серпня 2011 року, вважати
це небажанням з її сторони до співпраці не було підстав. Відповідно
з висунутих щодо неї причин взяття її під варту не вбачається жодного ризику ухилення заявниці від правосуддя.
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270. Як вбачається з постанови про взяття під варту, а також
з клопотання прокурора щодо зміни запобіжного заходу та його фактичного контексту, головною підставою для взяття заявниці під варту були її ймовірне перешкоджання встановленню істини у справі та
зневажлива поведінка. Ці підстави не включені в список підстав, які
могли би виправдати позбавлення свободи за підпунктом «с» пункту 1 статті 5 Конвенції. Крім того, Суду незрозуміло, яким чином заміна підписки заявниці про невиїзд на взяття під варту була за тих
обставин найбільш відповідним запобіжним заходом.
271. З огляду на те, що підстави, а, отже, мета попереднього
ув’язнення заявниці залишалися незмінними до самого її засудження, Суд вважає, що позбавлення її свободи впродовж всього цього
строку було свавільним та незаконним.
272. Отже, у цьому зв’язку було порушення пункту 1 статті 5
Конвенції.

2. Пункт 4 статті 5 Конвенції
(a) Доводи сторін
273. Заявниця стверджувала, що вона не мала засобу юридичного захисту для того, щоб оскаржити постанови про взяття її під
варту від 5 серпня 2011 року. Крім того, всі її клопотання про звільнення відхилялись з формальних причин, без урахування будь-яких
її аргументів.
274. Уряд стверджував, що, навіть якщо постанова про взяття
під варту від 5 серпня 2011 року насправді не підлягала апеляційному оскарженню, перший перегляд законності її взяття під варту вже
був включений до зазначеної постанови.
275. Уряд також стверджував, що законність тримання заявниці під вартою неодноразово переглядалась компетентним судом
на підставі її клопотань та клопотань її захисника про звільнення.
Уряд стверджував, що кожне з цих клопотань та аргументи, що містилися в них, ретельно розглядались судом та щодо них виносились
окремі процесуальні рішення. Печерський суд постійно залишав без
змін застосований до заявниці запобіжний захід у зв’язку з незмінністю підстав, наведених в першій постанові про взяття під варту
від 5 серпня 2011 року. Зокрема, суд зазначив про відсутність підстав
для зміни запобіжного заходу. Уряд у цьому зв’язку наголосив, що
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наведення таких самих підстав обґрунтування тримання заявниці
під вартою впродовж всього зазначеного строку не може вважатися
таким, що суперечить її правам за статтею 5 Конвенції.
(b) Оцінка Суду
276. Суд нагадує, що пункт 4 статті 5 Конвенції передбачає право осіб, яких затримано або взято під варту, на перегляд процесуальних і матеріальних умов, які з точки зору Конвенції є суттєвими
для забезпечення «законності» позбавлення їх свободи. Це означає,
що компетентний суд має перевірити не лише дотримання процесуальних вимог національного законодавства, а й обґрунтованість
підозри, на підставі якої здійснено затримання, та легітимність
мети, з якою особу затримано та потім узято під варту (див. рішення у справі «Буткявічюс проти Литви» (Butkevičius v. Lithuania),
заява № 48297/99, п. 43, ECHR 2002 року-II та вищезазначене рішення у справі «Соловей і Зозуля проти України» (Solovey and Zozulya v.
Ukraine), п. 70).
277. Суд вже констатував, що ще одне з призначень ухвалення обґрунтованого рішення з цього питання полягає в тому, щоб
продемонструвати сторонам, що їхні позиції були враховані. Хоча стаття 5 Конвенції не накладає на суддю, що здійснює перегляд
законності взяття особи під варту, зобов’язання розглядати кожен
аргумент, що міститься в клопотаннях апелянта, її гарантії будуть
позбавлені своєї сутності, якщо суддя, ґрунтуючись на національному законодавстві та судовій практиці, поводитиметься з конкретними фактами, на які посилається затримана особа, як з несуттєвими, або ігноруватиме їх, що може поставити під сумнів «законність»
позбавлення свободи (див. рішення у справі «Ігнатеско проти Молдови» (Ignatenco v. Moldova), заява № 36988/07, пп. 77–78, від 8 лютого
2011 року, з подальшими посиланнями).
278. Суд зазначає, що у цій справі законність тримання заявниці під вартою декілька разів переглядалась національними судами. Проте відповідні судові рішення не відповідають вимогам
пункту 4 статті 5 Конвенції, обмежуючись у своїй мотивувальній частині просто зазначенням того, що постанова про зміну
запобіжного заходу, винесена під час судового розгляду справи,
оскарженню не підлягає, та, по суті, повторюють попередньо на-

450

Тимошенко проти України

ведені та, як зазначалося вище, недостатні підстави (див. пункти 31–32 та 35–36 вище).
279. Суд зауважує, що у своїх численних клопотаннях про звільнення заявниця висувала конкретні та доречні доводи на користь її
звільнення — такі, як її незмінне дотримання зобов’язань за підпискою про невиїзд до взяття її під варту та той факт, що вона не робила
спроб ухилитися від правосуддя або перешкоджати встановленню
істини у справі. Крім того, велика кількість публічних осіб надіслали
листи з наданням особистих гарантій та клопотанням про її звільнення. На додаток, було зроблено пропозицію звільнити її під заставу. Проте суд відхилив усі ці клопотання, не вказавши, чи розглядався будь-який з цих аргументів взагалі, явно вважаючи їх несуттєвими для питання законності попереднього ув’язнення заявниці
(див. пункти 34–35 вище).
280. Отже, Суд доходить висновку, що межі та характер судового
перегляду, наданого заявниці Печерським судом, не відповідають
вимогам пункту 4 статті 5 Конвенції.
281. Суд уже констатував, що загалом національне законодавство не передбачає процедури судового розгляду питання законності
продовжуваного тримання під вартою після закінчення досудового слідства, яка б задовольняла вимоги пункту 4 статті 5 Конвенції (див. рішення у справі «Молодорич проти України» (Molodorych v.
Ukraine), заява № 2161/02, п. 297).
282. Отже, було порушення пункту 4 статті 5 Конвенції.

3. Пункт 5 статті 5 Конвенції
(a) Доводи сторін
283. Заявниця стверджувала, що в неї не було ефективного та гарантованого права на відшкодування у зв’язку зі стверджуваними
порушеннями статті 5 Конвенції.
284. Уряд стверджував, що заявниця могла би мати право на
відшкодування у зв’язку з її триманням під вартою, якби його було
визнано незаконним національними судами.
(b) Оцінка Суду
285. Суд зазначає, що право на відшкодування за пунктом 5
статті 5 Конвенції виникає лише у випадку, коли порушення одно-
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го з її інших чотирьох пунктів (у цій справі — підпункту «а» пункту 1 та пункту 4 статті 5 Конвенції) було встановлено прямо чи по
суті Судом або національними судами (див., наприклад, рішення
у справах «Свєтослав Дімітров проти Болгарії» (Svetoslav Dimitrov v.
Bulgaria), заява № 55861/00, п. 76, від 7 лютого 2008 року та «Чагдаш
Сахін проти Туреччини» (Çaðdaþ Þahin v. Turkey), заява № 28137/02,
п. 34, від 11 квітня 2006 року). У цьому зв’язку ефективне використання права на відшкодування, гарантоване пунктом 5 статті 5
Конвенції, повинно забезпечуватись з достатньою певністю (див.
рішення у справі «Станєв проти Болгарії» (Stanev v. Bulgaria) [ВП],
заява № 36760/06, п. 182, від 17 січня 2012 року, з подальшими по
силаннями).
286. Суд зазначає, що питання відшкодування за незаконне тримання під вартою регулюється в Україні Законом України
«Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову
діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду»
(див. пункт 182 вище). Право на відшкодування виникає у випадку,
коли незаконність тримання під вартою встановлюється рішенням
суду. Законодавством України не передбачається процедури звернення до національного суду з вимогою відшкодування шкоди за
позбавлення свободи, яке було визнане цим Судом таким, що порушує той чи інший пункт статті 5 Конвенції.
287. Суд вже вказав на існування цієї законодавчої прогалини
в інших справах проти України (див., наприклад, рішення у справі
«Нечипорук та Йонкало проти України» (Nechiporuk and Yonkalo v.
Ukraine), заява № 42310/04, п. 233, від 21 квітня 2011 року). Ця проблема залишається актуальною і в цій справі.
288. Отже, було порушення пункту 5 статті 5 Конвенції.

VII. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 18 У ПОЄДНАННІ
ЗІ СТАТТЕЮ 5 КОНВЕНЦІЇ
289. Заявниця скаржилась на те, що тримання її під вартою
мало приховані мотиви. Вона скаржилась, зокрема, що тримання її під вартою було використано державними органами з метою
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усунення її від політичного життя та ненадання їй можливості
взяти участь у парламентських виборах 28 жовтня 2012 року. Вона
посилалась на статтю 18 у поєднанні зі статтею 5 Конвенції, яка
передбачає таке:
«Обмеження, дозволені згідно з цією Конвенцією щодо зазначених
прав і свобод, не застосовуються для інших цілей ніж ті, для яких вони встановлені».
A. щодо Прийнятності

290. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже,
вона має бути визнана прийнятною.
B. щодо Суті

1. Доводи сторін
291. Заявниця наголошувала на тому, що вона є найсильнішим
опозиційним лідером. Вона стверджувала, що справжньою метою
тримання її під вартою було не дати їй можливості взяти участь
у парламентських виборах 28 жовтня 2012 року, а разом з цим — повністю усунути її з політичної арени. У цьому зв’язку вона посилалась на численні доповіді національних та закордонних спостерігачів щодо переслідування владою України представників опозиції.
Заявниця також вказала на низку інших кримінальних справ, які
були порушені щодо неї — як стверджувалося — без будь-яких підстав. Насамкінець, у контексті інших її скарг та документів, наданих
Суду, вона висловила сумнів у компетентності та чесності судді К.,
який розглядав її справу в суді першої інстанції та ухвалив рішення
про взяття її під варту на час судового провадження. Згідно з її твердженнями, вдавшись до цього заходу, суддя К. покарав її не більш
ніж за неповагу до нього; тим часом заявниця не вважала, що він
заслужив на таку повагу.
292. Уряд зазначив, що заявниця обіймала посаду Прем’єрміністра України впродовж тривалого часу та що вона залишається
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лідером опозиційної партії, що користується широкою підтримкою
населення. Отже, її діяльність, а також будь-які події з її участю завжди привертали до себе увагу та ставали об’єктом дискусій як у засобах масової інформації, так і в українських і закородонних офіційних колах. Тим не менш, Уряд робив наголос на політичному характері цих дискусій, які треба відрізняти від судового провадження.
У цьому зв’язку Уряд посилався на висновок Суду у вищезазначеній
справі «Ходорковський проти Росії» (Khodorkovskiy v. Russia, п. 259) про
те, що «політичні процеси докорінно відрізняються від судових».
Відповідно Уряд стверджував, що публічне значення кримінального
провадження щодо заявниці та взяття її під варту не може вважатися свідченням упередженості щодо неї.
293. Уряд також висловив думку, що, окрім свого посилання на
активну політичну діяльність, заявниця не надала доказів на підтвердження того, що її було позбавлено свободи з ціллю, іншою, ніж
та, що передбачена статтею 5 Конвенції. Насамкінець, Уряд стверджував, що тримання заявниці під вартою було пов’язано виключно
з її поведінкою під час розгляду її справи судом, переслідувало законну ціль і відповідало критеріям, передбаченим підпунктом «с»
пункту 1 статті 5 Конвенції.

2. Оцінка Суду
294. Суд наголошує на тому, що стаття 18 Конвенції не має самостійного значення і може бути застосована лише в поєднанні з іншими статтями Конвенції (див. рішення у справі «Гусинський проти
Росії» (Gusinskiy v. Russia), заява № 70276/01, пункт 75, від 19 травня
2004 року). Як Суд вже констатував у своїй практиці, що вся структура Конвенції ґрунтується на презумпції добросовісності дій органів
державної влади країн-учасниць. Дійсно, будь-яка державна політика чи окремий захід може мати «прихований мотив», а презумпція
добросовісності є спростовною. Однак заявник, який стверджує, що
його права і свободи були обмежені з неналежних підстав, повинен
переконливо довести, що справжня ціль державних органів була не
такою, як її було проголошено (або яка може обґрунтовано припускатись виходячи з контексту). Простої підозри про те, що державні
органи користувались своєю владою для іншої цілі, ніж та, що передбачена Конвенцією, не достатньо, щоб довести порушення статті

454

Тимошенко проти України

18 Конвенції (див. вищезазначене рішення у справі «Ходорковський
проти Росії» (Khodorkovskiy v. Russia), п. 255).
295. Коли подається скарга за статтею 18 Конвенції, Суд застосовує дуже суворий стандарт доведення. Результатом цього є те, що
існує лише декілька справ, в яких було встановлено порушення цього положення Конвенції. Так, у вищезазначеному рішенні у справі
«Гусинський проти Росії» (Gusinskiy v. Russia, пункти 73–78) Суд погодився, що свободу заявника було обмежено, inter alia, для іншої
цілі, ніж та, що передбачена статтею 5 Конвенції. Суд у цій справі
ґрунтував свої висновки на угоді, яка була підписана між особою,
яка трималась під вартою, і Міністром зв’язку та масових комунікацій Російської Федерації. З цієї угоди явно вбачалось, що заявника
було взято під варту для того, щоб примусити його продати державі
свою медіа-компанію. У рішенні від 13 листопада 2007 року у справі
«Чеботарі проти Молдови» (Cebotari v. Moldova, заява № 35615/06,
пункт 46 м2) Суд встановив порушення статті 18 Конвенції за обставин, коли затримання заявника було явно пов’язане із заявою, яка
перебувала на розгляді Суду. Проте такі справи залишаються рідкими (див., a contrario, рішення у справі «Сисоєва та інші проти Латвії»
(Sisojeva and Others v. Latvia) [ВП], заява № 60654/00, п. 129, ECHR
2007 року, та вищезазначене рішення у справі «Ходорковський проти
Росії» (Khodorkovskiy v. Russia), п. 261).
296. Звертаючись до цієї справи, Суд вказує на загальну подібність її обставин до обставин, що розглядалися у справі «Луценко
проти України» (Lutsenko v. Ukraine, заява № 6492/11, п. 104, рішення
від 3 липня 2012 року). Як у вищезазначеній справі, невдовзі після
зміни влади заявниця, яка була колишнім Прем’єр-міністром України та лідером найсильнішої опозиційної партії, була обвинувачена
у зловживанні владою та притягнута до кримінальної відповідальності. Багато національних та зарубіжних спостерігачів, включаючи різноманітні неурядові організації, засоби масової інформації,
дипломатичні кола та окремих публічних осіб, вважали ці події частиною політично-вмотивованого переслідування лідерів опозиції
в Україні.
297. Що стосується скарг заявниці за статтею 18 Конвенції у цій справі, Суд зазначає, що вони мають подвійний зв’язок
у поєднанні зі статтею 5 Конвенції — стосовно дійсної мети її досудового тримання під вартою, та у поєднанні зі статтею 6 Кон-
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венції — стосовно справедливості кримінального переслідування
заявниці та його стверджуваних прихованих мотивів  . Відповідно Суд обмежить тут свій розгляд скаргою заявниці за статтею 18
у поєднанні зі статтею 5 Конвенції стосовно її досудового тримання під вартою.
298. Як Суд вже постановляв у зазначеній вище справі «Луценко проти України» (Lutsenko v. Ukraine), коли йдеться про твердження щодо політичних або інших прихованих мотивів у контексті
кримінального переслідування, важко розмежувати досудове тримання під вартою від кримінального провадження, в рамках якого
таке тримання було застосовано (п. 108). Проте, як і у вищенаведеній справі, Суд вбачає низку певних ознак досудового тримання
заявниці під вартою, які дозволяють йому розглядати це питання
окремо від більш загального контексту політично мотивованого
переслідування лідера опозиції шляхом ініціювання декількох
кримінальних справ після зміни влади та перед парламентськими
виборами.
299. Суд вже констатував, що хоча тримання заявниці під
вартою формально здійснювалося для цілей, що передбачаються підпунктом «с» пункту 1 статті 5 Конвенції, але як фактичний
контекст, так і мотивування, наведене державними органами (див.
пункти 269–270 вище), вказують, що справжньою метою обрання
цього заходу було покарання заявниці за неповагу до суду, яку, як
стверджувалося, вона демонструвала своєю поведінкою впродовж
провадження.
300. У світлі цих міркувань та застосовуючи підхід, подібний
до підходу, вже застосованого при юридичному тлумаченні схожих
обставин у справі «Луценко проти України» (Lutsenko v. Ukraine), Суд
не може не дійти висновку, що позбавлення заявниці свободи, що
дозволяється підпунктом «с» пункту 1 статті 5 Конвенції, було застосовано не з метою допровадження її до компетентного судового
органу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення, а з інших причин.
301. Суд вважає це достатньою підставою для того, щоб констатувати порушення статті 18 у поєднанні зі статтею 5 Конвенції.


456

Межі другого зазначеного питання охоплюються заявою № 65656/12.

Тимошенко проти України

VIII. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
302. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».

303. Заявниця не подала будь-яких вимог щодо відшкодування
шкоди або компенсації судових та інших витрат.
304. Відповідно за цими пунктами нічого не присуджується.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує одноголосно скаргу за статтею 3 Конвенції щодо
стверджуваного жорстокого поводження із заявницею під час її переведення до лікарні 20 квітня 2012 року та його розслідування, а також скарги за статтями 5 і 18 Конвенції прийнятними, а решту скарг
у заяві — неприйнятними.
2. Постановляє чотирма голосами проти трьох, що не було порушення статті 3 Конвенції щодо стверджуваного жорстокого поводження із заявницею під час її перевезення до лікарні 20 квітня
2012 року та щодо ефективності розслідування на національному рівні.
3. Постановляє одноголосно, що було порушення пункту 1 статті 5 Конвенції.
4. Постановляє одноголосно, що було порушення пункту 4 статті 5 Конвенції.
5. Постановляє одноголосно, що було порушення пункту 5 статті 5 Конвенції.
6. Постановляє одноголосно що було порушення статті 18 Конвенції у поєднанні зі статтею 5 Конвенції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 30 квітня
2013 року на публічному слуханні в Палаці прав людини в м. Страсбурзі.
С. Філліпс

Д. Шпільманн

заступник секретаря

голова
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Відповідно до пункту 2 статті 45 Конвенції та пункту 2 правила 74 Регламенту Суду до цього рішення додаються такі окремі
думки:
(a) спільна особлива думка суддів Юнгвірта, Нуссбергер та Потоцького;
(b) спільна відмінна думка суддів Шпільманна, Віллігера та Нуссбергер.
Д. Ш.
Дж. С. Ф.

СПІЛЬНА ОСОБЛИВА ДУМКА
СУДДІВ ЮНґВІРТА, НУССБЕРГЕР ТА ПОТОЦЬКОГО
Ми погоджуємося з тим, що у цій справі було порушення статті
18 у поєднанні зі статтею 5 Конвенції. Проте ми вважаємо, що мотивування більшості суддів не вирішує основної скарги заявниці, яка
стосується взаємозв’язку між порушеннями прав людини та демократією, а саме того факту, що взяття її під варту було використано
державними органами для усунення її від політичного життя та
позбавлення її можливості взяти участь у парламентських виборах
28 жовтня 2012 року (див. пункт 289).
Уся філософія Конвенції ґрунтується на тому припущенні, що
державні органи держав-учасниць діють добросовісно. Дійсно, будьяка державна політика чи окремий захід може мати «прихований
мотив» та слугувати іншим цілям, ніж ті, що були проголошені.
Це викликає особливе занепокоєння у випадках, коли кримінальне
законодавство використовується для інших цілей, ніж притягнення
до відповідальності осіб, що вчинили злочин або протиправне діяння. У таких випадках встановлення тільки порушень прав людини,
гарантованих статтями 5 та 6 Конвенції, не буде достатнім, оскільки
такий підхід не викриє та не вкаже на справжню проблему, а саме на
свідоме зловживання державною владою.
Отже, до твердження заявниці про порушення статті 18 Конвенції треба підходити дуже серйозно. У той же час, простої підозри, що
державні органи скористалися своєю владою з ціллю, яка не входить
до переліку цілей, визначеного Конвенцією, не може бути достатньо,

458

Тимошенко проти України

щоб довести порушення статті 18. Отже, Суд правомірно застосовує дуже суворий стандарт доведення (див. вищезазначене рішення
у справі «Ходорковський проти Росії» (Khodorkovskiy v. Russia), пп. 255–
256). Проте ця вимога не повинна унеможливлювати для заявниці
можливість доведення порушення статті 18 Конвенції. Що стосується оцінки доказів порушення статті 18, то до уваги мають бути взяті
декілька факторів.
По-перше, формулювання статті 18 Конвенції містить слово
«ціль», яке неминуче пов’язане із суб’єктивним наміром, який може
бути розкритий лише особою або особами, які його мають, якщо він
випадково не задокументований в якийсь спосіб (див., для порівняння, наприклад, зазначене вище рішення у справі «Гусинський проти Росії» (Gusinskiy v. Russia), пп. 73–78, в якому намір державних органів недвозначно випливав з угоди, підписаної особою під вартою
та Міністром зв’язку та масових комунікацій Російської Федерації).
Загалом, розумінням того, що Суд називає «прихованим мотивом»,
володіють тільки державні органи та воно недоступне заявникові.
Отже, треба прийняти доказ неналежних мотивів державних органів, який ґрунтується на висновках, зроблених на основі конкретних обставин та контексту справи. Інакше захист, гарантований
статтею 18 Конвенції, на практиці виявиться неефективним.
По-друге, ґрунтуючись на обставинах та контексті справи, Суд,
тим не менш, не може застосовувати подвійні стандарти та з більшою легкістю встановлювати порушення статті 18 у поєднанні зі
Статтями 5 або 6 Конвенції у випадку, коли заявник має певне визначне становище у суспільстві. Як зазначив Суд у рішенні у справі
«Ходорковський проти Росії», «високе політичне положення не гарантує імунітету» (див. вищезазначене рішення у справі «Ходорковський
проти Росії» (Khodorkovskiy v. Russia), п. 258). У той же час, при тлумаченні статті 18 Конвенції треба враховувати прямий зв’язок між
захистом прав людини та демократією. Якщо права політично активних осіб обмежуються з метою перешкодити або унеможливити
їхню участь у політичному житті країни, демократія знаходиться
під загрозою.
По-третє, стаття 18 Конвенції посилається на «обмеження, дозволені згідно з цією Конвенцією щодо зазначених прав і свобод».
Отже, згідно з цим недвозначним формулюванням вищезазначене
положення забороняє не тільки «зловживання усією юридичною ма-
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шиною держави-відповідача ab initio» та «недобросовісну діяльність,
яка від початку і до кінця здійснюється з порушенням Конвенції
та демонстрацією кричущої зневаги до неї» (див. вищезазначене рішення у справі «Ходорковський проти Росії» (Khodorkovskiy v. Russia),
п. 260), але також забороняє використання конкретних запобіжних
заходів — таких, як досудове ув’язнення з неналежною метою (див.
вищезазначене рішення у справі «Луценко проти України» (Lutsenko v.
Ukraine), п. 109).
По-четверте, вірним є те, що політичний процес є докорінно
відмінним від процесу відправлення правосуддя. При встановленні
того, що при обмеженні політика в правах людини державні органи
мали неналежні мотиви, Суд не може прийняти в якості доказу думки та рішення політичних установ або неурядових організацій, або
заяви інших політичних осіб (див. вищезазначене рішення у справі
«Ходорковський проти Росії» (Khodorkovskiy v. Russia), п. 259). Суд має
ґрунтувати свої висновки щодо порушення статті 18 Конвенції тільки на конкретних фактах справи.
По-п’яте, Суд постановив, що тягар доведення має бути покладено на заявника, навіть коли встановлено наявність достатніх доказів існування неналежного мотиву (див. вищезазначене рішення
у справі «Ходорковський проти Росії» (Khodorkovskiy v. Russia) п. 256).
Тим не менш, це не означає, що у справах, коли державні органи не
можуть висунути будь-якого «належного мотиву», це не можна вважати доказом «неналежного мотиву».
У світлі цих міркувань ми вважаємо, що у цій справі було порушення статті 18 Конвенції не тільки — як встановила більшість — тому, що метою постанови про взяття під варту було покарання заявниці за неповагу до суду (див. пункт 299), але у зв’язку з існуванням
«прихованих мотивів».
Ми виходимо з того, що Суд у цій справі встановив, що підстави,
наведені судом першої інстанції для обґрунтування взяття заявниці
під варту, не відповідали вимогам пункту 1 статті 5 Конвенції. Це означає, що взяття заявниці під варту 5 серпня 2011 року на невизначений строк було свавільним згідно з Конвенцією.
Отже, вирішальним питанням є те, чи була постанова про взяття
під варту, незважаючи на свавільність, тим не менш, винесена добросовісно або чи відрізнялась справжня мета державних органів при
застосуванні такого запобіжного заходу від проголошеної та чи мо-
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тивувалася прихованим наміром, який може бути доведений згідно
з критеріями, що вимагаються Конвенцією. Для того, щоб відповісти
на це питання, Суд має розглянути обмеження прав заявниці — особливо постанову від 5 серпня 2011 року про взяття під варту на невизначений строк — у ширшому контексті та врахувати такі чинники,
як момент часу, коли було винесено цю постанову, статус заявниці
та спосіб, в який діяли державні органи.
У цьому контексті ми вважаємо, що неможливо повністю відокремити це питання від характеру кримінального провадження щодо заявниці, хоча розгляд Судом скарги за статтею 18 Конвенції у цій
справі не стосується судового розгляду як такого. На нашу думку,
рішення про взяття заявниці під варту має бути розглянуте у ширшому контексті зазначеного провадження та становища і статусу самої заявниці на момент порушення кримінальної справи. Тільки за
рік до взяття її під варту заявниця була головним політичним опонентом Президента України та отримала 45,47% голосів підтримки
населення (див. пункт 12). Більш важливим є те, що партія заявниці проголосила про свій намір взяти із заявницею в якості її лідера участь у парламентських виборах, що мали відбутися у жовтні
2012 року — іншими словами, на час взяття заявниці під варту повинна була розпочатися підготовка до виборів.
Ми також хотіли б зауважити, що обвинувачення, висунуті щодо заявниці у цій справі, не стосувалися корупції або шахрайства,
або злочинів, що могли бути пов’язані з її намірами отримати фінансовий прибуток. Навпаки, зловживання владою, в якому її було
обвинувачено, стосувалось тільки обставин політичного рішення,
прийнятого нею на посаді Прем’єр-міністра України при підписанні
міжнародної газової угоди на умовах, які, як згодом заявлялося, були несприятливими для країни.
Крім того, треба враховувати спосіб, в який здійснювалося розслідування. Хоча добре відомо, що в Україні слідство в кримінальних справах часто триває роками, у надзвичайно складній справі
щодо заявниці слідство було завершене з дивовижною швидкістю,
а саме у період з 11 квітня 2011 року до 25 травня 2011 року, тобто
менше ніж за шість тижнів. І ще більше значення має той факт, що
слідство здійснювалось у такий спосіб, що повністю перешкоджа

