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Яковенко 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 «ЯКОВЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 15825/06)
27 лютого 2008 року в рішення були внесені зміни
відповідно до Правила 81 Регламенту Суду

Рішення
Страсбург
25 жовтня 2007 року
ОСТАТОЧНЕ
25 січня 2008 року
Це рішення набуває статусу остаточного відповідно до обставин, §2 статті 44 Конвенції. Воно може бути відредагованим.
У справі «Яковенко 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 С. Ботучарова,		
п. В. Буткевич,
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пані M. Цаца-Ніколовська,
п. Р. Марусте,
пані Р. Ягер,
та пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 2 жовтня 2007 року, виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу було порушено за заявою (№ 15825/06), поданою
до Суду проти України у відповідності до статті 34 Конвенції
про захист прав людини та основних свобод (далі — «Конвенції»)
українським громадянином Олегом Миколайовичем Яковенко
(далі — «Заявник») 26 квітня 2006 року
2. Інтереси Заявника представляв п. І. Ткач, адвокат, що практикує в Севастополі. Український уряд (далі — «Уряд») був представлений своїм агентом п. Ю. Зайцевим.
3. 28 квітня 2006 року Голова Палати відповідно до Правила
39 Регламенту Суду вирішив указати Уряду, що в інтересах сторін
і розгляду справи Судом бажано забезпечити негайне переведення заявника до лікарні або іншої медичної установи, де він може
одержати допомогу, яка відповідає стану його здоров’я.
4. 12 вересня 2006 року Суд вирішив повідомити Уряд про отриману заяву. Відповідно до положень статті 29 §3 Конвенції, Суд
також вирішив розглянути прийнятність заяви одночасно з розглядом по суті.
5. Заявник помер 8 травня 2007 року. 21 травня 2007 року його
мати, Надія Миколаївна Савченко, висловила бажання продовжити розгляд справи в Суді від імені заявника.

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
6. Заявник народився в 1975 році й проживав у Севстополі.
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А. Кримінальне переслідування заявника

7. У червні 2003 року заявник, під час випробного строку після засудження за крадіжку зі зломом, був затриманий за підозрою
в іншому факті крадіжки. Дата його арешту є предметом суперечки
сторін. Заявник стверджував, що це відбулося 17 червня 2003 року,
у той час як Уряд наполягає на даті 18 червня 2003 року.
8. 18 червня 2003 року заявник був допитаний міліцією. У ході
допиту він визнав, що брав участь у пограбуванні будинку, який
належить сестрі його передбачуваного співучасника Ж.
9. 20 червня 2003 року Балаклавський районний суд Севастополя (далі — «районний суд») продовжив термін утримання заявника під вартою до 10 діб.
10. 9 червня 2003 року районний суд ухвалив помістити заявника до слідчого ізолятору на підставі того, що правопорушення, у здійсненні якого він підозрювався, було їм скоєне під час ви
пробного строку, пов’язаного з умовним вироком, і, перебуваючи
на волі, заявник може зникнути й, таким чином, перешкодити
правосуддю.
11. У незазначений день, у серпні-вересні 2003 року заявник
став перед районним судом. У судовому засіданні він був представлений своєю матір’ю С. Н. і відмовився від своїх зізнань, даних під час знаходження в ізоляторі, стверджуючи, що вони були
дані під тиском.
12. Під час слухання 11 вересня 2003 року заявник повідомив
суд, що він погано себе почуває і через це не може брати участь
у засіданні. Головуючий суддя викликав швидку допомогу для
оцінки стану здоров’я заявника.
13. 29 квітня 2004 року районний суд визнав заявника винним.
Він відхилив заперечення заявника про те, що його зізнання були
дані під тиском, і визнав, що довідка, видана Севастопольською
районною лікарнею, відповідно до якої заявник проходив лікування в даній лікарні 21 червня 2003 року із приводу ушкоджень на
ногах, не може вважатися переконливим свідоцтвом брутальної поведінки працівників міліції, оскільки сам заявник не зміг пояснити
в суді обставини появи цих ушкоджень.
14. 22 березня 2005 року, розглянувши апеляцію заявника,
Апеляційний суд Севастополя (далі — «апеляційний суд»), скасу

2007

вав рішення від 29 квітня 2004 року й повернув справу на досудове
слідство. Суд указав, inter alia, що саме судом першої інстанції було
порушено питання про передбачуване жорстоке поводження із заявником у слідчому ізоляторі, хоча він не скаржився суду на жорстоке поводження з боку працівників міліції. Не маючи будь-яких
підстав, апеляційний суд також виніс ухвалу про те, що заявник повинен утримуватися під вартою.
15. 23 листопада 2005 року районний суд засудив заявника за
крадіжку до трьох років і семи місяців ув’язнення. Суд обґрунтовував свій вирок показаннями заявника та Ж. у ході досудового
розслідування справи, усного свідоцтва потерпілого в суді та показань двох інших свідків у ході досудового слідства. Суд відхилив
скаргу заявника про жорстоке поводження з ним з боку міліції.
16. Заявник подав апеляцію на вирок від 23 листопада 2005 року із проханням про пом’якшення вироку. 17 жовтня 2006 року Апеляційний суд задовольнив апеляцію заявника і скоротив термін
ув’язнення до трьох років, шести місяців і одного дня. Заявником
касаційна скарга не подавалася.
b. Скарги на жорстоке поводження

17. За твердженням заявника, після його арешту 17 червня
2003 року, він був доставлений до Балаклавського районного відділу міліції Севастополя (далі — «відділ міліції»). Тут він нібито піддався жорстокому поводженню з боку співробітників міліції, які
примусили його зізнатися в здійсненні крадіжки, за яку він згодом
був засуджений.
18. 21червня 2003 року заявника було відправлено до Сева
стопольської міської лікарні № 1. Відповідно до довідки, виданої цією лікарнею, заявник мав ушкодження лівого стегна та
сідниць.
19. Після надання необхідної медичної допомоги в Сева
стопольській міській лікарні № 1, заявник був спрямований до
Севастопольського міського ізолятора тимчасового утримання
(далі — «Севастопольський ІТУ»).
20. Відповідно до запису в реєстраційному журналі Севастопольського ІТУ, заявник не мав видимих ушкоджень при прибутті
та не скаржився на жорстоке поводження.
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21. Під час розгляду справи в районному суді в березні-листопаді 2005, суд доручив прокуратурі Балаклавського району
Севастополя (далі — «прокуратура») провести кримінальне розслідування скарг заявника на жорстоке поводження. У листопаді
2005 року прокуратура винесла рішення про відмову в порушенні
кримінальної справи через відсутність події, пов’язаної з жорстоким поводженням.
c. Умови попереднього ув’язнення

22. Як зазначено вище (див. §18), 21 червня 2003 року заявник
був переведений з відділення міліції до Севастопольського ІТУ.
16 липня 2003 року він потрапив до Сімферопольського слідчого
ізолятору № 15 (далі — «Сімферопольський СІЗО»).
23. Оскільки органи міліції, прокуратури та суди, що мають
відношення до цієї кримінальної справи, розташовувалися в Севастополі, то щомісяця заявник переводився з Сімферопольського
СІЗО до Севастопольського ІТУ, у якому перебував протягом десяти
днів. З 8 до 28 квітня 2006 року заявник перебував у Севастопольському ІТУ, тому що, відповідно до листа заступника начальника
Управління МВС України в Севастополі від 4 березня 2006 року,
Сімферопольський СІЗО відмовився приймати із Севастополь
ського ІТУ ув’язнених, що страждають на туберкульоз.
24. 28квітня 2006 року заявник потрапив до Севастопольської
міської інфекційної лікарні (далі — «інфекційна лікарня»).
25. Таким чином, у період між 21 червня 2003 року та 28 квітня
2006 року заявник провів загалом біля року в Севастопольському ІТУ.
1. Матеріальні умови

а) Факти, представлені заявником
26. Відповідно до скарги заявника, під час його знаходження
в Севастопольському ІТУ він утримувався в маленьких камерах,
які були постійно переповнені. На підтвердження цьому він надав лист від начальника Управління МВС України в Севастополі,
датоване 10 травня 2005 року та адресоване третій особі.
27. У цьому листі містилася інформація про те, що близько
240 ув’язнених утримувалися в Севастопольському ІТУ при його
місткості 82 чоловік.
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28. Заявник стверджував, що більшу частину часу він утримувався в камері № 9, і протягом короткого часу — у камерах №№ 4 і 5.
29. Площа камери № 9 — близько 15 м2, у ній перебували 25 ув’яз
нених. У цій камері було три подвійних ліжка. У камерах №№ 4
і 5, обидві — близько 22 м2, заявник перебував разом із приблизно 30 співкамерниками. Камери були обладнані одним подвійним
ліжком і дерев’яним настилом на підлозі, що теж використовувався
ув’язненими для сну.
30. Через недостатню кількість ліжок ув’язнені були змушені
спати по черзі. Камери розташовувалися в підвалі й, відповідно, були позбавлені денного освітлення. Вони ледве освітлювалися електричною лампочкою під стелею, що ніколи не вимикалася, збільшуючи нестачу сну. Крім того, повітря до цих переповнених камер
могло надходити тільки через вентиляційну систему, яка часто була
несправною.
31. У камері заявника було багато тарганів та мурах, і адміністрація не вживала ніяких заходів для їхнього знищення. Ув’язнені
в камерах Севастопольського ІТУ наражалися, таким чином, на небезпеку захворювання інфекційними хворобами, таких як туберкульоз, яким заявник і захворів під час свого перебування в ньому.
32. Далі, заявник стверджував, що харчування в Севастопольському ІТУ було вбогим, поганої якості, і доповнювалося продуктами, що надсилалися його матір’ю.
b) Факти, надані Урядом
33. Уряд заявив, що в Севастопольському ІТУ заявник займав камери площею 16 м2 разом з 4–6 іншими ув’язненими. Уряд
стверджував, що камери були обладнані дерев’яною обшивкою,
вентиляцією, а також системами водопостачання та каналізації.
Заявник забезпечувався гарячою їжею три рази на день і мав можливість помитися як мінімум один раз на тиждень. У камерах були вікна, що пропускають усередину денне світло. Загалом, умови
утримування ув’язненого відповідали гігієнічним і санітарним
нормам.
2. Умови транспортування

34. Як було зазначено вище, заявник перевозився до Севастопольського ІТУ і назад щомісяця.
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35. Відстань між Севастополем і Сімферополем становить
близько 80 кілометрів. Транспортування (етап) починалося о 8 годині ранку й, відповідно до інформації Уряду, закінчувалося о 16 годині того ж дня. Заявник стверджував, що зазвичай він прибував
до пункту призначення через 36–48 годин. Заявника заздалегідь
попереджали про поїздку та, за інформацією Уряду, його годували
перед її початком. Заявник стверджував, що йому жодного разу не
дали сніданок перед етапом.
36. Заявник і інші ув’язнені перевозилися в міліцейських машинах до залізничних станцій і назад. Зазвичай, ці поїздки тривали 30 хвилин. Уряд зазначив, що місткість машин, розрахованих
на 20–21 чоловік, ніколи не перевищувалася. Заявник заперечував і стверджував, що зазвичай в машинах перевозилися близько
30 осіб — у тісному та погано освітленому відсіку площею 6 м2.
37. У поїзді заявник поміщався до вагонів спеціального типу
місткістю 104 чоловік. За інформацією Уряду, кількість ув’язнених
у вагоні ніколи не перевищувала 70, а за інформацією заявника —
завжди перевищувала 100. Заявник стверджував, що протягом цієї
частини поїздки йому не давали води і їжі.
3. Медичні умови

38. Здоров’я заявника почало погіршуватися в середині
2005 року. Проте, у штаті Севастопольського ІТУ не було лікаря, а
людина, що виконувала обов’язки фельдшера, не мала медичної
освіти та кваліфікації, що підтверджується вищезгаданим листом
начальника міського управління міліції Севастополя від 10 травня 2005 року. Таким чином, заявник не одержував ніякої медичної допомоги в Севастопольському ІТУ.
34. Відповідно до листа начальника Сімферопольського СІЗО
від 25 квітня 2006 року, 14–27 лютого 2006 року заявник проходив
лікування від бронхіту в медичному відділенні Сімферопольського СІЗО. Два рентгенівських обстеження, проведені 1 і 10 лютого 2006 року, не виявили жодних патологічних змін у його серці й легенях. Далі в цьому листі йдеться про те, що 14 лютого
2006 року кров заявника було досліджено на антитіла ВІЛ. 21 лютого 2006 року Кримський центр боротьби зі СНІДом визначив
Віл-позитивність заявника. Заявник стверджував, що ані він, ані
його мати не були повідомлені про цей діагноз.
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40. 8 квітня 2006 року, під час перебування заявника у Сева
стопольському ІТУ, до нього було викликано швидку допомогу.
Лікар визначив, що заявник страждав на «лихоманку невідомого
походження» і призначив йому дозу анальгетика, що мала короткостроковий ефект. За словами заявника, лікар швидкої допомоги
роз’яснив, що заявникові потрібне обстеження в спеціалізованій
лікарні.
41. 12 квітня 2006 року заявник почав скаржитися на подальше погіршення самопочуття. Була викликана швидка допомога, лікар якої
встановив, що заявник хворий «на гостру респіраторну вірусну інфекцію».
42. 14 квітня 2006 року заявника було доставлено до інфекційної лікарні. За його ствердженнями, під час обстеження йому
був поставлений діагноз «туберкульоз лімфатичних вузлів» і була рекомендована госпіталізація. Адміністрація Севастопольського ІТУ відмовила йому в госпіталізації, оскільки вона не могла
виділити чотирьох співробітників для охорони заявника в лікарні. Уряд заявив, що лікарі не вважали за необхідне госпіталізацію заявника, але взяли кров для аналізу на ВІЛ і прописали йому вітаміни.
43. 20 квітня 2006 року заявник був відправлений до інфекційної лікарні для подальшого обстеження. У нього був виявлений туберкульоз і призначене відповідне лікування. Уряд стверджує, що
й у цьому випадку лікарі не рекомендували госпіталізацію. За заявою Уряду, під час цього обстеження було вперше встановлено,
що заявник був Віл-позитивний. Заявник стверджував, що це було
вперше, коли його повідомили про стан здоров’я, у той час як адміністрація в’язниці знала про це задовго до цього дня.
44. У листі від 21 квітня 2006 року головний лікар інфекційної
лікарні повідомив матері заявника, що комісія лікарів цієї лікарні
встановила, що заявник Віл-позитивний і хворий на туберкульоз,
і порекомендувала терміново його госпіталізувати.
45. Того ж дня мати заявника звернулася зі скаргою до Генеральної прокуратури на те, що адміністрація Севастопольського
ІТУ незаконно відмовила в госпіталізації її сину, стан здоров’я якого був вкрай важким. Зокрема, вона зазначила, що з початку квітня
2006 року температура тіла заявника біля 40 градусів, він майже не
їсть та не може пересуватися без сторонньої допомоги.
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46. 28 квітня 2006 року за запитом Суду відповідно до Правила 39 Правил Суду заявник був переведений до Севастопольського
протитуберкульозного диспансеру.
47. Відповідно до листа головного лікаря інфекційної лікарні
від 28 серпня 2006 року, заявник був зареєстрований у Севастопольському центрі з боротьби зі СНІДом, як ВІЛ-Пацієнт, у травні
2006 року та одержував необхідне лікування.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
48. Відповідні положення Конституції України та Закон про
попереднє ув’язнення можуть бути знайдені в рішенні від 12 жовт
ня 2006 року в справі «Двойних проти України» (№ 72277/01, §§28–
31, 33–35 і 37).
A. Кримінально-процесуальний кодекс

7. Стаття 236-1 Кодексу говорить:
«Скарга на постанову органа дізнання, слідчого, прокурора про відмову в порушенні кримінальної справи подається особою, інтересів
якого вона стосується, або його представником у районний (міський) по місцю розташування органу або місцю роботи посадової
особи...»

8. Стаття 236-2 Кодексу:
«Скарга на постанову прокурора, слідчого, органа дізнання про відмову в порушенні кримінальної справи розглядається суддею одноосібно не пізніше десяти днів від дня її надходження в суд.
Суддя зажадає матеріали, на підставі яких було відмовлено в порушенні справи, знайомиться з ними й повідомляє прокурора й особу,
що подала скаргу, про час її розгляду. Якщо буде потреба суддя заслуховує пояснення особи, що подала скаргу.
Розглянувши скаргу, суддя, залежно від того, чи були при відмові
в порушенні справи виконані вимоги статті 99 цього Кодексу, приймає одне з наступних рішень:
1) скасовує постанову про відмову в порушенні справи і повертає
матеріали для проведення додаткової перевірки,
2) залишає скаргу без задоволення...»
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B. Закон про боротьбу з туберкульозом
від 5 липня 2001 року

49. Розділ 17 Закону зазначає, що хворі на туберкульоз, що утримуються в СІЗО, одержують необхідне лікування в медичних
відділеннях цих ізоляторів. Ув’язнені, що перебувають у пенітенціарних установах, повинні лікуватися в спеціальних тюремних
лікарнях.

C. Наказ № 186/607
Міністерства охорони здоров’я
та Державного департаменту виконання покарань
від 15 листопада 2005 року
«Про анти-ретровірусне лікування осіб з ВІЛ/СНІД,
що утримуються у СІЗО»

50. Пункт 2.1 цього наказу передбачає, що ув’язнені з ВІЛ/СНІД
повинні перебувати під обов’язковим амбулаторним спостереженням, одержувати лікування від супутніх інфекцій (інфекцій,
що вражають людей зі слабкою імунною системою) і анти-ретровірусне лікування.
51. Відповідно до пунктів 3.1 і 3.2.1 наказу, анти-ретровірусне лікування повинне призначатися тюремним лікарем-інфекціоністом, що пройшов спеціальне навчання або лікарями з місцевих медичних установ з боротьби зі СНІДом. Антиретровирусное спостереження ув’язнених, що утримуються в слідчих
ізоляторах, здійснюється місцевими установами з боротьби зі
СНІДом.
52. Пункт 3.5 наказу зазначає, що безпосередньо після надходження особи з ВІЛ/СНІД до слідчого ізолятору глава медичного
відділення цієї установи повинен забезпечити його або її антиретровірусними препаратами з місцевої медичної установи з боротьби зі СНІДом.
53. Відповідно до пункту 3.6 наказу, при переводі особи з ВІЛ/
СНІД з однієї пенітенціарної установи до іншої необхідно забезпечити, щоб відповідні медичні документи були передані разом
з ув’язненим до нової установи.
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D. Звіт розширеного засідання Генеральної прокуратури
щодо дотримання конституційних прав громадян
у місцях застосування заходів примусового характеру,
пов’язаних з обмеженням їхньої особистої волі,
попереднього ув’язнення й позбавлення волі
від 23 червня 2006 року

54. Даний звіт зазначає:
Варто визнати, що органами внутрішніх справ не виконуються вимоги Європейського комітету проти катувань, висловлені в ході останнього візиту делегації Комітету в жовтні минулого року, стосовно
негайного припинення незаконного й довгострокового утримування затриманих і арештованих осіб в установах органів внутрішніх
справ...
У більшості ІТУ міськрайорганів внутрішніх справ не дотримуються
права затриманих... Належним чином не виконуються вимоги Закону України «Про боротьбу з туберкульозом» у частині забезпечення
затриманих і заарештованих осіб, хворих на туберкульоз, спеціалізованим лікуванням під охороною в територіальних протитуберкульозних медичних закладах. Велика кількість осіб, що страждають
на туберкульоз, утримується в ІТУ органів внутрішніх справ без належного медичного лікування протягом тривалого часу. Загалом,
протягом минулого року з 2434 осіб, хворих на туберкульоз, які утримувалися в ІТУ органів внутрішніх справ, лише 719 були поміщені
й пройшли лікування в спеціалізованих закладах Міністерства охорони здоров’я України. Це не тільки порушує права затриманих, але
також сприяє поширенню цього небезпечного захворювання.
Умови, у яких перебувають затримані та заарештовані особи в ІТУ АР
Крим... можуть бути прирівняні до нелюдського або принижуючого
гідність поводження. Затримані знаходяться в непристосованих для
утримання напівпідвальних або підвальних приміщеннях, у яких не
створено елементарних умов для тривалого перебування людини.
Працівниками міліції систематично порушуються вимоги закону
про максимальний десятиденний термін знаходження затриманих,
заарештованих і засуджених в ІТУ. У Севастопольському ІТУ протягом поточного року з порушенням закону понад 10 діб перебувало
85 осіб, понад 3 місяців — 11, понад 1 рік — 5, у відношенні 17 з них
судами ухвалені обвинувальні вироки.
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E. Третій (2003) щорічний звіт Уповноваженого
з прав людини Верховної Ради України

55. Витяг зі звіту:
Статтею 4 Закону України «Про попереднє затримання» і статтею 155
Кримінально-процесуального кодексу України визначено, що місцями досудового утримання під вартою осіб є слідчі ізолятори. І лише в
окремих випадках ці особи можуть перебувати в місцях утримання
затриманих і заарештованих, якими є ізолятори тимчасового утримування МВС України. При цьому законодавством чітко визначені
терміни утримання в ІТУ ув’язнених під варту осіб не більше трьох
діб, у випадках віддаленості або відсутності належних шляхів сполучення — до десяти діб. У порушення вимог зазначених законів,
начальники слідчих ізоляторів ряду регіонів України їх грубо ігнорують, необґрунтовано відмовляючи адміністрації ІТУ у прийомі заарештованих. Таке відношення керівників СІЗО до виконання вимог
законів України призвело до нелюдських, жахливих і нестерпних
умов утримання ув’язнених в ІТУ і їхнє переповнення майже вдвічі
в Автономній Республіці Крим... та Севастополі. Зокрема, в АР Крим
прийом ув’язнених до СІЗО Сімферополя здійснюється в обмін на
одного виданого до ІТУ.
F. Права людини в Україні — 2005.
Звіт правозахисних організацій

56. Витяги з розділу XV звіту «Дотримання прав ув’язнених
в Україні»:
«...У веденні Міністерства внутрішніх справ перебуває 501 ізолятор
тимчасового утримання (ІТУ), де затримані можуть утримуватися
максимально протягом 3 діб (10 діб у виняткових випадках) до переводу до слідчого ізолятору (СІЗО). Проте, спостерігаються випадки,
коли цей термін перевищується. Щодня в ІТУ України утримується
близько 7000 затриманих, загалом вони розраховані на 10 400 місць. За даними міністерства внутрішніх справ, 127 ІТУ потребують
ремонту.
Найбільша кількість випадків жорстокого поводження під час ув’яз
нення в країні випадає саме на час перебування затриманих в органах міліції. Крім того, самі умови утримання в них бувають занадто
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суворими. Це пов’язано значною мірою з поганим фінансуванням,
проте останнім часом на утримання осіб, що утримуються в ІТУ,
кошти виділяються. «Донецький меморіал» направив інформаційні
запити до десяти обласних управлінь МВС, де порушується питання
забезпечення умов утримання ув’язнених в ІТУ. Результати відповідей наведені в таблиці 1 «Умови перебування ув’язнених в ізоляторах тимчасового утримання»
Відповідно до даних управлінь, на кожну особу під час перебування
в ІТУ виділялося в 2004–2005 роках від 16 до 70 грн...
...Однією із проблем перебування в міліції є неможливість направити
до СІЗО затриманих осіб, хворих на туберкульоз. Як зазначено в згаданій Доповіді Моніторингового комітету Ради Європи, на підставі
ряду нормативно-правових актів Державного департаменту з питань
виконання покарань, особи, які хворіють на інфекційні захворювання
(включаючи туберкульоз), не можуть бути переведені до СІЗО з ІТУ,
які підпорядковані Міністерству внутрішніх справ. За деякими даними, в 2004 році до СІЗО не було прийнято 739 заарештованих. Таким
чином, хворі на туберкульоз утримувалися в ІТУ, що не пристосовані
для перебування в них таких людей, протягом терміну, що перевищує
встановлений законом строк арешту (3 або 10 днів). Це не тільки порушує права заарештованих, але й сприяє подальшому поширенню
захворювань в ІТУ. За даними Міністерства внутрішніх справ, близько 100 осіб щодня утримується в ІТУ після закінчення встановленого
законом строку, включаючи 100 осіб, хворих на туберкульоз. Ситуація не покращалася навіть після видання розпорядження (№ 419-р
від 05.07.2004) Кабінету Міністрів, відповідно до якого Державний
департамент із питань виконання покарань одержав доручення забезпечити негайний прийом заарештованих, хворих на туберкульоз.
Відповідно до коментарів органів влади України, цю проблему планується вирішити шляхом передачі лікування заарештованих у ведення спеціальних установ Міністерства охорони здоров’я, охорону
яких забезпечуватимуть підрозділи МВС. Це вимагає внесення змін
до відповідного законодавства...
...Одним з напрямків діяльності Уповноваженого (Верховної Ради
України з прав людини) є контроль над умовами утримання громадян, затриманих міліцією.
Перевіркою Уповноваженого з прав людини в червні 2005 року
в ізоляторі тимчасового утримування (ІТУ) м. Феодосії було встановлено, що камери дотепер залишаються без вікон. У багатьох ІТУ

15

2007
камери — це напівпідвальні, напівтемні бетонні мішки, без свіжого
повітря, питної води, санвузлів, що є ризиком для здоров’я людини
та нагадує епоху середньовіччя. До того ж вони постійно в півторадва рази переповнені, і дихати там можна тільки завдяки примусовій вентиляції.
Уповноваженим з прав людини виявлено, що порушуються права
громадян на тригодинну затримку в кімнатах для утримання осіб,
у половині з 808 райвідділів міліції затриманих так і не годують, незважаючи на кілька подань Уповноваженого, за якими народні депутати й уряд виділили кошти. Такі умови є катуваннями, але через
триваючі масові арешти й затримки їх розміщають у кімнатах для
затриманих. Через ІТУ проходить щорічно більше мільйона осіб».

III. ВІДПОВІДНІ МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ
A. Європейський Комітет із запобігання катувань
і нелюдського або принизливого поводження
або покарання (КЗК)

1. Умови ув’язнення в ІТУ

57. Візит делегації КЗК в Україну відбувся 10–26 вересня
2000 від 23 червня 2006 року. У ході візиту делегація проінспектувала шість ізоляторів тимчасового утримування (підвідомчі
міліції установи, призначені для короткочасного перебування затриманих підозрюваних), включаючи Севастопольський ІТУ.
58. У відповідних частинах звіту КЗК зазначено:
«50. Більшість відвіданих ІТУ були переповнені. Наприклад, у Сева
стопольському ІТУ більше десяти осіб утримувалося камерах по
15 м2 і в декількох камерах було більше людин, ніж ліжок.
51. У всіх відвіданих ІТУ доступ до денного світла був загороджений
щільною металевою сіткою або жалюзі, а штучне освітлення було,
загалом, недостатнім. Читання викликало напругу в очах. Вентиляція була неприйнятною, а повітря в відвіданих камерах — важким.
Недостатність вентиляції підсилювалася тим, що камери здалися
смердючими, затримані не забезпечувалися засобами для прибирання камер, не мали можливості помитися, крім басейну з холодною водою. Тільки в ІТУ м. Літіна всі затримані мали можливість по-
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митися під душем під час свого перебування. Санітарні приміщення
майже у всіх відвіданих ІТУ залишали бажати кращого. Значним
виключенням був Сімферопольський ІТУ, де камери були чистими
або затримані забезпечувалися основними предметами особистої
гігієни.
У декількох ІТУ не всім затриманим вистачало матраців і ковдр, у той
час як чистота наявних була сумнівною. Крім того, за одним або двома виключеннями, відвідані ІТУ не мали прогулянкових двориків.
Також не було жодних можливостей для фізичних вправ; у багатьох
ІТУ затриманим не дозволялося мати навіть газети.
52. У більшості ІТУ їжа забезпечувалася тільки продуктовими передачами від родичів. Затримані ділилися їжею з тими, хто не мав
родичів. Зважаючи на те, що міліція фінансово не здатна забезпечити достатню їжу для затриманих, продуктові посилки не повинні
обмежуватися.
53. Через неприйнятні умови, на які Комітет посилався вище, Комітет був найбільше стурбований, довідавшись, що чимало затриманих
утримувалися в ІТУ протягом часу, що значно перевищує 10-денний
термін, передбачений законом.
...
55. Проблема охорони здоров’я є предметом стурбованості Комітету з часу його першого візиту; під час візиту в 2000 році ніякого
поліпшення не відбулося. Спочатку, делегація Комітету відзначила,
що в деяких ІТУ (Бахчисарай, Литне) зовсім не було фельдшерів, аби
забезпечити медичне обслуговування. Крім того, Комітет змушений
наполягати на важливості для всіх затриманих проходити ретельний медичний огляд при прийманні до ІТУ; це не є нормою дотепер.
Більше того, фельдшер має займати активну позицію відносно медичних проблем в ІТУ; недостатня житлова площа, на якій утримуються затримані, і відсутність загальної гігієни створюють сприятливі умови для поширення хвороб, зокрема, туберкульозу».

59. У Звіті українському уряду щодо візиту в Україну 24 листопада — 6 грудня 2002 року, КЗК заявляє:
«11. Норми закону, що регулюють позбавлення волі міліцією, вже
описувалися в попередніх звітах про візити КЗК. Міліція, варто нагадати, може, своєю власною владою, затримати особу, підозрювану
в здійсненні кримінального злочину, на 72 години.
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Проте законом від 21 липня 2001 Кримінально-процесуальний кодекс був приведений у відповідність до Конституції України. Тепер
протягом цих 72 годин слідчі органи повинні, якщо вони хочуть залишити підозрюваного під вартою, доставити підозрюваного до суду (статті 106 і 165-2 Кримінально-процесуального кодексу). Суддя
може ухвалити залишити підозрюваного під вартою на термін до
15 діб, а згодом продовжити цей термін до 18 місяців.
Особа, залишена під вартою, переводиться, у принципі, до слідчого
ізолятору (СІЗО). Проте підозрюваний може бути затриманий в ІТУ
на максимальний термін до 10 днів, якщо перевід до СІЗО не може бути здійснений через віддаленість або відсутність відповідних
транспортних засобів.
12. У своїй відповіді на звіт про візит 2001 року (документ CPT/Inf
(2002) 24), український уряд заявив, що, завдяки втручанню суддів,
переповненість міліцейських установ значно зменшилася. На жаль,
візит, що мав місце наприкінці 2002 року, показав зворотне. З єдиним виключенням (Київський ІТУ), всі установи цього типу були переповнені. Доходило до того, що в деяких регіонах судді залишали
під вартою всіх підозрюваних за запитом слідчих органів і прокуратури.
КЗК рекомендує українській владі забезпечити поінформованість
слідчих органів і прокуратури щодо нового законодавства й закликати їх до активного застосування превентивних заходів, не
пов’язаних з утриманням під вартою осіб, підозрюваних у здійсненні кримінальних злочинів (див. також §85 нижче).
13. Крім того, при вивченні відповідних записів від 23 червня
2006 року, делегація КЗК виявила випадки утримання затриманих
в ІТУ протягом строків, що значно перевищують дозволені 10 діб
(наприклад, 48 днів в ІТУ районного управління Міністерства внутрішніх справ м. Хуста).»

2. Умови транспортування затриманих

60. У відповідних витягах з доповіді КЗК про візит в Україну 8–24 лютого 1998 від 23 червня 2006 року зазначено (виділено
в оригіналі):
«189. Під час візиту до Київського СІЗО Служби безпеки України, делегація мала можливість оглянути фургон для перевезення затрима-
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них. Цей транспортний засіб мав 3 відділення з лавами. Електричне
освітлення було дуже слабким, і вентиляція була відсутня. Крім того,
одне з відділень було вкрай малим (0,50 м2). Зі слів персоналу, що
відповідав за фургон, цей тип фургона використовується тільки для
коротких поїздок усередині міста. Проте делегація чула твердження
затриманих, що такі фургони іноді використовуються й для більш
тривалих поїздок.
Комітет хотів би одержати копії будь-яких інструкцій, що існують
для характеристики транспортних засобів, які використовуються
для транспортування ув’язнених. Крім того, він рекомендує, щоб українська влада перевірила освітлення й вентиляцію у фургонах для
перевезення ув’язнених і припинила розміщати ув’язнених у таких
маленьких відділеннях, як 0,50 м2».

61. Звіт 2000 року також містить спостереження КЗК щодо
умов, у яких затримані переводилися з одного місця ув’язнення
до іншого (виділено в оригіналі):
«129. Стосовно автодорожнього транспортування ув’язнених, делегація перевірила два фургони Міністерства внутрішніх справ
у Сімферопольському СІЗО. Кожний фургон мав загальне відділення
та індивідуальне відділення. Індивідуальне відділення мало площу
0,5 м2; у параграфі 189 доповіді про свій візит 1998 року Комітет уже
рекомендував, щоб практика розміщення ув’язнених у відділення
такого розміру припинилася. Умови у фургоні були також схожі на ті,
що були описані в згаданому параграфі доповіді про візит 1998 року
(слабке штучне освітлення, відсутня вентиляція).
130. Стосовно залізничного транспортування, делегація перевірила
умови в одному зі спеціальних вагонів для перевезення ув’язнених. Він
мав відділення від 2 до 3,5 м2 з відкидними лавами. Менші відділення призначені для перевезення шести ув’язнених протягом не більше
чотирьох годин і чотирьох ув’язнених при більш тривалому перевезенні. У більших відділеннях в 3,5 м2 могли розміщатися шістнадцять
осіб при короткому перевезенні та дванадцять при тривалому. У відділеннях був деякий доступ до денного освітлення; проте вентиляція
була поганою. Туалети для ув’язнених перебували в жахливому стані,
заповнені екскрементами, незважаючи на те, що поїзд вирушав через
кілька хвилин.
Було відсутнє будь-яке обладнання для забезпечення ув’язнених
їжею, навіть при транспортуванні на далекі відстані; питна вода для
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ув’язнених була на час транспортування тільки у невеликому контейнері.
131. Спосіб транспортування ув’язнених, особливо залізницею, неприйнятний, враховуючи, крім усього іншого, матеріальні умови
та можливу тривалість подорожі.
Комітет рекомендує, щоб умови транспортування ув’язнених в Україні були переглянуті у світлі попередніх зауважень. Як термінові
міри, він рекомендує, щоб українська влада вжила заходів, аби:
— значно зменшити максимальне число ув’язнених на відділення
в залізничному вагоні: у відділеннях в 3,5 м2 ніколи не повинно
перевозитися більше шести осіб, а у відділеннях в 2 м2 — більше
трьох осіб;
— забезпечити ув’язнених протягом транспортування питною водою, для тривалих подорожей встановити необхідне обладнання
для їх годування;
— не використовувати більше відділення в 0,5 м2 у фургонах для
транспортування ув’язнених».

62. У своєму Звіті українському уряду про візит в Україну
24 листопада — 6 грудня 2002 року, КЗК заявляє наступне:
«У своїй доповіді про візит 2000 року (§131) Комітет зробив ряд рекомендацій щодо транспортування ув’язнених автомобільним і залізничним транспортом. Ці питання порушувалися знову в 2002 році перед українською владою, представники якої стверджували, що
була заснована робоча група з передачі конвоювання ув’язнених
від Міністерства внутрішніх справ до Департаменту з виконання
покарань. У світлі критичних спостережень, зроблених делегацією,
що відвідувала країну в 2002 році, відносно фургонів для транспортування, Комітет рекомендує, аби українська влада надала
високого пріоритету вирішенню проблеми умов транспортування
ув’язнених з огляду на рекомендації в параграфі 131 доповіді Комітету за підсумками візиту 2000 року».
B. Міжнародна Амністія («МА»)

63. Що стосується ситуації у Севастопольському ІТУ, МА заявила на брифінгу Комітету ООН проти катувань, присвяченому
Україні, що відбулась 30 квітня 2007 року:
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«За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, рівень захворюваності на туберкульоз в Україні становить приблизно 95 випадків на 100 000 осіб на рік, що у вісім разів перевищує рівень у Європі і Євразії. У країні з настільки високим рівнем захворюваності
на туберкульоз, переповненість і погані умови в слідчих ізоляторах
призвели до великої кількості захворювань серед ув’язнених. У січні
2006 року Севастопольська правозахисна група доповіла Міжнародній Амністії, що в Севастопольському ІТУ було 30–40 ув’язнених, інфікованих на туберкульоз. Ці люди перебувають в ІТУ протягом усього терміну попереднього ув’язнення через те, що найближчий СІЗО
в Сімферополі не приймає ув’язнених, хворих на туберкульоз, що
суперечить Кримінально-процесуальному Кодексу. У січні 2006 року
20 ув’язнених, хворих на туберкульоз, утримувалися в камері, призначеній для шістьох осіб. Їх забезпечували ліками, але, за наявними
відомостями, вони не одержували необхідного спеціального харчування та вітамінів».