Це питання є частиною заяви № 65656/12.
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ло заявниці продовжувати свою політичну діяльність. Так, їй було
надано п’ятнадцять робочих днів на те, щоб ознайомитися з матеріалами справи, які складались з 4000 сторінок; її також щоденно
викликали до ГПУ для допитів (див. пункт 15); а після початку судового розгляду справи засідання проводились практично щоденно
(див. пункт 27).
Також слід зазначити, що обвинувачення були висунуті не
тільки щодо заявниці, а також і щодо щонайменше восьми високопосадовців її Уряду: за зловживання владою та/або нецільове використання державних коштів протягом перебування на посаді.
Твердження Уряду про те, що здійснюване ним кримінальне переслідування не було націлене на опозицію та що тривали розслідування також щодо членів правлячої партії, виявилося таким, що
не відповідає істині за кількома винятками, які стосувались тільки
чиновників нижчого рівня (див. пункт 187). У справі колишнього
Міністра внутрішніх справ Луценка Суд вже встановив порушення
пункту 1 статті 5, пункту 2 статті 5, пункту 3 статті 5, пункту 4 статті 5 та статті 5 у поєднанні зі статтею 18 Конвенції (вищезазначене
рішення у справі «Луценко проти України» (Lutsenko v. Ukraine)); розгляд інших справ ще триває.
Постанова про взяття заявниці під варту, винесена 5 серпня
2011 року після проведення 16 засідань, не стосувалась будь-яких
порушень заявницею підписки про невиїзд — запобіжного заходу,
якого вона повністю дотрималась. У ній також не вказувалося на те,
що заявниця не з’явилася у будь-яке судове засідання. Той факт, що
один раз заявниця запізнилася у засідання на декілька хвилин та
що вона не повідомила свою адресу, яка вже містилася в матеріалах
справи, не надавав вагомих підстав для встановлення з її боку небажання співпрацювати, при цьому слугуючи обґрунтуванням для
взяття її під варту на невизначений строк.
Враховуючи відсутність будь-якої прийнятної підстави для
тримання під вартою на невизначений строк та ці конкретні обставини справи, ми вважаємо доведеним на основі критерію, що вимагається статтею 18 Конвенції, що наведені у поданні про зміну
запобіжного заходу та у постанові причини про взяття заявниці
під варту були не тільки недостатніми у розумінні пункту 1 статті 5 Конвенції, а також були не єдиними причинами: були ще приховані мотиви, що лежали в основі дій відповідних органів, які по
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суті були пов’язані не з належним розглядом кримінальної справи,
а, скоріш, з особистістю заявниці та її впливом як провідного опозиційного політика в Україні.
Такими є наші мотиви для висновку, що було порушення статті 18 Конвенції у поєднанні з пунктом 1 статті Конвенції у зв’язку
з взяттям заявниці під варту.
СПІЛЬНА ВІДМІННА ДУМКА СУДДІВ ШПІЛЬМАННА,
ВІЛЛІГЕРА ТА НУССБЕРГЕР
Ми не можемо погодитися з висновком Суду, що не було порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з жорстоким поводженням із
заявницею під час її перевезення до Центральної клінічної лікарні
20 квітня 2012 року.
Скарги заявниці стосуються як матеріального, так і процесуального аспектів статті 3 Конвенції. Що стосується першого аспекту, то
ми зазначаємо, що сторони не оспорюють, що оскаржувані тілесні
ушкодження, а саме синці на тілі заявниці, з’явилися після примусового перевезення її до лікарні. Таким чином, скарга заявниці про
жорстоке поводження під час її перевезення до лікарні, яку вона
належним чином подавала на національному рівні, була prima facie
небезпідставною, та з огляду на усталену практику Суду з цього питання від державних органів вимагалось здійснити ефективне розслідування.
Ми нагадуємо, що Суд чітко усвідомлює субсидіарний характер
свого завдання та визнає, що має бути обережним, перебираючи на
себе роль суду першої інстанції щодо вирішення питань факту, коли це неминуче не вимагається з огляду на обставини справи. Отже,
ми вважаємо за належне, по-перше, розглянути, чи належним чином державними органами розслідувалась скарга заявниці, а згодом повернутися до питання, чи дійсно мало місце стверджуване
жорстоке поводження з огляду на відповідні висновки національних органів.
Ми нагадуємо, що стаття 3 Конвенції вимагає, щоб розслідування серйозних тверджень про жорстоке поводження було ретельним.
Це означає, що державні органи завжди повинні робити серйозну
спробу встановити, що відбулось, та не повинні покладатись, закри-
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ваючи справу або ухвалюючи рішення, на поспішні та необґрунтовані висновки (див. вищезазначене рішення у справі «Асьонов та інші
проти Болгарії» (Assenov and Others v. Bulgaria), пп. 103 et seq.). Вони повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, inter alia, показання свідків та висновки судових експертів (див. вищезазначені
рішення у справах «Танрікулу проти Туреччини» (Tanrýkulu v. Turkey),
пп. 104 м2 та «Гюль проти Туреччини» (Gül v. Turkey), п. 89).
Розслідування має бути спроможним забезпечити встановлення та покарання винних осіб. В іншому випадку загальна юридична
заборона катування та нелюдського і такого, що принижує гідність,
поводження та покарання, незважаючи на її основоположну важливість, була б неефективною на практиці, і в деяких випадках представникам держави було б можливо фактично безкарно порушувати
права тих, хто перебуває під їхнім контролем (див. вищезазначене
рішення у справі «Асьонов та інші проти Болгарії» (Assenov and Others
v. Bulgaria), п. 102, та вищезазначене рішення у справі «Лабіта проти
Італії» (Labita v. Italy), п. 131).
Ми також нагадуємо, що, щоб розслідування катування чи жорстокого поводження з боку уповноважених державою осіб вважалося ефективним, має бути дотриманий такий загальний принцип:
особи, які проводять перевірки, і ті, хто проводить розслідування,
повинні бути незалежними інституційно та ієрархічно від будь-кого, хто причетний до подій у справі; тобто слідчі мають бути незалежними на практиці (див. рішення у справі «Баті та інші проти Туреччини» (Batý and Others v. Turkey), заяви №№ 33097/96 та 57834/00,
п. 135, ECHR 2004-IV (витяги)).
23 квітня 2012 року заявниця подала до прокуратури Харківської області скаргу про примусове перевезення її до лікарні
та жорстоке поводження під час перевезення 20 квітня 2012 року.
Вперше її оглянули 24 квітня 2012 року, коли вона показала свої
синці лікарям виправної колонії незважаючи на той факт, що вона
подала клопотання про медичний огляд попереднього дня. Згідно з актом відвідування, були виявлені легкі тілесні ушкодження
у вигляді синців, які виникли внаслідок компресійного удару або
контакту з тупим предметом за один-два дні до огляду заявниці. Проте видима давність синців, зазначена в акті, не співпадала з часом жорстокого поводження, на який вказувала заявниця.
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Крім того, того ж дня провести огляд заявниці було запрошено судово-медичного експерта, але вона відмовилась від проходження
зазначеного огляду.
Пізніше того ж дня начальник слідчого відділу прокуратури
Харківської області, завершивши одноденне розслідування події,
відмовив у порушенні кримінальної справи щодо працівників виправної колонії за відсутністю доказів того, що вони завдали їй тілесних ушкоджень. Після скасування зазначеної постанови 25 квітня
2012 року було призначене додаткове розслідування.
3 травня 2012 року слідчий прокуратури знову відмовив у порушенні кримінальної справи щодо будь-кого з працівників виправної
колонії за відсутністю в їхніх діях складу злочину. У своїй постанові
він посилався на відмови заявниці пройти судово-медичний огляд,
які мали місце двічі — 24 та 26 квітня. Згідно з твердженнями Уряду,
слідчим були відібрані показання у працівників виправної колонії,
які мали стосунок до події, лікарів, водія карети швидкої допомоги,
які чергували 20 квітня 2012 року, членів медичної комісії, працівників лікарні та інших осіб, які були свідками перевезення заявниці
до лікарні та стверджували, що заявниця не скаржилась на завдання
їй будь-яких тілесних ушкоджень та що вони не бачили у неї будьяких ознак ушкоджень.
Тим не менш, ми зазначаємо, що з матеріалів справи не вбачається, що слідчий намагався отримати будь-яке пояснення того, чому перевезення заявниці було здійснено настільки поспішно, пізно ввечері, оскільки в попередніх записах в історії хвороби
заявниці ніщо не вказувало на те, що стан її здоров’я потребував
термінового перевезення, яке не могло чекати до ранку. Крім того,
слідчий, як видається, не намагався дізнатись, чому співкамерницю заявниці вивели з камери приблизно о 21:00 20 квітня 2012 року (див. пункт 160), тобто безпосередньо перед тим, як до камери
завітали працівники виправної колонії, щоб перевезти заявницю
до лікарні. Слідчий не намагався отримати пояснення щодо такої
незвичайної події, яка стає ще більш дивною з огляду на те, що
єдиний нейтральний свідок, який не входив в ієрархію виправної
колонії та не був пов’язаний з державними органами, був виведений з камери.
Ще більше значення має той факт, що якими б не були свідчення
осіб, що мали стосунок до перевезення заявниці до лікарні 20 квітня
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2012 року, заявниця, перебуваючи в ув’язненні, отримала синці, які,
як випливає з акту відвідування від 24 квітня та доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 25 квітня, утворилися внаслідок стискання. Це, на нашу думку, вимагало більш ретельної перевірки походження тілесних ушкоджень, що не повинна
була обмежуватись опитуванням осіб, які мали безпосередній стосунок до перевезення до лікарні. З наявних матеріалів справи ми не
вбачаємо, що така ретельна перевірка була здійснена. Зокрема, в акті медичного огляду від 24 квітня зазначалось, що давність синців не
співпадає з часом, вказаним заявницею, та розташування тілесних
ушкоджень є таким, що не виключає самоушкодження. Проте немає
жодних свідчень того, що слідчий здійснив будь-які кроки для точного встановлення часу, коли, на думку працівників медичної частини виправної колонії або завідувача кафедри судово-медичної
експертизи Харківської медичної академії післядипломної освіти
МОЗ України, який підтвердив їхній висновок у своєму висновку
від 26 квітня, ці тілесні ушкодження ймовірно могли бути отримані.
Також не вбачається, що версія про те, що тілесні ушкодження заявниці могли бути завдані нею самою (якщо така версія вважалася
достовірною), не наводилась слідчим ані при опитуванні самої заявниці, ані при опитуванні працівників виправної колонії, в якій,
за твердженнями державних органів, за заявницею велося постійне
відеоспостереження. Також немає свідчень того, що слідчим перевірялася вперше висунута у висновку від 26 квітня 2012 року теорія
про те, що синці заявниці були спричинені не компресійним ударом,
як було попередньо встановлено, а були пов’язані з особливостями
судинної системи та системи кровообігу заявниці. Зокрема, не видається, що для встановлення ймовірності виникнення зазначених
синців без будь-якої зовнішньої причини, було здійснено будь-яку
спробу вивчення історії хвороби заявниці, на яку у висновку робилося посилання.
Вірним є те, що на перешкоді перевірці двічі ставали відмови
заявниці проходити судово-медичний огляд, як зазначалося у по
станові від 3 травня 2012 року. Проте ми не можемо проігнорувати
той факт, що вся історія ув’язнення заявниці характеризувалася
її недовірою до державних органів, включаючи медичний персонал та експертів, які працювали в державних установах та, на її
думку, не мали достатньої незалежності. За цих обставин ми не
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вважаємо необґрунтованим бажання заявниці у ситуації, коли вона стверджувала про напад на неї з боку працівників виправної
колонії, пройти обстеження у експерта, якого вона вважала цілком
незалежним від державних органів. У цьому зв’язку ми зауважуємо, що згідно із законодавством України особи не мають прямого доступу до судово-медичних оглядів без дозволу слідчого або
судді. У будь-якому випадку, незважаючи на те, чи можна вважати
її відмови обґрунтованими, чи ні, це не звільняло слідчі органи
від обов’язку вжити таких заходів, які були для них можливі, для
встановлення характеру та походження нещодавніх синців, які
безперечно виникли під час ув’язнення заявниці. За наведених
вище причин ми не знаходимо будь-якого підтвердження, що були здійснені необхідні кроки.
З огляду на виявлені недоліки ми доходимо висновку, що перевірка не була ретельною та не відповідала вимогам статті 3 Конвенції.
Ми також зауважуємо скарги заявниці про відсутність незалежності перевірки зазначеного питання. Проведення перевірки
було доручене слідчому прокуратури Харківської області. Начальник слідчого відділу прокуратури Харківської області двічі відмовляв у порушенні кримінальної справи щодо працівників виправної
колонії за відсутністю в їхніх діях складу злочину. З огляду на наш
висновок про те, що перевірка у цій справі у будь-якому разі не відповідала вимогам ретельності, ми не вважаємо, що необхідно також
встановлювати, чи відповідала зазначена перевірка вимозі незалежності. На нашу думку, було порушення процесуальних вимог статті 3
Конвенції.
Звертаючись до матеріального аспекту скарги заявниці, ми зауважуємо, що у цій справі немає переконливих доказів стосовно обставин, за яких заявниця зазнала ушкоджень, та, зокрема, стосовно точного характеру та ступеня сили, застосованої до неї. Тим не
менш, ми вважаємо, що синці, які були виявлені на тілі заявниці,
відповідали її версії про напад на неї одного або більшої кількості
працівників виправної колонії під час її перевезення до лікарні.
Крім того, беззаперечним є те, що синці виникли під час ув’язнення
заявниці, що покладало на Уряд тягар наведення переконливого пояснення того, яким чином виникли синці, яке не включало у себе застосування до заявниці фізичної сили з боку працівників виправної
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колонії (див. вищезазначене рішення у справі «Рібіч проти Австрії»
(Ribitsch v. Austria), п. 34, та рішення у справі «Салман проти Туреччини» (Salman v. Turkey) [ВП], заява № 21986/93, п. 100, ECHR 2000-VII).
Висування гіпотез без докладання будь-яких зусиль для доведення
їхньої достовірності не може вважатися достатнім. З огляду на зазначену вище неналежність перевірки обставин виникнення синців,
ми дотримуємося думки, що Уряд не навів будь-якого переконливого пояснення виникнення у заявниці синців під час її перебування
в ув’язненні. Відповідно, на нашу думку, було порушення також і матеріального аспекту статті 3 Конвенції.
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «Олександр Володимирович Смірнов
ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 69250/11)
Рішення
Страсбург
13 березня 2014 року
ОСТАТОЧНЕ
13 червня 2014 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2
статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним ви
правленням.

У справі «Олександр Володимирович Смірнов проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. М. Віллігер, голова,			
п. Б. М. Зупанчіч,
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пані А. Нуссбергер,
пані Г. Юдківська,
п. В. А. Де Гаетано,
п. А. Потоцький,
п. А. Пейхал,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 18 лютого 2014 року,
виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за заявою (№ 2585/06, згодом № 69250/11),
яку 24 грудня 2005 року подав до Суду проти України відповідно до
статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
(далі — Конвенція) громадянин Росії, пан Олександр Володимирович
Смірнов (далі — заявник).
2. Інтереси заявника, якому було надано правову допомогу, спочатку представляв п. В. Черніков, адвокат, що практикує у м. Москва, а потім пані А. Муканова, юрист, що практикує у м. Харків. Уряд
України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений, п. Н. Кульчицький.
3. Заявник скаржився на те, що матеріальні умови його тримання в Слов‘яносербській колонії були такими, що принижують
гідність, і під час кримінального провадження було порушено його
право на захист.
4. 6 лютого 2012 року про заяву було повідомлено Уряд.
5. Уряду Росії було запропоновано подати письмові зауваження
відповідно до пункту 1 статті 36 Конвенції, проте він відмовився це
зробити.

ФАКТИ
І. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
6. Заявник народився в 1981 році і проживає в Російській Федерації.
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А. Кримінальне провадження щодо заявника

7. 5 грудня 2002 року міліція затримала заявника на автобусній
зупинці в м. Одеса (Україна) та помістила до приймальника-спецрозподільника на тій підставі, що у нього не було при собі документів, які посвідчують його особу.
8. За словами заявника, його було затримано і він тримався
під вартою почергово у вищезазначеному приймальнику-спецрозподільнику та інших установах позбавлення волі в містах Каховка,
Херсон та Миколаїв до 23 грудня 2002 року. Неофіційно заявника
було допитано щодо його причетності до терористичної групи, яка
мала на меті підбурювання до повстання для відновлення комуністичної держави. Під час цих допитів заявника було побито і піддано
тортурам.
9. Згідно з документами у матеріалах справи 9 грудня 2002 року заявника оглянув Б., лікар приймальника-спецрозподільника,
який відзначив відсутність у заявника тілесних ушкоджень. Згодом (14 грудня 2002 року) заявника було доправлено до м. Каховка
і поміщено в ізолятор тимчасового тримання, де він перебував до
18 грудня 2002 року. У день прибуття заявника оглянув медичний
експерт С., який не зафіксував тілесних ушкоджень та зазначив, що
заявник не скаржився на жорстоке поводження.
10. 14 і 15 грудня 2002 року працівники міліції м. Каховка допитали заявника як свідка у зв’язку з подіями, інформація щодо
яких відсутня. Під час цих допитів заявник пояснив працівникам
міліції, що він був членом російської неурядової організації «З.», яка
виступала за права політичних в’язнів і пропагувала комуністичні
погляди. Йому і ще двом іншим членам «З.» було доручено приїхати
в Україну, щоб розповсюдити їх газету «Рада робітничих депутатів»
та інші матеріали, брати участь у громадських заходах, організованих опозиційними політичними силами в Україні, і сприяти встановленню контактів з місцевими лівими групами.
11. 17 грудня 2002 року заявник брав участь в очній ставці з В. С.,
мешканцем м. Каховка, який підтвердив, що спілкувався з товаришами заявника і отримав газету «Рада робітничих депутатів».
12. 23 грудня 2002 року заявник звернувся з письмовою заявою до В. К., слідчого Управління Служби безпеки України («СБУ»)
в м. Миколаїв, в якій він зізнався, зокрема, що поширював газету
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«Рада робітничих депутатів» та інші друковані матеріали в Україні,
і що він разом з двома іншими членами комуністичного руху, членом якого він був, підірвали смітник біля адміністративного будинку СБУ в м. Київ в жовтні 2002 року.
13. Того ж дня заявника було заарештовано в м. Миколаїв за підозрою у скоєнні терористичного акту і згодом на підставі постанови
суду поміщено під варту. Як зазначено в протоколі про затримання
від 23 грудня 2002 року, заявник, якого після його арешту було повідомлено про право на захист, висловив побажання проконсультуватися з адвокатом до першого допиту.
14. Приблизно о 12 год 30 хв 24 грудня 2004 року заявник підписав два документи, які підтверджували, що він розуміє свої права
в якості підозрюваного, а також, що він хотів би проконсультуватися
з адвокатом. Згодом (близько 12 год 45 хв) заявник підписав заяву
про згоду бути допитаним працівником СБУ без адвоката. Під час
допиту заявник повторив свої попередні покази та надав детальну
інформацію щодо свого знайомства і зустрічей з різними активістами комуністичного руху в Росії і Україні.
15. 26 грудня 2002 року В. В., адвоката, якого найняла мати заявника, було залучено до справи в якості захисника заявника.
16. 29 грудня 2002 року заявникові було пред’явлено обвинувачення в участі у терористичній групі та у вчиненні терористичного
акту. Під час допиту у присутності В. В. заявник зізнався у вчиненні деяких з пред’явлених йому обвинувачень. Зокрема, він визнав
свою причетність до комуністичного руху та участі в опозиційній
політичній діяльності, але заперечував участь у підриві смітника
або будь-якій терористичній діяльності. Посилаючись на його право
зберігати мовчання, заявник відмовився пояснити, чому його покази відрізнялися від наданих раніше.
17. 30 грудня 2002 року заявник попросив про заміну В. В. на
Н. Б., нового адвоката, якого найняла мати заявника. Це клопотання
було задоволено в той же день.
18. У лютому 2003 року заявника було переведено до СІЗО № 21
м. Одеса, оскільки слідство по справі було передано до Управління
СБУ в Одеській області.
19. Кілька разів навесні 2003 року заявника за його згодою допитували в м. Одеса за відсутності Н. Б., який практикує в м. Миколаїв. Під час допиту заявник іноді відмовлявся відповідати на за-
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питання, посилаючись на своє право не свідчити проти себе, а іноді
відповідав на запитання, підтверджуючи або змінюючи свої попередні покази.
20. 27 травня 2003 року розслідування було завершено, і справу щодо заявника та десятьох інших осіб, причетних до озброєної
банди, яка вчинила низку грабежів та інші злочини від імені своєї
організації з метою відновлення комуністичної держави, було передано до Апеляційного суду Одеської області (далі — обласний суд),
який діяв як суд першої інстанції.
21. 24 липня 2003 року заявник та його адвокат Н. Б. підписали
розписку про те, що вони закінчили ознайомлення з матеріалами
справи. Того ж дня Н. Б. клопотав про повернення справи для проведення додаткового розслідування, стверджуючи, що були порушені
численні матеріальні та процесуальні норми. Він стверджував, зокрема, що заявника незаконно затримали і катували в період з 5 до
23 грудня 2002 року з метою отримання від нього визнавальних
свідчень в порушення його права на захист.
22. Того ж дня слідчий, у провадженні якого перебувала справа,
відмовив у задоволенні цього клопотання. Він зазначив, зокрема,
що, згідно з матеріалами справи, заявника було заарештовано тільки 23 грудня 2002 року, і жодні слідчі дії за його участю до цієї дати не проводились. Він також не скаржився на яке-небудь жорстоке
поводження.
23. Судовий розгляд справи заявника розпочався у вересні
2003 року.
24. Під час судового розгляду заявник заперечував свою вину
за всіма пунктами обвинувачення. Він зізнався, що був знайомий
з підсудними, які були членами прокомуністичного угрупування
і поширювали в Україні газету «Рада робітничих депутатів» та різні агітаційні матеріали комуністичного характеру. У той же час він
заперечував свою причетність до вибуху смітника, в чому його обвинувачували, а також заперечував поінформованість щодо причетності інших підсудних до участі в якій-небудь злочинній діяльності.
Заявник також стверджував, що він був незаконно затриманий
в період з 5 до 23 грудня 2002 року та надав неправдиві визнавальні
свідчення в результаті жорстокого поводження з боку слідчих органів. Медичний персонал установ тримання під вартою, в яких він
знаходився, відмовився документувати його тілесні ушкодження.
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Заявник не подавав ніяких відповідних скарг на початкових стадіях
розслідування, оскільки побоювався репресій.
25. Після смерті Б., одного з підсудних, під час судового розгляду заявник та інші підсудні вимагали проведення розслідування
обставин його смерті, стверджуючи, що вона настала в результаті
тортур, і що їх також було піддано жорстокому поводженню під час
слідства. Після розслідування прокуратура повідомила обласний
суд, що Б. помер від раку, і що фактів жорстокого поводження щодо
заявника або інших підсудних не встановлено.
26. 24 травня 2004 року заявник подав нову скаргу до Каховської міжрайонної прокуратури Херсонської області, стверджуючи,
що він зазнав жорстокого поводження з боку працівників міліції
в ІТТ Каховського РВ УМВС України в Херсонській області у грудні
2002 року.
27. 22 червня 2004 року прокуратура відмовила в порушенні
кримінальної справи за скаргами заявника. У постанові про відмову в порушенні кримінальної справи було відзначено, зокрема,
що опитані співробітники визнали, що заявник був затриманий
та перебував під їх контролем в період з 14 до 18 грудня 2002 року в якості заарештованого, щодо якого проводиться слідство. Тим
не менше, ці працівники заявили, що вони ніколи не піддавали
його жорстокому поводженню та не отримували від нього скарги
на жорстоке поводження з боку третіх осіб. У постанові було також відзначено, що пояснення працівників міліції відповідали поясненням медичного експерта, який оглядав заявника 14 грудня
2002 року.
28. У невизначену дату участь Н. Б. у провадженні було припинено, і натомість новим адвокатом заявника було призначено О. К.
Кілька разів заявник скаржився до суду на якість наданих О. К. по
слуг, пропонуючи замінити її своєю матір’ю в якості представника
його інтересів та деякими іншими особами. Ці клопотання були відхилені судом на підставі різних процесуальних положень, а в якості
умови для заміни О. К. заявнику було запропоновано залучити компетентного ліцензованого адвоката.
29. 19 липня 2004 року обласний суд визнав заявника винним у співучасті в озброєній банді, метою якої було відновлення комуністичної держави в Україні насильницьким шляхом,
поширення газети «Рада робітничих депутатів», статті якої були
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визнані такими, що пропагували ідеї насильницької зміни конституційного ладу, та участь у терористичному акті (вищезгаданий
смітник). У тексті свого рішення суд посилався на велику кількість доказів, у тому числі покази заявника, надані 23 і 24 грудня
2002 року. Суд зазначив, що ці покази відповідали іншим доказам,
і що жодних ознак того, що вони були отримані шляхом жорстокого поводження чи іншим способом наперекір волі заявника або
в порушення його процесуальних прав, виявлено не було. Таким
чином, цим показам мала бути надана перевага перед показами
заявника в суді. Зрештою суд засудив заявника до восьми років
позбавлення волі з початком обчислювання строку покарання
з 5 грудня 2002 року.
30. 7 вересня 2004 року заявник подав касаційну скаргу на вирок, в якій він повторно посилався на доводи, які наводив під час
судового розгляду, та скаржився, зокрема, на порушення його права на захист. Він також зазначав, що свідчення, надані ним під час
досудового слідства за відсутності адвоката, мають бути виключені
з доказової бази.
31. 26 липня 2005 року заявник, інтереси якого представляв
О. Х., новий адвокат, найнятий матір’ю заявника, під час судових
дебатів у Верховному Суді України підтримав свою позицію, викладену у його касаційній скарзі.
32. Того ж дня Верховний Суд України залишив скарги заявника щодо порушення його процесуальних прав без задоволення,
а вирок заявникові в частині розповсюдження матеріалів з метою
насильницької зміни конституційного ладу та участі у терористичному акті — без змін. Він також залишив без змін призначене
заявнику покарання, однак скасував його вирок в частині участі
заявника в озброєній банді.
33. Кілька разів у період з 2003 по 2007 роки заявник і його мати
скаржилися до прокуратури України та інших державних органів на
те, що заявник зазнав жорстокого поводження з боку співробітників
СБУ та міліції, а також співробітників російських спецслужб, які, як
стверджувалося, допитували його в Україні щодо злочинних діянь,
вчинених у Росії. Спроби заявника та його матері офіційно порушити кримінальну справу у зв’язку з цими твердженнями були безрезультатними.
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В. Відбування заявником покарання
у вигляді позбавлення волі
в Слов’яносербській виправній колонії

34. У листопаді 2005 року заявника було переведено до Слов’яно
сербської виправної колонії № 60 (далі — Слов’яносербська колонія),
де він відбував покарання, доки не був переведений в іншу установу
у вересні 2007 року.