64. У звіті «Європа та Центральна Азія. Зведення Міжнародної
Амністії стосовно приводів для занепокоєння в регіоні. СіченьЧервень 2004 року» МА пише:
«На зустрічі з делегатами МА в червні, уповноважений з прав людини Ніна Карпачова заявила, що катування як і раніше широко поширені. Головними проблемами були відсутність негайного доступу до
адвоката та умови в слідчих ізоляторах (СІЗО) і ізоляторах тимчасового утримання (ІТУ). Проблема збільшувалася великою кількістю
арештів і незастосуванням альтернативних методів, таких як підписка про невиїзд і поручительство. Ніна Карпачова також повідомила,
що умови в Севастопольському ІТУ особливо погані, що призводить
до високого рівня захворюваності на туберкульоз серед ув’язнених.
Камери переповнені, і ув’язнені змушені спати по черзі, харчування
недостатнє, і аж до січня 2004 року, коли Ніна Карпачова знайшла
місце, придатне для прогулянкового дворика, не було можливості
для прогулянок.
Європейський Комітет із запобігання катувань і нелюдського або
принизливого поводження або покарання повторно висловив заклопотаність поширенням туберкульозу у в’язницях та інших місцях
ув’язнення в Україні, і у своєму звіті 2000 року висловив думку, що
не спостерігається жодних поліпшень. Андрій Овсянников був заарештований у червні 2003 року за підозрою в торгівлі наркотиками
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та утримувався в Севастопольському ІТУ. Він не був хворий на туберкульоз у той час, але у вересні йому вже був поставлений цей діагноз.
Андрію нічого не повідомили, і він довідався про свою хворобу випадково, у листопаді, коли його стан погіршився. Він не одержував
ніякого лікування до березня, коли, завдяки зусиллям Севастопольської правозахисної групи, був госпіталізований. 30 червня він повернувся до ІТУ. Він перебував в ІТУ до червня 2003 року, у той час як
національним законодавством передбачено, що затримані можуть
утримуватися в таких установах максимум протягом 72 годин, крім
того, умови в Севастопольському ІТУ можуть бути прирівняні до
жорстокого й нелюдського поводження».
C. Міжнародні матеріали,
що стосуються туберкульозу

65. Відповідні міжнародні звіти та інші матеріали, що стосуються лікування туберкульозу в українських пенітенціарних установах можна знайти в рішенні від 28 березня 2006 року в справі
«Мельник проти України» (№ 72286/01, §§47–53).

ПРАВО
I. ПОПЕРЕДНІ ЗАПЕРЕЧЕННЯ
66. Заявник помер 8 травня 2007 року, поки справа перебувала
на розгляді Суду (див. §5 вище). Не оскаржувалось, що його мати
вправі підтримувати заяву в його інтересах, і Суд не бачить причин діяти інакше (див. «Тотева проти Болгарії», № 42027/98, §45,
19 травня 2004).
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
67. Заявник скаржився на те, що він піддався жорстокому поводженню, перебуваючи під вартою міліції. Він також скаржився
на відсутність медичної допомоги та нелюдські умови утримання
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в Севастопольському ІТУ. Він посилався на статтю 3 Конвенції, що
передбачає:
«Ніхто не може піддаватися тортурам або нелюдському чи принижуючому гідність поводженню або покаранню».
A. щодо Прийнятності

1. Скарги на жорстоке поводження

68. Уряд стверджував, що заявник не вичерпав національних
засобів правового захисту, оскільки не оскаржив до компетентного суду рішення прокуратури щодо відмови в порушенні кримінальної справи стосовно заявленого жорстокого поводження.
69. Заявник підкреслював, що він порушував питання про
жорстоке поводження з ним у суді, під час розгляду кримінального обвинувачення проти нього. Оскільки суд у рішенні від 23 листопада 2005 року встановив, що не було будь-яких слідів жорстокого поводження, заявник не бачив сенсу в оскарженні відповідного рішення прокуратури.
70. Суд нагадує, що правило про вичерпання засобів правового захисту, на яке посилається стаття 35 §1 Конвенції, зобов’язує
заявників використовувати спочатку засоби правового захисту,
які доступні в національній правовій системі й зазвичай достатні
для того, щоб одержати відшкодування за порушення, наявність
якого стверджується. Наявність таких засобів правового захисту
має бути досить визначеною, як на практиці, так і в теорії, без
чого їм бракуватиме доступності й ефективності. Стаття 35 §1
також вимагає, щоб скарги, які згодом будуть адресовані Суду,
були заявлені у відповідному національному органі, принаймні,
по суті, і відповідно до формальних вимог, передбачених національним законодавством, проте не потрібно звертатися до засобів правового захисту, які є неадекватними або неефективними (див. «Аксой проти Туреччини» judgment of 18 December 1996,
Reports 1996-VI, §§51–52, and «Акдивар проти Туреччини» рішення
від 16 вересня 1996, Reports of Judgments and Decisions, 1996-IV,
§§65–67). Простого сумніву відносно перспективи успіху недостатньо, щоб звільнити заявника від необхідності звернутися
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до національного суду (див., наприклад, «Елсанова проти Росії»
(dec.), № 57952/00, 15 листопада 2005).
71. У ході розгляду обвинувачення проти заявника, суд першої
інстанції зажадав від відповідного органа прокуратури розслідувати його твердження про жорстоке поводження. Ці твердження
розглядалися слідчими та прокурорами, які не знайшли підстав
для порушення кримінальної справи. У відповідності до статті 236-1 Кримінально-процесуального кодексу ці рішення можна
оскаржити до суду загальної юрисдикції (див. §47 вище). У таких
випадках відбувається змагання сторін у судовому процесі, коли
заявник і прокурор є сторонами. Хоча в цих процесах суд загальної юрисдикції не має права проводити незалежне розслідування
або робити будь-які висновки про факти, судовий розгляд скарги дає переваги, надаючи гарантії належної правової процедури.
У ході публічної процедури, яка є змаганням, незалежний трибунал мусить оцінити, чи є у заявника підстави стверджувати про
жорстоке поводження і, якщо є, скасувати рішення прокуратури
та наказати провести кримінальне розслідування.
72. Отже, Суд дійшов висновку, що процедура оскарження, передбачена статтею 236-1 УПК, має, у принципі, вважатися звичайним та доступним засобом національного правового захисту, що
задовольняє вищевикладеним вимогам засобів правового захисту, які мають бути вичерпані у відповідності до статті 35 §1 Конвенції (див., mutatis mutandis, «К.-Ф. проти Німеччини», рішення від
27 листопада 1997 року, Reports of Judgments and Decisions 1997-VII,
§§46–52; «Епоздемір проти Туреччини», № 57039/00, 31 January 2002;
і «Белевітський проти Росії», № 72967/01, §61, 1 березня 2007).
73. Що стосується скарги на жорстоке поводження з ним, поданої заявником у суді, що розглядав кримінальне обвинувачення проти нього, Суд відзначає, що метою розгляду кримінальної
справи проти заявника було встановлення його невинності або
провини в кримінальному обвинуваченні, висунутому проти нього, а не встановлення відповідальності за стверджуване побиття
або надання відшкодування за стверджуване порушення статті 3
(див. Белевітський, цитоване вище, §63). Таким чином, суд першої
інстанції не міг зробити окремих висновків щодо того, чи був заявник підданий жорстокому поводженню, перебуваючи в міліції,
і тому звернувся до органів прокуратури, компетентним, від24
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повідно до національного законодавства, розслідувати такі скарги. Як зазначено вище, заявник не звернувся до судової процедури, спеціально призначеної для заперечування результатів наступного розслідування. Отже, досить загальні скарги заявника
в суді першої інстанції про жорстоке поводження не позбавили
його від обов’язку вичерпати засоби правового захисту, передбачені статтею 236-1 УПК.
74. Суд, отже, доходить висновку, що скарги заявника про
жорстоке поводження з боку міліції повинні бути відхилені через
те, що заявник не вичерпав засобів правового захисту у відповідності до статті 35 §1 Конвенції.
2. Умови утримання

75. Уряд вважає, що заявник не вичерпав національних засобів правового захисту, доступні йому відповідно до українського законодавства, перед тим, як звернутися в Суд, оскільки він
не порушував питань щодо умов утримання під вартою перед
прокурором, що здійснює нагляд за установами виконання покарань. Уряд також стверджував, що заявник не звертався до національних судів, щоб оспорити умови його утримання під вартою та
одержати компенсацію за матеріальну та нематеріальну шкоду.
76. Що стосується заперечень Уряду про прийнятність заяви
у зв’язку з тим, що заявник не скаржився відповідному прокуророві на погані умови утримання під вартою та на відсутність
адекватного й необхідного лікування, Суд дійшов висновку, що ці
скарги не можуть вважатися ефективними й доступними засобами правового захисту в рамках статті 35 §1 Конвенції (див. «Коваль
проти України», № 65550/01, 30 березеня 2004).
77. Щодо посилання уряду на те, що заявник не звернувся в національні суди, щоб оспорити умови його утримання під вартою,
Суд нагадує, що в декількох попередніх справах він відхилив подібні
аргументи, знайшовши ці засоби правового захисту неефективними через те, що Уряд не довів, яким чином звертання до цих процедур може призвести до поліпшення умов утримання заявника під
вартою (див., наприклад, «Хохлич проти України», № 41707/98, §153,
29 квітня 2003; «Мельник проти України», № 72286/01, §§70–71, 28 березня 2006; та «Двойних проти України», № 72277/01, §50, 12 жовтня
2006). Суд не побачив причин діяти інакше в цьому випадку.
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78. Більше того, Суд зазначає, що не оспорювався той факт, що
11 вересня 2003 року заявник скаржився суду першої інстанції на
погане самопочуття, і що 21 квітня 2006 року його мати подала
скаргу Генеральному прокуророві на те, що адміністрація в’язниці
не бажає перевести заявника до лікарні, і що адміністрації ізолятора було відомо про те, що заявник заражений ВІЛ і хворий на туберкульоз. Органи влади, таким чином, були достатньо поінформовані про ситуацію заявника та мали можливість вивчити умови
його утримання під вартою й, якщо потрібно, їх виправити (див.
«Калашников проти Росії», № 47095/99, 18 вересня 2001, і Мельник,
згадані вище, §70).
79. Суд вважає, що ця частина скарг заявника не може бути
визнана неприйнятною через невичерпність національних засобів правового захисту. Також скарга не може бути відхилена як
відверто необґрунтована або визнана неприйнятною за іншими
причинами.
B. щодо суті

1. Загальні принципи

80. Суд нагадує загальні принципи, зазначені в його практиці згідно зі статтею 3 Конвенції щодо умов утримання під вартою
(див., наприклад, «Двойних, згадане вище, §§62–63 з подальшими
посиланнями).
81. Суд також нагадує, що органи влади зобов’язані захищати
здоров’я осіб, позбавлених волі (див. «Хуртадо проти Швейцарії»,
рішення від 28 січня 1994, Серія A, № 280-A, думка Комісії, §79).
Відсутність адекватної медичної допомоги може призвести до такого поводження, що суперечить статті 3 (див. «Їлхан проти Туреччини» [GC], № 22277/93, §87, ECHR 2000-VII, and «Сарбан проти
Молдови», № 3456/05, §90, 4 жовтня 2005).
2. Матеріальні умови утримання

82. Суд зазначає, що між 21 червня 2003 року та 28 квітня
2006 року заявник провів майже рік у Севастопольському ІТУ.
83. Сторони висловили незгоду щодо кількості осіб, що утримуються в камері разом із заявником, і номерів камер, у яких він
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утримувався в Севастопольському ІТУ. Уряд стверджує, що протягом усього розглянутого періоду заявник утримувався в одній
камері розміром 16 м2, у якій також утримувалися від 4 до 6 затриманих. Проте він не вказав номер цієї камери. Заявник стверджував, що він утримувався в камерах №№ 9, 4 і 5.
Камера № 9 має розмір близько 15 м2 і зазвичай вміщала до
25 затриманих. Камери №№ 4 і 5 мають розмір 22 м 2, і в них утримувалося до 30 затриманих.
84. Суд зазначає, що в ході свого візиту до Севастопольського
ІТУ в 2000 році Комітет проти катувань установив, що в камері
площею 15 м2 утримується до 10 затриманих. З огляду на лист
начальника міського управління міліції Севастополя від 10 травня 2005 року (див. §24 вище) і нещодавні внутрішні та міжнародні доповіді про умови утримання в Севастопольському ІТУ
(див. §§54–56 і 62–63 вище), ситуація, здається, не покращалася
з 2000 року.
85. Таким чином, Суд зазначає, що в камері заявника на кожного затриманого доводилося не більше, ніж 1,5 м2 площі. Тобто,
на думку Суду, камери були постійно вкрай переповнені. Такий
стан справ може скласти проблему з точки зору статті 3 Конвенції
(див. «Калашников проти Росії», № 47095/99, §97, ECHR 2002-VI).
86. У світлі вищевикладеного та враховуючи вищезгаданий
лист від начальника міського управління міліції Севастополя,
у якому він зізнається, що в Севастопольському ІТУ утримується майже втричі більше затриманих, ніж він може вмістити, Суд
дійшов висновку, що скарги заявника про те, що не вистачало
спальних місць і затримані були змушені спати по черзі, досить
обґрунтовані. Умови для сну були також ускладнені постійним
освітленням у камері. Позбавлення сну, викликане цими обставинами, мало б стати тяжким фізичним і психологічним тягарем
для заявника.
87. Суд також зазначає, що заявник стверджував, що його камери розташовувалися у підвалі, що призводило до нестачі денного світла й недостатньої вентиляції. Хоча Уряд не відповів на
цей аргумент прямо, його представники стверджували, що камера заявника була обладнана вікнами, які надавали достатньо денного світла затриманим, і що в камері була встановлена система
вентиляції.
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88. Суд не вважає за необхідне розв’язувати цю розбіжність
між сторонами. Суд зазначає, що в будь-якому випадку густі металеві ґрати на вікнах перешкоджали проникненню до камери
природного освітлення, а штучне освітлення було недостатнім
(див. §58 вище). Далі Суд зазначає, що вентиляція в камері, що
містить надмірну кількість ув’язнених, була недостатньою (там
же). Із заяв сторін незрозуміло, чи були дозволені заявникові прогулянки поза камерою під час перебування в Севастопольському
ІТУ, але навіть якщо були, то вони тривали не більше однієї години на день, а решту часу заявник був змушений проводити в мізерно освітленій камері із вкрай обмеженим простором і спертим
повітрям.
89. Далі заявник скаржився на погані санітарні умови та недостатнє харчування в Севастопольському ІТУ. Суд нагадує, що у
своєму звіті 2000 року КЗК згадав цю установу як позитивний приклад серед інших ІТУ України, тому що камери там були чистими, ув’язнені забезпечувалися основними гігієнічними засобами
(див. §58 вище). Що стосується скарг заявника щодо харчування,
Суд вважає, що заявник не зміг довести, що рівень харчування не
відповідав нормам або що їжа була непридатною.
90. Таким чином, у світлі виявлених фактів переповненості,
позбавлення сну й нестачі природного освітлення та повітря (див.
параграфи 83–87), Суд дійшов висновку, що умови утримання заявника в Севастопольському ІТУ можуть прирівнюватися до принижуючого гідність поводження. Отже, тут було порушено статтю 3 Конвенції.
3. Медична допомога

91. Заявник скаржився, що йому не надавалася необхідна медична допомога у зв’язку із зараженням ВІЛ та туберкульозом.
92. Уряд стверджує, що двічі у квітні 2006 року адміністрація
Севастопольського ІТУ викликала для заявника швидку допомогу та двічі він обстежувався в інфекційній лікарні. Таким чином,
щоразу, коли заявник скаржився на погіршення самопочуття, він
одержував необхідну медичну допомогу.


Тут явна помилка, оскільки в доповіді КЗК йдеться про Сімферопольске ІТУ
(прим. редактора).
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90. Суд зазначає, що, відповідно до зауважень Уряду, діагноз
ВІЛ був вперше поставлений заявникові 20 квітня 2006 року. Заявник у своїх коментарях наполягав, що це відбулося 21 лютого
2006 року, він надав Суду копію листа начальника Севастопольського управління міліції від 25 лютого 2006 року, що підтверджує його позицію. Уряд жодним чином не прокоментував цей
момент.
91. За таких обставин Суд не бачить підстав не довіряти заявникові. Отже, Суд зазначає, що, хоча адміністрація установи довідалася про ВІЛ-позитивність заявника 21 лютого 2006 року, невідкладні медичні заходи, передбачені наказом № 186/607 (див. §49
вище), не були здійснені. Заявника не було направлено до лікаряінфекціоніста для анти-ретровірусного лікування, і, серед іншого,
не здійснювався контроль над супутніми інфекціями. Натомість,
його продовжували направляти до Севастопольського ІТУ, у штаті
якого не було лікаря.
92. Немає посилань на те, що Сімферопольський СІЗО передав
інформацію про ВІЛ-інфікованість заявника адміністрації Севастопольського ІТУ. У будь-якому випадку заявника було зареєстровано у місцевому центрі з боротьби зі СНІДом тільки в травні
2006 року, хоча наказ № 186/607 передбачає, що це має бути зроблене відразу після прибуття до установи.
93. Крім того, коли заявник захворів на туберкульоз, що
в цьому випадку було супутнім захворюванням, його відмовилися прийняти до Сімферопольського СІЗО, і в порушення національного законодавства він був залишений у Севастопольському
ІТУ на термін, що перевищує 10 днів (див. параграфи 21 і 53–54
вище).
94. Уряд заявив, що відсутність лікаря або фельдшера в штаті
Севастопольського ІТУ компенсувалася можливістю виклику
швидкої допомоги щоразу, коли стан здоров’я заявника вимагав
медичного втручання. Це відбувалося 8 і 12 квітня 2006 року.
95. В зв’язку з цим, Суд нагадує, що для виклику швидкої
допомоги адміністрація Севастопольського ІТУ повинна була
спочатку дати на це дозвіл, що було дуже важко без професійної медичної ради (див. Сарбан, згадане вище, §87). Більше того,
обладнання машини швидкої допомоги, яка була викликана для
заявника 8 квітня 2006 року, було явно непридатним для встанов29
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лення точного діагнозу, і лікар запропонував відправити пацієнта
до спеціалізованої лікарні для подальшого обстеження (див. §37
вище). Проте адміністрація відмовилася зробити це. Оскільки
самопочуття заявника продовжувало погіршуватися, 12 квітня
2006 року було ще раз викликано швидку допомогу. Вона також
виявилася нездатною встановити діагноз і допомогти заявникові
(див. §38 вище). Тільки після цього, 14 квітня 2006 року, адміністрація вирішила відправити заявника до інфекційної лікарні для
обстеження та лікування (див. §39 вище).
96. Сторони не дійшли згоди, чи рекомендували госпіталізацію лікарі, які обстежили заявника в інфекційній лікарні 14 квітня
2006 року. Ані заявник, ані Уряд не надали документів щодо цього
обстеження. Тому Суд не може встановити обставини цієї події
з достатньою вірогідністю. Проте він зазначає, що Уряд, указавши, що 14 квітня 2006 року лікарі призначили заявникові певне
лікування, не довели, що таке лікування дійсно надавалося йому
адміністрацією Севастопольського ІТУ.
97. Вдруге заявника було обстежено в інфекційній лікарні 20 квітня 2006 року. З огляду на лист головного лікаря цієї лікарні від 21 квітня 2006 року, Суд не може прийняти точку зору
Уряду щодо того, що лікарі, які проводили обстеження заявника цього разу, не рекомендували його госпіталізацію (див. §41
вище). 21 квітня 2006 року лікарська комісія інфекційної лікарні підтвердила необхідність стаціонарного лікування заявника
в спеціалізованій медичній установі. Заявника було переведено
до Севастопольського протитуберкульозного диспансеру тільки
28 квітня 2006 року, після запиту Суду, зробленого відповідно до
правила 39 Регламенту Суду. Заявник стверджував, що ця затримка була викликана небажанням керівництва Севастопольського
ІТУ виділити чотирьох співробітників для його охорони в лікарні.
Уряд не надав жодних пояснень щодо цього.
98. Хоча в обох випадках, 20 і 21 квітня 2006 року, лікарі інфекційної лікарні призначали заявникові протитуберкульозне
лікування, немає вказівок, що він забезпечувався цим лікуванням у Севастопольському ІТУ.
99. На думку Суду, ненадання своєчасної та належної медичної допомоги заявникові у зв’язку з його зараженням ВІЛ та
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туберкульозом прирівнюється до нелюдського та принижуючого
гідність поводження в сенсі статті 3 Конвенції.
100. Отже, у цьому випадку також було порушення статті 3
Конвенції.
4. Умови транспортування між Сімферопольським СІЗО
й Севастопольським ІТУ