1. Умови тримання під вартою
в Слов’яносербській виправній колонії
35. Після прибуття заявника було поміщено до камери № 201
сектору максимального рівня безпеки.
36. За словами заявника, умови його тримання під вартою не
відповідали принципам поваги до людської гідності. Зокрема, в камері розміром близько тридцять квадратних метрів було розміщено від десяти до шістнадцяти ув’язнених, що знаходились в камері
цілий день, за винятком годинної прогулянки у внутрішньому дворику. Незважаючи на загальну заборону, багато ув’язнених палили
в камері, яка не була обладнана штучною вентиляцією. У результаті
заявник сильно страждав від наслідків пасивного паління, в той час
як адміністрація відмовляла йому у проханні перевести в іншу камеру або встановити електричний вентилятор, який йому запропонувала надати мати. Відкривати вікно, щоб впустити трохи свіжого
повітря, було важко, особливо взимку, оскільки через недостатнє
опалення температура в камері знижувалась до восьми градусів за
Цельсієм. Крім того, вікна, скло в яких було непрозоре, ледь пропускали денне світло. Штучне світло також було дуже погане через наявність тільки двох маленьких електричних лампочок. У результаті
в камері було дуже важко читати та писати. Їжі також було недостатньо. Для підтримки заявника в харчуванні його мати регулярно відправляла передачі з продуктами харчуванням, які містили такі основні продукти, як чай, макаронні вироби, крупи та консерви з м’яса
і овочів. На підтвердження своїх доводів заявник надав копії списків
продуктів харчування, які були відправлені його матір’ю. Він також
надав копії своїх скарг та його матері до прокуратури та інших державних органів, в яких вони просили, щоб заявника перевели до
камери, де не палять, або принаймні дозволили використання елек-
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тричного вентилятора. Вони також вимагали, зокрема, перевірити
та покращити харчування, освітлення та обігрів.
37. Відповідно до позиції Уряду умови тримання заявника під
вартою були достатніми. Зокрема, камера заявника розміром тридцять два квадратних метри передбачала розміщення лише восьми
ув’язнених, що забезпечувало достатньо особистого простору для
кожного ув’язненого. У камері були вікна, які пропускали денне
світло та свіже повітря. Вона також була обладнана достатньо яскравим електричним освітленням і мала штучну вентиляцію в санвузлі. Опалення функціонувало належним чином, і температура
в камері була завжди від дев’ятнадцяти до двадцяти двох градусів
за Цельсієм. Паління було дозволено тільки у дворах, а харчування
ув’язнених було достатнім і правильно збалансованим для задоволення їх потреб. Після скарг заявника та його матері прокуратура
оглянула умови тримання заявника під вартою та зазначила, що вони відповідали положенням чинного законодавства.

2. Медична допомога
38. За словами заявника, він був позбавлений будь-якої медичної допомоги під час його тримання в Слов’яносербській колонії.
Зокрема, у січні 2006 року він подав клопотання щодо проведення повного медичного огляду, оскільки він постійно втомлювався,
страждав на періодичні болі в області нирок, набряків, головного болю та болю в грудях. Це клопотання залишилось без відповіді. У березні 2007 року йому також було відмовлено у лікуванні хронічного
карієсу у зв’язку з тим, що для отримання необхідних матеріалів
медсанчастині не вистачало фінансування. Тільки в травні 2007 року, після того, як мати заявника придбала за власний рахунок необхідні матеріали, його пролікували. Крім того, неодноразово мати
заявника передавала інші основні медикаменти та засоби, придбані
за власний рахунок, такі як антисептики, активоване вугілля, лейкопластирі та вітаміни.
39. Згідно з позицією Уряду медична допомога, надана заявнику в Слов’яносербській колонії, була належною. Заявник пройшов
медичне обстеження після прибуття, а потім проходив обстеження
раз на півроку (навесні та восени). Зокрема, він пройшов медичний
огляд 12 листопада 2005 року та 15 березня, 14 квітня і 30 вересня
2006 року. Під час цих обстежень для перевірки наявності туберку-
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льозу заявнику було зроблено рентгеноскопію. У березні 2007 року
у заявника взяли кров та сечу для проведення лабораторних аналізів.
Результати всіх цих аналізів показали, що стан здоров’я заявника загалом був задовільним.
40. Уряд також надав матеріали, відповідно до яких в березні 2007 року заявника оглянув стоматолог, який рекомендував нетермінове лікування хронічного карієсу заявника, і повідомив, що
в медсанчастині колонії на той час відповідні матеріали були відсутні. У травні 2007 року необхідні матеріали були закуплені матір’ю
заявника, після чого його пролікували.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
ТА МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ
41. Відповідні положення статей 59 і 63 Конституції України
1996 року щодо права на правову допомогу і права не свідчити проти
себе наведені у рішенні від 19 лютого 2009 року у справі «Шабельник
проти України» (Shabelnik v. Ukraine), заява № 16404/03, п. 25.
42. Відповідні витяги з доповіді Уряду України за підсумками візиту в Україну Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводження
чи покарання (КЗК) з 9 по 21 жовтня 2005 року, передбачають таке:
«...КЗК також рекомендує органам влади України якомога скоріше
переглянути законодавчо закріплені норми житлового простору, що
має припадати на одного засудженого, з тим, щоб вони становили
щонайменше 4 м2 в усіх установах Державного департаменту України з питань виконання покарань...».

ПРАВО
І. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
У ЗВ’ЯЗКУ З УМОВАМИ УТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ
У СЛОВ’ЯНОСЕРБСЬКІЙ КОЛОНІЇ
43. Заявник скаржився, що умови його тримання в Слов’яно
сербській колонії, включаючи матеріальні умови та медичну допо-
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могу, були такими, що принижують гідність. У зв’язку з цим він посилався на статтю 3 Конвенції, у якій зазначено таке:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.»
А. щодо Прийнятності

Матеріальні умови тримання під вартою
44. Уряд, посилаючись на свій виклад фактів (див. пункт 37)
доводив, що матеріальні умови, в яких тримався заявник у Сло
в’яносербській колонії, були належними. Уряд вважав, що скарги
заявника були нечіткими, загальними та безпідставними, і мають
бути відхилені як явно необґрунтовані.
45. Заявник стверджував, що умови його тримання під вартою не відповідали статті 3 Конвенції. Посилаючись на свій виклад
фактів (див. пункт 36), він доводив, що його було поміщено до надзвичайно переповненої камери з поганим опаленням, освітленням
та вентиляцією, в якій він страждав від недостатнього харчування
та пасивного паління.
46. Суд заявляє, що у справах стосовно умов тримання під вартою заявники мають надати докладний опис фактів, щодо яких
вони скаржаться, і надати, наскільки це можливо, певні докази на
підтвердження своїх скарг (див., наприклад, рішення від 20 травня
2010 року у справі «Віслогузов проти України» (Visloguzov v. Ukraine),
заява № 32362/02, п. 45, з подальшими посиланнями). У той же час
у таких випадках не завжди можливе неухильне застосування принципу affirmanti incumbit probatio (той, хто стверджує щось, має довести це твердження), оскільки тільки держава-відповідач має доступ
до інформації, якою може підтвердити або спростувати відповідні
скарги (див. в якості нещодавнього прикладу рішення від 23 липня
2013 року у справі «Аден Ахмед проти Мальти» (Aden Ahmed v. Malta),
заява № 55352/12, п. 89).
47. Посилаючись на факти цієї справи, Суд вважає, що заявник
надав досить детальний опис його страждань, яких він зазнав і які
пов’язані, зокрема, з відсутністю особистого простору, недостатньою
вентиляцією та іншими аспектами матеріальних умов тримання під
вартою. Він також надав копії різних документів, зокрема свої листи
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та листи його матері, в яких відповідні скарги було доведено до відома національних органів влади. З огляду на відповідні матеріали
та практику Європейського суду щодо подібних справ, які Європейський суд вже розглянув (див., наприклад, рішення від 28 березня
2006 року у справі «Мельник проти України» (Melnik v. Ukraine), заява
№ 72286/01, п. 103; рішення від 12 січня 2012 року у справі «Іглін проти України» (Iglin v.Ukraine), заява № 39908/05, п. 51–52; та рішення
від 20 вересня 2012 року у справі «Титаренко проти України», заява
№ 31720/02, п. 56), Суд вважає, що ця частина скарги не є явно необґрунтованою у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Він також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких
інших підстав.
48. Тому він відхиляє заперечення Уряду і оголошує скаргу заявника щодо матеріальних умов його тримання під вартою
у Слов’яносербській колонії прийнятною.

Медична допомога
49. Уряд стверджував, що скарги заявника на низьку якість медичної допомоги були явно необґрунтованими. Що стосується затримки в наданні стоматологічного лікування, заявник не надав
жодних доказів того, що його страждання досягло мінімального
рівня жорстокості, необхідного для застосування статті 3 Конвенції. Огляд заявника стоматологом у березні 2007 року показав, що
терміновості не було. У будь-якому випадку заявник отримав лікування у травні 2007 року. Що стосується інших аспектів його скарги, то не було жодних доказів, що стан здоров’я заявника погіршився під час його тримання під вартою, або що він потребував іншого
нагляду або лікування, окрім доступних йому під час періодичних
медичних оглядів.
50. Заявник заперечував. Посилаючись на свій виклад фактів
(див. пункт 38), він стверджував, що якби не втручання його матері, він був би позбавлений елементарної стоматологічної та іншої
медичної допомоги, яка зазвичай доступна в Україні і безкоштовна для осіб, не позбавлених волі. Зокрема, його скарги на загальний стан здоров’я були безрезультатними. Він також страждав від
зубного болю у зв’язку із затримкою стоматологічного лікування
і втратив три зуба.
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51. Суд повторює, що для встановлення того, чи виконали державні органи свої обов’язки з надання медичної допомоги особі,
яка перебуває під їхнім контролем, Суд має оцінити якість медичних послуг, наданих такій особі, з урахуванням стану її здоров’я
та «практичних вимог ув’язнення» та визначити, чи відповідали,
за обставин конкретної справи, застосовані стандарти охорони
здоров’я людській гідності засудженого (див., наприклад, рішення
від 15 травня 2012 року у справі «Каверзін проти України» (Kaverzin v.
Ukraine), заява № 23893/03, п. 138, із подальшими посиланнями). Ненадання належної медичної допомоги ув’язненому підпадає під дію
статті 3 Конвенції, тільки якщо його фізичному чи психічному стану
було завдано дійсної шкоди, або він зазнав страждань певної інтенсивності, яких можна було уникнути, або мала місце пряма загроза
завдання такої шкоди або страждань (див., наприклад, рішення від
23 липня 2013 року у справі «Мікалаускас проти Мальти» (Mikalauskas
v. Malta), заява № 4458/10, п. 63).
52. Звертаючись до обставин цієї справи, Суд зазначає, що адмі
ністрації колонії не вдалося знайти яке-небудь вирішення проблеми хронічного карієсу заявника, поки його мати не надала необхідні матеріали (див., з відповідними змінами, рішення від 2 грудня
2014 року у справі «Фарбтух проти Латвії» (Farbtuh v. Latvia), заява
№ 4672/02, п. 60; «Худобін проти Росії» (Khudobyn v. Russia), заява
№ 59696/00, п. 87, ЄСПЛ (витяги) і рішення від 18 грудня 2008 року
у справі «Ухань проти України» (Uhan v. Ukraine), справа № 30628/02,
п. 82). Водночас документи у матеріалах справи не вказують на терміновість цього лікування. Зазначаючи у своїх зауваженнях, що він
страждав від зубного болю, заявник не навів жодних подробиць та
не надав копій будь-яких відповідних скарг на національному рівні
чи інших відповідних документів, ані будь-якої документації, яка б
підтверджувала його скаргу про втрату ним трьох зубів у невизначену дату та за невизначених обставин. На підставі наявних матеріалів
справи Суд не має підстав для висновку, що двомісячна затримка
в наданні заявнику стоматологічного лікування призвела до страждань, що підпадало б під застосування статті 3 Конвенції, або до
будь-яких негативних для його здоров’я наслідків в майбутньому
(див. для порівняння і зіставлення рішення від 24 липня 2012 року
у справі «Яков Станчу проти Румунії» (Iacov Stanciu v. Romania), заява
№ 35972/05, пп. 183–184). Що стосується інших скарг заявника, в ма-
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теріалах справи немає доказів, що стан його здоров’я погіршився під
час ув’язнення в Слов’яносербській колонії, або що внаслідок відсутності певних медикаментів, лікування або медичного нагляду він
зазнав болю або труднощів, які б призвели до застосування статті 3
Конвенції (див., наприклад, рішення від 14 жовтня 2010 року у справі
«Логвиненко проти України» (Logvinenko v. Ukraine), заява № 13448/07,
пп. 68-69, і рішення від 16 травня 2013 року у справі «Барило проти
України» (Barilo v. Ukraine), заява № 9607/06, пп. 69–71).
53. Беручи до уваги документи матеріалів справи, Суд вважає,
що заявник, якому надавалась юридична допомога, не подав небезпідставну скаргу на те, що медична допомога, доступна для нього у Слов’яносербській колонії, була такою, що принижує гідність,
у значенні статті 3 Конвенції.
54. Тому Суд приймає заперечення Уряду і вважає, що ця частина скарги має бути відхилена як явно необґрунтована у значенні
підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.
В. Оцінка Суду

55. Заявник скаржився на те, що матеріальні умови його тримання в Слов’яносербській колонії не відповідали вимогам статті 3
Конвенції.
56. Уряд не надав жодних зауважень щодо суті вищезазначеної
скарги.
57. Суд нагадує, що відповідно до статті 3 Конвенції держава повинна забезпечити позбавленій свободи особі умови, які б відповідали принципу поваги до її людської гідності, щоб спосіб і метод
виконання покарання не завдавали їй душевного страждання і мук,
які б перевищували невідворотний рівень страждання, притаманного ув’язненню (див., наприклад, вищезгадане рішення у справі
«Віслогузов проти України» (Visloguzov v. Ukraine), п. 56 і п. 57, із подальшими посиланнями).
58. Суд також зазначає, що сторони надали різні версії щодо
умов тримання заявника під вартою, зокрема кількості засуджених
в камері, якості системи опалення, вентиляції, освітлення і харчування. Вони також не погодилися щодо того, чи страждав заявник
від пасивного паління в камері. Тому відповідні факти не можуть
бути прийняті «поза розумним сумнівом» (див., наприклад, рішен-
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ня від 31 липня 2008 року у справі «Старокадомський проти Росії»
(Starokadomskiy v. Russia), заява № 42239/02, п. 39), оскільки жодна позиція не підтверджена відповідними документами.
59. За цих обставин Суд нагадує, що у разі якщо питання, щодо якого скаржиться заявник, має такий характер, що лише Урядвідповідач має доступ до документів, що можуть підтвердити або
спростувати відповідні твердження, ненадання з його боку переконливих та чітких доказів може призвести до висновків щодо правдивості тверджень заявника (див., наприклад, рішення у справі
«Худойоров проти Росії» (Khudoyorov v. Russia), заява № 6847/02, п. 113,
ЄСПЛ (витяги); рішення від 17 червня 2010 року у справі «Губін проти
Росії» (Gubin v. Russia), заява № 8217/04, п. 56; та вищезгадане рішення
у справі «Титаренко проти України» (Titarenko v. Ukraine), п. 55).
60. Далі Суд зазначає, що у цій справі зауваження Уряду щодо
умов тримання заявника під вартою є загальними і не стосуються
основних тверджень заявника. Зокрема, за словами заявника, число
його співкамерників було від десяти до п’ятнадцяти. Це означає, що
на кожного ув’язненого в камері розміром тридцять два квадратних
метри припадає особистого простору від двох до трьох квадратних
метрів, що менше ніж чотири квадратні метри, рекомендовані КЗК
для багатомісних камер (див. пункт 42). Уряд не надав жодних доказів, щоб спростувати твердження заявника про переповненість,
обмежуючи свої доводи загальним твердженням, що у камері передбачено розміщення лише восьми ув’язнених. Крім того, Уряд залишив без коментарів твердження заявника про ігнорування його
співкамерниками заборони паління у приміщенні, і не надав жодних доказів на підтримку своїх доводів про належний стан вентиляції, освітлення, опалення камер, а також про належне харчування.
61. Крім того, Суд зазначає, що заявника тримали в Слов’яно
сербській колонії протягом майже двох років (з листопада 2005 року до вересня 2007 року) та після поміщення до сектора підвищеної
безпеки він більшу частину часу перебував у своїй камері. Беручи
до уваги його скарги на переповненість, проблеми з вентиляцією,
освітленням, опаленням і харчуванням, що не були спростовані
Урядом, Суд доходить висновку, що матеріальні умови тримання заявника під вартою протягом зазначеного терміну були такими, що
принижують гідність, в порушення статті 3 Конвенції.
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ІІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
У ЗВ’ЯЗКУ З ПОРУШЕННЯМ ПРАВА НА ЗАХИСТ
62. Заявник скаржився на те, що йому перешкоджали в ефективній реалізації права на захист у кримінальному провадженні щодо
нього, оскільки його інтереси не були представлені належним чином. Зокрема, він не мав доступу до адвоката на початкових стадіях
розслідування. Крім того, компрометуючі докази, отримані від нього з порушенням його права на правову допомогу, було використано
в якості підстави для його засудження.
63. Заявник посилався на пункт 1 та підпункт «с» пункту 3 статті 6 Конвенції, у відповідних частинах яких зазначено таке:
«1. Кожен має право на справедливий… розгляд його справи… судом,
… який… встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти
нього кримінального обвинувачення.
3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має щонайменше такі права:
...
(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.»

64. Суд повторює, що вимоги пункту 3 статті 6 Конвенції слід
розглядати як окремі аспекти права на справедливий суд, гарантованого пунктом 1 цієї статті, а отже, вони мають розглядатися разом
(див. рішення у справі «Ван Гейзехем проти Бельгії» (Van Geyseghem
v. Belgium), заява № 26103/95, п. 27, ЄСПЛ 1999-І). Загалом Суд по
кликаний розглянути, чи було провадження в цілому справедливим
(див. рішення від 16 червня 2005 року у справі «Балліу проти Албанії»
(Balliu v. Albania), № 74727/01, п. 25).
А. щодо Прийнятності

65. Уряд не подав зауважень щодо прийнятності зазначених
скарг.
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66. Суд зазначає, що вказана скарга не є явно необґрунтованою
у значенні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Крім того, він
зазначає, що вона не є неприйнятною за будь-яких інших підстав.
Тому вона повинна бути визнана прийнятною.
В. щодо Суті

67. Заявник стверджував, що йому перешкоджали в реалізації
його права на захист. Зокрема, під час його арешту 5 грудня 2002 року під хибним приводом відсутності у нього документів, що посвідчують особу, він зазнав катувань і був примушений дати визнавальні покази щодо його участі в підбурюванні до насильницької зміни
конституційного ладу, терористичній діяльності та інших злочинах.
Йому не було надано жодної можливості зв’язатися з адвокатом,
і під час арешту його не повідомили про право на захист. Після отримання від нього 23 грудня 2002 року неправдивих визнавальних
показів слідчі органи задокументували його арешт та зафіксували
його бажання мати адвоката. Незважаючи на бажання заявника мати адвоката, його продовжували допитувати за відсутності адвоката
до 26 грудня 2002 року. Показання, отримані від нього 23 і 24 грудня
2002 року в порушення його права на захист, згодом стали вирішальною підставою для його засудження. Крім того, заявник стверджував, що його право на захист було порушено в багатьох інших аспектах. Зокрема, навіть після залучення адвоката до справи багато
слідчих заходів було проведено за відсутності останнього, а обласний суд незаконно відмовив в наданні адвоката за власним вибором
заявника та залученні матері заявника в якості представника його
інтересів під час судового розгляду справи.
68. Уряд заперечив твердження заявника. Він відзначив, що
23 грудня 2002 року заявника було заарештовано в якості підозрюваного після добровільного надання ним письмового визнання його участі у терористичному акті та іншій злочинній діяльності. До
цього часу він тільки допитувався в якості свідка і не давав жодних
показів. Під час арешту заявника його було належним чином поінформовано про його право на адвоката, але він письмово відмовився від цього права у зв’язку з його допитом 24 грудня 2002 року. Тому не було порушення гарантій щодо права не свідчити проти себе
у зв’язку з використанням судовими органами визнавальних показів
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заявника від 23 і 24 грудня 2002 року в якості підстави для його засудження. Крім того, ці визнавальні покази були підтверджені іншими доказами. Як тільки заявник висловив бажання мати захисника,
обраного ним адвоката було допущено до провадження. На стадії
розслідування справи інтереси заявника представляли захисники
за його вибором, за недоліки роботи яких, якщо такі були, Уряд не
повинен нести відповідальності. Крім того, щоразу, коли у заявника
не було захисника, його перед початком допиту або проведенням інших слідчих дій повідомляли, що він не зобов’язаний брати участь
у таких слідчих діях без добровільної на це згоди.
69. Суд нагадує встановлені його практикою принципи, відповідно до яких право кожного обвинуваченого у вчиненні злочину
на ефективний захист його інтересів, у разі необхідності — призначеним державою захисником, хоча й не абсолютне, є однією з основних ознак справедливого судового розгляду (див. рішення у справі
«Кромбах проти Франції» (Krombach v France), заява № 29731/96, п. 89,
ЄСПЛ 2001-II). Як правило, підозрюваному доступ до захисника повинен надаватись з його першого допиту міліцією, якщо тільки з огляду на конкретні обставини кожної справи не випливає, що для
обмеження цього права існували вагомі причини (див. рішення від
27 листопада 2008 року у справі «Сальдуз проти Туреччини» (Salduz v.
Turkey), справа № 36391/02, п. 55). Право особи на захист буде в принципі непоправно порушено, якщо викривальні показання, отримані
під час допиту правоохоронними органами без доступу до захисника, використовуватимуться з метою її засудження (див. там само).
Хоча обвинувачений у кримінальному провадженні може за різних
обставин відмовитися від свого права на захист його інтересів, така відмова не може суперечити будь-якому важливому суспільному
інтересу, повинна бути однозначно встановлена, та має супроводжуватись мінімальними гарантіями, що відповідають важливості
такої відмови (див., наприклад, рішення у справі «Сейдович проти
Італії» (Sejdovic v. Italy), справа № 56581/00, п. 86).
70. Повертаючись до фактів цієї справи, Суд зазначає, що відповідно до офіційних документів заявника було заарештовано за підозрою у вчиненні злочину 23 грудня 2002 року. Однак, як випливає
з його тверджень, на той час він уже був під вартою в міліції протягом
майже трьох тижнів (з 5 грудня 2002 року), і його de facto допитували
і поводились з ним як із підозрюваним. Суд зазначає, що ці тверд-
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ження відповідають матеріалам справи. Зокрема слід зазначити, що
обласний суд обчислював строк позбавлення волі заявника, починаючи з 5 грудня 2002 року, непрямо вказавши таким чином, що він
вже був під вартою станом на цю дату. Є також протоколи допитів
заявника 14 і 15 грудня 2002 року щодо його участі у революційному
русі, а також протокол його очної ставки з іншою особою, пов’язаною
із цим рухом, від 17 грудня 2002 року (див. пункти 10–11). Слід зазначити, що немає жодних доказів того, що заявник зазнав жорстокого поводження з боку міліції, і що de jure на той момент він був
допитаний тільки в якості свідка. Водночас відповідно до пояснень,
наданих співробітниками міліції м. Каховка, опитаних у зв’язку зі
скаргами заявника на жорстоке поводження, 14 і 15 грудня 2002 року
він дійсно перебував у них під вартою як затриманий у ході розслідування (див. пункт 27).
71. Виходячи із цих документів та ненадання будь-яких доказів
протилежного Урядом, Суд приймає твердження заявника про те,
що його дійсно було взято під варту 5 грудня 2002 року, і з того дня
і надалі з ним поводилися як із підозрюваним у вчиненні злочину.
Звідси випливає, що він мав бути проінформований про його право
на захист, та йому мали забезпечити доступ до адвоката не пізніше
ніж з часу його першого допиту після арешту. Згідно із фактами справи органи влади без будь-яких вагомих причин не надали заявнику
можливості отримати доступ до адвоката у період з 5 до 23 грудня
2002 року. З цього випливає, що свідчення, надані заявником, було
отримано з порушенням права заявника на захист.
72. Суд далі зазначає, що 23 грудня 2002 року після офіційного документування арешту заявника його було поінформовано
про право на захист, і він висловив бажання мати адвоката. Проте
24 грудня 2002 року заявника знову було допитано без адвоката. Заявник дійсно дав письмову згоду на допит без адвоката. Однак слід
зазначити, що він зробив це через декілька хвилин після того, як
висловив бажання мати адвоката, та до того, як йому надали доступ
до адвоката (див. пункт 14). Він також не пояснив, чому так швидко
змінив свою думку. За цих обставин Суд не може погодитися з тим,
що заявник, який на той час перебував під вартою в міліції і не консультувався з адвокатом, однозначно відмовився від свого права на
захист щодо допиту 24 грудня 2002 року, як того вимагає стаття 6
Конвенції. Звідси випливає, що інформацію, надану ним під час
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допиту, про який йдеться, також було отримано в порушення його
права на захист.
73. Далі Суд зазначає, що заявнику згодом було призначено захисника, і він відмовився від своїх первинних показів. Проте недоліки в забезпеченні його права на захист на початкових стадіях розслідування надалі виправлено не було. Зокрема, обласний суд явно
посилався на зізнання заявника, надані ним 23 і 24 грудня 2002 року,
в якості підстави для його засудження, не взявши до уваги твердження заявника щодо порушення його процесуальних прав (див.
пункт 29). Верховний Суд України також залишив відповідні скарги
заявника, наведені у його заяві, без задоволення. За цих обставин
Суд вважає, що право заявника на захист було невиправно порушено.
74. Відтак мало місце порушення пункту 1 та підпункту «с» пункту 3 статті 6 Конвенції. У світлі цих висновків немає необхідності
розглядати скарги заявника, що стосуються інших аспектів порушення його права на захист.
ІІІ. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
А. Скарги, подані від імені заявника п. В. В. Черніковим

75. У період з грудня 2005 року до серпня 2006 року п. В. В. Черніков, який представляв інтереси заявника на той час, подав від його імені ряд додаткових скарг за статтями 2, 3, 6, 8, 9, 10 та 14 Конвенції.
76. 29 серпня 2006 року заявник, який на той час відмовився від
послуг п. В. В. Чернікова, повідомив Суд про своє бажання відкликати всі ці скарги.
77. Враховуючи клопотання заявника і не встановивши особливих обставин щодо поваги до прав людини, визначених Конвенцією
та протоколами до неї, які б вимагали продовження розгляду вищезазначених скарг за Конвенцією, Суд вважає, відповідно до пункту 1 статті 37 Конвенції, що ця частина заяви повинна бути вилучена
з реєстру справ.
В. Інші скарги

78. У різні дати заявник подав низку інших скарг за статтями
2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14 та 34 Конвенції у зв’язку із кримінальним
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провадженням щодо нього та триманням його під вартою у різних
установах.
79. Розглянувши ці скарги з урахуванням усіх наявних у нього
документів та тією мірою, якою вони охоплюються його компетенцією, Суд вважає, що вони не виявляють жодних ознак порушення
прав і свобод, гарантованих Конвенцією.
80. З цього випливає, що ця частина заяви має бути визнана неприйнятною як явно необґрунтована відповідно до підпункту «а»
пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.
IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
81. Статтею 41 Конвенції передбачено:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї,
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.»
А. Шкода

82. Заявник вимагав 60 000 євро відшкодування моральної
шкоди.
83. Уряд стверджував, що ця вимога є надмірною і необґрунтованою.
84. Суд нагадує, що він встановив порушення Конвенції у зв’язку
з матеріальними умовами тримання заявника під вартою в Сло
в’яносербській колонії та у зв’язку з порушенням права заявника на
захист у кримінальному провадженні. Вирішуючи на засадах справедливості, Суд присуджує заявнику 10 000 євро відшкодування моральної шкоди.
В. Судові та інші витрати

85. Заявник вимагав 680 євро компенсації поштових витрат
у зв’язку з листуванням із національними державними органами і Судом; 1467 євро компенсації витрат, понесених його матір’ю
у зв’язку з передачею продуктів харчування та медикаментів,
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і 1240 євро компенсації дорожніх витрат, понесених його матір’ю
у зв’язку з поїздками з Росії в Україну з метою відвідування заявника під час його перебування під вартою та надання йому допомоги щодо захисту його інтересів під час кримінального провадження
та провадження в Суді. Він надав копії квитанцій поштових відділень, аптек і квитків з пунктів продажу пасажирських квитків, а також копії списків продуктів харчування, які йому передавала мати.
86. Уряд зазначив, що відповідно до наданих документів загальна сума поштових витрат складала 1520 російських рублів
та 37,73 гривні. Уряд відзначив, що не заперечує щодо відшкодування зазначених сум. Що стосується інших витрат, незрозуміло, чи
дійсно вони були понесені. Зокрема, рішення матері заявника надсилати йому посилки та відвідувати його не означає, що заявникові
не вистачало ліків або їжі, або що її дії були необхідні для усунення
порушень прав заявника згідно з Конвенцією або для попередження
таких порушень.
87. Згідно з практикою Суду заявник має право на компенсацію
судових та інших витрат, тільки якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір обґрунтованим.
У цій справі Суд, беручи до уваги документи, що є в розпорядженні
Суду, а також вищезазначені критерії, вважає за доцільне присудити суму в розмірі 200 євро в якості відшкодування поштових витрат.
С. Пеня

88. Суд вважає за належне призначити пеню, виходячи з граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до
якої має бути додано три відсоткові пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує прийнятними скарги щодо умов тримання під вартою в Слов’яносербській колонії та порушення права на захист;
2. Вирішує вилучити скарги, подані від імені заявника п. В. В. Черніковим, з реєстру справ і оголосити решту скарг у заяві неприйнятними;
3. Постановляє, що мало місце порушення статті 3 Конвенції;
4. Постановляє, що мало місце порушення пункту 1 і підпункту «с» пункту 3 статті 6 Конвенції;
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5. Постановляє, що
(а) протягом трьох місяців з дати, коли це рішення стане остаточним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач повинна виплатити заявнику такі суми, конвертовані у валюту держави-відповідача за курсом на день
платежу:
(і) 10 000 євро (десять тисяч євро) відшкодування моральної
шкоди та додатково суми будь-якого податку, що можуть
нараховуватись заявнику;
(іі) 200 євро (двісті євро) відшкодування судових та інших
витрат та додатково суми будь-якого податку, що можуть
нараховуватись;
(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на ці суми нараховуватиметься простий
відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період
несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.
6. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 13 березня
2014 року відповідно до пунктів 2 та 3 Правила 77 Регламенту Суду.
К. Вестердік

М. Віллігер

секретар

голова
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «ЗІНЧЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 63763/11)
Рішення
Страсбург
13 березня 2014 року
ОСТАТОЧНЕ
13 червня 2014 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2
статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним ви
правленням.

У справі «Зінченко проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Б. М. Зупанчіч,
п. М. Віллігер, голова,			
пані А. Нуссбергер,			
пані Г. Юдківська,
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п. В. А. Де Гаетано,
п. А. Потоцький,
п. А. Пейхал,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 18 лютого 2014 року,
виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за заявою (№ 2585/06, а надалі
№ 63763/11), яку 30 грудня 2005 року подав до Суду проти України
на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянин України, пан Богдан
Леонідович Зінченко (далі — заявник).
2. Інтереси заявника представляли п. Б. Черніков, якого потім
замінив пан Комаров, юристи, що практикують у м. Москва. Уряд
України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений, п. Н. Кульчицький.
3. Заявник зокрема стверджував, що побутові умови його тримання у СІЗО м. Одеса були нестерпними, він не мав ефективних засобів юридичного захисту щодо його скарги, і його право на захисника у кримінальній справі було порушено.
4. 9 лютого 2012 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
A. Кримінальне провадження щодо заявника
та його тримання під вартою
до закінчення слідства та суду

5. Заявник народився у 1983 році.
6. У грудні 2002 року заявника затримали за підозрою в участі
у кількох жорстоких злочинах, вчинених членами Одеської комсо-
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мольської організації (Cпілка молодих комуністів), що прагнула відновлення комуністичного ладу насильницьким шляхом. Протокол
затримання, підписаний заявником, датований 20 грудня 2002 року.
7. Того ж дня (20 грудня 2002 року) заявник підписав документ,
яким йому повідомлялися його процесуальні права підозрюваного.
Перед підписом у документі рукою заявника було зроблено таку
примітку:
«Права підозрюваного на захист мені роз’яснено і я їх розумію. Я не
бажаю користуватися послугами адвоката під час допиту та мати
з ним зустріч до першого допиту, оскільки вважаю, що поки що
в цьому немає необхідності. Якщо виникне необхідність, я скористаюся послугами адвоката в подальшому, коли в цьому виникне
необхідність».

8. Того ж дня заявника допитали у якості підозрюваного. Перед
допитом він підписав заяву, аналогічну вищенаведеній на бланку
протоколу допиту. У ході допиту заявник визнав, що симпатизував
комуністичним поглядам, знав особисто деяких членів Одеської
комсомольської організації, підозрюваних органами влади в участі
у злочинній діяльності, та неодноразово обговорював з ними питання ідеології. Проте він не залучався до жодної кримінальної діяльності та не знав про таку діяльність з боку цих осіб. Він також не підтримував жодних насильницьких методів відновлення комуністичного ладу в Україні.
9. 21 грудня 2002 року заявник взяв участь в очній ставці з Г., іншою особою, затриманою за підозрою в участі у тій самій групі. Перед очною ставкою заявник ще раз підписав відмову від свого права
на правову допомогу, написавши від руки на бланку протоколу очної ставки текст відмови, схожий на вищенаведений. Під час очної
ставки Г. стверджував, що у 2001 році кілька членів групи, включаючи його самого та заявника, скоїли розбійний напад на продуктовий
магазин «Ф.», щоб добути гроші для організації. Заявник заперечував
ці твердження.
10. 28 грудня 2002 року заявник висловив бажання мати захисника. У той самий день Ш. було призначено його захисником.
11. Того ж дня заявнику у присутності Ш. було пред’явлено
офіційне обвинувачення у членстві в озброєній банді, яке планувало революційну війну проти конституційного ладу, зокрема участь
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у двох розбійних нападах з метою збирання коштів на користь цієї
організації. Коли його допитували у присутності Ш., заявник повторив свої попередні твердження. Наприкінці допиту заявник у відповідь на запитання Ш. вказав, що він не зазнав жорстокого поводження з боку працівників слідчих органів. Як стверджував заявник,
він не бачив Ш. ані до, ані після цього допиту.
12. 23 лютого 2003 року заявника перевезли до СІЗО ОСІ-21
м. Одеси (далі — Одеське СІЗО), де він залишався під вартою до листопада 2005 року.
13. Як стверджував заявник, після його перевезення до СІЗО,
поїздки тривалістю кілька годин у транспортному засобі без опалення та без зимового одягу, він захворів на запалення легень. Після прибуття до СІЗО заявник отримав неякісне лікування запалення легень.
14. Як стверджував Уряд, жодного запису про те, що під час перебування заявника у Одеському СІЗО у нього було запалення легень,
не було.
15. 14 березня 2003 року за клопотанням заявника його батько,
географ за фахом, був допущений до участі у кримінальному провадженні в якості захисника заявника. У березні та квітні 2003 року
було здійснено деякі допити та інші слідчі дії у присутності батька
заявника та без захисника. Під час цих дій заявник повторив свої попередні твердження та заперечив, що брав участь у будь-якій кримінальній діяльності.
16. 17 квітня 2003 року заявник подав клопотання про те, щоб його захисника Ш., який надавав йому безкоштовну правову допомогу,
замінили юристи Р. та Д.
17. 21 квітня 2003 року Р. та Д. були допущені до провадження як
захисники заявника. Сторони провадження не повідомили Суд про
те, чи ці захисники фінансувалися державою або у приватному порядку. Подальші досудові слідчі дії за участю заявника відбувалися у
присутності його захисника Р. Під час цих дій заявник повторив свої
попередні твердження та заперечив усі висунуті проти нього обвинувачення.
18. 27 травня 2003 року досудове слідство було завершено, і заявник разом із десятьма іншими особами, причетними до злочинної
діяльності як члени комсомольської організації, мав постати перед
апеляційним судом Одеської області (далі — обласний суд), який діяв
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як суд першої інстанції. Йому пред’явили обвинувачення в участі
в озброєній банді, вчиненні двох розбійних нападів та терористичного акту (підпалі приватного транспортного засобу).
19. З 27 травня до 24 липня 2003 року заявник ознайомлювався
з матеріалами справи.
20. 17 червня 2003 року заявник звернувся із клопотанням замінити Р. та Д. на М. — його нового захисника, і це клопотання було задоволено. Із матеріалів справи не зрозуміло — оплачувалася робота
М. державою чи у приватному порядку.
21. 24 липня 2003 року заявник та його захисник М. підписали
розписку про те, що вони повністю ознайомилися з матеріалами
справи і станом на той час не мали процесуальних клопотань. Згідно з журналом обліку за підписом заявника за робочий день він ознайомлювався з матеріалами справи у кількості від одного до трьох томів, і загалом опрацювання сорока чотирьох томів матеріалів
справи зайняло тридцять один день.
22. 1 вересня 2003 року обласний суд провів попереднє судове засідання y справі, на якому троє інших підсудних, Р., С. та Д., звернулися із клопотанням про надання їм додаткового часу для ознайомлення з матеріалами справи. Їхнє клопотання задовольнили.
23. 24 вересня 2003 року суд провів ще одне засідання, під час
якого заявник звернувся із клопотанням про надання додаткового
часу для ознайомлення з матеріалами справи. Його клопотання було
відхилено.
24. Протягом розгляду справи судом заявник повторював свої
попередні твердження та заперечував будь-яку участь у злочинній діяльності. Він також стверджував, що фактично його затримали 19 грудня 2002 року та жорстоко поводились з ним для того, щоб
зламати його психологічний спротив. Інших підсудних, які свідчили
проти заявника, також піддавали жорстокому поводженню, і їх працівники слідчих органів змусили свідчити проти заявника.
25. У листопаді 2003 року Б., один з підсудних, помер під час тримання під вартою, а решта підсудних стверджувала, що його смерть
була результатом катувань.
26. Згідно з розпорядженням суду щодо перевірки обставин
смерті Б. прокуратура повідомила, що скарги про катування не підтвердились, а Б. помер від раку.
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27. Як стверджував заявник, під час судових засідань він часто почувався виснаженим через погані умови тримання під вартою
та перевезення до приміщень суду, а також у зв’язку з відсутністю
організації харчування. Зокрема, під час його перебування у СІЗО
його часто переміщували з камери до камери і часто свавільно розміщували у карантинному відділенні з новоприбулими, які перебували під наглядом з метою виявлення інфекційних хвороб. Заявнику
та його співкамерникам не дозволяли залишати камери, за винятком
одногодинної прогулянки раз на день. Інколи у камерах на десять ліжок розміщувалися двадцять і більше засуджених, через що вони мали спати по черзі. У результаті через позбавлення його сну розумова
активність заявника під час судового розгляду була ослаблена. Більш
того, у дні судових засідань заявника часто виводили з його камери
приблизно о 06 год та розміщували, разом з двадцятьма-тридцятьма
іншими особами, у спеціальному приміщенні для очікування площею приблизно 15‑20 м. кв. без вікон та опалення. У таких умовах він
мав чекати на автозак по кілька годин. Після його повернення із суду
він знову мав чекати кілька годин у тому самому приміщенні перед
доправленням до його постійної камери. У результаті він пропускав
час прийому їжі і часто лишався голодним. Так звані «сухі пайки»,
що видавалися заявникові у дні судових засідань, складалися лише
із хліба. Інколи у будівлі суду давали гарячі страви, але забезпечення
ними було нерегулярним. Крім того, у СІЗО заявникові не надавалась
медична допомога у зв’язку з вегето-судинною дистонією та недостатністю мітрального клапана (хронічне порушення роботи серця).
28. Як стверджував Уряд, умови тримання заявника під вартою
були задовільними. У камерах, у яких тримали заявника в Одеському СІЗО, площею від 7,6 до 8,5м2, перебувало по чотири особи, кожна
з яких мала окреме спальне місце. У кожній камері були вікна, санвузол, водопровід, електричне освітлення та опалення. Згідно з відповідними нормами особи, що трималися під вартою, користувалися
правом на щоденну годинну прогулянку у дворі та мали щотижневий
доступ до душових. Перевезення заявника у дні проведення судових
засідань проводилися без надмірних затримок, та відповідно до застосовних норм законодавства адміністрація СІЗО завжди організовувала для нього триразове харчування. На підставі наказу начальника СІЗО від 11 серпня 2003 року під час судового процесу заявник
отримував гарячі обіди, організовані працівником К. у приміщеннях
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суду у тижні, на які було заплановано більш ніж три засідання. У тижні, коли судових засідань було менше, підсудні отримували сухі
пайки. Інші прийоми їжі організовувалися заявникові у СІЗО. Стан
здоров’я заявника, включаючи стан його судинної системи та серця,
регулярно та належним чином відслідковувався медичними працівниками СІЗО і протягом його тримання під вартою залишався
стабільним. Двічі (12 березня та 2 серпня 2004 року) заявника також
оглядав кардіолог Одеської обласної клінічної лікарні, який призначив йому амбулаторне підтримуюче лікування, яке заявник отримав
у СІЗО. Крім того, заявника також неодноразово оглядали цивільні
медичні працівники, зокрема отоларинголог, невролог, хірург, уролог та офтальмолог, які дійшли висновку, що його стан був задовільний. У березні 2004 року заявника оглянули кілька цивільних медичних працівників, які встановили, що стан його здоров’я є задовільним, і він може брати участь у судовому розгляді.
29. 10 листопада 2003 року обласний суд усунув батька заявника від участі у провадженні в якості його захисника на тій підставі,
що той неодноразово, незважаючи на попередження, порушував
процесуальні норми. Зокрема, він намагався передати заявнику
певні матеріали, які, на думку суду, могли зашкодити встановленню фактів у справі.
30. 19 липня 2004 року обласний суд визнав заявника винним
в участі в озброєній банді, будучи членом якої він брав участь у двох
розбійних нападах. Суд також визнав його винним у підпалі приватного транспортного засобу, перекваліфікувавши відповідне обвинувачення з «терористичного акту» на «хуліганство». Суд відхилив
твердження про те, що деякі з підсудних зазнали жорстокого поводження з боку працівників слідчих органів як необґрунтовані. Заявнику призначили покарання у вигляді дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
31. Заявник подав касаційну скаргу до Верховного Суду України.
Згідно з незасвідченою копією його скарги з матеріалів справи він
стверджував, що не був винуватим у жодній злочинній дії, та оскаржував оцінку доказів, обґрунтовуючи свої твердження численними
посиланнями на відповідні сторінки матеріалів справи. Заявник також стверджував, що усі докази, зібрані під час досудового слідства,
мали бути визнані неприйнятними, оскільки були отримані з порушенням процесуальних гарантій. Зокрема, заявнику після його за-
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тримання було відмовлено у правовій допомозі, і протягом більшої
частини слідства його інтереси не представляв захисник. Більше того, представники органів влади катували інших підсудних з метою
примусити їх надати визнавальні показання. Він також стверджував,
що його неофіційне затримання 19 грудня 2002 року було незаконним, і у нього був дуже обмежений час та можливості для ознайомлення з матеріалами справи.
32. 28 та 29 вересня 2004 року заявник підписав розписку про те,
що він не мав претензій до адміністрації Одеського СІЗО і не зазнав
жорстокого поводження протягом його тримання в установі.
33. 26 липня 2005 року Верховний Суд України провів судове засідання у справі заявника. Заявник, якого представляв новий захисник К., був присутнім на цьому засіданні і надав усні доводи, у яких
заявив про свою невинуватість. Того ж дня Верховний Суд України
виправдав заявника у вчиненні підпалу транспортного засобу через
недоведеність його участі у цьому злочині. Суд залишив решту вироку без змін, зазначивши зокрема, що кілька очевидців, включаючи
потерпілих та деяких підсудних, під час допиту у відкритому судовому засіданні свідчили про те, що заявник брав участь у розбійних
нападах, у вчиненні яких він обвинувачувався. Верховний Суд України відхилив як необґрунтовані твердження про те, що інші підсудні
зазнали жорстокого поводження, та твердження про порушення права заявника на захист і ознайомлення з матеріалами справи, а також
залишив вирок заявнику без змін.
34. У лютому 2009 року захисник заявника, який знаходився
у м. Москва, Російська Федерація, звернувся до обласного суду із
клопотанням надіслати йому поштою низку документів з матеріалів
справи заявника.
35. 25 червня 2009 року суд залишив це клопотання без задоволення. Він вказав, зокрема, на те, що у нього не було можливості підготувати та надіслати копії, і що захисник міг ознайомитися з матеріалами справи у приміщенні суду.
B. Тримання заявника під вартою після засудження

36. У листопаді 2005 року заявника перевели до виправної колонії с. Губник для відбування покарання. Як стверджував заявник,
залізничні вагони погано провітрювалися та були переповнені, а за-
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судженим не дозволяли за потреби та повною мірою користуватися
туалетом. У невизначену дату в кінці 2005 року заявника перевели
до Вінницької установи виконання покарань управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Вінницькій
області № 1 (далі — в’язниця № 1), де він залишався принаймні до
грудня 2006 року. Як стверджував заявник, протягом першого місяця його перебування у в’язниці його свавільно тримали у камері для
засуджених, які відбувають покарання у вигляді довічного позбавлення волі.
37. Після прибуття заявника його оглянули медики і встановили,
що стан його здоров’я був у цілому добрим.
38. У 2006 році заявник мав сім короткострокових побачень зі
своїми батьками (27 січня, 29 березня, 12 травня, 19 червня, 11 вересня, 6 листопада та 25 грудня) та одну телефонну розмову з ними
(18 грудня).
39. Як стверджував Уряд, 15 грудня 2006 року заявник також
мав побачення зі своїми батьками, що згідно з положеннями статей 110 та 140 Кримінально-виконавчого кодексу України кваліфікується як «тривале». Заявник стверджував, що побачення, про яке
йдеться, не кваліфікується як «тривале», тому що вищезазначеними
положеннями передбачалася можливість для засуджених проживати разом із відвідувачем у приміщеннях для тривалого побачення
строком до трьох днів, а йому дозволили просто спілкуватися зі
своїми батьками в одному з адміністративних приміщень протягом строку тривалішого, ніж звичайний, та за відсутності охорони
в’язниці.
40. У липні 2006 року Центральний Комітет Всесоюзного руху на
захист політв’язнів — борців за соціалізм, ініціативна група, що діє
в Росії, поскаржився Уповноваженому Верховної Ради України з прав
людини на те, що заявника свавільно позбавили тривалих побачень
з його родиною та обмежили листування відправкою одного листа
на місяць.
41. У невизначену дату цю скаргу передали до прокуратури Вінницької області.
42. 26 вересня 2006 року прокуратура повідомила комітетові,
що у своїх поясненнях слідчому сам заявник заперечував наявність
у нього будь-яких інших скарг до адміністрації в’язниці. Прокуратура також зазначила, що на підставі норми законодавства, що набрала
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чинності у 2004 році і дозволяє засудженим виправних колоній максимального рівня безпеки «тривале» побачення (спільне проживання) з родиною, Вінницька виправна колонія будує на своїй території
приміщення для тривалих побачень, і закінчення цього будівництва
очікується незабаром. Тим часом заявник міг полегшити зв’язок зі
своїми батьками, наприклад, звернувшись по додаткові короткострокові побачення або телефонні розмови.
43. Як стверджував заявник, будівництво згаданих прокуратурою приміщень не було закінчено до кінця 2007 року.
44. У квітні 2012 року заявника перевели до Крижопільського
виправного центра з менш суворим режимом для продовження відбування покарання.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
45. Відповідні положення статей 59 та 63 Конституції України 1996 року щодо права на правову допомогу та право не давати
показання проти себе наведено у рішенні від 19 лютого 2009 року у справі «Шабельник проти України» (Shabelnik v. Ukraine, заява
№ 16404/03, п. 25).
46. У відповідних положеннях Кримінально-виконавчого кодексу України 2003 року у редакції, чинній станом на час подій, зазначається таке:
Стаття 110.
Побачення засуджених до позбавлення волі з родичами,
адвокатами та іншими особами. Телефонні розмови
«1. Засуджені мають право на побачення: короткострокові тривалістю до чотирьох годин і тривалі — до трьох діб. Короткострокові побачення надаються з родичами або іншими особами у присутності
представника колонії. Тривалі побачення надаються з правом спільного проживання і тільки з близькими родичами (подружжя, батьки, діти, всиновлювачі, всиновлені, рідні брати й сестри, дід, баба,
онуки). ...
5. Засудженим надається право на чотири телефонні розмови протягом року тривалістю до п’ятнадцяти хвилин кожна під контролем
адміністрації. ...
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6. Засудженим за їхнім проханням дозволяється заміняти тривалі
побачення короткостроковими, а також тривалі або короткострокові
побачення — телефонними розмовами. ...»

Стаття 140.
Виправні колонії максимального рівня безпеки
«...
2. У виправних колоніях максимального рівня безпеки засуджені мають право:
...
одержувати щомісяця короткострокове і один раз на три місяці тривале побачення...»

47. У відповідних положеннях наказу Державного Департаменту
України з питань виконання покарань № 192 від 20 вересня 2000 року
«Про затвердження нормативно-правових актів з питань тримання
і поведінки осіб, узятих під варту, і засуджених у слідчих ізоляторах
Державного департаменту України з питань виконання покарань»
(скасований 18 березня 2013 року), у редакції, чинній на час подій,
зазначається таке:
1.3. Наповнення слідчих ізоляторів
«...
1.3.2. Фактична чисельність узятих під варту і засуджених осіб не
може перевищувати наявну кількість індивідуальних спальних місць згідно з установленими чинним законодавством санітарними
нормами.»
8.2. Харчування осіб, взятих під варту, і засуджених
«...особи, узяті під варту, і засуджені щоденно забезпечуються триразовим харчуванням за встановленими нормами і приймають їжу,
як правило, в камерах. ...
Харчування ув`язнених під час перебування в судах забезпечується
адміністрацією слідчого ізолятора в такому порядку:
8.2.1. При тривалості судового процесу до трьох днів замість обіду
видається сухий пайок.
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8.2.2. При тривалості процесу більше трьох днів без перерви надається триразове харчування з доставкою обіду в суд. Якщо судовий процес переривався більше ніж на 1 добу, то відлік тривалості судового
процесу поновлюється.»

48. Інші відповідні положення національного законодавства
щодо досудового тримання під вартою та положення Кодексу адміністративного судочинства України наведені у рішенні Суду від
30 квітня 2013 року у справі «Тимошенко проти України» (Tymoshenko v.
Ukraine) (заява № 49872/11, пп. 179–181).