101. Заявник скаржився на те, що умови транспортування між
Сімферопольським СІЗО й Севастопольським ІТУ були нелюдськими та принизливими. Пасажирські відділення машин і залізничних вагонів були сильно переповнені та були позбавлені природного освітлення й надходження повітря. Йому не давали їжі та
питної води протягом всієї поїздки, і загальним результатом цих
умов було психічне та фізичне виснаження.
102. Уряд наполягає на тому, що умови перевезення відповідали національним стандартам і не були нелюдським або принижуючим гідність поводженням.
103. Суд повторює, що заяви про жорстоке поводження повинні підкріплюватися відповідними доказами. При оцінці доказів Суд застосовує стандарт переконання «поза розумних сумнівів». Проте таке переконання може випливати із сукупності
досить сильних, ясних і узгоджених висновків або з неспростованої фактичної презумпції (див. «Салман проти Туреччини» [GC],
№ 21986/93, §100, ECHR 2000-VII).
104. Суд зазначає, що звіт Уряду щодо умов транспортування з однієї установи до іншої був напричуд коротким. Суд повторює, що розгляд справ, пов’язаних з Конвенцією, таких як ця справа, не у всіх випадках передбачає суворе застосування принципу
affirmanti incumbit probatio (особа, що стверджує що-небудь, має довести це твердження), оскільки в деяких випадках тільки Уряд має
доступ до інформації, за допомогою якої можна підтвердити або
спростувати твердження. Ненадання Урядом такої інформації без
переконливих пояснень може призвести до висновку про достатню
обґрунтованість тверджень заявника (див. «Ахмет Озкан та інші
проти Туреччини», № 21689/93, §426, 6 квітня 2004).
105. У розглянутій справі заявник був нездатний зазначити точні габарити кузова тюремних автомобілів або одержати
довідки про ступінь їхнього заповнення. Проте Уряд мав мож31
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ливість легко надати відомості на підтримку своїх тверджень,
але не зробив цього й не надав пояснень щодо ненадання цієї
інформації. Фактично, Уряд обмежився твердженнями того, що
умови відповідали нормам, і що час поїздки був втричі менший
того, що випливає із тверджень заявника. Копії норм і положення про тюремні автомобілі не були надані. У цих умовах Суд
вивчатиме по суті заяву на підставі тверджень заявника, оскільки вони підтверджуються вищезгаданими спостереженнями КЗК.
106. Що стосується транспортування ув’язнених, КЗК вважає
відсіки площею 0,4, 0,5 або навіть 0,8 м 2 непридатними для перевезення людей, незалежно від тривалості поїздки (див. CPT/
Inf (2004) 36 [Azerbaijan], §152; CPT/Inf (2004) 12 [Luxembourg],
§19; CPT/Inf (2002) 23 [Ukraine], §129; CPT/Inf (2001) 22 [Lithuania],
§118; and CPT/Inf (98) 13 [Poland], §68). У розглянутій справі заявник стверджував, що в тюремних автомобілях площею 6 м 2
зазвичай перевозили 30 ув’язнених. Уряд заявив, що кількість
ув’язнених у машині ніколи не перевищує 20–21 особу, але не
зазначив розмір відсіків, у яких заявник перебував під час
поїздок. Таким чином, навіть при сприятливому для Уряду
висновку про те, що на кожного ув’язненого в машині припадало 0,3 м 2, це все одно менше рівня, передбаченого стандартами КЗК.
107. Далі Суд зазначає, що твердження заявника про те, що
автомобілі були погано освітлені й мали недостатню вентиляцію,
підтверджуються спостереженнями КЗК, який в 2000 році оглядав автомобілі, що належать Сімферопольському СІЗО (див. §60
вище).
108. Що стосується залізничного транспорту, Суд зазначає, що сторони не дійшли згоди щодо кількості ув’язнених,
які зазвичай перевозилися в спеціально обладнаних вагонах.
Суд вважає, що, у той час як, відповідно до національного законодавства, під час короткострокових залізничних поїздок на
одного ув’язненого припадав простір в 0,3 м2 (див. §60 вище),
здається, що у вагоні, розрахованому на 104 особи, перебувало
70 ув’язнених, що становить у результаті 0,4 м2, а цього, як зазначено вище (див. §108), недостатньо для транспортування людей на будь-які відстані.
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109. Далі Суд приймає до уваги спостереження КЗК, що вентиляція у вагонах була недостатньою, їжа не надавалася, а запаси
води були малі.
110. Суд зазначає, що заявник був змушений перебувати в таких умовах двічі на місяць на шляху до Севастопольського ІТУ
і назад протягом двох років і восьми місяців, здійснивши, таким
чином, близько 64 таких поїздок.
111. Суд вважає, що поводження, якому піддавався заявник
під час цих численних перевезень між Севастопольським ІТУ
і Сімферопольським СІЗО, перевищили мінімальний рівень жорстокості (див. «Худойоров проти Росії», № 6847/02, §§116–120, ECHR
2005- ... (витяги)), і що стаття 3 Конвенції була порушена.
III. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 5 §3 КОНВЕНЦІЇ
112. Далі заявник скаржився на те, що загальна тривалість
його ув’язнення не була «виправданою» і «обґрунтованою». Він
посилався на статтю 5 §3 Конвенції, де зазначено:
«Кожний затриманий або ув’язнений під варту у відповідності до
параграфа 1(с) цієї статті негайно доставляється до судді або до іншої посадової особи, наділеної, відповідно до закону, судовою владою, і має право на судовий розгляд протягом розумного строку або
на звільнення до суду. Звільнення може бути обумовлено наданням
гарантій явки в суд».

113. Уряд заявив, що заявник не уклався в шестимісячний термін, передбачений статтею 35 §1 Конвенції. Уряд підкреслив, що
в первісній заяві заявника від 26 квітня 2006 року не було жодних
скарг, пов’язаних зі статтею 5 §3. Заявник подав таку скаргу в Суд
тільки 24 червня 2006 року, тоді як шестимісячний термін почав
спливати 23 листопада 2005 року, коли заявника було засуджено
районним судом.
114. Заявник заперечував ці доводи, стверджуючи, що, хоча
він дійсно не подавав окремої скарги за статтею 5 §3 у первісній
заяві від 26 квітня 2006 року, він посилався в ньому на факти,
пов’язані з наступною скаргою на необґрунтовану тривалість попереднього ув’язнення, такі, як дата його арешту.
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115. Суд повторює, що, відповідно до статті 35 §1 Конвенції,
Суд може розглядати справу тільки «протягом шести місяців
з дати винесення національними органами остаточного рішення
в справі». Плин цього шестимісячного строку переривається, як
правило, першим листом заявника, що означає бажання подати
заяву й дає деяке уявлення щодо характеру скарги. Що стосується
скарг, не включених до первісного повідомлення, плин шестимісячного строку не переривається до дня першої подачі заяви до
Суду (див. «Божіновські проти колишньої Югославської Республіки
Македонія» (dec.), № 68368/01, 1 лютого 2005).
116. Сторони погодилися, що шестимісячний строк щодо
скарги заявника за статтею 5 §3 почався 23 листопада 2005 року,
коли заявник був засуджений районним судом за крадіжку до
трьох років і семи місяцям ув’язнення. Скарга щодо тривалості
попереднього ув’язнення заявника була згадана тільки в заяві,
датованій 24 червня 2006 року. Хоча попередню заяву було подано заявником 26 квітня 2006 року, вона не містила жодних скарг
за статтею 5 Конвенції. Суд не переконаний, що посилання на дату арешту заявника, зроблене в контексті його скарги на погані
медичні умови в ув’язненні, може розглядатися як намір подати
згодом скаргу за статтею 5 §3. Для внесення скарги та переривання шестимісячного строку потрібні деякі вказівки на характер заявленого порушення.
117. Отже, ця частина заяви неприйнятна на підставі правила
про шестимісячний строк, передбачений статтею 35 §1 Конвенції, і повинна бути відхилена у відповідності до статті 35 §4.
IV. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 6 §3 КОНВЕНЦІЇ
118. Заявник також подав скаргу за статтею 6 §3(c) Конвенції
щодо ненадання йому безкоштовної юридичної допомоги упродовж кримінального провадження.
119. Суд зауважує, що заявник не подав касаційної скарги до
Верховного Суду щодо свого осуду за крадіжку. Крім того, він не порушував цього питання у своїй апеляції щодо свого осуду 23 листопада 2005 року.
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120. Отже, ця частина заяви має бути відхилена на підставі
статті 35 §§1 і 4 Конвенції у зв’язку з невичерпністю національних
засобів правового захисту.
V. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ
121. Заявник стверджував, що він не мав у своєму розпорядженні ефективних національних засобів правового захисту відносно скарг за статтею 3, як того вимагає стаття 13 Конвенції. Дана
стаття передбачає:
«Кожний, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, порушені,
має право на ефективні засоби правового захисту в державному органі, навіть якщо це порушення було зроблено особами, що діяли як
офіційні особи».

122. Уряд не надав будь-яких аргументів щодо цієї скарги.
123. Суд підкреслює, що стаття 13 Конвенції гарантує доступність на національному рівні засобів правового захисту для дотримання прав і свобод, передбачених Конвенцією, незалежно
від форми, якою вони забезпечуються національним законодав
ством. Таким чином, по суті стаття 13 вимагає, щоб існували національні засоби правового захисту, здатні розглянути «небезпідставне твердження» відповідно до Конвенції й надати відповідне
відшкодування (див. «Кудла проти Польщі» [GC], № 30210/96, §157,
ECHR 2000-XI).
124. Коло зобов’язань, обумовлених статтею 13, варіювається
залежно від характеру скарг заявника, пов’язаних з Конвенцією.
Проте, засоби, передбачені статтею 13, мають бути ефективними
на практиці.
125. Приймаючи до уваги свої попередні висновки про вичерпання національних засобів правового захисту (§§75–78 вище),
а також прецеденти Суду щодо цього (див. Мельник, згадане вище,
§115, і Двойних, згадане вище, §72), Суд знаходить, що не існувало ефективного і доступного засобу щодо скарг заявника на умови його утримування в ув’язненні. Таким чином, було порушено
статтю 13 Конвенції.
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VI. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
126. Стаття 41 передбачає:
«Якщо суд повідомляє, що мало місце порушення Конвенції або
Протоколів до неї, а внутрішнє право Високої Договірної Сторони
допускає можливість лише часткового усунення наслідків цього порушення, Суд, якщо буде потреба, присуджує справедливу компенсацію потерпілій стороні».
A. шкода

127. У частині матеріальної шкоди заявник зажадав 2958,16 гривень (434 євро) компенсації медичних витрат, понесених під час
його стаціонарного лікування в Севастопольському туберкульозному диспансері й надав документи на підтримку цієї вимоги.
Далі, він заявив про компенсацію в розмірі 42 000 гривень (6163 євро) за продуктові передачі, які він одержував під час перебування
в Севастопольському ІТУ.
128. Заявник також зажадав 50 000 євро компенсації морального збитку.
129. Уряд заявив, що, оскільки права заявника, передбачені
статтею 3 Конвенції, не були порушені, держава не повинна відповідати за його медичні витрати. Що стосується продуктових передач, Уряд заявив, що розмір заявленої компенсації не був підтверджений жодними доказами.
130. У першу чергу, Суд підкреслює, що не було виявлено порушень статті 3 Конвенції щодо харчування, яке надавалося заявникові в Севастопольському ІТУ. Відповідно, витрати на продуктові посилки компенсації не підлягають.
131. Далі Суд зазначає, що Уряд не заперечував розмір медичних витрат заявника. З огляду на вищезгадані висновки про незадовільність медичної допомоги, що надавалася заявникові у Севастопольському ІТУ, медичні витрати мають бути компенсовані
заявникові в повному обсязі.
132. Що стосується нематеріального збитку, Суд нагадує про свої
висновки, наведені вище, про порушення в даній справі статей 3 і 13
Конвенції (див. §§89, 101–102, 113 і 127 вище). Приймаючи до уваги
судову практику в аналогічних випадках, Суд приймає справедливе
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рішення присудити заявникові компенсацію в розмірі 10 000 євро
(див. Мельник, згадане вище, §121).
B. Судові витрати

133. Заявник зажадав 31 188,64 гривень (4 577 євро) компенсації транспортних видатків його представника, понесених під
час кримінального переслідування заявника. Він також заявив
про компенсацію 155,90 гривень (23 євро) поштових витрат, понесених ним під час процедури, пов’язаної з Конвенцією, і надав
підтверджуючі чеки.
134. Уряд заперечив цю вимогу.
135. Суд зазначає, що заявник не надав жодних доказів транспортних видатків свого юриста (захисника). Отже, Суд присуджує
заявникові компенсацію поштових видатків у розмірі 23 євро.
C. Пеня

136. Суд вважає належним призначити пеню, виходячи з розміру граничної позичкової ставки Європейського центрального
банку, плюс три відсотки.
На цих підставах Суд одностайно

1. Повідомляє скарги заявника за статтями 3 і 13 Конвенції
прийнятними, а інші частини заяви неприйнятними.
2. Постановляє, що стаття 3 Конвенції була порушена в частині матеріальних умов утримування заявника в Севастопольському ІТУ.
3. Постановляє, що стаття 3 Конвенції була порушена в частині ненадання посадовими особами своєчасної та відповідної
медичної допомоги заявникові у зв’язку з ВІЛ і туберкульозом.
4. Постановляє, що стаття 3 Конвенції була порушена в частині поводження, якому піддавався заявник упродовж його неодноразових транспортувань між Севастопольським ІТУ і Сімферопольським СІЗО.
5. Постановляє, що була порушена стаття 13 Конвенції.
6. Постановляє:
a) що держава-відповідач повинна виплатити заявникові,
протягом трьох місяців після дати, коли дане рішення на37
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буде чинності, відповідно до статті 44 §2 Конвенції, еквівалент наступних сум у національній валюті держави-відповідача за курсом, дійсним на день виплати:
i) 434 (чотириста тридцять чотири) євро компенсації матеріального збитку;
ii) 10 000 (десять тисяч) євро компенсації нематеріального збитку;
iii) 23 (двадцять три) євро компенсації видатків і витрат;
iv) плюс всі податки, що будуть нараховані на вищезгадані
суми;
b) після закінчення згаданих трьох місяців і до повної виплати має сплачуватися пеня, що дорівнює граничному позичковому відсотку Європейського Центрального Банку
з додаванням трьох відсотків.
7. Відмовляє в задоволенні іншої частини заяви.
Складено англійською мовою й завірено в письмовому вигляді
25 жовтня 2007 року, відповідно до Правила 77 §§2 і 3 Правил 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 «КАЦ ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 29971/04)

Рішення
Страсбург
18 грудня 2008 року
ОСТАТОЧНЕ
18 березня 2009 року
Це рішення набуває статусу остаточного відповідно до обставин, §2 статті 44 Конвенції. Воно може бути відредагованим.
У справі «Кац та інші проти України»,

Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Р. Марусте, голова,
п. К. Юнґвірт,
п. В. Буткевич,
п. М. Віллігер,
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пані І. Берро-Лефевр,
пані М. Лазарова-Трайковська,
пані З. Калайджиєва,
та пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 25 листопада
2008 року, виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу розпочато за заявою (№ 29971/04) проти України,
поданою до Суду на підставі статті 34 Конвенції про захист прав
людини та основоположних свобод (далі — Конвенція) трьома
громадянами України, Олегом Володимировичем Кацом, Тетяною Яківною Кац та Станіславом Ігоровичем Біляком (далі — заявники) 29 липня 2004 року.
2. Заявників, яким було надано правову допомогу, представляли п. З. Шевченко та п. А. Бущенко, адвокати, які практикують
у м. Києві та м. Харкові відповідно. Уряд України (далі — Уряд)
був представлений його Уповноваженим — п. Ю. Зайцевим, Міні
стерство юстиції.
3. 14 березня 2006 року Суд оголосив заяву частково неприйнятною й ухвалив рішення про направлення Уряду України скарг
за статтями 2, 3, пункту 1 статті 5 і статті 13 Конвенції. Керуючись
положеннями пункту 3 статті 29 Конвенції, Суд вирішив провести розгляд заяви по суті одночасно з розглядом питання щодо її
прийнятності. Суд ухвалив розглянути справу в першочерговому
порядку відповідно до правила 41 Реґламенту Суду.
4. Уряд заперечив проти того, щоб питання прийнятності
розглядалося одночасно з питаннями по суті заяви. Розглянувши
це заперечення Уряду, Суд відхилив його.
5. Зауваження Уряду щодо прийнятності та суті заяви надходили до Суду 7 червня 2006 року, 1 листопада 2006 року та 29 березня 2007 року. Зауваження заявників у відповідь та їхні вимоги
щодо справедливої сатисфакції були надані 5 вересня 2006 ро

Імена заявників були зазначені в рішенні як Тетяна Володимирівна Кац та
Станіслав Ігорович Біляк. 6 травня 2009 року до п. 1 рішення було внесено зміни.
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ку, 29 січня та 22 лютого 2007 року й отримали Судом 18 вересня
2006 року, 13 лютого та 5 березня 2007 року та долучені до матеріалів справи.

ФАКТИ
І. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
6. Перший і другий заявники, Олег Володимирович Кац і Тетяна Яківна Кац, 1946 року народження, є відповідно батьком
й матір’ю покійної Ольги Олегівни Біляк (далі — Ольга Біляк),
яка народилася 1971 року і померла в 2004 році. Третій заявник,
Станіслав Ігорович Біляк, 1993 року народження — син Ольги Біляк. Усі вони проживають у м. Києві.
7. Ольга Біляк згідно з історією хвороби мала психічне захворювання й була наркозалежною. На момент арешту вона перебувала на обліку як хвора на шизофренію та була ВІЛ-інфікованою.
А. Провадження у кримінальній справі
стосовно Ольги Біляк

8. 18 листопада 2002 року Солом’янське РУ ГУ МВС України
в м. Києві (далі — райвідділ міліції) порушило кримінальну справу щодо Ольги Біляк та пані С. за вчинення грабежу пані А. 15 січня
2003 року справу щодо Ольги Біляк було відокремлено від справи
пані С. і виділено в окреме провадження. Згодом пані С. було засуджено до семи років ув’язнення за грабіж, учинений спільно
з «іншою особою».
9. 16 квітня 2003 року Ользі Біляк було пред’явлено обвинувачення у вчиненні грабежу.
10. Наступного дня Солом’янський районний суд м. Києва
(далі — Солом’янський суд) виніс ухвалу про застосування до
Ольги Біляк запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
11. 27 серпня 2003 року Солом’янський суд визнав Ольгу Біляк
винною у вчиненні грабежу і призначив їй покарання у вигляді
позбавлення волі строком на вісім з половиною років.
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12. 25 листопада 2003 року апеляційний суд м. Києва (далі —
апеляційний суд), розглянувши апеляційну скаргу Ольги Біляк,
скасував зазначений вирок, повернув справу на додаткове розслідування й постановив, не навівши жодного обґрунтування,
залишити щодо заявниці запобіжний захід у виді взяття під
варту. З того часу, за словами заявників, жодних слідчих дій
у справі не проводилося, і слідчий жодного разу не відвідав Ольгу Біляк.
13. 1 лютого 2004 року Ольга Біляк, перебуваючи в слідчому
ізоляторі, померла.
14. 23 серпня 2004 року райвідділом міліції було винесено
постанову про закриття кримінальної справи в зв’язку зі смертю
Ольги Біляк.
15. 30 грудня 2004 року Солом’янський суд своєю постановою
скасував постанову райвідділу міліції й направив справу для поновлення слідства. 29 березня 2005 року апеляційний суд залишив без задоволення апеляційне подання прокуратури стосовно
цієї постанови.
16. 31 січня 2006 року Солом’янський суд визнав Ольгу Біляк
винною у вчиненні грабежу, кримінальну справу стосовно неї було закрито у зв’язку з її смертю.
17. 7 листопада 2006 року апеляційний суд залишив обвинувальний вирок у справі Ольги Біляк без змін. Того ж дня суд виніс
окрему ухвалу про те, що, на порушення статті 1651 Кримінально-процесуального кодексу та статті 20 Закону «Про попереднє
ув’язнення», не було виконано постанову слідчого про негайне
звільнення Ольги Біляк з-під варти (див. пункт 45 нижче). Апеляційний суд вирішив довести це порушення національного закону
до відома прокурора м. Києва.
18. 14 червня 2007 року Верховний Суд України скасував рішення від 31 січня 2006 року й постанову від 7 листопада 2006 року, включаючи окремі ухвали, та повернув справу на новий розгляд до суду першої інстанції. Як видається, провадження у цій
справі триває до цього часу.
19. Заявники неодноразово скаржилися, що справжньою
причиною кримінального переслідування Ольги Біляк був намір
помститися їй за відмову співпрацювати зі співробітниками Т.
і Н. з відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків, які нібито
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запропонували їй продавати наркотики, вилучені міліцією у вуличних торгівців.
20. Заявники неодноразово зверталися із заявами про порушення кримінальної справи стосовно згаданих вище працівників
міліції, але безуспішно.
В. Попереднє ув’язнення та медичні заходи
стосовно Ольги Біляк

21. 14 квітня 2003 року Ольгу Біляк затримали й доставили до
райвідділу міліції, де її утримували до 22 квітня 2003 року.
22. 18 квітня 2003 року (як свідчать деякі документи, датовані
після 18 грудня 2003 року) вона пройшла рентгенівське обстеження в Інституті фтизіатрії і пульмонології. Стан її здоров’я було
визнано задовільним.
23. 22 квітня 2003 року Ольгу Біляк перевели до Київського
слідчого ізолятора № 13 (далі — СІЗО).
24. Після прибуття до СІЗО вона пройшла огляд у лікарів СІЗО,
яким повідомила, що з 1996 року вживає наркотики. Жодних інших скарг під час огляду від неї не надходило. За інформацією
Уряду, вона відмовилася здавати аналіз на ВІЛ-інфекцію. Загалом
стан її здоров’я було оцінено як задовільний і такий, що дозволяє
тримати її в умовах СІЗО.
25. 7 травня 2003 року у своєму щоденнику Ольга Біляк записала, що захворіла на пневмонію.
26. 18 травня 2003 року Ольга Біляк пройшла в СІЗО психіатричне обстеження. Комісія психіатрів дійшла висновку, що вона
страждає на шизофренію, але визнала за необхідне провести детальніше обстеження.
27. 26 травня 2003 року Солом’янський суд виніс ухвалу про
проведення стаціонарного психіатричного обстеження Ольги Біляк. Того самого дня її доставили до психіатричної лікарні.
28. 18 червня 2003 року після завершення психіатричного обстеження Ольгу Біляк повернули до СІЗО і знову помістили в загальну камеру, в якій вона перебувала до моменту своєї смерті
1 лютого 2004 року.
29. 1 липня 2003 року було підготовлено висновок комісії пси
хіатрів. За результатами обстеження було встановлено, що Ольга
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Біляк страждає на психічний розлад, але на момент вчинення злочину вона контролювала свої дії.
30. 18 липня, 11 серпня і 20 листопада 2003 року Ольга Біляк
скаржилася лікареві СІЗО на опухлість ніг. Її обстежили і, оскільки будь-яких відхилень від норми виявлено не було, лікування
їй не призначили. Але 20 листопада 2003 року Ользі поставили
діагноз пієлонефриту.
31. На початку вересня 2003 року Ольга Біляк записала у своєму щоденнику, що знову захворіла на пневмонію.
32. 25 вересня 2003 року в неї почалося загострення виразкової хвороби шлунка. Вона блювала неперетравленою їжею і
кров’ю. Фельдшер призначив їй активоване вугілля.
33. 26 вересня 2003 року перший заявник звернувся до адміністрації СІЗО з проханням госпіталізувати його дочку. До своєї
заяви він додав лист від 25 вересня 2003 року, в якому Київська
міська лікарня № 5 підтверджувала той факт, що з 1999 року Ольга Біляк перебувала на обліку як ВІЛ-інфікована особа і проходила
відповідне лікування.
34. 1 і 21 жовтня 2003 року Ольгу Біляк оглядали невропатолог
і психіатр, які виявили в неї ряд проблем із психічним здоров’ям.
35. 3 жовтня 2003 року начальник СІЗО і начальник медичної частини СІЗО повідомили першого заявника про те, що за результатами обстеження Ольги Біляк, яке проводили кардіолог і
нейро-психіатр, їй поставлено діагноз вегето-судинної дистонії
(дисфункція нервової системи з порушенням тонусу кровоносних
судин) та виразкової хвороби шлунка. Згідно з їхнім висновком
вона не потребувала стаціонарного лікування.
36. 5 жовтня 2003 року Ользі Біляк призначили дієту.
37. 1 грудня 2003 року Ольга Біляк поскаржилася лікареві СІЗО
на загальну слабкість і біль у легенях. Їй поставили діагноз хронічного бронхіту та наркоманії.
38. Згідно із записами в щоденнику Ольги Біляк, зробленими в грудні 2003 року, стан її здоров’я почав різко погіршуватися. 4 грудня 2003 року її лихоманило, підвищилася температура.
9 грудня 2003 року Ольга Біляк записала, що швидко втрачає вагу. 10 грудня 2003 року вона поскаржилася, що відчуває нервове
виснаження, майже не в змозі приймати їжу і що лише спроможна проковтнути крихітні шматочки їжі. Вона продовжувала дуже
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швидко втрачати вагу. 11 грудня 2003 року Ольга Біляк записала
в щоденнику, що вже п’яту ніч вона провела без сну через високу
температуру. Через постійну слабкість, сонливість і високу температуру вона не була в змозі виходити на прогулянки. 12 грудня
2003 року Ольга Біляк почала втрачати відчуття часу. 13 грудня
2003 року, у зв’язку з тим, що в Ольги Біляк постійно зберігалася
температура 40 ° С, їй дали дві жарознижувальні пігулки. Її єдина подруга в камері готувала для неї чай уранці, каву з печивом
удень та молоко з цукром і маслом увечері. 15 грудня 2003 року
Ользі Біляк дали ще одну пігулку й повідомили, що вона має пройти рентгенівське обстеження легенів [флюорографію]. Того дня
в неї була температура 39 ° C, але потім впала до 35 ° C. 17 грудня
2003 року Ользі Біляк призначили флюорографію і дали ще одну
жарознижувальну пігулку.
39. Починаючи з середини грудня 2003 року, заявники та
адвокат Ольги Біляк неодноразово зверталися до органів влади звільнити її з-під варти, посилаючись, зокрема, на швидке погіршення стану її здоров’я. 13 січня 2004 року заступник
прокурора Солом’янського району м. Києва відхилив зазначені
скарги, не давши якихось пояснень щодо проблем зі здоров’ям,
а 19 січня 2004 року те ж саме зробив і слідчий, який займався
її справою.
40. 6 січня 2004 року Ольга Біляк поскаржилася на біль у шлунку і їй поставили діагноз хронічного гастриту.
41. 12 січня 2004 року Ольга Біляк знову поскаржилася лікареві на біль у шлунку та блювання неперетравленою їжею.
42. 21 січня 2004 року Ольга Біляк пройшла обстеження в кардіолога, психіатра та начальника медичного відділу управління
Державного департаменту з питань виконання покарань, їй зробили флюорографію й аналіз крові. Флюорографічні знімки не показали будь-яких відхилень від норми. Результати аналізу крові
свідчили про наявність серйозного запалення в організмі Ольги
Біляк. Було поставлено діагноз гострого бронхіту, хронічного гастриту, анемії, кахексії та вказано на симптоми психічного розладу. Стан здоров’я було оцінено як «середньої тяжкості». Їй призначили низку протизапальних і легких седативних препаратів,
а також антибіотики. У неї запитали, чи є в неї ВІЛ-інфекція. Вона
відповіла, що ні, і відмовилася проходити аналіз на ВІЛ-інфекцію.
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Але з того дня, як стверджує Уряд, лікарі в СІЗО почали підозрювати наявність у неї ВІЛ-інфекції.
43. 22 січня 2004 року начальник СІЗО повідомив начальникові райвідділу міліції про те, що Ольга Біляк через поганий стан
здоров’я не в змозі брати участь у слідчих діях, і що вона потребує
термінової госпіталізації. Він попросив, щоб слідчі органи розглянули можливість звільнення її з-під варти під підписку про
невиїзд.
44. 28 і 30 січня 2004 року Ольга Біляк пройшла огляд у лікаря
СІЗО. Стан її здоров’я знову було оцінено як «середньої тяжкості»
і було рекомендовано «продовжувати лікування».
45. 29 січня 2004 року слідчий райвідділу міліції виніс постанову про звільнення Ольги Біляк у зв’язку зі станом її здоров’я.
З поданих сторонами документів не видно, коли саме про цю
постанову дізналися в СІЗО. На зворотному боці однієї з наданих
копій цієї постанови стоїть штамп СІЗО і від руки написано дату — «30.01.2004». Однак на іншій копії цієї постанови — штамп
СІЗО, номер і дата вхідної кореспонденції: № 2954 від 2 лютого
2004 року.
46. 1 лютого 2004 року о 9 годині 15 хвилин ранку Ольгу Біляк
відвідав лікар СІЗО, який дав їй болезаспокійливий засіб і протиспазматичний засіб. О 9 годині 55 хвилин вечора Ольга Біляк
померла. У свідоцтві про смерть, виданому того самого дня, як
причину смерті зазначено двосторонній плеврит. За інформацією
Уряду, смерть була спричинена гострою серцевою недостатністю.
47. Заявники надали дві кольорові фотографії тіла Ольги Біляк, з яких видно, що на момент смерті вона перебувала в стані
крайнього виснаження.
С. Розслідування обставин смерті Ольги Біляк

48. Одразу після смерті Ольги Біляк заявники подали скаргу
на працівників СІЗО, вимагаючи притягнути їх до кримінальної
відповідальності за недбалість.
49. Під час розслідування за скаргою заявників слідчий допитав лікаря СІЗО, пана С., який займався її лікуванням, та начальника медичної частини СІЗО. Пан С. стверджував, що покійну
неодноразово обстежували і що останнє таке обстеження прово46
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дилося 30 січня 2004 року. За його словами, на той момент не було
показань для переведення Ольги Біляк у камеру медичної частини СІЗО. За результатами обстеження, вона страждала на бронхіт,
наркотичну залежність, анемію та кахексію. Враховуючи стан її
здоров’я, він рекомендував звільнити її з-під варти.
50. Начальник медичної частини СІЗО стверджував, що після прибуття до СІЗО Ольгу Біляк оглянули і встановили наявність
у неї наркотичної залежності та деяких проблем з психічним
здоров’ям (наприклад, істерії), але в загальному підсумку стан її
здоров’я було оцінено як задовільний. Вказівки лікаря СІЗО повною мірою виконувалися і не було будь-яких підстав для переведення її до медичної частини СІЗО.
51. Начальник медичної частини СІЗО також стверджував, що
21 січня 2004 року він особисто оглядав Ольгу Біляк і визнав стан
її здоров’я задовільним. Того самого дня її обстежував начальник
медичного відділу управління Державного департаменту з питань виконання покарань, який поставив їй діагноз «можливої
наявності інфекції ВІЛ, гострого бронхіту, наркотичної залежності й анемії» і рекомендував звільнити її з-під варти за станом
здоров’я.
52. Восьмеро затриманих, які перебували разом із Ольгою
Біляк в камері до її смерті, стверджували, що під час тримання
її під вартою її часто відвідували лікарі та фельдшери, і що стан
її здоров’я був задовільний. Усі їхні письмові свідчення, які були
надані начальникові СІЗО, дуже стислі і сформульовані в одному
стилі, з використанням однакових зворотів.
53. Згідно з висновком, підготовленим 25 березня 2004 за результатами розтину, Ольга Біляк померла від прогресуючої гнійної пневмонії, пов’язаної з ВІЛ-інфекцією. У висновку за результатами розтину також зазначено наявність у неї кількох синців на
руках, ногах, лівій вилиці та підборіддя.
54. У постанові слідчого від 30 квітня 2004 року зазначено, що
смерть Ольги Біляк не була спричинена насильством чи недбалістю і що немає підстав для порушення кримінальної справи.
55. 8 червня 2004 року заступник прокурора м. Києва притягнув до дисциплінарної відповідальності працівників канцелярії
СІЗО за порушення правил роботи з кореспонденцією, оскільки
постанову, зареєстровану ними 29 січня 2004 року, вони передали
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до начальника СІЗО лише 2 лютого 2004 року, хоча її було отримано 30 січня 2004 року.
56. 14 червня 2004 року прокуратура м. Києва відхилила
вимогу заявників скасувати постанову від 30 квітня 2004 року,
пославшись на те, що розслідування було ретельним і повним.
Під час перебування під вартою Ольга Біляк отримувала належну медичну допомогу, отримала передачі з продуктами й медикаментами від своїх родичів. До 21 січня 2004 року органи
влади не мали якої-небудь інформації про наявність у неї ВІЛінфекції.
57. 18 червня 2004 року начальник СІЗО оголосив догану начальникові канцелярії за «датування заднім числом листа від
слідчого про звільнення Ольги Біляк з-під варти».
58. Заявники оскаржили постанову від 30 квітня 2004 року
до Шевченківського районного суду м. Києва (далі — Шевченків
ський суд). 16 грудня 2004 року зазначений суд скасував постанову й направив справу на додаткове розслідування, встановивши,
що розслідування було неналежним і неповним. Суд виніс постанову про проведення офіційного патологоанатомічного дослідження тіла та з’ясування таких питань:
— Чи можна було, з огляду на стан здоров’я Ольги Біляк, тримати її в умовах СІЗО?
— Чи отримувала вона належну медичну допомогу під час
перебування під вартою?
— Чи можна було б врятувати її життя, якщо б її було оперативно доставлено до лікарні?
— Коли саме лікарі в СІЗО почали вживати заходів у зв’язку
зі станом її здоров’я?
— Час і причина її смерті.
59. З огляду на цю постанову прокуратура Шевченківського
району м. Києва (далі — Шевченківська прокуратура) звернулася
до адміністрації СІЗО з вимогою провести додаткову перевірку
обставин смерті Ольги Біляк. Не отримавши відповіді, 21 лютого 2005 року Шевченківська прокуратура відмовила в порушенні
кримінальної справи, оскільки не було якихось ознак того, що
смерть Ольги Біляк була спричинена насильницькими діями або
що до її смерті були причетні якісь інші сторони. За інформацією
заявників, про це рішення їх не повідомили.
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60. 21 березня 2005 року заявники звернулись із запитом про
перебіг провадження у справі.
Листом від 11 квітня 2005 року прокуратура м. Києва повідомила їх про те, що розслідування триває.
61. У серпні 2005 року в ході провадження у справі за цивільним позовом заявників до СІЗО про відшкодування шкоди (див.
пункти 68–74 нижче) заявники дізналися про постанову Шевченківської прокуратури від 21 лютого 2005 року. 28 вересня 2005 року
Шевченківський суд, розглянувши скаргу заявників, скасував цю
постанову і направив справу на додаткову перевірку. Суд встановив, зокрема, що жодних дій, зазначених у постанові від 16 грудня
2004 року, проведено не було.
62. Як убачається, органи прокуратури не було поінформовано про цю ухвалу, і 17 січня 2006 року прокуратура м. Києва скасувала постанову Шевченківської прокуратури від лютого 2005 року
за своєю ініціативою, наказавши провести додаткову перевірку.
63. Під час проведення додаткових слідчих дій Шевченківська
прокуратура постановила витребувати додаткові медичні докази.
64. 17 листопада 2006 року Київське міське бюро судово-медичної експертизи (далі — бюро експертизи) склало висновок,
у якому зазначалося, що смерть Ольги Біляк була спричинена гематогенно-дисемінованим туберкульозом, який призвів до ураження легенів, печінки, селезінки, інших органів та прогресуючої
гнійної пневмонії. Усі ці захворювання розвивалися на фоні супутньої ВІЛ-інфекції. Через відсутність правильного діагнозу не
було вжито належних медичних заходів і, отже, смерть Ольги Біляк була опосередковано спричинена діями посадових осіб СІЗО.
65. 22 грудня 2006 року заступник прокурора Шевченківського
району м. Києва доручив бюро експертиз провести додаткову перевірку для з’ясування, чи потребувала Ольга Біляк негайної госпіталізації в жовтні 2003 року та в січні 2004 року і чи отримувала
вона належну медичну допомогу під час перебування в СІЗО.
66. Однак 25 грудня 2006 року слідчий Шевченківської прокуратури, беручи до уваги неможливість отримання відповіді
з бюро експертиз до спливу передбаченого законом строку для
винесення постанови стосовно заяви про порушення кримінальної справи, виніс постанову про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом смерті Ольги Біляк, оскільки зібрані докази
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не свідчили про те, що її смерть була спричинена насильством чи
недбалістю з боку працівників СІЗО.
67. 12 липня 2007 року Шевченківський суд, розглянувши
скаргу заявників на зазначену вище постанову, скасував постанову на тій підставі, що слідчі органи не виконали вказівок, які цей
суд дав їм у своїх постановах від 16 грудня 2004 року та 28 вересня
2005 року. Як видається, провадження в цій справі триває до цього часу.
D. Цивільний позов до СІЗО