III. ВІДПОВІДНІ МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ
49. У відповідних витягах із Доповіді Уряду України за наслідками візиту до України Європейського Комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність,
поводженню чи покаранню (далі — КЗК) з 9 до 21 жовтня 2005 року
зазначається таке:
«... КЗК також рекомендує органам влади України якомога скоріше
переглянути законодавчо закріплені норми житлового простору, що
має припадати на одного засудженого, з тим, щоб вони становили
щонайменше 4 м2 в усіх установах Державного департаменту України з питань виконання покарань…»

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
50. Заявник скаржився на те, що умови його тримання в Одеському СІЗО, включаючи матеріально-технічну базу, санітарні та інші
заходи, а також медична допомога, не відповідали статті 3 Конвенції,
у якій зазначено таке:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.»
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A. щодо Прийнятності

1. Заперечення щодо вичерпання
національних засобів юридичного захисту
51. Уряд стверджував, що цей аспект справи був неприйнятним
на підставі невичерпання національних засобів юридичного захисту. Зокрема, заявник мав подати вищезазначені скарги до прокуратури та адміністрації СІЗО.
52. Заявник стверджував, що проблеми, щодо яких він скаржився, мали системний характер і адміністрація СІЗО була добре поінформована про них. З огляду на те, що заявник був засудженим, засоби юридичного захисту, запропоновані Урядом, були
не лише неефективними, але також могли призвести до розправи
над ним.
53. Суд зазначає, що у низці справ проти України він вже відхиляв заперечення Уряду щодо неповідомлення заявниками своїх
скарг на погані побутові умови тримання під вартою або відсутність медичної допомоги прокуратурі та звертав увагу, що проблеми, щодо яких було подано скарги, мали системний характер (див.,
наприклад, рішення у справах «Мельник проти України» (Melnik v.
Ukraine), заява № 72286/01, пп. 69–71, від 28 березня 2006 року; «Логвиненко проти України» (Logvinenko v. Ukraine), заява № 13448/08,
пп. 57–58, від 14 жовтня 2010 року; «Пєтухов проти України» (Petukhov
v. Ukraine), заява 43374/02, пп. 76-78, від 21 жовтня 2010 року, та «Комарова проти України» (Komarova v. Ukraine), заява № 13371/06, п. 50,
від 16 травня 2013 року). Що стосується аргументу Уряду про те, що
заявник також мав повідомити про свої скарги адміністрації СІЗО,
Суд повторює, що в принципі подання скарги в рамках ієрархічної структури не становить ефективний засіб юридичного захисту
для цілей пункту 1 статті 35 Конвенції (див. як найновіше джерело рішення від 7 жовтня 2010 року у справі «Знайкін проти України»
(Znaykin v. Ukraine), заява № 37538/05, п. 68). Більше того, з огляду на
скарги заявника у цій справі Суд вважає, що вони походять з адміністративної практики, і що адміністрація СІЗО була добре поінформована про становище заявника. Враховуючи системний характер проблем, що стали підставою для скарг заявника, Суд не вбачає
жодних причин відходити від своїх попередніх висновків і відхиляє
заперечення Уряду.
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2. Заперечення щодо обґрунтованості скарги
на відсутність медичної допомоги
54. Уряд також стверджував, що скарга заявника на неадекватну медичну допомогу в Одеському СІЗО була явно необґрунтованою.
Зокрема, твердження заявника щодо неналежного лікування запалення легень були повністю необґрунтованими, оскільки не було
жодних записів про те, що під час його перебування у СІЗО у заявника
було запалення легень. Навпаки, медичний персонал СІЗО регулярно
наглядав за станом здоров’я заявника. Його також неодноразово оглядали позаштатні консультанти, включаючи кардіолога та невропатолога, які оцінили стан його судинної системи та серця і не визнали
його ані загрозливим, ані таким, що погіршується.
55. Заявник заперечував проти цих тверджень. Він стверджував,
що надані Урядом документи були неточними та неповними. На його
думку, Уряд мав надати повну копію його медичної картки, яка повинна була супроводжувати його з одного місця тримання під вартою до іншого. Якщо її не було підроблено, ця картка мала містити
запис про перебування заявника у медичній частині СІЗО у лютому
та березні 2003 року у зв’язку із запаленням легень. Більше того, не
здійснювався ані регулярний нагляд за його судинною дистонією
та недостатністю мітрального клапана, ані їх лікування. Дві позапланові консультації позаштатних спеціалістів за період тримання під
вартою протягом майже трьох років були недостатніми для лікування такого серйозного стану, через який за ним вели нагляд з дитинства. Більш того, перша така консультація була проведена більше ніж
через рік після його поміщення до СІЗО, а електрокардіограму зроблено не було.
56. Суд повторює, що до обов’язків держави належить забезпечення осіб, які перебувають під вартою, необхідною медичною допомогою (див., наприклад, рішення від 18 грудня 2008 року у справі
«Ухань проти України» (Ukhan v. Ukraine), заява № 30628/02, пп. 72–74,
із подальшими посиланнями). При визначенні того, чи виконали державні органи свої обов’язки з надання медичної допомоги особі,
яка перебуває під вартою і під їхнім контролем, Суд має оцінити
якість медичних послуг, наданих такій особі, з урахуванням стану
її здоров’я та «практичних вимог ув’язнення», та визначити за обставин конкретної справи, чи був застосований стандарт з охорони
здоров’я сумісним з людською гідністю засудженого (див. рішення
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від 15 травня 2012 року у справі «Каверзін проти України» (Kaverzin v.
Ukraine), заява № 23893/03, п. 138, із подальшими посиланнями).
57. Повертаючись до обставин цієї справи, Суд зазначає, що заявник не надав жодних доказів, що він у лютому та березні 2003 року
дійсно хворів на запалення легень. У матеріалах справи немає нічого,
що б наводило на думку, що заявник не міг отримати доступ до медичної картки, яка, за його власними твердженнями, мала містити
відповідний запис. Більш того, з матеріалів справи випливає, що ані
заявник, ані його батько, допущений у березні 2003 року до участі
у провадженні як його представник, ніколи не скаржилися до адміністрації СІЗО або будь-якого іншого органу влади щодо лікування запалення легень заявника. Без жодних коментарів органів влади
щодо тверджень заявника про погане лікування та медичних доказів
того, що він хворів на запалення легень, Суд не може дійти висновку
про достовірність його тверджень.
58. Що стосується скарг заявника на відсутність нагляду та лікування недостатності його мітрального клапана і дистонії, Суд зазначає, що заявника неодноразово оглядали компетентні медичні
спеціалісти, і йому було призначено лікування. Заявник не надав
жодних доказів того, що стан його здоров’я вимагав якогось іншого
особливого лікування (див. в якості протилежного прикладу рішення у справах «Логвиненко проти України» (Logvinenko v. Ukraine), заява № 13448/07, пп. 68–69, від 14 жовтня 2010 року, та «Барило проти
України» (Barilo v. Ukraine), заява № 9607/06, пп. 69–71, від 16 травня
2013 року), що стан його здоров’я погіршився протягом перебування
у СІЗО, або йому колись відмовляли у наданні певної медичної допомоги, про яку він просив, і якої потребував стан його здоров’я.
59. Беручи до уваги документи з матеріалів справи, Суд вважає,
що заявник не сформулював небезпідставну скаргу на те, що доступна йому в Одеському СІЗО медична допомога не відповідала його
людській гідності у розумінні статті 3 Конвенції.

3. Висновок щодо прийнятності
60. З огляду на вищезазначені твердження Суд вважає, що скарга
заявника на матеріальні умови тримання його під вартою в Одеському СІЗО не є явно необґрунтованою та не є неприйнятною з будьяких інших підстав. Тому заява повинна бути визнана прийнятною.
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61. Скарга заявника на якість медичної допомоги в Одеському
СІЗО є явно необґрунтованою та повинна бути відхилена як неприйнятна відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35
Конвенції.
B. щодо Суті

62. Заявник описав умови його тримання в Одеському СІЗО
(див. пункт 26) та стверджував, що вони не відповідали статті 3
Конвенції.
63. Уряд заперечив проти викладу фактів заявником (див.
пункт 29) та стверджував, що умови тримання заявника під вартою,
включаючи санітарні та інші заходи, були задовільними.
64. Суд зазначає, що стаття 3 Конвенції покладає на державу
обов’язок піклуватися про те, щоб умови тримання особи під вартою
відповідали принципу поваги до людської гідності, та щоб характер і спосіб застосування такого заходу не завдавали їй душевного
страждання чи труднощів, рівень яких перевищує той неминучий
рівень страждань, що є невід’ємною складовою тримання під вартою
(див. рішення від 20 травня 2010 року у справі «Віслогузов проти України» (Visloguzov v. Ukraine), заява № 32362/02, пп. 56 та 57, з подальшими посиланнями).
65. Суд зазначає, що у цій справі заявник навів кілька подробиць
щодо розмірів окремих камер, в яких він перебував протягом певних
проміжків часу, кількості співкамерників, яких в цих камерах було
розміщено, або санітарних чи інших заходів у СІЗО. У той же час наявні документи вказують, що під час тримання заявника у цій установі,
що тривало понад два з половиною роки, йому вкрай не вистачало
особистого простору. Зокрема, як повідомлялося Урядом, камери для
чотирьох осіб мали площу від 7,6 до 8,5 квадратних метрів, забезпечуючи приблизно два квадратні метри простору на одну особу. Цей
простір є набагато меншим за чотири квадратні метри на одного
засудженого за мінімальними стандартами, рекомендованими КЗК
для багатомісних камер (див. пункт 49).
66. Більше того, з огляду на те, що у камерах також знаходилися
санітарні вузли, меблі та приладдя, це також зменшувало доступну
для заявника загальну площу. Суд вказує, як вбачається з матеріалів
справи щодо режиму СІЗО, заявник та його співкамерники не мали
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свободи руху та протягом більшої частини доби знаходилися у межах своєї камери. З огляду на свою практику (див. серед багатьох інших джерел рішення у справах «Трепашкін проти Росії» (Trepashkin v.
Russia), заява № 36898/03, п. 92, від 19 липня 2007 року; вищенаведене рішення у справі «Мельник проти України» (Melnik v. Ukraine), п. 103,
та «Іглін проти України» (Iglin v. Ukraine), заява № 39908/05, пп. 51–52,
від 12 січня 2012 року) Суд вважає, що брак особистого простору, наданого заявнику під час тримання його під вартою, сам по собі порушує питання за статтею 3 Конвенції. З огляду на ці висновки Суд не
вбачає необхідності розглядати скарги заявника на санітарні та інші
заходи в Одеському СІЗО.
67. Враховуючи вищезазначені висновки, Суд вважає, що умови
тримання заявника в Одеському СІЗО були принизливими.
68. Відповідно, було порушення статті 3 Конвенції.

II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
69. Заявник також скаржився на те, що судовий розгляд його
справи був несправедливим, зокрема з огляду на недостатній час,
який був у нього для ознайомлення з матеріалами справи, той факт,
що під час судових засідань він був психологічно та фізично виснаженим, та те, що його інтереси не були представлені належним чином.
Він посилався на пункт 1 та підпункти «b» і «c» пункту 3 статті 6 Конвенції, у відповідних частинах якої зазначається:
«1. Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом,
встановленим законом, який … встановить обґрунтованість будьякого висунутого проти нього кримінального обвинувачення. ...
3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має щонайменше такі права:
...
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 — одержу-
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вати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси
правосуддя; ...»

70. Суд повторює, що вимоги пункту 3 статті 6 Конвенції слід
розглядати як особливі аспекти права на справедливий суд, гарантованого пунктом 1 цієї статті, а отже, мають розглядатися спільно
(див. рішення у справі «Ван Гейсхем проти Бельгії» (Van Geyseghem v.
Belgium) [ВП], заява № 26103/95, п. 27, ECHR 1999‑I). Суд має розглянути, чи було провадження загалом справедливим (див. рішення від
16 червня 2005 року у справі «Балліу проти Албанії» (Balliu v. Albania),
заява № 74727/01, п. 25).
A. щодо Прийнятності

1. Твердження про недостатній час
на ознайомлення з матеріалами справи
71. Уряд стверджував, що скарга заявника на те, що час, протягом якого він мав ознайомлюватися з матеріалами справи, був недостатнім, була необґрунтованою.
72. Заявник не погодився із цим. Він стверджував, що відведеного йому часу для ознайомлення з матеріалами справи до судового розгляду було надзвичайно мало, зокрема у зв’язку з тим, що
матеріали справи, складалися із сорока чотирьох томів, приблизно
по 200 сторінок кожний. Його клопотання про надання додаткового
часу для ознайомлення з матеріалами справи було свавільно залишено без задоволення судом першої інстанції. Заявник також не міг
належним чином підготуватися до касаційного провадження. Зокрема, йому відмовили у задоволенні його клопотання щодо прослуховування технічного запису судового процесу.
73. Суд повторює, що відповідно до підпункту «b» пункту 3 статті 6 Конвенції обвинувачений повинен мати можливість організувати
свій захист у належний спосіб та без обмежень можливості наводити
суду першої інстанції усі відповідні аргументи на свій захист, і отже,
впливати на результати провадження (див. наприклад рішення від
20 січня 2005 року у справі «Майзіт проти Росії» (Mayzit v. Russia), заява № 63378/00, п. 78). Цей обов’язок включає в себе надання обвинуваченому можливості ознайомитися з результатами розслідування,
проведеного під час провадження, з метою підготовки свого захисту
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(див., наприклад, ухвалу щодо прийнятності від 15 січня 1997 року
у справі «“C.G.P.” проти Нідерландів» (C.G.P. v. the Netherlands), заява
№ 29835/96; рішення від 18 березня 1997 року у справі «Фуше проти
Франції» (Foucher v. France), пп. 26–38, Reports 1997-II, та вищенаведене
рішення у справі «Іглін проти України» (Iglin v. Ukraine), п. 65). У той
же час Договірні держави користуються значною свободою у виборі
належних засобів для забезпечення відповідності їх судових систем
вимогам Конвенції. До завдань Суду належить не підміна собою національних органів влади при веденні їхніх проваджень, а розгляд
того, чи призвів обраний ними у цій справі метод до результатів, що
відповідають Конвенції (див. в якості прикладу рішення від 16 грудня 1992 року у справі «Хаджіанастассіу проти Греції» (Hadjianastassiou
v. Greece), п. 33, серія A, № 252).
74. Вивчаючи обставини цієї справи з огляду на принципи, встановлені його практикою, Суд зауважує, що згідно із журналом та розпискою, підписаними заявником 24 липня 2003 року, він закінчив
ознайомлення з матеріалами справи до цієї дати після тридцяти одного дня роботи з ними. Також виявляється, що заявник, інтереси
якого станом на час подій представляв обраний ним захисник М.,
мав широкий вибір можливостей вимагати додаткового часу чи то
перед початком судового процесу, чи то під час підготовчої частини
судового засідання. Аналогічні клопотання інших підсудних було задоволено протягом того ж часу. Також слід відмітити, що ані у своїй
заяві до обласного суду, ані у касаційній скарзі до Верховного Суду
України заявник не зазначив, які саме документи з матеріалів справи, що стосувалися різних епізодів злочинної діяльності одинадцяти
підсудних, йому ще потрібно було переглянути, та яким чином неможливість отримати додатковий час для розгляду цих документів
в оригіналі вплинула на його здатність захищати себе. Аналогічним чином у своїх доводах Суду заявник не деталізував це питання
та посилався виключно на той факт, що матеріали справи складалися з великої кількості томів. Він також не довів, що єдиним способом отримати доступ до необхідних документів було ознайомлення
з оригіналами документів із матеріалів справи. За цих обставин Суд
не вирішує in abstracto, скільки часу необхідно для ознайомлення
з матеріалами справи такого обсягу.
75. З огляду на вищезазначені твердження та враховуючи рівень
деталізації доводів заявника, Суд вважає, що вони не становлять не-
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безпідставної скарги на порушення права заявника на адекватний
час для підготовки захисту.
76. Тому ця частина заяви має бути відхилена як явно необґрунтована у розумінні підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.

2. Твердження щодо психологічного та фізичного виснаження
під час провадження у суді
77. Уряд також наголошував, що твердження заявника щодо його психологічного та фізичного виснаження під час судового розгляду, з огляду на умови його тримання під вартою, перевезення
та відповідні заходи з організації харчування, також були явно необґрунтованими. Уряд посилався на свою версію перебігу подій (див.
пункт 28) та зазначив, що не було медичних або інших доказів, які
вказують, що заявник не мав достатніх психологічних та фізичних
можливостей для участі у судовому розгляді. Більш того, у ході національного провадження заявник ніколи не скаржився ані на погане
харчування, ані на погану організацію перевезення.
78. Заявник не погодився із цим. Він посилався на свою версію
перебігу подій (див. пункт 26) та стверджував, що його здатність
ефективно брати участь у судовому розгляді справи було сильно
послаблено постійним позбавленням сну у переповнених камерах,
в яких розміщувалися по кілька осіб на одне спальне місце, тривалими періодами очікування до та після доправлення заявника до приміщення суду та відсутністю заходів з організації харчування у дні
проведення судових засідань.
79. Суд повторює, що обов’язок держави за підпунктом «b» пунк
ту 3 статті 6 Конвенції щодо забезпечення права обвинуваченого на
захист у кримінальній справі включає в себе обов’язок організовувати провадження у такий спосіб, щоб не перешкоджати його можливості концентруватися та застосовувати розумові здібності для
захисту своєї позиції (див. рішення від 19 жовтня 2004 року у справі
«Макфі проти Франції» (Makhfi v. France), заява № 59335/00, пп. 40–41).
Коли підсудних тримають під вартою, умови їхнього тримання, перевезення, заходи з організації харчування та інші аналогічні заходи
є важливими факторами, що мають враховуватися у зв’язку із цим
(див., наприклад, рішення від 6 грудня 1988 року у справі «Барбера, Мессегуе та Хабардо проти Іспанії» (Barberà, Messegué and Jabardo
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v. Spain), пп. 71 та 89, серія A, № 146; вищенаведене рішення у справі
«Майзіт проти Росії» (Mayzit v. Russia), п. 81, та рішення від 9 жовтня 2008 року у справі «Моісєєв проти Росії» (Moiseyev v. Russia), заява
№ 62936/00, п. 222).
80. Вивчаючи обставини цієї справи з урахуванням своєї практики, Суд зазначає, що немає жодних медичних або інших об’єк
тивних доказів на підтвердження тверджень заявника щодо його
виснаженого стану. Навпаки, згідно з результатами медичних оглядів, проведених під час судового розгляду, стан здоров’я заявника був в цілому задовільним (див. пункт 28). Що стосується скарги
заявника на те, що у переповнених камерах він був регулярно позбавлений сну, як зазначено у пункті 65, він не вказав, коли та як
довго його тримали у переповненій камері (або камерах). Уряд, зі
свого боку, стверджував, що камери не були переповненими. Більше того, з наявних документів вбачається, що заявник у своїй касаційній скарзі не висував жодних скарг на своє психологічне або
фізичне виснаження під час судового розгляду. Загалом Суд вважає,
що наявних документів недостатньо для того, щоб зробити загальний висновок про фізичне або психологічне виснаження заявника,
а також про його реальні зусилля покращити своє становище під
час провадження.
81. Суд повторює, що для порушення питання необхідно подати скаргу про невідповідність умов тримання або інших заходів
здатності заявника ефективно захищати себе у суді; ця скарга, як
і будь-яка інша конвенційна скарга, має бути чітко сформульована,
максимально підтверджена фактичними доказами та належним чином доведена до відома компетентних національних органів влади
перед поданням такої скарги відповідно до Конвенції (див. вищенаведене рішення у справі «Майзіт проти Росії» (Mayzit v. Russia), п. 82).
Враховуючи субсидіарну роль Суду, він не може діяти як суд першої
інстанції при встановленні відповідних обставин (див. рішення від
26 липня 2012 року у справі «Василь Іващенко проти України» (Vasiliy
Ivashchenko v. Ukraine), заява № 760/03, п. 88).
82. Зважаючи на документи матеріалів справи та вищезазначені
міркування, Суд вважає, що твердження заявника не є ані достатньо
детальними, ані підкріпленими необхідними фактологічними доказами, включаючи висновки відповідних органів влади, для порушення небезпідставної скарги за статтею 6 Конвенції.
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83. Із цього випливає, що ця частина заяви має бути відхилена як
явно необґрунтована відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.

3. Твердження щодо порушення права на захисника
84. Уряд не висував жодних заперечень щодо прийнятності цієї
скарги.
85. Суд вважає, що ця скарга не є явно необґрунтованою та неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона повинна бути ви
знана прийнятною.
B. щодо Суті

1. Доводи сторін
86. Заявник стверджував, що його право на правову допомогу
у рамках кримінальної справи щодо нього було порушено. По-перше,
йому не забезпечили доступ до захисника, починаючи з дати його затримання до пред’явлення йому обвинувачення 28 грудня 2002 року.
Будучи неофіційно затриманим 19 грудня 2002 року, заявник зазнав
жорстокого поводження та тиску з метою примушення його до співпраці зі слідством. У результаті після складення 20 грудня 2002 року протоколу про затримання заявник погодився підписати відмову
від свого права на захисника, яка не була щирою. По-друге, на час
події заявник не мав коштів для оплати послуг приватного захисника, а захисник Ш., призначена 28 грудня 2002 року у рамках правової
допомоги, яка була присутня лише під час одного допиту, не надала
заявнику необхідної допомоги. По-третє, слідчі органи не повідомили заявника, що призначення захисника, який не є юристом, не скасовує права мати захисника-юриста. Як наслідок, протягом певного
періоду часу під час досудового слідства (у березні та квітні 2003 року) заявника представляв лише захисник, який не є юристом (його
батько). Насамкінець, суд першої інстанції свавільно усунув батька
заявника від виконання обов’язків його захисника.
87. Уряд заперечив проти цих тверджень. Він зазначав, що
20 грудня 2002 року заявник підписав кілька документів, якими йому
повідомлялися його права на захист, та надав розгорнуті пояснення,
написані від руки, щодо того, чому він вирішив відмовитися від сво-
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го права на юридичне представництво. Як тільки заявник забажав
адвоката, йому такого призначили. Цього адвоката згодом замінили
юристами за вибором заявника, коли він цього забажав. Хоча батька
заявника призначили його захисником 14 березня 2003 року, заявник не вимагав усунення Ш. від участі у справі до 17 квітня 2003 року, коли він попросив замінити її двома іншими юристами. Це клопотання було задоволено 21 квітня 2003 року. Таким чином, de jure
більшість часу інтереси заявника представляли адвокат та його батько. Оскільки заявник не наполягав на тому, щоб і його батько, і його
захисник були присутніми під час деяких слідчих дій, це був його
процесуальний вибір, відповідальність за який не може покладатися
на державні органи. Зрештою на вимогу заявника до провадження
було допущено трьох юристів і вони протягом слідства надавали йому необхідну правову допомогу. Під час судового розгляду та касаційного провадження інтереси заявника знову представляли обрані
ним захисники, які активно захищали його інтереси. Насамкінець,
що стосується усунення батька заявника від участі у провадженні, то
він не є юристом. Тому його участь у провадженні не підпадала під
дію підпункту «с» пункту 1 статті 6 Конвенції. У будь-якому випадку
батька заявника усунули у зв’язку з неодноразовими випадками зловживання ним своїми процесуальними правами, тому його усунення
було в інтересах правосуддя.

2. Оцінка Суду
88. Суд повторює, що хоча право кожного обвинуваченого у вчиненні злочину на ефективну юридичну допомогу захисника, який,
у разі необхідності, призначається державою, не є абсолютним, воно є однією з основних ознак справедливого судового розгляду (див.
рішення у справі «Кромбах проти Франції» (Krombach v. France), заява
№ 29731/96, п. 89, ECHR 2001‑II). Як правило, доступ до захисника
має надаватися підозрюваному з першого його допиту слідчими
органами, якщо з огляду на конкретні обставини кожної справи не
випливає, що існували вагомі причини для обмеження цього права
(див. рішення від 27 листопада 2008 року у справі «Сальдуз проти
Туреччини» (Salduz v. Turkey) [ВП], заява № 36391/02, п. 55). Сам факт
невиправданого обмеження доступу підозрюваного, якого тримають під вартою, до захисника може порушувати право на захист,
навіть якщо у результаті не було отримано жодних обвинувальних
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показів (див. рішення від 13 жовтня 2009 року у справі «Даянан проти Туреччини» (Dayanan v. Turkey), заява № 7377/03, пп. 32–33). У той
же час ані буква, ані дух статті 6 Конвенції не перешкоджають особі
добровільно відмовитися — вголос або за мовчазною згодою — від
права на гарантії справедливого судового розгляду, якщо відмова від цього права надається у недвозначний спосіб та супроводжується хоча б мінімальними запобіжними механізмами, співмірними її значущості (див. вищенаведене рішення у справі «Сальдуз
проти Туреччини» (Salduz v. Turkey), п. 59, та рішення від 15 вересня
2011 року у справі «Паскал проти України» (Paskal v. Ukraine), заява
№ 24652/04, п. 76).
89. Повертаючись до обставин справи, Суд зазначає, по-перше,
щодо частини скарги заявника, яка стосується обмеження його права
на доступ до захисника у період після його затримання і до висунення
йому обвинувачення 28 грудня 2002 року, що немає жодних доказів
на підтвердження того, що його затримали та допитували 19 грудня
2002 року або що він станом на час подій подавав які-небудь відповідні скарги. Тому Суд не може розглядати відповідні скарги. Із наявних
документів випливає, що заявника двічі допитали після його затримання 20 грудня 2002 року та до призначення Ш. його державним
захисником. Перед кожним з цих допитів заявник підписував документи, у яких містилися дуже детальні описи його процесуальних
прав, та надав обґрунтовані рукописні пояснення щодо того, чому
він вирішив відмовитися від захисника (див. пункти 7–9). Немає медичних або інших доказів того, що заявник підписав ці відмови під
тиском або у результаті жорстокого поводження. Більше того, з документів матеріалів справи випливає, що 28 грудня 2002 року заявник
ясно заперечив будь-які твердження щодо жорстокого поводження
під час його допиту у присутності його державного захисника Ш. Пізніше він також не подавав до органів прокуратури жодних скарг на
жорстоке поводження та не наводив відповідних скарг у своїй касаційній скарзі. До того ж під час відповідних допитів заявник не надав
жодних визнавальних показів. Навпаки, він послідовно заперечував
усі обвинувачення щодо нього під час допитів, що він також робив
і під час подальшого провадження. З огляду на вищевикладене у Суду
немає підстав для висновку про те, що відмовляючись з 20 по 28 грудня 2002 року від права на юридичну допомогу, заявник був уведений
в оману, примушений до цього або не розумів наслідків своїх дій.
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Тому Суд вважає, що не було надмірного обмеження права заявника
на юридичне представництво у відповідний період.
90. Що стосується скарги заявника на погану роботу призначеного йому захисника Ш. Суд повторює, що саме лише призначення захисника саме по собі необов’язково означає дотримання вимог підпункту «с» пункту 3 статті 6 Конвенції, оскільки захиснику,
призначеному з метою надання правової допомоги, можуть перешкоджати у виконанні його обов’язків або він може ухилятися від
їх виконання (див. вищенаведене рішення у справі «Іглін проти України» (Iglin v. Ukraine), п. 67). Компетентні національні органи влади мають втрутитися відповідно до підпункту «с» пункту 3 статті 6
Конвенції, якщо нездійснення захисником, призначеним у рамках
правової допомоги, ефективного представництва інтересів захисника є явним або належним чином доведено до їхнього відома в інший спосіб (див. рішення у справах «Камазінський проти Австрії»
(Kamasinski v Austria), від 19 грудня 1989 року, п. 65, серія А, № 168;
«Дауд проти Португалії» (Daud v. Portugal), від 21 квітня 1998 року,
п. 38, Reports 1998-II та у вищенаведеному рішенні у справі «Іглін
проти України» (Iglin v. Ukraine), там же). В інших випадках, зважаючи на незалежність адвокатської діяльності від держави, здійснення захисту є по суті питанням підсудного та його захисника,
незалежно від того, чи цей захисник був призначений у рамках
надання правової допомоги, чи він фінансується у приватному
порядку (див. рішення від 24 вересня 2002 року у справі «Каскені
проти Сполученого Королівства» (Cuscani v. the United Kingdom), заява
№ 32771/96, п. 39 та вищезазначене рішення у справі «Іглін проти
України» (Iglin v. Ukraine), там же).
91. У цій справі заявник погодився з призначенням Ш. у грудні 2002 року та попросив її відводу 17 квітня 2003 року, після чого
21 квітня 2003 року юристів Р. та Д. було допущено до провадження.
Заявник не довів, що у нього не було коштів для залучення приватного юриста, що він не міг клопотати про заміну Ш. раніш, або що він
колись намагався скаржитися органам влади на її роботу протягом
періоду представництва його інтересів. З огляду на вищезазначене
Суд вважає, що державу не можна вважати відповідальною за будьякі недоліки у здійсненні Ш. представництва інтересів заявника.
92. Оскільки заявник стверджував, що його право на правову допомогу було порушено через те, що під час деяких слідчих дій у бе-
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резні та квітні 2003 року його інтереси представляв лише його батько
(який не є юристом), Суд зазначає, що de jure призначення батька заявника 14 березня 2003 року було здійснене у доповнення до призначення йому захисника Ш., у подальшому заміненої за клопотанням
заявника на захисників, Д., Р. та М. Хоча de facto заявник брав участь
у кількох слідчих діях у березні та квітні 2003 року, будучи представленим лише його батьком, немає доказів того, що його до цього
примусили або ввели в оману, або що він не мав можливості відмовитися від участі у цих діях за відсутності захисника. З огляду на ці
твердження у Суду немає підстав для висновку, що право заявника на
представництво у зв’язку з цим було надмірно обмеженим.
93. Що стосується рішення суду першої інстанції про усунення
батька заявника від участі у провадженні, Суд зазначає, що передбачена національним законодавством можливість представництва
інтересів родичами є допоміжною щодо права на захист і як така не
тягне за собою застосування підпункту «с» пункту 3 статті 6 Конвенції щодо права на правову допомогу (див. рішення від 19 лютого
2009 року у справі «Шабельник проти України» (Shabelnik v. Ukraine), заява № 16404/03, п. 39). Розглядаючи цю скаргу у контексті більш загального права на захист, Суд повторює, що при призначенні захисника національні суди повинні враховувати побажання підсудного.
Проте вони можуть не брати до уваги ці побажання, якщо існують
відповідні та достатні підстави вважати, що це є необхідним в інтересах правосуддя (див. рішення від 25 вересня 1992 року у справі
«Круассан проти Німеччини» (Croissant v. Germany), серія A, № 237-B,
п. 29, та вищенаведене рішення у справі «Майзіт проти Росії» (Mayzit,
v. Russia), п. 66). Батька заявника було усунуто від участі у провадженні на тій підставі, що він порушував свої процесуальні права, незважаючи на попередження (див. пункт 29). Його участь у провадженні
доповнювала участь захисника заявника М. Тому Суд вважає, що усунення батька заявника від участі у провадженні не становило непропорційного обмеження права заявника на захист та не підривало
суть його права на справедливий суд.
94. З усіх вищенаведених тверджень випливає, що право заявника на юридичне представництво у розумінні пункту 1 та підпункту «с» пункту 3 статті 6 Конвенції порушено не було.
95. Тому не було порушення пункту 1 та підпункту «с» пункту 3
статті 6 Конвенції.

519

2014

III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 8 КОНВЕНЦІЇ
У ЗВ’ЯЗКУ З ПОБАЧЕННЯМИ З БАТЬКАМИ
96. Заявник скаржився на те, що протягом усього 2006 року він,
відбуваючи покарання у вигляді позбавлення волі, не міг отримати
тривалих побачень зі своїми батьками. У зв’язку з цим він посилався
на статтю 8 Конвенції, у якій зазначено таке:
«1. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.
2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення
цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві
в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного
добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам,
для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.»

97. Уряд стверджував, що заявник мав тривале побачення зі
своїми батьками 15 грудня 2006 року. У будь-якому випадку, він
не подавав до компетентних національних органів влади жодних
відповідних скарг. Якби він вважав, що його права на побачення
порушуються, він міг звернутися з позовом до адміністративних
судів.
98. Заявник не погодився з цим. Він зазначав, що 15 грудня
2006 року йому дозволили провести значний час зі своїми батьками без нагляду охорони, проте йому відмовили у можливості провести три дні, спільно мешкаючи з ними, що і мається на увазі під
поняттям «тривале побачення» у розумінні застосовних положень
законодавства. Центральний Комітет Всесоюзного руху на захист
політв’язнів — борців за соціалізм подав від його імені скаргу, за
результатами розгляду якої прокуратурою було повідомлено про
неможливість надання побачень у зв’язку з затримкою будівництва приміщень для тривалих побачень у виправній колонії. Заходів,
які адміністративний суд міг би призначити для виправлення такої
структурної проблеми та відновлення прав заявника, не було. Навпаки, подання скарги могло налаштувати адміністрацію виправної
колонії проти заявника, становище якого, як особи, яку тримають
під вартою, було вразливим.
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99. Суд повторює, що тримання під вартою або будь-який інший захід, що позбавляє особу її волі, тягне за собою невід’ємні
обмеження приватного та сімейного життя такої особи. Проте
важливим елементом права ув’язненого на повагу до його сімейного життя є надання йому державними органами можливості
або, за потреби, допомоги у підтриманні зв’язків зі своїми близькими (див. вищезазначене рішення у справі «Моісєєв проти Росії»
(Moiseyev v. Russia), п. 246, та рішення 23 лютого 2012 року у справі
«Тросін проти України» (Trosin v. Ukraine), заява № 39758/05, п. 39).
У той же час, Договірні держави користуються широкими межами
свободи розсуду у визначенні кроків, яких слід вжити для забезпечення виконання обов’язків за Конвенцією із належним врахуванням потреб та ресурсів громадськості і осіб (див., наприклад,
рішення у справі «Діксон проти Сполученого Королівства» (Dickson v.
the United Kingdom) [ВП], заява № 44362/04, п. 81, ECHR 2007‑V). Суд
встановив, що стаття 8 Конвенції не покладає обов’язок щодо організації побачень для спільного проживання осіб, яких тримають
під вартою, та їхніх дружин/чоловіків (див., наприклад, рішення від 29 квітня 2003 року у справі «Алієв проти України» (Aliev v.
Ukraine), заява № 41220/98, п. 188; вищенаведене рішення у справі
«Діксон проти Сполученого Королівства» (Dickson v. the United Kingdom)
та «Епнерс-Гефнерс проти Латвії» (Epners-Gefners v. Latvia), заява
№ 37862/02, п. 62, від 29 травня 2012 року). Він також не виявив
втручання з боку держави у права осіб, яких тримають під вартою,
за статтею 8 Конвенції у випадках, коли вони не надавали достатніх доказів того, що вони наполегливо клопотали про побачення,
в чому, як стверджується, їм було відмовлено (див. рішення у справах «Чістяков проти Латвії» (Čistiakov v. Latvia), заява № 67275/01,
п. 86, від 8 лютого 2007 року; «Савенковас проти Литви» (Savenkovas
v. Lithuania), заява № 871/02, п. 101, від 18 листопада 2008 року та вищенаведене рішення справі «Епнерс-Гефнерс проти Латвії» (EpnersGefners v. Latvia), п. 65).
100. Повертаючись до обставин цієї справи, Суд вважає, що для
того, щоб скарга заявника підпадала під дію статті 8 Конвенції, він
мав надати докази того, що він та його батьки клопотали про зустрічі, яких, як вони стверджували, вони не отримали (див. в якості
протилежного прикладу рішення від 9 липня 2013 року у справі
«Варнас проти Литви» (Varnas v. Lithuania), заява № 42615/06, п. 110).
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Тим часом, як випливає з матеріалів справи, у 2006 році заявник,
який мав сім короткострокових зустрічей та одну телефонну розмову зі своїм батьком, не використав квоти на короткострокові
зустрічі та телефонні розмови, встановлені відповідним законодавством (див. пункт 46). Також видається, що у грудні 2006 році, незважаючи на відсутність приміщень для тривалих побачень,
адміністрація виправної колонії зробила певні поступки та дозволила заявнику побачення без нагляду тривалістю понад чотири години. Ані заявник, ані його батьки не подали жодних скарг щодо
обмеження їхніх прав на побачення. Коли прокуратура після скарги, поданої Центральним Комітетом Всесоюзного руху на захист
політв’язнів — борців за соціалізм, розпочала розслідування щодо скарг стосовно умов тримання заявника, останній відмовився
підтримувати будь-які скарги на адміністрацію виправної колонії
(див. пункт 42). У матеріалах справи немає доказів того, що підтримання такої скарги наразило би заявника на небезпеку застосування до нього санкцій.
101. Беручи до уваги наявні у нього документи, Суд не має підстав
для висновку про те, що адміністрація виправної колонії у 2006 році
втручалася у спроби заявника та його батьків підтримувати тісніший
зв’язок між собою. Із цього випливає, що заявник не подав небезпідставну скаргу щодо втручання у його права, гарантовані статтею 8
Конвенції, з цього питання.
102. За цих обставин Суд вважає, що немає необхідності розглядати аргументи Уряду щодо невичерпання національних засобів
юридичного захисту, та відхиляє цю частину заяви як явно необґрунтовану відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35
Конвенції.

IV. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ
103. Заявник стверджував, що у нього не було ефективних національних засобів юридичного захисту у зв’язку з його скаргами за
статтею 3 Конвенції на умови його тримання під вартою та неналежну медичну допомогу в Одеському СІЗО, як цього вимагає стаття 13
Конвенції. У цьому положенні зазначається таке:
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«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які
здійснювали свої офіційні повноваження.»
A. щодо Прийнятності

104. Уряд посилався на свої аргументи щодо невичерпання національних засобів юридичного захисту, стисло викладені у пункті 51,
та стверджував, що заявник мав подати скаргу до прокуратури.
105. Заявник наполягав на тому, що цей засіб юридичного захисту був неефективним та наразив би його на ризик застосування до
нього санкцій.
106. Суд посилається на свої висновки у пунктах 60–61 та зауважує, що заявник подав небезпідставну скаргу за статтею 3 Конвенції лише в частині матеріальних умов його тримання під вартою,
зокрема браку особистого простору в Одеському СІЗО. Тому Суд
вважає, що скарга заявника за статтею 13 Конвенції на відсутність
ефективних засобів юридичного захисту у зв’язку з вищезазначеними скаргами повинна бути визнана прийнятною.
107. Що стосується решти скарг у заяві, вони повинні бути відхилені як явно необґрунтовані відповідно до підпункту «а» пункту 3
та пункту 4 статті 35 Конвенції.
B. щодо Суті

108. Суд вказує на те, що стаття 13 Конвенції гарантує на національному рівні доступність засобу юридичного захисту, здатного забезпечити втілення в життя змісту конвенційних прав і свобод, незалежно від того, у якій формі вони закріплені в національному правовому порядку. Посилаючись на свою попередню практику (див. серед
багатьох інших джерел вищенаведені рішення у справах «Мельник
проти України» (Melnik v. Ukraine), пп. 113–116, та «Ухань проти України»
(Ukhan v. Ukriane), пп. 91–92) та обставини цієї справи, Суд вважає, що
Уряд не довів того, що заявник мав практичну можливість отримати
ефективні засоби юридичного захисту у зв’язку з його скаргами, тобто засоби, які б попередили порушення чи припинили б їх, або могли
надати заявнику будь-яке інше належне відшкодування.
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109. Тому Суд доходить висновку, що було порушення статті 13
Конвенції у зв’язку з відсутністю у національному законодавстві
ефективного та доступного засобу юридичного захисту у зв’язку зі
скаргами заявника на матеріальні умови його тримання у Одеському
СІЗО, зокрема брак особистого простору.

V. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
110. Суд зазначає, що у різні дати заявник подав низку інших
скарг за статтями 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14 та 34 Конвенції щодо обставин цієї справи.
111. Розглянувши ці скарги з урахуванням усіх наявних у нього
документів та тією мірою, якою вони охоплюються його компетенцією, Суд визнає, що вони не виявляють жодних ознак порушення
прав і свобод, гарантованих Конвенцією.
112. Із цього випливає, що ця частина заяви повинна бути визнана неприйнятною як явно необґрунтована відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.

VI. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
113. Статтею 41 Конвенції передбачено:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.»
A. Шкода

114. Заявник вимагав 20 000 євро відшкодування моральної
шкоди.
115. Уряд стверджував, що ця вимога є надмірною та необґрунтованою.
116. Суд встановив порушення Конвенції у зв’язку з умовами
тримання заявника в Одеському СІЗО та відсутністю національних
засобів юридичного захисту щодо вищезазначеної скарги. Вирішую-
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чи на засадах справедливості, Суд присуджує заявникові 7500 євро
відшкодування моральної шкоди.
B. Судові та інші витрати

117. Заявник також вимагав 4045,60 російських рублів в якості
компенсації поштових витрат та 33 000 російських рублів на відшкодування витрат на юридичну допомогу від свого імені та імені трьох
інших підсудних у кримінальній справі (панів А. Яковенка, І. Романова та І. Данилова), які також подали заяви до Суду, і їхні інтереси
спочатку представляв пан В. Черніков, а надалі пан В. Комаров, юристи, які практикують у м. Москва. На обґрунтування поштових витрат
заявник надав поштові квитанції. В одній із квитанцій зазначалося,
що оплата здійснювалася паном Г. Журавльовим, у кількох інших —
що оплата здійснювалася паном В. Комаровим, а у решті квитанцій
платник не був вказаний.
118. На обґрунтування витрат на юридичну допомогу заявник
надав копію першого аркуша договору про надання юридичних послуг від 20 січня 2009 року, укладеного між фізичною особою, пані Г.,
та адвокатом, паном В. Комаровим, з метою представництва інтересів
заявника та вищезазначених інших підсудних за винагороду в сумі
30 000 російських рублів, без врахування витрат, що мали сплачуватися пані Г. Крім того, заявник також стверджував, що 3000 російських рублів було сплачено панові Г. Журавльову у зв’язку зі збором
доказів щодо стану здоров’я пана І. Данілова.
119. Уряд стверджував, що залишить на розсуд Суду вирішення
питання щодо компенсації поштових витрат. Що стосується витрат
на юридичну допомогу, Уряд заперечував дійсність контракту, укладеного пані Г. від імені заявника та інших підсудних. Зокрема Уряд
зазначав, що було надано лише перший аркуш договору, на якому не
було підписів. Більше того, не було надано жодної довіреності або іншого документа, яким би пані Г. уповноважувалася укладати договір
про представництво інтересів заявника та інших підсудних. Уряд
також зазначив, що відповідні документи не були достатньо деталізовані, а щодо виплат панові Г. Журавльову не було надано ані рахунку-фактури, ані будь-якого договору.
120. Ґрунтуючись на наданих документах, Суд зауважує, що
із цієї заяви не вбачається, що заявник поніс будь-які витрати на
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юридичну допомогу, на листування тощо, або що він мав у зв’язку
із цим непогашені зобов’язання перед паном Комаровим, пані Г. або
іншими фізичними чи юридичними особами. Суд також зазначає,
що згідно з його практикою заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витрати
були фактичними і неминучими, а їхній розмір — обґрунтованим.
У цій справі, беручи до уваги наявні у нього документи та вищезазначені критерії, Суд не може визначити суму сплачених або заборгованих заявником судових та інших витрат. Тому Суд нічого не
присуджує.
C. Пеня

121. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої
має бути додано три відсоткові пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує прийнятними скарги на матеріальні умови тримання в Одеському СІЗО, порушення права на юридичне представництво
та відсутність національних засобів юридичного захисту у зв’язку зі
скаргою на умови тримання під вартою, а решту скарг у заяві — неприйнятними;
2. Постановляє, що було порушення статті 3 Конвенції у зв’язку
з матеріальними умовами тримання заявника в Одеському СІЗО;
3. Постановляє, що не було порушення статті 6 Конвенції у зв’яз
ку зі стверджуваним порушенням права заявника на правову допомогу;
4. Постановляє, що було порушення статті 13 Конвенції;
5. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач повинна сплатити заявникові 7500
(сім тисяч п’ятсот) євро відшкодування моральної шкоди
плюс будь-які податки, що можуть нараховуватися; ця сума має бути конвертована у валюту держави-відповідача за
курсом на день здійснення платежу;
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(b) зі спливанням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на вищезазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної
позичкової ставки Європейського центрального банку, яка
діятиме в цей період, до якої має бути додано три відсоткові
пункти.
6. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 13 березня
2014 року відповідно до пунктів 2 та 3 Правила 77 Регламенту Суду.
К. Вестердік

М. Віллігер

секретар

голова
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «КУШНІР ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 42184/09)
Рішення
Страсбург
11 грудня 2014 року
ОСТАТОЧНЕ
11 березня 2015 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2
статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним ви
правленням.

У справі «Кушнір проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Б. М. Зупанчіч,
п. М. Віллігер, голова,			
пані Г. Юдківська,				
п. В. А. Де Гаетано,
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п. А. Потоцький,
пані Х. Єдерблом
п. А. Пейхал,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 18 листопада 2014 року, виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Дана справа ґрунтується на заяві (№ 42184/09), поданою проти
України до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав
людини та основних свобод (далі — «Конвенція») громадянином
України, паном Дмитром Валентиновичем Кушніром (далі — «заявник»); 2 серпня 2009 року.
2. Заявника представляла пані Л. С. Мнушкіна, адвокат, що практикує в Києві. Уряд України (далі — «Уряд») представляв його Уповноважений, п. Н. Кульчицький.
3. Заявник стверджував, зокрема, що він був незаконно позбавлений волі 3 липня 2009 року. Він також скаржився на незадовільні
умови тримання під вартою і на відсутність належної медичної допомоги.
4. 21 травня 2012 року Уряд було сповіщено про цю заяву.

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився в 1983 році. Його справжнє місце проживання невідомо.
A. Кримінальний розгляд стосовно заявника,
що передує або є одночасним з розглядом
в цій справі

6. 5 жовтня 2005 року заявник був визнаний винним у шахрайстві і засуджений до двох років обмеження волі.
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7. У березні 2007 року проти нього було порушено кримінальну
справу за підозрою у грабежі, крадіжці і незаконній торгівлі наркотиками в 2005 і 2007 роках. В рамках цього розгляду заявник утримувався під вартою в якості підозрюваного з 8 по 23 березня 2007 року,
і з 10 вересня 2007 року по 21 жовтня 2008 року. Решту періоду попереднього слідства він перебував під підпискою про невиїзд.
8. 21 жовтня 2009 року Шевченківський районний суд Києва
(далі — «Шевченківський суд») визнав заявника винним і засудив
його до чотирьох років позбавлення волі; цей термін також частково
поглинув вирок від 5 жовтня 2005 року (див. пункт 6 вище).
9. 9 квітня 2010 року Київський міський апеляційний суд залишив у силі це рішення.
10. Матеріали справи не містять жодної додаткової інформації
про вищезазначений розгляд.
B. Кримінальна справа стосовно заявника,
порушена у липні 2009 року

11. 3 липня 2009 року пан Б. звернувся в міліцію зі скаргою, що
22 червня 2009 року заявник пограбував його, відібравши мобільний
телефон (на той час заявник перебував на волі під підпискою про невиїзд — див. пункт 7 вище).
12. 3 липня 2009 року, близько 19 години, заявник був викликаний по телефону в територіальне відділення міліції № 2 Шевченківського району. За його словами, він не міг відмовитися від
явки до відділення, враховуючи його підписку про невиїзд, яка також має на увазі зобов’язання підкорятися будь-яким повісткам від
міліції. Після прибуття до відділку міліції заявника було заарештовано без будь-яких пояснень. Співробітник міліції, що брав участь
у цих подіях, розповів, що він «запросив [заявника] у відділення
міліції за підозрою у скоєнні кримінального злочину, відповідно до
скарги [пана Б.]».
13. За наявною інформацією, заявник залишався у відділенні міліції протягом ночі (див., зокрема, пункт 27 нижче). Матеріали справи містять його письмові пояснення, надані співробітникам
міліції 3 липня 2009 року у відношенні подій 22 червня 2009 року.
Він зізнався, що зустрічався з паном Б., але заперечував свою причетність до пограбування.
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14. 4 липня 2009 року щодо заявника було порушено кримінальну справу за підозрою в пограбуванні пана Б.
15. Того ж дня, о 14:15, було складено міліцейський рапорт, згідно з яким заявника було затримано о 14 годині 4 липня 2009 року
в приміщенні відділення міліції за підозрою у скоєнні злочину. Заявник підписав протокол, додавши, що йому нічого більше сказати.
Він також підписав витяги з Конституції і законів про попереднє
ув’язнення у зв’язку з його процесуальними правами, а також відмову від свого права на отримання правової допомоги.
16. 4 липня 2009 року заявника було допитано в якості підозрюваного і він не визнав себе винним.
17. 7 липня 2009року слідчий звернувся до Шевченківського суду із запитом на ордер про тримання заявника під вартою до суду,
зазначивши, в якості причин, судимість заявника і тяжкість передбачуваного злочину, який карається позбавленням волі на строк до
шести років. Слідчий вирішив, що у разі перебування заявника на
волі, він може сховатися або перешкодити слідству.
18. Того ж дня, підтримавши доводи слідчого, Шевченківський
суд ухвалив рішення про утримання заявника під вартою протягом
двох місяців.
19. 31 серпня 2009 року суд продовжив термін попереднього
ув’язнення заявника до трьох місяців, взявши до уваги «обсяг слідчих заходів, які необхідно провести».
20. З 25 серпня по 22 вересня 2009 року заявник перебував
у Київському міському центрі судових психіатричних експертиз
з метою з’ясування, чи може він бути притягнутий до кримінальної
відповідальності.
21. 19 жовтня 2009 року Шевченківський суд розпочав розгляд
справи. Він відхилив клопотання заявника про заміну запобіжного
заходу у формі тримання під вартою підпискою про невиїзд.
22. 26 липня 2010 року суд направив справу на додаткове досудове розслідування.
23. 14 лютого 2011 року Шевченківський суд провів попереднє
слухання. Він залишив у силі запобіжний захід у формі утримання
під вартою.
24. 6 березня 2012 року суд визнав заявника винним і засудив його до шести років позбавлення волі.
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25. Суд не був повідомлений про подальший перебіг цього національного розгляду.
C. Заявлене жорстоке поводження із заявником
з боку співробітників міліції 3 липня 2009 року
і розслідування цього жорстокого поводження

26. Заявник стверджував, що після арешту 3 липня 2009 року він
був «жорстоко побитий» співробітниками міліції. Заявник не надав
жодних фактичних подробиць щодо заявленого жорстокого поводження або будь-яких травм.
27. За твердженням заявника, вранці 4 липня 2009 року його
матері зателефонував чоловік, який перебував в тому ж відділенні
міліції і був звільнений того ранку. Заявник попросив цю людину
передати матері, що він знаходиться в цьому відділенні, піддається
допитам і жорстокому поводженню з боку міліції.
28. Як стверджує заявник, його мати звернулася до відділення
міліції, щоб перевірити цю інформацію, але їй сказали, що її сина
там немає. Тому вона подала в міліцію і органи прокуратури заяву
про його зникнення.
29. За твердженням Уряду, 4 липня 2009 року міліція повідомила
мати заявника про його арешт і запросила її приїхати, щоб забрати
його речі, що вона і зробила. Вона також підписала квитанцію про
отримання речей.
30. 8 липня 2009 року заявника було доставлено до Київського
слідчого ізолятору (СІЗО). Медичне обстеження, проведене того ж
дня, не виявило у заявника жодних тілесних ушкоджень; він також
не говорив лікарям, що піддавався жорстокому поводженню. Його
єдина скарга стосувалася болю в епігастральній ділянці (див. також
пункт 51 нижче).
31. 13 липня 2009 року мати заявника звернулася в міліцію і прокуратуру зі скаргою на жорстоке поводження з її сином у відділенні
міліції. Вона також заявила, що заявник страждає на низку інфекційних захворювань і, отже, не може перебувати під вартою.
32. 25 липня 2009 року заявник переніс операцію з приводу гострого апендициту і перитоніту.
33. 28 липня і 2 серпня 2009 року мати заявника звернулась до
органів прокуратури зі скаргою, що необхідність в операції була
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прямим наслідком жорстокого поводження із заявником 3 липня
2009 року.
34. 5 серпня 2009 року слідчий відділ Міського управління міліції
Києва завершив внутрішнє розслідування справи. Як зазначалося
у звіті про розслідування, 4 липня 2009 року мати заявника підписала документ, який підтверджує, що вона забрала речі свого сина
з відділення міліції. Таким чином, їй було відомо про його арешт.
Крім того, не було ніяких доказів того, що до заявника застосовувалися будь-які заходи примусу. Відповідно, було встановлено, що його
твердження про жорстоке поводження не мають підстав.
35. 16 серпня 2009 року лікарі СІЗО, діючи за дорученням органів
прокуратури, оглянули заявника на предмет наявності будь-яких
слідів заявленого жорстокого поводження. Жодних ознак такого
звернення виявлено не було.
36. 21 серпня 2009 року Шевченківська районна прокуратура
відмовила в порушенні кримінальної справи стосовно тверджень заявника про жорстоке поводження з причини їх необґрунтованості,
оскільки не було жодних доказів протиправної поведінки щодо нього
з боку співробітників міліції.
37. 27 серпня, 5 і 21 жовтня і 2 листопада 2009 року прокурор
направив листи матері заявника, інформуючи її про вищезгадане рішення. За словами заявника, його мати не отримала жодного
з цих листів.
D. Фізичні умови тримання заявника під вартою в СІЗО