68. 21 липня 2004 року заявники звернулися до суду з цивільним позовом до СІЗО, вимагаючи відшкодування моральної шкоди, спричиненої у зв’язку з ненаданням Ользі Біляк належної медичної допомоги, а також у зв’язку з тим, що її не було госпіталізовано або звільнено з-під варти за станом здоров’я. Вони також
вимагали компенсації за витрати у зв’язку з похованням.
69. 27 жовтня 2006 року Шевченківський суд частково задовольнив ці вимоги. Суд встановив, зокрема, що адміністрації СІЗО
стало відомо про ВІЛ-статус Ольги Біляк 26 вересня 2003 року
з листа її батька. У рішенні суду також зазначалося, що, незважаючи на положення відповідних нормативних актів, згідно з якими кожний новоприбулий до СІЗО має проходити обстеження
і співбесіду на предмет наявності СНІДу або ВІЛ-інфекції, Ольга
Біляк такого обстеження не проходила. Шевченківський суд також
встановив, що всупереч вимогам національного законодавства
впродовж трьох днів з моменту її прибуття до СІЗО відповідного
рентгенівського обстеження проведено не було. І лише 18 грудня
2003 року таке обстеження Ольги Біляк було проведено.
70. Суд також встановив, що 30 січня 2004 року начальник
райвідділу міліції направив до СІЗО листа про доставку Ольги
Біляк до райвідділу міліції 2 лютого 2004 року. Як свідчить журнал реєстрації вхідної кореспонденції СІЗО, цей лист було зареєстровано 30 січня 2004 року. Постанову від 29 січня 2004 року
про звільнення Ольги Біляк з-під варти було зареєстровано лише
2 лютого 2004 року за вхідним номером 2954.
71. Шевченківський суд дійшов висновку, що заявники зазнали моральних страждань у зв’язку з ненаданням їхній дочці
50

Кац та інші проти України

і матері в СІЗО належної медичної допомоги. У рішенні суду також зазначено:
«Слід відмітити, що [висновок про ненадання Ользі Біляк належної
медичної допомоги в СІЗО] не свідчить про причинно-наслідковий
зв’язок, пов’язаний зі смертю Ольги Біляк, так як ця обставина в судовому засіданні не встановлена, а на даний час з’ясовується прокуратурою Шевченківського району м. Києва в межах вирішення питання
про порушення кримінальної справи по факту смерті Ольги Біляк».

72. Заявникам було присуджено компенсацію моральної шкоди в загальному розмірі 20 000 гривень. Вимогу компенсації витрат на поховання було відхилено як необґрунтовану.
73. Це рішення було оскаржено як адміністрацією СІЗО, так
і заявниками.
74. 24 травня 2007 року апеляційний суд м. Києва скасував рішення суду від 27 жовтня 2006 року і повернув справу на новий
розгляд на тій підставі, що в рішенні суду першої інстанції не було
зазначено, які саме медичні працівники обстежували Ольгу Біляк,
ставили їй діагнози, призначали їй ліки тощо, а також не визначено, чи була необхідною їхня участь у судовому провадженні.
ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
А. Конституція України від 1996 року

75. Відповідні положення Конституції України проголошують:
Стаття 27
«Кожна людина має невід’ємне право на життя.
Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок держави — захищати життя людини...»

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...»


Приблизно 3281,26 євро.
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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».

Стаття 56
«Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів
місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових
і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень».
B. Кримінально-процесуальний кодекс 1960 року

76. Згідно з положеннями Кодексу відповідний орган повинен
порушити кримінальну справу у випадку, якщо існувала підозра
щодо вчинення злочину. Такий орган був зобов’язаний вжити всіх
передбачених законом заходів для встановлення фактів, виявлення винних осіб та їхнього засудження (стаття 4).
77. Згідно зі статтею 94 Кодексу кримінальна справа порушується в таких випадках:
«Приводами до порушення кримінальної справи є:
1) заяви або повідомлення ... окремих громадян; ...
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».

Кримінальну справу не може бути порушено за відсутністю
в діянні складу злочину (стаття 6).
78. Згідно з пунктом 3 статті 1651 Кодексу про рішення органу дізнання, слідчого, прокурора, судді про застосування, скасування чи зміну запобіжного заходу (включаючи захід у вигляді
взяття під варту) має бути негайно повідомлено особі, щодо якої
винесено таке рішення.
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79. У статті 2361 Кодексу зазначено:
«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 за
місце розташуванням органу або роботи посадової особи, яка винесла
постанову, протягом семи днів з дня отримання копії постанови чи
повідомлення прокурора про відмову в скасуванні постанови...».

80. У відповідній частині статті 2362 Кодексу зазначено:
«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. Розглянувши скаргу, суддя ...
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...»
С. Цивільний кодекс 2003 року

81. Статті 1166 і 1167 Цивільного кодексу в редакції, чинній
на 1 січня 2004 року, передбачають можливість вимагати відшкодування матеріальної та моральної шкоди, яку було завдано
неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю фізичної
або юридичної особи і, зокрема, діями чи бездіяльністю органів
державної влади.
D. Цивільно-процесуальний кодекс 2004 року

82. У відповідній частині пункту 4 статті 201 Цивільно-процесуального кодексу зазначено:
«Суд зобов’язаний зупинити провадження в справі у разі: ...неможливості розгляду даної справи до вирішення іншої справи, що
розглядається у цивільному, кримінальному чи адміністративному
порядку».
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E. Закон «Про попереднє ув’язнення» 1993 року

83. Відповідно до частини 4 статті 20:
«Постанова, вирок або ухвала про звільнення особи, взятої під варту,
підлягає виконанню негайно після їх надходження до місця попереднього ув’язнення».
F. Порядок медико-санітарного забезпечення осіб,
які утримуються в слідчих ізоляторах та виправно-трудових
установах Державного департаменту України
з питань виконання покарань, затверджений наказом № 3/6
від 18 січня 2000 року Державного департаменту України
з питань виконання покарань
та Міністерства охорони здоров’я країни

84. Згідно з пунктом 6.1.3 цього документа всі особи, які прибули до слідчого ізолятора, проходять первинний медичний огляд. Дані огляду заносяться в журнал медичних оглядів у СІЗО.
Під час первинного медичного огляду медичний працівник повинен проінформувати прибулого про можливість проходження
ним тестування на ВІЛ-інфікованість.
ІІІ. ВІДПОВІДНІ МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ
A. Рекомендація № R (87) 3 Комітету міністрів
щодо Європейських пенітенціарних правил
(ухвалена Комітетом міністрів 12 лютого 1987 року
на 404-му засіданні заступників міністрів)

85. У відповідних витягах з Європейських пенітенціарних правил зазначено:
«Медичне обслуговування
26. 1. У кожній установі має бути доступним медичне обслуговування,
здійснюване щонайменше одним кваліфікованим лікарем загальної
практики. Медичне обслуговування організовується при безпосередній взаємодії з медичними службами на місцевому чи національному рівні. Таке обслуговування має включати можливість проведення
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психіатричної діагностики та, у разі необхідності, лікування психічних розладів.
2. Хворі особи, які перебувають під вартою і потребують спеціалізованого лікування, повинні бути переведені до спеціалізованих
закладів або цивільних лікарень. Якщо лікування забезпечується на
базі установи, в її медичній частині має бути обладнання, інвентар
та фармацевтичні засоби, придатні для забезпечення медичного
догляду й лікування хворих ув’язнених осіб, і також має бути штат
відповідним чином підготовленого персоналу. ...
30. 1. Медичний працівник здійснює спостереження за фізичним та
психічним станом в’язнів і, дотримуючись умов і періодичності, встановлених відповідними лікарськими нормами, проводить огляд усіх
осіб під вартою, усіх тих, хто скаржиться на стан здоров’я чи травму,
та будь-кого з ув’язнених, хто потребує його особливої уваги.
2. У будь-якому разі, коли медичний працівник вважає, що подальше
тримання особи під вартою або та чи інша умова режиму ув’язнення
негативно позначається або позначатиметься на фізичному чи психічному стані ув’язненої особи, він доповідає про це начальникові».
В. Доповіді Європейського комітету
із запобігання катуванню
і нелюдському та такому, що принижує гідність,
поводженню й покаранню (далі — CPT)

86. У відповідному витязі з доповіді CPT про результати візиту до України з 24 листопада до 6 грудня 2002 року зазначено:
«125. Окрім хворих на туберкульоз, нині спостерігається зростання
кількості ВІЛ-інфікованих осіб, які перебувають під вартою в українських пенітенціарних установах (у період з 1987 року до січня
2002 року було виявлено 8046 таких в’язнів). Станом на 1 жовтня
2002 року під вартою в пенітенціарних установах утримувалися 1577
ВІЛ-інфікованих осіб, і 17 ув’язнених захворіли на СНІД. Слід додати, що Світовий банк схвалив надання Україні 60-мільйонної позики
на реалізацію програми «Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом
в Україні», і значна частина цієї підтримки призначена для пенітенціарних установ України. Отже, Департамент з питань виконання
покарань розробив стратегію пріоритетних заходів із запобігання
поширенню цього вірусу, яка передбачає підвищення обізнаності
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й інформованості осіб, які утримуються під вартою, та персоналу пенітенціарних установ про ВІЛ/СНІД, запровадження системи конфіденційного і добровільного скринінгового тестування, відповідних
подальших заходів за результатами таких обстежень, забезпечення осіб під вартою засобами попередження інфекції та дезінфекції
й недопущення дискримінації щодо ВІЛ-інфікованих ув’язнених».

ПРАВО
І. МЕЖІ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ
87. Суд зазначає, що після направлення заяви Уряду та у відповідь на заперечення Уряду стосовно прийнятності й суті заяви
заявниками були додатково подані нові скарги за статтею 3 Конвенції, які стосуються ненадання органами влади пояснень щодо
тілесних ушкоджень, виявлених на тілі Ольги Біляк при розтині —
на руках, ногах, у галузі лівої вилиці та підборідді. Заявники також
скаржилися за пунктом 3 статті 5 Конвенції на те, що Ольгу Біляк
не звільнили з-під варти до початку судового розгляду; при цьому
їхня скарга стосувалася всього періоду, упродовж якого вона перебувала під вартою, — з 22 квітня 2003 року до 1 лютого 2004 року.
88. На думку Суду, нові скарги за своїм загальним змістом
пов’язані з цією справою, але не є доповненням скарг, поданих
заявниками до Суду на початку і направлених Уряду на підставі
ухвали Суду від 14 березня 2006 року. Тому Суд вважає, що зараз
недоцільно розглядати окремо ці питання в контексті поданої
заяви (див., inter alia, рішення у справах «Пірянік проти України»,
№ 75788/01, п. 20, від 19 квітня 2005 року; і «Ляшко проти України»,
№ 21040/02, п. 29, від 10 серпня 2006 року).
ІI. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТЕЙ 2 і 13 КОНВЕНЦІЇ
89. Заявники скаржилися на те, що органи влади не надали
Ользі Біляк належної медичної допомоги під час тримання її під
вартою і, таким чином, несуть відповідальність за її смерть. Вони
також скаржилися, що розслідування обставин її смерті не було
ані належним, ані ефективним.
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90. Вони посилалися на статтю 2 Конвенції, у відповідному
положенні якої проголошується:
«1. Право кожного на життя охороняється законом...»

91. Вони також посилалися на статтю 13 Конвенції, яка 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».
А. Щодо прийнятності

92. Уряд доводив, що скарги заявників стосовно смерті Ольги Біляк передчасні, оскільки на розгляді в національних судах
ще й досі перебуває цивільний позов заявників до СІЗО з вимогою відшкодування моральної і матеріальної шкоди, завданої їм
унаслідок смерті їхньої дочки і матері. Уряд також вважав, що
заява, подана заявниками до прокуратури з вимогою порушення
кримінальної справи, є ефективним засобом юридичного захисту
і що вони успішно скористалися ним. До того ж, розслідування за
згаданою скаргою заявників триває до цього часу.
93. Заявники стверджували, що засоби юридичного захисту,
на які посилався Уряд, у їхній справі неефективні.
94. Суд передусім нагадує, що у випадках, коли стверджується
про порушення права на життя, конвенційні органи приймають
заяви від родичів особи, яка померла. Наприклад, Суд розглядав
заяви, подані дружиною померлого («Айтекін проти Туреччини»,
рішення від 23 вересня 1998 року, Reports of Judgments and Decisions
1998-VII), матір’ю померлого («Чічек проти Туреччини», № 25704/94,
від 27 лютого 2001), батьком померлого («Г’ю Джордано проти Сполученого Королівства», № 24746/94, ЄСПЛ 2001-III (витяги)), та братом і сестрою померлого (див., відповідно, «Ерґі проти Туреччини»,
рішення від 28 липня 1998 року, Reports 1998-IV, і «Шемсі Енен проти
Туреччини», № 22876/93, від 14 травня 2002 року). Отже, заявники
в цій справі можуть претендувати на статус жертви від стверджуваних порушень статті 2 Конвенції.
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95. Суд також нагадує, що згідно з вимогою вичерпання національних засобів юридичного захисту, що міститься в пункті 1
статті 35 Конвенції, заявники, які мають намір домогтися від
шкодування за стверджувані порушення, зобов’язані спочатку використати ті засоби юридичного захисту в національній правовій
системі, які, як правило, є доступними й достатніми. Існування
таких засобів юридичного захисту має бути достатньо певним як
на практиці, так і в теорії, оскільки без цього їм не вистачатиме
належної доступності та ефективності. Крім того, згідно з пунктом 1 статті 35, скарги, які згодом заявники мають намір подати до
Суду, мають спочатку бути подані до відповідного національного
органу для розгляду, принаймні, по суті та з дотриманням формальних вимог, встановлених національним законодавством; при
цьому немає потреби вдаватися до засобів юридичного захисту, які
є неадекватними чи неефективними (див. рішення у справі «Аксой
проти Туреччини», від 18 грудня 1996 року, Reports of Judgments and
Decisions 1996-VI, пп. 51–52, та у справі «Акдівар та інші проти
Туреччини», від 16 вересня 1996 року, Reports 1996-IV, пп. 65–67).
96. Суд наголошує, що при застосуванні правила щодо вичерпання національних засобів юридичного захисту слід належним
чином враховувати те, що таке правило застосовується в контексті механізму захисту прав людини, створити який погодилися
Договірні держави. Відповідно було визнано, що пункт 1 статті 35 слід застосовувати з певною гнучкістю і без надмірного формалізму. Суд також визнав, що правило вичерпання національних
засобів юридичного захисту не становить ані абсолютної вимоги,
ані умови, що її можна було б застосовувати автоматично; при
визначенні, чи було дотримано це правило, неодмінно слід враховувати конкретні обставини кожної окремої справи. Це означає,
зокрема, що Суд має реально оцінити не лише наявність формальних засобів захисту в правовій системі відповідної Договірної держави, але й загальний контекст, у якому вони застосовуються,
а також особисті обставини заявника (див. згадане вище рішення
у справі Акдівара та інших, п. 69; та у справі Аксоя, пп. 53 і 54).
97. Уряд-відповідач посилався на те, що заявники могли скористатися двома засобами захисту, а саме: подати позов про відшкодування шкоди та подати заяву з вимогою порушити кримінальну справу.
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98. Що стосується цивільно-правового засобу захисту, Суд нагадує, що у справах «Афанасьєв проти України» (№ 38722/02, п. 77, рішення від 5 квітня 2005 року) та «Кучерук проти України» (№ 2570/04,
п. 112, рішення від 6 вересня 2007 року) він відхилив подібне заперечення Уряду, посилаючись на те, що через відсутність результатів триваючого слідства в кримінальній справі суди, розглядаючи цивільну справу, були позбавлені можливості розглядати по
суті позовні вимоги, пов’язані зі стверджуваними кримінальними
злочинами. Зокрема, Суд встановив, що позов про відшкодування
шкоди міг бути поданий лише стосовно конкретної особи чи осіб.
У разі якщо особу правопорушника встановлено не було і його не
було притягнуто до кримінальної відповідальності, цей засіб юридичного захисту виявився марним. Так, у справі, що розглядається, національні суди визнали, що не в змозі ухвалити рішення щодо цивільних позовів заявників, допоки не буде встановлено осіб,
які несуть відповідальність за поводження з Ольгою Біляк (див.
пункт 74 вище), і Уряд не надав жодних пояснень стосовно того, чи
можливо вирішити це питання в межах цивільного провадження.
Отже, Суд не вбачає підстав відхилятися в цій справі від висновків,
викладених у його попередніх рішеннях.
99. Щодо кримінально-правових засобів захисту Суд вважає,
що ця частина попередніх заперечень Уряду порушує питання
про ефективність кримінального розслідування щодо встановлення відповідних фактів та визначення відповідальності за події,
стосовно яких скаржаться заявники. Ці питання безпосередньо
пов’язані із суттю скарг, поданих заявниками на підставі статей 2
і 13 Конвенції. Враховуючи ці обставини, Суд долучає це заперечення до суті скарг заявників.
100. Суд також вважає, що ці скарги не є явно необґрунтованими в значенні пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає,
що вони не є неприйнятними з якихось інших підстав.
В. Щодо суті

1. Стверджуване невжиття органами влади України заходів
із захисту права Ольги Біляк на життя