38. Заявник містився в СІЗО з 8 липня 2009 року по 2 липня
2012 року.
39. Не вказавши, в яких камерах він утримувався і як довго, заявник стверджував, що камери були сильно переповненими, погано
провітрюваних і сирими.
40. Згідно з інформацією, представленою Урядом, заявник утримувався в наступних камерах:
— камера № 341, площею 13,2 м2 (6-місна);
— камера № 14, площею 31,6 м2 (24-місна);
— камера № 101, площею 60,9 м2 (38-місна);
— камера № 260, площею 21 м2 (2-місна);
— камера № 277, площею 29,9 м2 (5-місна);
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— камера № 270, площею 27,6 м2 (4-місна);
— камера № 273, площею 24,6 м2 (4-місна);
— камера № 33, площею 51,8 м2 (8-місна);
— камера № 85, площею 20,8 м2 (10-місна);
— камера № 331, площею 12,7 м2 (6-місна);
— камера № 18, площею 9,1 м2 (4-місна);
— камера № 142, площею 9,4 м2 (3-місна);
— камера № 74, площею 9,5 м2 (4-місна); і
— камера № 274, площею 20,0 м2 (4-місна).
41. За твердженням Уряду, умови в цих камерах були адекватними, і вони були оснащені необхідними меблями та обладнанням. Вікна та система вентиляції забезпечували циркуляцію свіжого повітря;
рівень природного та штучного освітлення також був задовільним.
42. 23 травня 2011 року начальник СІЗО повідомив прокурору
Київської міської прокуратури, який здійснює нагляд за дотриманням законності в місцях позбавлення волі, що в період з 1 лютого
по 1 квітня 2011 року заявника переводили з камери в камеру п’ять
разів. Зокрема, 1 лютого 2011 року він був поміщений в камеру № 33,
23 лютого 2011 року — в камеру № 101, 5 березня 2011 року — знову
в камеру № 101 (мабуть, після перебування в санчастині), 11 березня
2011 року — в камеру № 260, та 1 квітня 2011 року — в камеру № 33.
Начальник СІЗО пояснив ці переведення тим, що заявник часто перебував у санчастині СІЗО через його поганий стан здоров'я.
E. Примусові заходи, що застосовувалися
до заявника в СІЗО

43. Заявника чотири рази поміщали в карцер за зберігання заборонених предметів (у трьох випадках — за зберігання мобільного телефону, і в одному випадку — за зберігання грошей): 14 липня 2010 року, 22 жовтня 2011 року, 12 грудня 2011 року та 29 лютого
2012 року. Зазвичай він проводив у карцері один день, за винятком
14 липня 2010року, коли він був поміщений в карцер на два дні. Кожен
раз лікар-фахівець СІЗО підтверджував, що дана міра була сумісна зі
станом здоров’я заявника.
44. 14 липня 2011 мати заявника звернулася до Генеральної прокуратури зі скаргою, що 8 липня 2011 року представники адміністрації СІЗО дали заявнику блювотний засіб, щоб з’ясувати, чи присутні
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в його тілі наркотики. Вона стверджувала, що ця міра була невиправданою, принизливою і небезпечною.
45. 17 серпня 2011 року Управління Державного Департаменту
України з питань виконання покарань у Києві та Київській області
повідомило органам прокуратури, у відповідь на скарги матері заявника, що заявник перебуває під пильною увагою лікарів-спеціалістів
у зв’язку з цілою низкою захворювань, і що численні медичні обстеження не виявили у нього жодних тілесних ушкоджень. Крім того, заявник жодного разу не скаржився представникам влади або лікарям
на жорстоке поводження під час його утримання під вартою. Він також дав письмову відмову від будь-яких коментарів з приводу скарг
його матері.
46. 25 жовтня 2011 року адвокат заявника поскаржилася начальнику СІЗО, що її клієнт був необґрунтовано поміщений під варту, і що
13 і 19 жовтня 2011 року він був побитий людьми в масках.
47. 9 листопада 2011 року начальник санчастини СІЗО відповів,
що твердження заявника є необґрунтованими, і що сам він не
пред’являв жодних скарг.
F. Стан здоров’я заявника та медична допомога
в ув’язненні

48. У 2004 році у заявника вперше було діагностовано туберкульоз.
49. У травні 2007 року аналіз заявника на ВІЛ показав позитивний результат. У листопаді 2007 року його стан оцінювався як третя
клінічна стадія ВІЛ та СНІДу. Він був поставлений на облік у Центрі
СНІДу за місцем проживання.
50. Заявник також страждає на хронічний вірусний гепатит B і C.
51. 8 липня 2009 року, після прибуття в СІЗО, заявник пройшов
медичне обстеження і рентгенографію, яка показала залишкові зміни в легенях після туберкульозу. Його зріст і вага були зареєстровані
як 180 см і 74 кг відповідно. Заявник скаржився на болі в епігастральній ділянці. Він також повідомив лікарям про своє захворювання
вірусним гепатитом В і С, і про ВІЛ-позитивний статус (див. також
пункт 30 вище).
52. 15 липня 2009 року заявник був оглянутий двома фтизіатрами, які підтвердили наявність залишкових змін після туберкульозу
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в правій легені і рекомендували продовжувати медичне спостереження.
53. 25 липня 2009 року заявник був переведений з СІЗО до лікарні швидкої допомоги, де йому була зроблена операція у зв’язку
з гострим апендицитом і перитонітом. Матеріали справи не містять
жодної інформації про те, які були причини цієї надзвичайної ситуації. Заявник також не надав жодних фактичних даних у зв’язку з цим,
крім невизначеного твердження, у відповідь на зауваження Уряду,
що ця надзвичайна ситуація була результатом жорстокого поводження з ним (див. пункт 99 нижче).
54. Згідно з інформацією, представленою Урядом, з 30 липня по
6 листопада 2009 року заявник перебував на стаціонарному післяопераційному лікуванні в санчастині СІЗО. Заявник оскаржив цю інформацію як неправдиву, посилаючись на те, що з 25 серпня по 22 вересня 2009 року він проходив судово-медичну експертизу в Київській
міській психіатричній лікарні (див. також пункт 20 вище). Матеріали
справи містять виписку з медичної карти заявника, що зберігається
в СІЗО, відповідно до якої він перебував на стаціонарному лікуванні
в санчастині СІЗО з 30 липня по 25 серпня 2009 року.
55. 9 жовтня 2009 року заявник пройшов рентгенографію. Після
виявлення координаційної тіні в правій легені, заявнику була рекомендована консультація фахівця.
56. 16 жовтня 2009 року заявник був оглянутий фтизіатром, який
діагностував у нього вогнищевий туберкульоз верхньої частки правої легені невстановленої стадії розвитку. Лікар прописав пробну
схему хіміотерапії, що включає ізоніазид, піразинамід, рифампіцин
і етамбутол.
57. 13 листопада 2009 року заявник знову пройшов рентгенографію грудної клітини, яка показала вогнищевий туберкульоз верхньої
частки правої легені в стадії консолідації. Рентгенолог рекомендував
заявнику консультацію фтизіатра.
58. 17 листопада 2009 заявнику було запропоновано пройти ще
одну рентгенографію, але він відмовився.
59. 23 і 25 листопада, а також 9 грудня 2009 року, заявник, за його
власним проханням, був оглянутий стоматологом. Лікар діагностував хронічний множинний складний карієс, пов’язаний з поганою
гігієною порожнини рота, а також кандидоз язика. Стоматолог прописав заявнику ліки, мазі та вітаміни й видалив згнилі корені зубів.
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60. 9 грудня 2009 року заявник був оглянутий лікарем-інфекціоністом і здав аналіз на CD4. Аналіз показав 618 клітин/куб.мм.
61. 1 квітня 2010 року заявник пройшов рентгенографію, результати якої були такими ж, як і 13 листопада 2009 року.
62. 6 червня 2010 року заявник знову пройшов рентгенографію,
яка не виявила жодних патологічних ознак.
63. 29 листопада 2010 року заявнику була призначена ще одна
рентгенографія, але він не зміг пройти її через погане самопочуття.
64. 23 грудня 2010 року, за нез‘ясованих обставин, лікар-рентгенолог рекомендував заявнику консультацію фтизіатра.
65. 18 березня 2011року заявник знову пройшов рентгенографію.
У нього було діагностовано пневмонію, викликану туберкульозом,
залишкові зміни після туберкульозу у вигляді вогнищевих ущільнень
у нижній частці лівої легені, і бронхіт. Рентгенолог рекомендував заявнику консультацію фтизіатра.
66. Хоча медична карта заявника свідчить про те, що з 11 по
30 березня 2011 року він проходив стаціонарне лікування з приводу пневмонії в санчастині СІЗО, 15 серпня 2012 року Державний Департамент з питань виконання покарань повідомив уповноваженому Уряду, який збирав інформацію для підготовки зауважень для
подання до Суду, що ця інформація «виявилася непідтвердженою».
67. 24 березня 2011 року заявник знову пройшов аналіз на CD4.
Результат був 898 клітин /куб. мм.
68. 11 квітня 2011 року був проведений ще один такий аналіз,
який показав рівень CD4 836 клітин / куб. мм.
69. 21 квітня 2011 року заявник пройшов ще одну рентгенографію, яка показала координаційні консолідації після туберкульозу
в нижній частці правої легені. Заявнику була рекомендована консультація фтизіатра.
70. Після скарги матері заявника щодо ненадання її синові антиретровірусної терапії, 26 квітня 2011 року адміністрація СІЗО повідомила їй, що заявник проходить лікування від туберкульозу, і що для
вирішення питання про антиретровірусну терапію йому необхідна
консультація лікаря-інфекціоніста.
71. 29 квітня 2011 року заявник був оглянутий фтизіатром, який
дійшов висновку, що у заявника немає туберкульозу в активній фазі,
і що його загальний стан здоров’я є задовільним.
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72. 16 серпня 2011 року рентгенограма заявника показала інфільтративний туберкульоз верхньої частки лівої легені в фазі розпаду.
73. 21 серпня 2011 заявник був оглянутий фтизіатром, який
прописав йому сезонну профілактичну терапію для запобігання
рецидивам, що включає два антибактеріальних препарату (етамбутол і рифампіцин), протягом дев‘яноста днів, починаючи 10 жовтня
2011 року, а також спеціальну дієту. За словами заявника, ці приписи
не були виконані.
74. 8 листопада 2011 року заявник скаржився на помірну загальну слабкість і важкість у правому підребер‘ї, і був ще раз оглянутий
фтизіатром. В результаті, в його дев‘яностоденну профілактичну терапію були внесені незначні зміни.
75. 22 листопада 2011 року заявника знову оглянув фтизіатр,
який не відзначив ніякої динаміки. Лікар рекомендував продовжити
лікування і зробити повторний аналіз на CD4. Чи був зроблений цей
аналіз, невідомо.
76. 6 січня 2012 року заявник пройшов рентгенографію, яка показала інфільтративний туберкульоз верхньої частки лівої легені в фазі
розпаду.
77. Того ж дня заявник був оглянутий двома фтизіатрами, які
діагностували рецидив туберкульозу. Вони рекомендували провести тест на сприйнятливість до ліків і прописали заявнику ізоніазид,
рифампіцин і етамбутол.
78. 14 травня 2012 року заявнику була зроблена рентгенографія
грудної клітини. Дослідження виявило обмежений фіброз в правій
легені і підозра на кільцеподібну тінь у лівій легені. Заявнику було
поставлено діагноз інфільтративний туберкульоз верхніх часток
обох легень.
79. 25 травня 2012 року він був оглянутий фтизіатром, який рекомендував продовжувати лікування, призначене 6 січня 2012 року.
80. 5 липня 2012 року заявник був переведений для відбуття покарання до Жовтневої виправної колонії № 17 в Харківській області,
де був спеціалізований туберкульозний госпіталь.
81. За словами заявника, за час свого перебування в СІЗО він схуд
з 87 до 52 кг. Раніше він зазначив свій зріст як 188 см. Запис у його медичній карті в Жовтневій колонії, зроблений під час його прибуття, свідчить, що його зріст — 180 см, а вага — 74 кг (див. також
пункт 51 вище).
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82. У невстановлений день після переведення заявника до Жовтневої колонії (до 28 вересня 2012 року — див. пункт 84 нижче), був
проведений тест на його сприйнятливість до ліків. Тест показав, що
заявник заражений штамами туберкульозу, стійкими до двох препаратів першої лінії, якими його лікували раніше.
83. 7 вересня 2012 року заявник був оглянутий лікарем-інфекціоністом, який діагностував у нього хронічний персистуючий гепатит в стадії ремісії.
84. 28 вересня 2012 року заявник був оглянутий головою відділення фтизіатрії і пульмонології Харківської медичної академії
післядипломної освіти, який прописав йому індивідуальну схему
хіміотерапії з урахуванням його стійкості до деяких лікарських препаратів.
85. 30 вересня 2012 року заявник пройшов аналіз на CD4. Його
результат був 469 клітин/куб. мм.
86. 5 жовтня 2012 року заявника оглянув лікар-інфекціоніст
з Харківського обласного центру СНІДу, який діагностував у нього
туберкульоз, орофарингеальний кандидоз та хронічний вірусний
гепатит.
87. Крім того, 5 жовтня 2012 року заявник був оглянутий фтизіатром з Харківської медичної академії, який відзначив позитивні зміни в стані його здоров’я, і рекомендував продовжувати лікування.
88. Відповідно до виписки з медичної карти заявника, виданої
адміністрацією Жовтневої колонії, заявник був звільнений з-під варти 26 жовтня 2012 року за станом здоров’я. Йому було рекомендовано
зареєструватися в місцевому центрі СНІДу та продовжити лікування
від туберкульозу за місцем проживання.
89. Жодна із сторін не надала Суду жодних подробиць щодо обставин та причин звільнення заявника. Заявник повідомив, загалом, що він «був переведений на лікування за місцем проживання,
оскільки його лікування [в місцях позбавлення волі] не увінчалося
успіхом».

II. Відповідне національне законодавство
90. Відповідні положення, що стосуються лікування туберкульозу та ВІЛ-інфекції в місцях позбавлення волі, цитуються
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Судом у рішенні у справі Logvinenko v. Ukraine (№ 13448/07, §§38–48,
14 October 2010).
III. ВІДПОВІДНІ МІЖНАРОДНІ МАТЕРІАЛИ
91. Доповідь уряду України про візит в Україну Європейського
Комітету з попередження катувань і нелюдського або принижуючого
гідність поводження чи покарання (КПК) 9-21 вересня 2009 (CPT/Inf
(2011) 29) зазначає:
«C. Установи, підпорядковані Державному Департаменту
з питань виконання покарань

1. Попередні зауваження
74. [...] Делегація відзначила для себе, що переповненість була особливо гострою в Київському СІЗО, де площа була близько 1 м² на одного ув’язненого в певних камерах, з ув’язненими, які ділили ліжка
або спали на підлозі [...]

2. Тортури та інші форми жорстокого поводження
77. [...] в Київському СІЗО, були ознаки того, що в деяких випадках,
використання «спецзасобів», можливо, було непропорційним і було
неправильно вжито, як форма покарання. Крім того, в останній установі, делегація почула твердження, що ув’язнених було побито під
час обшуку камери.
КПП рекомендує, щоб керівництво Київського СІЗО [...] продовжувало чітко і зрозуміло роз‘яснювати обслуговуючому персоналу, що
жорстоке поводження з ув’язненими є неприйнятним і буде розглянуто з усією суворістю.

5. Умови утримання основної маси засуджених
a. місця попереднього утримання (СІЗО)
i) СІЗО в Києві
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100. СІЗО в Києві складається з комплексу будівель в одному з центральних районів Києва. Деякі з будівель були побудовані близько
140 років тому.
При офіційної місткості 2950 місць, 8 вересня 2009 року в цьому закладі містилися 3440 ув’язнених, у тому числі 217 жінок і 69 неповнолітніх. Переважна більшість ув’язнених були під вартою.
101. Переважна більшість камер, в яких утримувалися ув’язнені-чоловіки, були серйозно переповнені (наприклад, 52 ув’язнених в камері площею близько 50 м² і містить 40 ліжок, 32 ув’язнених у камері площею 33 м² і містить 20 ліжок). У деяких камерах, кількість
ув’язнених перевищила кількість ліжко-місць, і ув’язнені по черзі
спали на доступних ліжках або на підлозі. Камери були укомплектовані двоярусними ліжками, залишаючи мало місця для будьякої іншої меблі. У деяких камерах були телевізори, що належали
ув’язненим.
Через людську масу вентиляція практично не існувала, і камери були дуже спекотними і задушливими. Рівень гігієни був також вкрай
незадовільним: в деяких камерах делегація побачила тарганів,
і ув’язнені також стверджували наявність мишей і щурів. Санітарні вузли усередині камер (розділений туалет і раковина), були, як
правило, в старезному стані і були явно не достатніми для кількості
ув’язнених, які утримувалися у великих камерах.
Негативні наслідки жахливих умов, описаних вище, поглиблювалися
тим фактом, що деякі ув’язнені провели тривалі періоди часу в СІЗО.
На думку КПК, поєднання негативних факторів, яким піддавалася
велика кількість ув’язнених у Київському СІЗО (переповненість камер, жахливі матеріальні умови і рівень гігієни, і практично відсутність програм діяльності), легко може бути описано як нелюдське
і принижуюче гідність поводження.
b. персонал, приміщення та ліки
125. Медична служба Київського СІЗО мала комплектацію співробітників 31,5 місць (всі з яких були заповнені). Персонал, який працював повний робочий день, складався з головного лікаря, трьох
лікарів загальної практики, легеневого фахівця, психіатра, рентгенолога, дерматовенеролога, 2 стоматологів, 7 фельдшерів і 5 медсестер. Крім того, 10 фахівців-відвідувачів проводили регулярні операції (3 години на тиждень). Фельдшери були присутні 24 години на
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добу. За словами головного лікаря, була потреба у фахівцях в області
інфекційних захворювань, враховуючи велику кількість ув’язнених,
які страждають на такі захворювання.
Враховуючи збільшення кількості тих, хто утримується в Київському
СІЗО, вищезазначених кадрових ресурсів у сфері охорони здоров’я
явно недостатньо, щоб забезпечити належний догляд близько
3400 ув’язнених. Незважаючи на зусилля персоналу і їх добру волю,
брак кадрів мав негативний вплив на якість медичної допомоги.
Не дивно, що делегація чула багато скарг на значні затримки у доступі до лікаря.
Що стосується об‘єктів медсанчастини, деякі камери були відремонтовані та надавали належні умови. Однак, інші камери були в очікуванні ремонту.
КПК рекомендує українській владі вжити термінових заходів
в Київському СІЗО для того, щоб:
— Значно зміцнити медичний персонал додатковими фельдшерами
та/або медсестрами;
— Найняти додаткових лікарів, зокрема, фахівців з інфекційних захворювань;
— Відремонтувати решту камер в медичній частині ».

92. Відповідні витяги з Рекомендацій Всесвітньої організації
охорони здоров’я (ВООЗ) з лікування туберкульозу (1997) можна знайти в рішенні по справі Vasyukov v. Russia (№ 2974/05, §50,
5 April 2011).
93. Відповідні матеріали ВООЗ щодо імунологічної оцінки пацієнтів і застосування антиретровірусної терапії наведені в рішенні по справі EA v. Russia, no. 44187/04, §§30–35, 23 May 2013.

ПРАВО
I. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
94. Заявник скаржився, відповідно до статті 3 Конвенції, що
він був побитий співробітниками міліції після його арешту 3 лип-
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ня 2009 року. Посилаючись на статтю 13 Конвенції, він також скаржився, що влада не провела ефективного внутрішнього розслідування щодо цього. Заявник також скаржився на порушення статті 3 у зв’язку з тим, що фізичні умови його утримання під вартою
в СІЗО були жахливими, що він кілька разів був необґрунтовано
поміщений в карцер, і що до нього застосовувалися інші примусові
заходи. Він також скаржився, з посиланням на статтю 2 Конвенції,
що в місцях позбавлення волі йому не було надано належної медичної допомоги.
95. Суд вважає за доцільне розглянути всі вищевикладені скарги
відповідно до статті 3 Конвенції, де зазначено таке:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».
A. щодо Прийнятності

1. Заявлене жорстоке поводження із заявником 3 липня
2009 року і ефективність подальшого розслідування
96. Уряд стверджував, що ця скарга є явно необґрунтованою. Вони звернули увагу Суду на розпливчастість скарги і відсутність будьяких документальних або інших доказів на її підтримку.
97. Вони також відзначили, що заявник пройшов повне медичне
обстеження після прибуття в СІЗО 8 липня 2009 року, яке не виявило у нього жодних тілесних ушкоджень. Уряд стверджував, що,
оскільки з передбачуваного побиття заявника минуло лише чотири
дні, його сліди не могли на той час зникнути. Уряд також зазначив, що заявник не скаржився на жорстоке поводження ані лікарям
СІЗО, ані іншим лікарям, які його обстежували.
98. Нарешті, Уряд зазначив, що заявник не оскаржив рішення
органів прокуратури, які відхилили його затвердження.
99. Заявник оскаржив ці аргументи, не надавши, проте, жодних фактичних деталей щодо передбачуваного жорстокого поводження. За його словами, той факт, що 25 липня 2009 року він
потребував термінової операції з приводу гострого апендициту
і перитоніту, є достатнім доказом жорстокого поводження з ним
з боку міліції.
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100. На його думку, органи влади не вжили жодних значних зусиль для розслідування його скарги.
101. Щодо рішення прокуратури Шевченківського району від
21 серпня 2009 року про відмову в порушенні кримінальної справи
стосовно його скарг, заявник стверджував, що йому не було відомо
про це рішення.
102. Суд повторює, що заявники повинні представити, як мінімум, докладний звіт про оскаржувані факти і, наскільки це можливо, інформацію на підтримку своїх скарг (див. Visloguzov v. Ukraine,
no. 32362/02, §45, 20 May 2010, і Gavula v. Ukraine, no. 52652/07, §58,
16 May 2013).
103. Суд зазначає, що скарга заявника на жорстоке поводження
в даній справі зводиться до загальних тверджень, що він був побитий. Він не представив ніякої фактичної інформації щодо обставин
або способів передбачуваного побиття. Крім того, він навіть не згадав, не кажучи вже про подробиці, які тілесні ушкодження він при
цьому отримав.
104. Суд також зазначає, що, хоча заявник був оглянутий різними лікарями в рамках стандартної процедури його прийому в СІЗО,
а також пізніше у зв’язку з його проблемами зі здоров’ям, він жодного
разу не згадував про отримання будь-яких тілесних ушкоджень під
час перебування під вартою в міліції.
105. Крім того, всупереч аргументам заявника, за відсутності
відповідного медичного огляду Суд не може угледіти зв‘язок між
передбачуваним жорстоким поводженням з ним 3 липня 2009 року
і гострим апендицитом і перитонітом, діагностованими 25 липня
2009 року (див. пункти 32 і 53 вище).
106. За таких обставин, суд вважає, що заявник не обґрунтував
свою скаргу, що він зазнав жорстокого поводження з боку представників держави 3 липня 2009 року (див. Birutis and Others v. Lithuania (dec.),
№№ 47698/99 і 48115/99, 7 November 2000).
107. Суд зазначає, що твердження заявника на національному
рівні також були загальними і розпливчастими. Тому вони не можуть
розглядатися як обґрунтована скарга на серйозне жорстоке поводження, що породжує процедурне зобов’язання за статтею 3 Конвенції щодо відповідної держави провести її ефективне розслідування
(див. Gavula, згадане вище, §61, і Igars v. Latvia (dec.), № 11682/03, §72,
5 February 2013).
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108. Таким чином, Суд відхиляє скарги заявника на жорстоке поводження з боку міліції та неефективне розслідування як явно необґрунтовані відповідно до статті 35 §§3 (а) і 4 Конвенції.