101. Заявники стверджували, що Ольга Біляк померла під час
перебування під вартою через те, що не отримала вчасну й на59
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лежну медичну допомогу і що адміністрація СІЗО володіла всією
інформацією, з огляду на яку повинна була вжити відповідних заходів для збереження життя Ольги Біляк. Зокрема, вони стверджували, що адміністрації СІЗО було добре відомо про ВІЛ-статус
Ольги Біляк — про це адміністрації стало відомо не пізніше ніж
у вересні 2003 року і аж ніяк не в січні 2004 року, як це стверджував Уряд. До того ж Ольга Біляк була не лише ВІЛ-інфікованою, але
мала й інші численні захворювання, у зв’язку з якими вона так
само не отримувала відповідної допомоги.
102. Уряд доводив, що смерть Ольги Біляк не була наслідком
неналежних умов тримання її під вартою чи неналежної медичної допомоги, але була підсумком непрогнозованого розвитку
хвороби, на яку вона захворіла ще до того, як потрапила під варту,
і про яку не повідомила адміністрацію СІЗО. Лікарі в СІЗО чимало
разів обстежували її та призначали відповідне лікування й препарати. Їхні рекомендації повністю виконувалися. Одразу після
того, як у СІЗО почали підозрювати наявність у неї ВІЛ-інфекції,
було вжито всіх необхідних заходів, включаючи направлення відповідного запиту до органів прокуратури, для звільнення її з-під
варти. За інформацією Уряду всі скарги Ольги Біляк стосовно стану її здоров’я вирішувалися вчасно й належним чином лікарями
СІЗО, і держава не може нести відповідальність за страждання,
про які вона не повідомила відповідних посадових осіб. Уряд
повторював, що, оскільки розслідування обставин смерті Ольги
Біляк ще не було завершено, він не міг коментувати питання стосовно наявності чи відсутності порушення цього конвенційного
положення.
103. Суд знову наголошує, що стаття 2 Конвенції, яка гарантує
право на життя, є одним з найважливіших серед основоположних
положень Конвенції. Разом зі статтею 3 вона також втілює одну
з основних цінностей демократичних суспільств, які входять до
складу Ради Європи. Перше речення статті 2 приписує Договірним
державам не лише не допускати «умисного» позбавлення життя
чи позбавлення життя через «застосування сили», непропорційної
до законних цілей, про які йдеться в підпунктах «а» і «с» другого
пункту цього положення, але й вживати відповідних заходів для
захисту життя тих, хто перебуває під їхньою юрисдикцією (див.,
зокрема, «L. C. B. проти Сполученого Королівства», від 9 червня
60

Кац та інші проти України

1998 року, п. 36, Reports 1998-III; та «Кінан проти Сполученого Королівства», № 27229/95, п. 89, ЄСПЛ 2001-III).
104. Особи, які тримаються під вартою, перебувають в уразливому становищі, і органи влади несуть відповідальність за поводження з такими особами. Визнавши, що Конвенція вимагає від
держави охороняти здоров’я та фізичне благополучча осіб, позбавлених волі, зокрема, шляхом надання їм необхідної медичної допомоги (див., серед іншого, згадане вище рішення у справі Кінана,
п. 111; рішення у справі «Муйсель проти Франції», № 67263/01, п. 40,
ЄСПЛ 2002-IX; та у справі «Мак Ґлінчі проти Сполученого Королів
ства», № 50390/99, п. 46, ЄСПЛ 2003-...), Суд вважає, що в разі
смерті ув’язненої особи внаслідок проблеми зі здоров’ям держава
повинна надати пояснення як щодо причини її смерті, так і щодо лікування, яке їй було призначено до того, як вона померла.
За загальним правилом, один лише той факт, що особа померла за
підозрілих обставин під час тримання її під вартою, має служити
підставою для з’ясування, чи виконала держава свій обов’язок із
забезпечення захисту права цієї особи на життя (див. «Слімані проти Франції»), № 57671/00, п. 27, ЄСПЛ 2004-IX (витяги)).
105. Суд зазначає, що з 14 квітня 2003 року і до моменту смерті 1 лютого 2004 року Ольга Біляк утримувалася під вартою і відповідно перебувала під контролем відповідних органів. Після
прибуття до СІЗО Ольгу Біляк оглянув лікар, який оцінив стан
її здоров’я як загалом задовільний (див. пункт 24 вище). Однак
протягом усього періоду перебування під вартою вона страждала через загострення різних хронічних хвороб, серед яких були
виразкова хвороба шлунка, хронічний бронхіт, пієлонефрит та інші, і їх перебіг ускладнювався через наявність у неї ВІЛ-інфекції.
У зв’язку з цим вона потребувала постійного медичного нагляду
та відповідного лікування.
106. Далі Суд звертається до аргументу Уряду про те, що органи
влади дізналися про ВІЛ-статус Ольги Біляк лише на самому останньому етапі, оскільки вона не бажала повідомляти їм про це. У цьому зв’язку Суд зауважує, що листом від 26 вересня 2003 року перший
заявник поінформував адміністрацію СІЗО про те, що його дочка
має ВІЛ-позитивний статус. Тому Суд відхиляє це твердження Уряду і доходить висновку, що в будь-якому разі ще у вересні 2003 року
в СІЗО повинні були вже знати про ВІЛ-статус Ольги Біляк.
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107. Беручи до уваги цей висновок та уразливість ВІЛ-позитивних осіб перед іншими серйозними хворобами, Суд вважає
вражаючим той факт, що Ользі Біляк не приділяли відповідної
медичної уваги у зв’язку зі станом її здоров’я. Незважаючи на загострення в неї багатьох серйозних хвороб, надана їй допомога
видається досить елементарною.
108. Зокрема, у грудні 2003 року й січні 2004 року, коли в Ольги Біляк загострилися респіраторні захворювання і вона страждала від надзвичайно високої температури та швидко втрачала
вагу — і цей факт Уряд не оспорював — її проблеми зі здоров’ям
відповідним чином не вирішувалися, і лише 21 січня 2004 року
було проведено більш повну діагностику стану її здоров’я.
109. До того ж, адміністрація СІЗО не лише відмовилася перевести Ольгу Біляк до спеціалізованої лікарні, але також не перевела
її до медичної частини установи. Вона залишалася в загальній камері навіть після 22 січня 2004 року, коли адміністрація СІЗО визнала необхідність її госпіталізації і попросила в слідчих органів
дозволу на звільнення її з-під варти у зв’язку зі станом здоров’я.
110. 13 і 19 січня 2004 року, тобто на сорок четвертий і п’ят
десятий день відповідно, — після того, як стан Ольги Біляк почав погіршуватися, — органи прокуратури відмовили в задоволенні клопотань, поданих нею та її адвокатом, про звільнення її
з-під варти, не давши яких-небудь пояснень щодо її проблем зі
здоров’ям. До того ж заходи у зв’язку з клопотанням адміністрації
СІЗО про її негайне звільнення з-під варти було вжито лише через
сім днів після звернення з таким клопотанням, а постанову про
звільнення її з-під варти було доведено до відома із затримкою
в чотири дні, впродовж яких вона померла від хвороб, пов’язаних
із ВІЛ-інфекцією.
111. Суд зазначає, що згідно з висновком від 17 листопада
2006 року опосередкованою причиною смерті Ольги Біляк було
ненадання їй належної медичної допомоги під час тримання
її під вартою. Уряд не оспорював правильності зазначеного ви
сновку і не надавав якихось інших медичних доказів на спростування цього висновку.
112. Отже, Суд вважає, що у зв’язку з тим, що органи влади України не забезпечили захист права Ольги Біляк на життя, було порушено статтю 2 Конвенції.
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2. Процесуальні обов’язки за статтею 2 Конвенції

113. Уряд посилався на те, що розслідування обставин смерті Ольги Біляк проводила Шевченківська прокуратура, яка була
органом, незалежним від органів системи виконання покарань.
Слідчі ретельно дослідили обставини смерті потерпілої, подбали про проведення судово-медичних експертиз та проаналізували інші доступні докази. Розслідування дещо затягнулося через
необхідність отримання медичних доказів. Уряд повторював,
що через відсутність остаточного рішення у справі, порушеній за
скаргою заявників, він не може надати свої міркування стосовно
того, порушила чи ні держава свої процесуальні обов’язки за статтею 2 Конвенції.
114. Заявники не подавали якихось зауважень з цього приводу.
115. Суд повторює, що в разі втрати людського життя за обставин, які можуть бути підставою для порушення питання про
відповідальність держави, стаття 2 покладає на державу обов’язок
забезпечити всіма доступними їй засобами адекватне реагування — судове або будь-яке інше — щоб належним чином реалізувати відповідні законодавчі та адміністративні засади, запроваджені задля захисту права на життя, і таким чином домогтися припинення того чи іншого порушення цього права й призначення
відповідного покарання (див. рішення у справі «Онер’їлдиз проти
Туреччини», [ВП], № 48939/99, п. 91, ЄСПЛ 2004-XII). Зокрема, у разі,
якщо особа, яка утримувалася під вартою, померла за підозрілих обставин, органи влади мають із власної ініціативи провести
«офіційне та ефективне розслідування», спроможне забезпечити
встановлення причин смерті, встановлення осіб, які несуть за це
відповідальність, та їхнє покарання (див. «Пол і Одрей Едвардс проти Сполученого Королівства», № 46477/99, п. 74, ЄСПЛ 2002-II).
116. Система, функціонування якої вимагає стаття 2, має забезпечувати проведення незалежного й безстороннього офіційного розслідування, яке задовольняє певні мінімальні стандарти
щодо ефективності. У зв’язку з цим відповідні органи мають діяти
зі зразковою ретельністю та оперативністю і з власної ініціативи
мають розпочати розслідування, спроможне, по-перше, забезпечити з’ясування обставин, за яких стався даний інцидент, з виявленням тих чи інших недоліків у функціонуванні регуляторної
системи та, по-друге, забезпечити встановлення посадових осіб
63

2008

чи органів влади, причетних до цих подій. Значущою в цьому
контексті є також вимога відкритості розслідування для контролю (див., mutatis mutandis, «Сергій Шевченко проти України» (Sergey
Shevchenko v. Ukraine), № 32478/02, п. 65, від 4 квітня 2006 року).
117. Повертаючись до обставин справи, що розглядається, Суд,
беручи до уваги зазначені вище принципи, доходить висновку, що
в цій справі існував процесуальний обов’язок за статтею 2 Конвенції провести розслідування обставин смерті дочки і матері заявників (див. згадане вище рішення у справі «Слімані проти Франції»,
пп. 29–34). Суд вважає, що в кримінальному розслідуванні смерті
Ольги Біляк спостерігаються серйозні суперечності та недоліки.
118. Суд передусім зазначає, що тривалість розслідування
скарг заявників уже становить чотири роки і дев’ять місяців і, як
видається, воно досі триває. Упродовж цього періоду слідчі органи тричі відмовлялися порушити кримінальну справу, але в подальшому ці їхні постанови скасовувалися національними судами, і справа направлялася для додаткової перевірки. Зокрема,
рішення від 30 квітня 2004 року, винесене Шевченківським судом,
містило детальні вказівки щодо того, які докази слід зібрати та які
обставини встановити при розслідуванні смерті Ольги Біляк. Однак, як видно з рішень зазначеного суду від 28 вересня 2005 року
та 12 липня 2007 року, ці вказівки до цього часу повною мірою не
виконані слідчими органами.
119. Суд також зауважує, що постанови Шевченківської прокуратури від 21 лютого 2005 року та 25 грудня 2006 року про відмову в порушенні кримінальної справи були винесені до отримання
важливих доказів у справі — результатів додаткової перевірки та
додаткових медичних доказів. Обидві ці постанови є надзвичайно стислими за змістом і обмежуються лише посиланням на те,
що за відсутності зазначених вище доказів немає яких-небудь ознак того, що смерть Ольги Біляк була спричинена насильством чи
медичною недбалістю.
120. Далі Суд зауважує, що слідчі органи так і не вирішили належним чином головного питання, порушеного в скаргах заявників, — питання якості медичної допомоги, яка надавалася Ользі
Біляк, з точки зору виявлених у неї захворювань.
121. До того ж деякі частини розслідування не відповідають
мінімальній вимозі щодо незалежності. Зокрема, частина пока64

Кац та інші проти України

зань свідків, а саме — показання співкамерників Ольги Біляк, були
відібрані посадовими особами установи, які безпосередньо мали
відношення до справи (див. пункт 52 вище) (див., mutatis mutandis,
«Сергій Шевченко проти України», № 32478/02, п. 70, від 4 квітня
2006 року). Органи прокуратури не доклали жодних зусиль для того, щоб повторно допитати цих осіб або перевірити достовірність
їхніх показань яким-небудь іншим чином. Це видається особливо
вражаючим, якщо зважити на той факт, що ці показання виявилися схожими одне на одного, хоча давали їх вісім різних осіб.
122. Нарешті, Суд зазначає, що протягом усього розслідування
заявникам здебільшого не надавали можливості брати участь у провадженні. Оскільки заявники не мали офіційного статусу в провадженні, їхніх позбавляли доступу до матеріалів справи і ніколи не
інформували та не брали до уваги їх пропозиції щодо доказів чи
свідків. Неодноразово заявників не повідомляли про перебіг розслідування, і, коли його було припинено 21 лютого 2005 року, їх не
поінформували про цей факт. Більш того, їх ввели в оману, коли листом від 11 квітня 2005 року прокуратура м. Києва повідомила їм про
те, що розслідування ще не завершено. І лише в серпні 2005 року вони дізналися про те, що прийнято рішення про відмову в порушенні кримінальної справи. До того ж не було взаємодії й між самими
національними органами. Так, постанову від 21 лютого 2005 року
було скасовано вищестоящим прокурором, хоча на той момент постанову вже було скасовано судом (див. пункти 61–62 вище). Отже,
розслідування не задовольняло вимоги достатньої відкритості провадження та його результатів для громадського контролю і також не
забезпечувало захисту інтересів близьких родичів померлої.
123. Зважаючи на ці обставини, Суд дійшов висновку, що у зв’яз
ку з непроведенням ефективного й незалежного розслідування
обставин смерті Ольги Біляк мало місце порушення державою свого обов’язку за статтею 2 Конвенції. Отже, попереднє заперечення
Уряду має бути відхилено (див. пункт 99 вище).
3. Стаття 13 Конвенції

124. Уряд доводив, що вчинений заявниками цивільний позов
є засобом юридичного захисту, яким вони ефективно скористалися. Уряд також посилався на те, що вони мають можливість вимагати відшкодування шкоди в цивільному суді.
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125. Заявники стверджували, що розслідування обставин
смерті їхньої матері і дочки, яке обмежувалося рамками перевірки до порушення кримінальної справи, було недостатнім. Вони
також вважали, що розслідування не було незалежним і проводилося з неправомірними затримками. Нарешті, заявники доводили, що недопущення їх до участі у провадженні суперечило вимозі
відкритості для контролю.
126. Беручи до уваги наведений вище висновок за статтею 2
Конвенції про те, що органи влади не провели ефективного розслідування скарг обставин смерті Ольги Біляк (див. пункт 123
вище), Суд не вважає за необхідне розглядати це питання також
у контексті статті 13 Конвенції.
III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
127. Заявники скаржилися, що в СІЗО Ольгу Біляк тримали
в незадовільних умовах. Вони посилалися на статтю 3 Конвенції,
яка проголошує:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».
А. Щодо Прийнятності

128. Суд вважає, що скарга заявників на незадовільні умови тримання Ольги Біляк під вартою не є явно необґрунтованою
в значенні пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що
ця скарга не є неприйнятною за якихось інших підстав. Отже, Суд
оголошує її прийнятною.
В. Щодо суті

129. Заявники стверджували, що умови, в яких Ольгу Біляк
тримали під вартою в СІЗО, зовсім не відповідали встановленим
вимогам.
130. Уряд оспорював ці аргументи заявників.
131. Суд зазначає, що ці скарги заявлено на підставі тих самих
фактів, що вже були розглянуті у світлі статті 2. Зважаючи на свій
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висновок за цією статтею (див. пункт 112 вище), Суд не вважає за
необхідне розглядати ці скарги окремо.
IV. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1
СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ
132. Заявники стверджували, що тримання Ольги Біляк під
вартою з 29 січня 2004 року до 1 лютого 2004 року було незаконним. Вони посилалися на пункт 1 статті 5 Конвенції, у відповідній
частині якого зазначено:
«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; ...»
А. Щодо Прийнятності

133. Уряд доводив, що скарги заявників передчасні, оскільки
їхній цивільний позов досі перебуває на розгляді в національних
судах.
134. Заявники стверджували про відсутність ефективних засобів юридичного захисту стосовно цієї скарги.
135. Суд нагадує, що хоча близькі родичі осіб, померлих за обставин, з огляду на які порушуються питання за статтею 2 Конвенції, можуть звертатися як потерпілі в такій справі до Суду за
захистом своїх прав (див. пункт 94 вище), у своїй практиці Суд
встановив, що права, які гарантує стаття 5 Конвенції, належать до
категорії прав, які не можуть переходити до інших осіб (див. ухвалу у справі «Бік та інші проти Туреччини», № 55955/00, від 2 лютого 2006 року). Утім, у кількох справах, які стосувалися зникнення
незаконно взятих під варту близьких родичів заявників, Суд, ви
знавши, що заявники можуть також висувати скарги стосовно та67
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кого взяття під варту, виявив порушення статті 5 Конвенції (див.
«Чакічі проти Туреччини» [ВП], № 23657/94, п. 107, ЄСПЛ 1999-IV).
Повертаючись до фактів справи, що розглядається, Суд, — не формулюючи наперед висновок щодо суті скарги заявників — зазначає, що Ольгу Біляк повинні були звільнити з-під варти 29 січня
2004 року з огляду на стан її здоров’я, але рішення про її звільнення не було виконано негайно, як цього вимагає закон, і 1 лютого 2004 року вона померла. Отже, скарга заявників на незаконне
тримання Ольги Біляк під вартою з 29 січня 2004 року до 1 лютого
2004 року безпосередньо пов’язана з їхньою скаргою, поданою на
підставі статті 2 Конвенції, і вони мають право заявляти про порушення статті 5 Конвенції.
136. Суд також бере до уваги те, що в цивільному позові заявників до СІЗО вони справді послалися на те, що їхня дочка
й матір померла в цій установі, зокрема, через те, що адміністрація СІЗО не звільнила негайно її з-під варти після винесення відповідного рішення. Однак головним питанням у позові заявників
до національних судів є вимога відшкодування шкоди у зв’язку
з ненаданням Ользі Біляк належної медичної допомоги під час
тримання її під вартою. Крім того, заявники подали позов саме
до адміністрації СІЗО, однак документи, подані сторонами, прямо не свідчать про те, що лише адміністрація СІЗО несе відповідальність за незабезпечення негайного звільнення Ольги Біляк
з-під варти. Зокрема, дату, коли постанова від 29 січня 2004 року
надійшла до СІЗО, не було остаточно встановлено. До того ж Суд
навіть має сумніви щодо дати, коли було винесено цю постанову, оскільки днем пізніше начальник райвідділу міліції просив
адміністрацію СІЗО доставити Ольгу Біляк до райвідділу 2 лютого 2004 року, хоча вона повинна вже була бути звільнена з-під
варти до цієї дати (див. пункти 45 і 70 вище). Суд також зазначає,
що провадження у зазначеній цивільній справі триває вже чотири роки і чотири місяці в двох судових інстанціях і, як видається, розгляд цієї справи ще й досі триває в суді першої інстанції.
Беручи до уваги ці обставини, Суд вважає, що зазначений засіб
юридичного захисту не можна вважати ефективним у значенні
пункту 1 статті 35 Конвенції.
137. Отже, Суд відхиляє це заперечення. Суд також вважає,
що ця скарга не є явно необґрунтованою в значенні пункту 3
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статті 35 Конвенції. Так само вона не є неприйнятною за якихось
інших підстав.
В. Щодо суті