2. Примусові заходи, що застосовувалися до заявника
під час його утримання під вартою в СІЗО
109. Суд зазначає, що скарга заявника стосується таких питань:
нібито протиправне і необґрунтоване приміщення його в карцер;
твердження, що йому було насильно введено блювотний засіб; і заяви
про його побиття невідомими особами в масках.
110. Відносно першого зі згаданих питань, Уряд стверджував, що
приміщення заявника в карцер було законним заходом, враховуючи
встановлені факти порушення ним тюремних правил. Відносно двох
останніх порушених питань, Уряд стверджував, що скарги заявника
в зв’язку з цим є занадто розпливчастими і недостатньо підтверджені фактичними подробицями і доказами.
111. Заявник не подав жодних зауважень у відповідь на зауваження Уряду.
112. Суд зазначає, що заявник не заперечує, що він порушив правила внутрішнього тюремного розпорядку. Суд також враховує схвалення медиками його приміщення в карцер (див. пункт 43 вище).
Крім того, Суд бере до уваги короткотривалість перебування заявника в карцері (один день в трьох випадках і два дні в одному випадку — там же).
113. Що стосується тверджень заявника про те, що йому було введено блювотний засіб, і що він був побитий невстановленими особами в масках, за відсутності будь — яких додаткових матеріалів,
поданих заявником, а також будь-якої інформації або документів
у матеріалах справи, які могли б пролити світло на ці питання, Суд
вважає ці звинувачення занадто розпливчастими, щоб розглядати їх
як обґрунтовані скарги відповідно до статті 3 Конвенції. Суд також
зазначає, що, хоча заявник перебував під постійним медичним наглядом, зокрема і з боку цивільних лікарів, він ніколи не обговорював ці скарги ні з одним з цих лікарів.
114. В цілому, Суд вважає, що ця скарга є явно необґрунтованою
у відношенні всіх трьох порушених у ній питань, і відхиляє її відповідно до статті 35 §§3 (а) і 4 Конвенції.
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3. Фізичні умови утримання під вартою і медична допомога
в СІЗО
115. Суд зазначає, що ці скарги не є явно необґрунтованими за
змістом статті 35 §3 (а) Конвенції. Крім того, Суд зазначає, що вони не
є неприйнятними з інших підстав. Тому вони повинні бути визнані
прийнятними.
B. Щодо суті

1. Фізичні умови тримання заявника в СІЗО
116. У своїй скарзі заявник стверджував, що камери, в яких він
утримувався, були сильно переповненими, погано провітрюваними
і сирими (див. пункт 39 вище).
117. Уряд стверджував, що скарга заявника недостатньо конкретна, і умови його утримання під вартою були адекватними (див.
пункт 41 вище).
118. Заявник не подав жодних додаткових зауважень у відповідь
на зауваження Уряду.
119. Суд повторює, що відповідно до статті 3 Конвенції, держава повинна гарантувати, щоб особа містилася під вартою в умовах,
сумісних з повагою до людської гідності, і щоб спосіб і метод виконання цієї міри не піддавали його стражданням або труднощам, інтенсивність яких перевищує неминучий рівень страждань, притаманний позбавленню волі (див. Kudła v. Poland [GC], № 30210/96, §94,
ECHR 2000-XI).
120. У цій справі Суд приймає довід Уряду, що заявник не представив докладний опис умов його тримання під вартою. Дійсно, він
не представив жодної інформації ні по камерах, в яких він утримувався, ні по термінах його утримання під вартою, ні про життєвий
простір на одного затриманого.
121. Проте, Суд вважає, що основну скаргу заявника — щодо переповненості Київського СІЗО — як і раніше можна розглядати як досить обґрунтовану за даних обставин.
122. Згідно з даними, представленими Урядом, заявник утримувався в чотирнадцяти різних камерах, де житлова площа на одного
ув’язненого коливалася від 1 до 10 м2. Зокрема, ця площа становила
трохи більше 1 м2 у двох камерах, близько 5 м2 в п’яти камерах, близь-
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ко 6 м2 в трьох камерах, майже 7 м2 в одній камері, і близько 10 м2 ще
в одній камері (див. пункт 40 вище). Уряд не вказав тривалість тримання заявника в камерах з більшою житловою площею на одного
ув’язненого. З іншого боку, видається, що в деякі періоди заявнику
надавалося лише близько 1 м2 особистого простору, що є абсолютно
неприйнятним навіть для здорового затриманого, не кажучи вже про
людину, яка страждає на туберкульоз та низку інших серйозних захворювань, як у випадку заявника.
123. Крім того, Суд зазначає, що скарга заявника щодо фізичних умов його утримання під вартою в Київському СІЗО відноситься до періоду з липня 2009 року по липень 2012 року. Суд
також зазначає, що він уже визнав порушення статті 3 Конвенції
у справі Gavula (згаданій вище, §§69–75), в якій заявник порушив
аналогічну скаргу на переповненість, що стосується його утримання під вартою в Київському СІЗО, зокрема, з липня 2009 року по
серпень 2010 року.
124. Крім того, Суд зазначає, що переповненість і погана вентиляція в СІЗО в 2009 році були визнані в доповіді КПК (див. пункт 91
вище).
125. Суд вважає, що цього достатньо, щоб зробити висновок, що
фізичні умови тримання заявника під вартою в СІЗО прирівнюються до нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження, що
суперечить вимогам статті 3 Конвенції. Таким чином, мало місце порушення цієї статті.

2. Медична допомога, надана заявникові в СІЗО
(a) Аргументи сторін
126. Заявник стверджував, що йому не була надана належна медична допомога під час його утримання під вартою в СІЗО.
127. Він скаржився, зокрема, що після операції 25 липня 2009 року він занадто рано був виписаний з лікарні, і що йому не було надано
післяопераційне лікування в санчастині СІЗО.
128. Заявник також звинуватив владу в рецидиві туберкульозу
та його безрезультатному лікуванні. Він стверджував, що він не отримував регулярної і належної уваги у зв’язку з цим захворюванням,
і що насправді він не пройшов сезонне (восени і навесні) профілактичне лікування, незважаючи на те, що воно було офіційно йому ре-
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комендовано. Заявник стверджував, що він був звільнений у зв’язку
з невилікуваним туберкульозом.
129. Заявник також скаржився, що йому не була надана антиретровірусна терапія у зв’язку з ВІЛ-інфекцією.
130. Нарешті, він стверджував, що йому не була надана стоматологічна допомога, і що до часу свого звільнення він втратив кілька зубів.
131. Уряд звернув увагу Суду на той факт, що заявник захворів на
туберкульоз і ВІЛ до періоду його тримання під вартою, розглянутого
в цій справі. Він відзначив, що будь-які можливі негативні події цілком могли бути природним наслідком цього стану, враховуючи його
досить довгу історію. Уряд стверджував, що, в будь-якому випадку,
під час тримання заявника під вартою в СІЗО ніякого істотного погіршення його здоров’я відзначено не було.
132. Що стосується ненадання антиретровірусної терапії, Уряд
стверджував, що у випадку заявника для такої терапії не було показань. Вони відзначили, що лікування туберкульозу було пріоритетним з медичної точки зору, і що стан його імунної системи регулярно
контролювався.
133. Уряд також стверджував, що заявнику була надана необхідна стоматологічна допомога, а також надано необхідне лікування
після операції 25 липня 2009 року.

(b) Оцінка Суду
134. Суд неодноразово підкреслював, що охорона здоров’я затриманих має бути забезпечена належним чином (див. Kudła, згадане вище, §94). Відсутність належної медичної допомоги може бути змістом
звернення, яке суперечить статті 3 Конвенції (див. Ilhan v. Turkey [GC],
№ 22277/93, §87, ECHR 2000-VII, і Sarban v. Moldova, № 3456/05, §90,
4 October 2005).
135. Суд також постановив у своєму прецедентному праві, що
той факт, що затриманий був оглянутий лікарем і йому було прописано певне лікування, не може автоматично визнати те, що надана медична допомога була адекватною (див. Hummatov v. Azerbaijan,
№№ 9852/03 і 13413/04, §116, 29 November 2007). Влада повинна забезпечити всебічне спостереження за станом здоров’я затриманого і його лікуванням під час перебування під вартою (див, наприклад, Khudobin v. Russia, № 59696/00, §83, 26 October 2006), своєчасні
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і правильні діагноз і лікування (див. Hummatov, згадане вище, §115,
і Melnik v. Ukraine, № 72286/01, §§104–106, 28 March 2006), і, якщо цього
потребує медичний стан ув’язненого, регулярний і систематичний
контроль і всебічну терапію, спрямовану, по мірі можливості, на лікування захворювань затриманого або запобігання їх загострення,
а не на усунення симптомів (див. Hummatov, згадане вище, §§109 і 114;
Sarban, згадане вище, §79; і Popo v. Russia, № 26853/04, §211, 13 July
2006). Влада повинна також показати, що були створені всі необхідні умови для призначеного лікування (див. Hummatov, згадане вище,
§116, і Holomiov v. Moldova, № 30649/05, §117, 7 November 2006). У той же
час Суд зазначає, що при оцінці адекватності лікування слід керуватися перевіркою на належне старання, так як зобов’язання держави
надати лікування важко хворому затриманому є зобов’язанням дії,
а не зобов’язанням результату (див. Goginashvili v. Georgia, № 47729/08,
§71, 4 October 2011).
136. В цілому, Суд дозволяє собі достатній ступінь гнучкості при
визначенні рівня необхідної медичної допомоги, і приймає рішення на індивідуальній основі в кожній конкретній справі. Цей стандарт повинен бути «сумісним з людською гідністю» затриманого,
але також необхідно брати до уваги «практичні вимоги ув’язнення»
(див. Aleksanyan v. Russia, № 46468/06, §140, 22 December 2008).
137. Звертаючись до даної справі, Суд зазначає, насамперед, що
скарга заявника обмежується періодом його утримання під вартою
в СІЗО. Що стосується медичної допомоги в Жовтневій колонії, в яку
заявника було переведено 5 липня 2012 року і з якої він був звільнений 26 жовтня 2012 року за станом здоров’я, Суд зазначає, що заявник
не представив жодних аргументів з цього приводу, крім загального
твердження, що його лікування було безрезультатним (пункт 89).
138. Не викликає сумнівів, що заявник мав низку серйозних захворювань, таких як ВІЛ, а також туберкульоз та вірусний гепатит,
і що він повідомив владі про ці захворювання на самому початку
свого утримання під вартою (пункт 51 вище). Відповідно, його стан
вимагав особливої медичної уваги.
139. Що стосується ненадання заявнику антиретровірусної терапії, Суд вважає, що органи національної влади вжили достатніх заходів для встановлення серйозності його імунодефіциту за допомогою проведення регулярних аналізів на клітини CD4 (див. пункти 60,
67, 68 і 85 вище). Беручи до уваги результати вищезгаданих аналізів
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на CD4, медики не вважали за потрібне вдаватися до антиретровірусної терапії у випадку заявника. Враховуючи, що їх підхід виявився
співзвучним із рекомендаціями ВООЗ (див. посилання в пункті 93
вище), Суд не має жодних підстав сумніватися в їх висновках (порівняйте з EA v. Russia, № 44187/04, §63, 23 May 2013).
140. Суд також чи не вбачає будь-яких серйозних недоліків
у зв’язку з лікуванням заявника після операції 25 липня 2009 року
або наданої йому стоматологічної допомоги.
141. Цей висновок, однак, не поширюється на лікування заявника у зв’язку з туберкульозною інфекцією.
142. Суд зазначав неадекватність медичної допомоги і захисту від туберкульозу в українських установах утримання під вартою
в ряді справ проти України (див., наприклад, Yakovenko v. Ukraine,
№ 15825/06, §§97–102, 25 October 2007; Pokhlebin v. Ukraine, № 35581/06,
§§63–68, 20 May 2010; і Kondratyev v. Ukraine, № 5203/09, §72, 15 December
2011). У справі Kondratyev (згаданому вище, §72), Суд, крім того, заявив, що, хоча останнім часом повідомлялося про низку удосконалень, що стосуються лікування туберкульозу в українських виправних установах, Суд змушений відзначити ряд проблем, пов’язаних
з множинною лікарською стійкістю туберкульозу в місцях позбавлення волі, і той факт, що Україна все ще займає одне з перших місць
в Європі за рівнем захворюваності на туберкульоз.
143. У цій справі Суд бере до уваги, що заявник заразився туберкульозом до початку розглянутого періоду його утримання під
вартою. Суд, однак, зазначає, що заявник переніс рецидив хвороби,
перебуваючи в ув’язненні. Як Суд зазначав раніше в своєму прецедентному праві, відсутність або неадекватність лікування туберкульозу, особливо коли інфікування або рецидив сталися під час утримання під вартою, безумовно, викликає занепокоєння. Таким чином,
Суд зобов’язаний оцінити якість медичних послуг, наданих заявнику в конкретному випадку (див. Pakhomov v. Russia, № 44917/08, §65,
30 September 2010).
144. Що стосується прогресування захворювання заявника, Суд
не переконаний, що діагнози були поставлені правильно і своєчасно.
У зв’язку з цим Суд зазначає, що спочатку у заявника був вогнищевий туберкульоз тільки правої легені. Потім лікарі визнали його одужання. Пізніше виявилося, що його ліва легеня також має порушення. Потім діагноз знову стосувався тільки змін після туберкульозу
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в правій легені. Потім заявник був визнаний здоровим. Тим не менш,
всього через кілька місяців йому був поставлений діагноз інфільтративний туберкульоз лівої легені. Нарешті, у нього був діагностований рецидив туберкульозу обох легень (див., зокрема, пункти 56, 62,
65, 69, 71, 72 і 78 вище).
145. Суд також зазначає, що, хоча фтизіатри неодноразово оглядали заявника і призначали йому лікування, немає ніяких доказів,
що лікування йому дійсно надавалося. Немає жодних доказів того,
що заявнику була забезпечена спеціальна дієта, необхідна для його
здоров’я (порівняйте з Vasyukov v. Russia, № 2974/05, §§70–71, 5 April
2011). Представляється також, що як мінімум чотири рекомендації
рентгенолога про те, що заявник потребує консультації фтизіатра,
залишилися без уваги (див. пункти 57, 61, 64 і 65 вище).
146. Далі Суд зазначає, що, згідно з інформацією, що міститься
в матеріалах справи, тест на сприйнятливість до ліків був рекомендований заявнику тільки 6 січня 2012 року і був зроблений 5 липня
2012, в той час як заявник утримувався під вартою з липня 2009 року,
і рецидив його туберкульозу був виявлений вже в жовтні 2009 року
(див. пункти 55, 77 і 82 вище). Тест показав стійкість туберкульозу заявника до двох препаратів, які входили в схему його лікування (якщо,
звичайно, він взагалі лікувався). Якби цей тест був проведений на початковому етапі діагностичного процесу відповідно до рекомендацій
ВООЗ (див. пункт 92 вище), це допомогло б вибрати відповідну схему
лікування, яка могла бути ефективною в конкретному випадку заявника (див. і порівняйте з Pakhomov, згаданим вище, §67, і Reshetnyak v.
Russia, № 56027/10, §86, 8 January 2013).
147. Суд також зазначає, що, хоча українська влада визнала, що
в медичній карті заявника інформація про отримання лікування від
пневмонії, викликаної туберкульозом, є неточною, вони не змогли
надати жодних фактичних даних щодо того, що лікування було дійсно надано (див. пункт 66 вище).
148. У справі Logvinenko v. Ukraine (згаданійу вище, §74) Суд зазначив, що, згідно з відповідними внутрішніми положеннями в Україні, при лікуванні туберкульозу особливе значення надається спеціальній гігієні і фізичним вправам. Так само, як і в цій справі (див.
там же), немає жодних підстав припускати, що для заявника був
розроблений який-небудь комплекс гігієнічних заходів або фізичних
вправ. Згаданий вище висновок Суду про те, що заявник провів три
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роки в СІЗО, в переповнених камерах з поганими гігієнічними умовами (пункти 123–125 вище), чітко вказує на протилежне.
149. У світлі всього сказаного, Суд вважає, що заявнику не було
надано належної медичної допомоги з приводу туберкульозу під час
його утримання під вартою в СІЗО.
150. Відповідно, мало місце порушення статті 3 Конвенції у цьому відношенні.

II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ
151. Заявник скаржився, відповідно до статті 5 Конвенції, на неправомірність його арешту і тривалість його досудового утримання
під вартою, а також на відсутність належного судового розгляду. Він
послався на статтю 5 §§1, 3 і 4 Конвенції, яка, зокрема, свідчить:
Стаття 5
«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, здійснені з метою допровадження її до компетентного судового органу на підставі обґрунтованої підозри у вчиненні правопорушення або у випадку, коли
є достатні підстави вважати за необхідне запобігти вчиненню нею
правопорушення чи її втечі після його вчинення ;
...
3. Кожен, кого заарештовано або затримано згідно з підпунктом «с»
пункту 1 цієї статті, має негайно постати перед суддею чи іншою посадовою особою, якій закон надає право здійснювати судову владу
...
4. Кожен, кого позбавлено свободи внаслідок арешту або тримання
під вартою, має право на невідкладний розгляд судом правомірності його взяття під варту і на звільнення, якщо затримання є незаконним».
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A. щодо Прийнятності

1. Правомірність арешту заявника (стаття 5 §1)
152. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у розумінні статті 35 §3 (а) Конвенції. Суд також зазначає, що вона не
є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона повинна бути
визнана прийнятною.

2. Тривалість досудового утримання під вартою
і судовий розгляд її правомірності (стаття 5 §§3 та 4)
153. Суд зазначає, що заявник перебував у попередньому ув’яз
ненні за змістом статті 5 §1 (с) Конвенції з 3 липня 2009 року по 6 березня 2012 (див. пункти 12 і 24 вище).
154. Суд враховує, однак, що паралельно проти заявника велося
кримінальне провадження, в результаті якого, 21 жовтня 2009 року,
він був визнаний винним і засуджений до чотирьох років позбавлення волі (див. пункти 6-9 вище). Враховуючи, що його попереднє
ув’язнення в межах вищезгаданого провадження тривало менше року (див. пункт 7 вище), йому залишалося відбути близько трьох років
позбавлення свободи від дати вироку. Відповідно, він мав бути звільнений у жовтні 2012 року.
155. З урахуванням того, що заявник не представив жодних аргументів, Суд вважає встановленим, що вирок від 21 жовтня 2009 року
набув чинності і підлягав виконанню.
156. Отже, тримання заявника під вартою після цієї дати було засновано на підпункті (a) статті 5 §1 (в рамках вищезгаданого провадження) і підпункті (с) цього положення (в рамках кримінальної справи, відкритої 3 липня 2009 року). Враховуючи, що заявник не подав
скаргу з приводу його утримання під вартою в результаті рішення
суду від 21 жовтня 2009 року, Суд вважає, що воно відповідало вимогам статті 5 §1 (а) Конвенції.
157. Як Суд постановив у справах Borisenko v. Ukraine (№ 25725/02,
§44, 12 January 2012) та Ustyantsev v. Ukraine (№ 3299/05, §82, 12 January
2012), стаття 5 §3 Конвенції не застосовується до ситуацій, що становлять «законне затримання після засудження компетентним судом» за
змістом статті 5 §1 (а) Конвенції. Суд не вважає за необхідне вимагати, щоб влада обґрунтувала тримання заявника під вартою відповідно до статті 5 §§1 (с) і 3 Конвенції, коли таке утримання під вартою
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було виправдано відповідно до статті 5 §1 (а). Суд також постановив,
що будь-який запит про звільнення в таких випадках обмежується
суто гіпотетичним питанням про те, чи може людина бути звільнена,
якщо вона вже не перебуває в місцях позбавлення волі. Тому, навіть
якщо подальше утримання під вартою заявника за змістом статті 5
§1 (с) перестає бути обґрунтованим, це не означає, що утримання під
вартою відповідно до статті 5 §1 (a) автоматично перестає бути законним і обґрунтованим.
158. Відповідно, період, який слід брати до уваги в даній справі
відповідно до статті 5 §3, тривав з 3 липня по 29 жовтня 2009 року, і не
може вважатися надмірно тривалим.
159. У світлі вищевикладених міркувань, Суд також вважає, що
стаття 5 §4 Конвенції була непридатна до ситуації заявника після його «законного ув’язнення під варту після засудження компетентним
судом» в рамках іншого провадження, оскільки тут для нього не існувало ніякої перспективи звільнення.
160. Скарга заявника на відсутність належного судового розгляду правомірності його досудового утримання під вартою в рамках кримінальної справи, порушеної проти нього 4 липня 2009 року,
перестала мати значення, коли його було засуджено в паралельному
провадженні 29 жовтня 2009 року. Що стосується більш раннього періоду його тримання під вартою, Суд не вбачає будь-яких серйозних
недоліків у судовому розгляді його законності.
161. Тому Суд відхиляє скарги заявника відповідно до статті 5 §§3
і 4 як явно необґрунтовані за змістом статті 35 §§3 (а) і 4 Конвенції
B. Щодо суті

162. Заявник стверджував, що він був заарештований 3 липня
2009 року незаконним і свавільним чином.
163. Уряд заявив, що заявник насправді був заарештований 4
липня 2009 року з метою доставки його до судді за підозрою у скоєнні злочину.
164. Суд повторює, що перелік винятків, які стосуються права
на свободу, гарантованого статтею 5 §1, є вичерпним, і лише вузьке
тлумачення цих винятків відповідає меті даного положення, а саме забезпечення того, щоб ніхто не був безпідставно позбавлений
свободи (див., зокрема, Giulia Manzoni v. Italy, 1 July 1997, §25, Reports
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of Judgments and Decisions 1997-IV; і Austin and Others v. the United
Kingdom [GC], №№ 39692/09, 40713/09 and 41008/09 , §60, ECHR 2012).
165. У зв’язку з цим, Суд зазначає, що відсутність запису про
взяття під варту повинно само по собі вважатися серйозним порушенням, оскільки Суд впевнений, що неоформлене утримання під
вартою особи є повним запереченням принципово важливих гарантій, що містяться в статті 5 Конвенції, і свідчить про серйозне порушення цього положення. Відсутність реєстрації таких деталей, як
дата, час і місце затримання, ім’я затриманого, причини затримання
та ім’я особи, яка здійснила затримання, повинно розглядатися як
несумісне з вимогою законності та самою метою статті 5 Конвенції
(див. Fedotov v. Russia, № 5140/02, §78, 25 October 2005).
166. У цій справі з наявних даних випливає, що заявника було заарештовано незабаром після 19 годин 3 липня 2009 року (див.
пункт 12 вище). Потім, пізно ввечері, він був допитаний міліцією
(див. пункт 13 вище). Тим не менш, його арешт був зареєстрований
тільки о 14 годині 4 липня 2009 року після порушення проти нього
кримінальної справи (див. пункти 14 і 15 вище).
167. Таким чином, Суд доходить висновку, що заявник був заарештований 3 липня 2009 року за відсутності будь-якого рішення щодо цього, і утримувався під вартою без належного оформлення до наступного дня (порівняйте з Gavula, згаданим вище,
§§79–90).
168. Отже, Суд вважає, що було порушено статтю 5 §1 Конвенції.

III. ІНШІ ЗАЯВЛЕНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
169. Заявник також скаржився, відповідно до статті 6 Конвенції,
що кримінальну справу проти нього, порушену 4 липня 2009 року,
було сфабриковано, і що він не мав доступу до адвоката на початкових етапах розслідування.
170. За відсутності будь-якої інформації про подальший перебіг
оскаржуваного розгляду після засудження заявника судом першої
інстанції 6 березня 2012 року (пункти 24 і 25 вище), Суд відхиляє цю
скаргу через невичерпання національних засобів правового захисту,
відповідно до статті 35 §§1 і 4 Конвенції.
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IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
171. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування порушення, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».

172. Адвокат заявника, хоча вона і отримала від Суду лист, в якому їй пропонувалося представити будь-які вимоги про компенсацію
від імені заявника, і в якому містилися докладні пояснення з приводу формулювання таких вимог, не представила жодних вимог. Тому
Суд не присуджує ніякої суми в цьому відношенні.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скарги заявника відповідно до статті 3 Конвенції
з приводу фізичних умов його утримання під вартою і ненадання
йому належної медичної допомоги в Київському СІЗО, а також його скарги відповідно до статті 5 §1 з приводу його арешту 3 липня
2009 року і тримання під вартою до 4 липня 2009 року, прийнятними, а решту скарги неприйнятною;
2. Постановляє, що було порушено статтю 3 Конвенції у зв’язку
з умовами тримання заявника під вартою в Київському СІЗО.
3. Постановляє, що було порушено статтю 3 Конвенції у зв’язку
з ненаданням заявнику належної медичної допомоги в Київському
СІЗО;
4. Постановляє, що стаття 5 §1 Конвенції не була порушена
у зв’язку з арештом заявника 3 липня 2009 року і його триманням
під вартою до 4 липня 2009 року.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 11 грудня
2014 року відповідно до правила 77 §§2 і 3 Регламенту Суду

556

К. Вестердік

М. Віллігер

секретар

голова

Рішення ЄСПЛ проти України
щодо порушення права в’язнів
на медичну допомогу (2005–2009)
Рік

Справа

Джерело

2005

Невмержицький

Вибрані рішення Європейського суду
з прав людини щодо України — 2005
http://library.khpg.org/files/docs/1240730697.pdf

2006

Мельник
Коваль

Вибрані рішення Європейського суду
з прав людини щодо України — 2006
http://library.khpg.org/index.php?id=1224925579

2007

Кучерук
Яковенко

Вибрані рішення Європейського суду
з прав людини щодо України – 2007
http://library.khpg.org/index.php?id=1271832169

2008

Миханів
Ухань

Вибрані рішення Європейського суду
з прав людини щодо України — 2008
http://library.khpg.org/index.php?id=1326275111

2009

Охрименко
Коктиш

Вибрані рішення Європейського суду
з прав людини щодо України — 2009
http://library.khpg.org/index.php?id=1426921775

2010

Давидов та інші

Справа Давидова та інших проти України
http://library.khpg.org/files/docs/1326275428.pdf

557

зміст
2010
«Похлєбін проти України».....................................................................5
«Віслогузов проти України»................................................................21
«Логвиненко проти України»..............................................................47
«Пєтухов проти України»...................................................................71
2011
«Харченко проти України»................................................................105
«Ошурко проти України»..................................................................133
«Кондратьєв проти України»...........................................................164
2012
«Устьянцев проти України»..............................................................201
«Тодоров проти України»..................................................................224
«Каверзін проти України».................................................................248
«Єрмоленко проти України».............................................................302
2013
«Салахов та Іслямова проти України»............................................ 319
«Тимошенко проти України»............................................................369
2014
«Олександр Володимирович Смірнов проти України»..................... 471
«Зінченко проти України».................................................................494
«Кушнір проти України»...................................................................528
Рішення ЄСПЛ проти України щодо порушення права в’язнів
на медичну допомогу (2005–2009).................................................557

558

Довідкове видання

Рішення
Європейського суду з прав людини
проти України
за статтями 2 та 3 Конвенції
щодо порушення прав позбавлених волі
на медичну допомогу

Відповідальний за випуск Євген Захаров
Редактори: Євген Захаров, Геннадій Токарев
Комп’ютерна верстка Олег Мірошниченко

Підписано до друку 12.03.2015
Формат 60 × 84 1/16. Папір офсетний. Гарнітура PT Serif
Друк офсетний. Умов. друк. арк. 31,47. Умов. фарб.-від. 34,04
Умов.-вид. арк. 34,72. Наклад 1000 прим.
ГО «Харківська правозахисна група»
61002, Харків, а/с 10430
http://khpg.org
http://library.khpg.org
ТОВ «Видавництво права людини»
61002, Харків, вул. Дарвіна, 7, кв. 35
Свідоцтво Державного комітету телебачення і радіомовлення України
серія ДК № 4783 від 23.10.2014 р.