138. Заявники стверджували, що рішення від 29 січня 2004 року
про звільнення Ольги Біляк з-під варти не виконувалося протягом
трьох днів. Таку затримку не можна було виправдати необхідністю
виконання певних адміністративних формальностей, і тому тримання її під вартою було незаконним у значенні пункту 1 статті 5
Конвенції.
139. Уряд повторював, що через відсутність остаточного рішення в цивільній справі заявників Уряд не може подати свої міркування стосовно того, було чи ні порушення права на свободу.
140. Суд повторює, що слово «законний» та словосполучення
«відповідно до процедури, встановленої законом», які містяться
в пункті 1 статті 5, по суті, відсилають до національного законодавства і встановлюють обов’язок забезпечувати дотримання матеріально-правових та процесуальних норм такого законодавства.
Однак «законність» тримання під вартою з точки зору національного закону не завжди є вирішальним чинником. На додаток до
цього, Суд має переконатися, що тримання під вартою протягом
періоду, який розглядається, відповідало меті пункту 1 статті 5
Конвенції, який не дозволяє безпідставно позбавляти особу волі
(«Єчюс проти Литви», № 34578/97, п. 56, ЄСПЛ 2000-IX).
141. Суд зауважує, що стаття 1651 Кримінально-процесуального кодексу передбачає, що особу, яка утримується під вартою,
має бути негайно повідомлено про те, що винесено рішення
про її звільнення з-під варти. Стаття 20 Закону «Про попереднє
ув’язнення» передбачає, що адміністрація місця попереднього
ув’язнення зобов’язана негайно звільнити ув’язненого після отримання нею відповідного рішення. Не заперечується той факт,
що жодне із згаданих вище положень не було виконано в цій
справі.
142. Тому Суд дійшов висновку, що тримання Ольги Біляк під
вартою з 29 січня до 1 лютого 2004 року не було законним у значенні підпункту «с» пункту 1 статті 5.
143. Отже, було порушено пункт 1 статті 5 Конвенції.
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V. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
144. 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

145. Заявники вимагали 2600 гривень компенсації матеріальної шкоди — їхніх витрат на ліки, які вони передавали Ользі Біляк
під час перебування її під вартою, та витрати на її поховання. Заявники також вимагали 300 000 гривень  як компенсацію моральної шкоди.
146. Стосовно заявленої суми компенсації матеріальної шкоди Уряд вказував на те, що заявники подали документи лише на
підтвердження медичних витрат у розмірі 1901 гривні. Погоджуючись із тим, що заявники мали певні витрати у зв’язку з похованням Ольги Біляк, Уряд усе-таки посилався на те, що вони не
подали будь-яких документів, які б підтверджували точну суму
таких витрат.
147. Щодо компенсації моральної шкоди Уряд доводив, що сума, яку вимагали заявники, була необґрунтованою і надмірною.
148. Суд зазначає, що 14 грудня 2006 року заявникам було запропоновано подати свої вимоги щодо справедливої сатисфакції
до 29 січня 2007 року. Але вони не подали цих вимог упродовж
встановленого строку і подали їх пізніше, не надавши яких-небудь пояснень стосовно затримки.
149. За таких обставин Суд, як правило, не призначає компенсації. Однак у цій справі Суд встановив наявність порушення статті 2 Конвенції. Оскільки це право має основоположний характер,
Суд вважає можливим, у винятковому порядку, призначити кожному із заявників по 7000 євро відшкодування моральної шкоди
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(див. «Надросов проти Росії», № 9297/02, пп. 53–54, від 31 липня
2008 року), з врахуванням будь-якого податку в разі стягнення
його з цих сум.
B. Судові витрати

150. Заявники також вимагали 10 000 доларів США як компенсацію за судові та інші витрати. У цьому зв’язку вони подали
два договори, укладені між першим заявником і пані Шевченко:
перший на суму 10 000 гривень про юридичне представництво
в кримінальній справі стосовно Ольги Біляк, і другий — на суму
7000 гривень про юридичне представництво в кримінальному
провадженні за скаргами заявників (див. пункти 46–65).
151. Уряд просив Суд відхилити вимогу заявників про компенсацію судових витрат, зроблених ними в конвенційному провадженні, оскільки заявникам було надано правову допомогу
в Суді. Уряд також доводив, що ця компенсаційна вимога заявників перебільшена і не підтверджена відповідними документами.
152. Суд нагадує, що для включення судових витрат у компенсацію за статтею 41 має бути доведено, що такі витрати справді
мали місце і були неминучими з огляду на необхідність запобігти
ситуації, визнаній порушенням Конвенції, чи отримати відшкодування у зв’язку з виявленням такого порушення, і що для цього
розмір цих витрат має бути обґрунтованим (див. «Нільсен і Йонсон
проти Норвегії» [ВП], № 23118/93, п. 62, ЄСПЛ 1999-VIII). Суд вважає,
що в цій справі зазначені вимоги не було повністю виконано. Зокрема, Суд вважає, що вимогу відшкодування витрат, пов’язаних з оплатою послуг юридичного представництва в кримінальній справі
стосовно Ольги Біляк, не може бути задоволено, оскільки провадження в тій справі не пов’язано з порушеннями, які Суд установив
у справі, що розглядається. Однак очевидним є той факт, що заявники вже зробили певні судові витрати, якщо враховувати дії їхніх
адвокатів у кримінальному провадженні в національних органах
після звернення заявників зі скаргами щодо смерті Ольги Біляк.


Приблизно 7005,74 євро.



Приблизно 1496,22 євро.



Приблизно 1047,35 євро.
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153. Беручи до уваги всі відповідні чинники, Суд присуджує
першому заявникові компенсацію у розмірі 1900 євро; але з відрахуванням 850 євро, які вже були отримані ним від Ради Європи
у формі правової допомоги, розмір призначеної йому компенсації
за судові та інші витрати становить 1050 євро з урахуванням будьякого податку в разі стягнення його з цієї суми.
C. Пеня

154. Суд вважає, що відсотки в разі несвоєчасної сплати мають визначатися на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, плюс три відсотки.
На цих підставах Суд одностайно

1. Вирішує одностайно приєднати до розгляду справи по суті
попереднє заперечення Уряду стосовно вичерпання національних засобів юридичного захисту за статтею 2 Конвенції і відхиляє
це заперечення.
2. Оголошує одностайно заяву прийнятною.
3. Постановляє одностайно, що мало місце порушення статті 2 Конвенції у зв’язку з незабезпеченням органами влади захисту права Ольги Біляк на життя.
4. Постановляє одностайно, що мало місце порушення статті 2 Конвенції у зв’язку з непроведенням належного розслідування обставин смерті Ольги Біляк.
5. Постановляє одностайно, що мало місце порушення пункту
1 статті 5 Конвенції.
6. Постановляє одностайно, що немає необхідності розглядати скарги за статтями 3 і 13 Конвенції.
7. Постановляє чотирма голосами проти трьох, що:
a) упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення стане остаточним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, дер
жава-відповідач має виплатити заявникам такі суми:
і) 7000 євро (сім тисяч євро) кожному із заявників — від
шкодування моральної шкоди, з урахуванням будь-якого податку, який може бути стягнуто із зазначених сум;
ii) 1050 євро (одну тисячу п’ятдесят євро) першому заявникові — відшкодування судових витрат, з урахуван72
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ням будь-якого податку, який може бути стягнуто із
зазначеної суми;
b) зазначені вище суми мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день
здійснення платежу;
с) після вищезазначених трьох місяців і до остаточного
розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме
в період несплати, плюс три відсотки.
8. Відхиляє одностайно решту вимог заявників стосовно справедливої сатисфакції і компенсації судових витрат.
Вчинено англійською мовою і повідомлено письмово 18 грудня 2008 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту
Суду.
К. Вестердік
секретар

Р. Марусте
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 «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 виправленням.
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,
74

Похлєбін проти України

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 серп
ня 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 помісти75
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ли в камеру 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,
77

2010

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,
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від 12 жовтня 2006 року, та «Яковенко проти України» (Yakovenko v.
Ukraine), заява № 15825/06, пп. 48–55, від 25 жовтня 2007 року.
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
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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).
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
визнана 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,
81

2010

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. рішення 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 м2
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.
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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 було
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
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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
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 потре84
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бував 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.
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
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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 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.
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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 першу 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 йо87
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го 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 передбачає 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 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.


88

Приблизно 743 євро на час подання вимоги.

Похлєбін проти України

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.
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;
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b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на названі суми нараховуватиметься простий відсоток у розмірі граничної позичкової ставки Європейського 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 «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 виправленням.
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. 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
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ВІЛ-інфекції і туберкульозу, була цілком неадекватною, а загальний стан його ув’язнення був несумісним зі станом його здоров’я.
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 здійсненні 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 відсутністю 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).
94

Логвиненко проти України

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 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
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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 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);
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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 червні 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 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,
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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 (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...
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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, юридичної 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
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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
ВІЛ-інфекцію для визначення рівня CD-4 лімфоцитів має проводитися кожні 1–6 місяців залежно від стадії цієї хвороби.
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
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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.
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.
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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 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
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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, пункти 49–55, від 25 жовтня 2007 року) і «Кац
та інші проти України» (Kats and Others v. Ukraine; № 29971/04, пунк
ти 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,
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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
районному 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 забезпе104
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чення 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
вирішення 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
105

2010

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).
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 послідовні 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
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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 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
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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, 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
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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 лікування 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
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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’яз
нення 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 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.
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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».
А. Щодо прийнятності

80. Уряд посилався на свої аргументи щодо невичерпання національних засобів юридичного захисту, стисло викладені в пунк
ті 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.
111

2010

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
законодавством стосовно скарг заявника на лікування та умови
ув’язнення.
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 по
збавлення 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
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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.
B. Судові витрати

93. Заявник, якому було також надано юридичну допомогу,
вимагав 2000 євро як компенсацію витрат, пов’язаних із представництвом у Суді.
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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, дер
жава-відповідач 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 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
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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

П. Лоренцен
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 «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 виправленням.
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 — п. Н. 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.
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4. 7 вересня 2009 року Голова п’ятої секції вирішив почати
процедуру комунікації з Урядом за скаргами за статтями 2 і 3
Конвенції 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
ВІЛ-позитивним.
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,
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що його здоров’я може погіршитися в місцях тримання під вартою. Імовірно 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
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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.
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: рентгено
скопія 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 (молоч120

Салахов та Іслямова проти України

ницю) 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, 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 центральну 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 СНІД-центрі з метою вирішення питання
необхідності медичного лікування. Лікар також вжив заходів для
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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 погіршення 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 вва122
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жала, 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
СНІД-центру зробили висновок про необхідність проведення додаткового 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
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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.
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
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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, гепатолієнальний 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.

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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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.
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.
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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.
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 ВІЛ-позитивний 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
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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.
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.
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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
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
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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 червня, 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 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 висновок, 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
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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.
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 праців131
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ників 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. Бахчисарайський 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,
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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 жовтня 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 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
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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.

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
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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.

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».
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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 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,
136

Салахов та Іслямова проти України

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 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).
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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.
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
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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 будьяких інших підстав. Таким чином, вони повинні бути визнані як
прийнятні.
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.
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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 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 вико140
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нання 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 СНІДцентрі, 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 послідовної 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).
141

2013

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 по
інформував 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. пара
граф 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, §33 та §106).
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).
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(ii) Дослідження скарги
126. Суд наголошує, що ст. 3 Конвенції покладає обов’язок
на Державу забезпечувати, враховуючи практичні вимоги ув’яз
нення, 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).
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.
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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 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 пер144
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шого 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.
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.
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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.
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
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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).
155. У цій справі немає вказівки на те, що перший заявник коли-небудь 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. Зага147
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лом, 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 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 серп
ні 2008 року, так як він почував себе добре, коли залишався на
волі і не вимагав ніякого спеціального медичного лікування на
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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 ВІЛпозитивним, 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).
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 спеціаль149
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не 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.
170. В той же час, Суд зазначає, що 5 червня 2008 року лікарі
центральної 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
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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 черв
ня 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).
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).
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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 суспіль
ства, 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 врятувати 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
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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

a) 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 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
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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 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
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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 будь-яких інших підстав. Тому вона повинна бути визнана
як прийнятна.
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 двад155
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цяти 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 від 15 листопада
2011 року, де відповідна скарга стосувалася страждання родичів
постраждалої дитини).
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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. параграфи 33, 69 і 74 вище).
Суд також не втрачає з уваги безплідні зусилля другого заявника
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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».
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209. Правило 39 Регламенту Суду передбачає:
«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.
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215. У справі Paladi v. Moldova [GC], № 39806/05, 10 березня
2009 року) Суд постановив:
«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
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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.
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 дер
жавою-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).
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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 червня 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).
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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.
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. 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,
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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 євро компенсації
моральної шкоди за порушення ст. 3 Конвенції щодо неї самої.
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 постановляючи на справедливій основі, Суд вважає за доцільне
визнати цю вимогу в повному обсязі. Таким чином, він виносить
такі присудження з даного розділу: 50 000 євро 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 євро моральної шкоди, заподіяної самому другому заявнику, повинні бути виплачені їй у її особистій якості.
В. Судові витрати

1. Судові витрати

233. Другий заявник також вимагала 10 000 українських гривень за судові витрати (що дорівнювало 900 євро 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.
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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’я
зана своїми договірними зобов’язаннями і виконала їх по відношенню до пана Лісового, який представляв її сина і її саму в судових розглядах перед Судом.
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.
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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.
7. Постановляє, що мало місце порушення ст. 3 Конвенції щодо психічного страждання другого заявника.
8. Постановляє, що Держава не змогла виконати свої зобо
в’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 став166
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кою, що дорівнює граничній позичковій ставці Європей
ського 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

М. Віллігер
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 виправленням.
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 шахрай
стві 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.
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Він зізнався, що зустрічався з паном Б., але заперечував свою причетність до пограбування.
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, Шевченків
ський 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.
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24. 6 березня 2012 року суд визнав заявника винним і засудив
його до шести років позбавлення волі.
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.
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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
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:
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— 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);
— 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
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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 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 лікарівспеціалістів 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.
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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 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 серп
ня 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.
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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.
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.
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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 рентгено
графію, 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.

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.
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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).
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 по179
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зитивні 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
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 [...]
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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
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.
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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
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 ».
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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 квітня 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 травня 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
липня 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
будь-яких документальних або інших доказів на її підтримку.
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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.
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, № 32362/02, §45, 20 May 2010, і Gavula v. Ukraine, № 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.
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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 лютого 2013).
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 перебуван185
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ня 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.
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
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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, близько 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 прирів187
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нюються 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 рекомендовано. 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 будьякому 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.
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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 жовтня 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 жовтня
2006), своєчасні і правильні діагноз і лікування (див. Hummatov,
згадане вище, §115, і Melnik v. Ukraine, № 72286/01, §§104–106, 28 березня 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 липня 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 листопада 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 жовтня 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 грудня 2008).
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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 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 травня 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 жовтня 2007; Pokhlebin v. Ukraine,
№ 35581/06, §§63–68, 20 травня 2010; і Kondratyev v. Ukraine,
№ 5203/09, §72, 15 грудня 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
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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 по
слуг, наданих заявнику в конкретному випадку (див. Pakhomov v.
Russia, № 44917/08, §65, 30 вересня 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 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 квітня 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
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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 січня 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 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:
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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».

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
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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 січня 2012) та Ustyantsev v. Ukraine (№ 3299/05, §82, 12 січня 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 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 ком194
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петентним 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 липня 1997, §25, Reports 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
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статті 5 Конвенції (див. Fedotov v. Russia, № 5140/02, §78, 25 жовтня
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.
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
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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’яз
ку з ненаданням заявнику належної медичної допомоги в Київ
ському 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
К. Вестердік
секретар

М. Віллігер
голова
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EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «Сергій Антонов проти України»
(Заява № 40512/13)
Рішення
Страсбург
22 жовтня 2015 року
ОСТАТОЧНЕ
22 січня 2016 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пунк
ту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним виправленням.
У справі «Сергій Антонов проти України»,

Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
пані Г. Юдківська,
п. Х. Касадеваль, голова,		
п. В. А. Де Ґаетано,		
п. А. Потоцький,
пані Х. Єдерблом,			
п. А. Пейхал,
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пані С. О’Лірі,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 29 вересня 2015 року, виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа ґрунтується на заяві (№ 40512/13) проти України, поданій 21 червня 2013 року до Суду на підставі ст. 34 Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція)
громадянином України паном Сергієм Васильовичем Антоновим
(далі — заявник).
2. Заявника, якому було надано правову допомогу, представляв
п. Ю. В. Овсієнко — юрист, який практикує у м. Харкові. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений, на останніх
етапах провадження — п. Б. Бабін із Міністерства юстиції України.
3. Заявник твердив, що йому не було надано належної медичної допомоги під час тримання його під вартою та що він не мав
ефективного засобу правового захисту у зв’язку зі своєю скаргою.
Він також твердив, що органи державної влади чинили на нього
тиск у зв’язку з його заявою до Суду.
4. 24 червня 2013 року Суд, розглянувши клопотання заявника
за правилом 39 Регламенту Суду, вирішив надати Уряду вказівку
щодо необхідності забезпечення доступу заявника до відповідного спеціалізованого лікування, якого він потребував, та фактичного надання такого лікування, включно з переведенням його за
необхідності до спеціалізованої медичної установи. Того ж дня
про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКТИ
I. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився у 1975 році. Згідно з останньою наявною
інформацією у вересні 2013 року заявник прибув до Бучанської
виправної колонії № 85 для відбування покарання. Про своє теперішнє місце перебування він Суд не повідомив.
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6. Упродовж кількох років заявник страждає на низку захворювань. Зокрема, в липні 2009 року заявника, який, як видається,
відбував покарання в Бучанській виправній колонії № 85, було
госпіталізовано, а згодом переведено до туберкульозної лікарні при Слов’яносербській виправній колонії № 61. З листопада
2009 року заявник перебуває на обліку у Київському міському
центрі профілактики та боротьби зі СНІДом. Як видається, у грудні 2011 року заявник пройшов аналіз крові на клітини CD4, який
показав результат 23 клітини. Докладнішої інформації щодо точного діагнозу або подальших подій у період від 2009 року до вересня 2012 року немає.
7. Згідно з твердженнями заявника 7 вересня 2012 року його
було затримано за підозрою у вчиненні крадіжки. У листі до Суду від 21 червня 2013 року заявник твердив, що на момент його
затримання він мав такі захворювання: IV клінічна стадія вірусу
імунодефіциту людини (далі — ВІЛ-інфекція), залишкові зміни
після перенесеного туберкульозу, орофарингіальний кандидоз
та хронічний гепатит С.
8. Постанову про обрання заявникові запобіжного заходу
у вигляді взяття під варту судом було ухвалено 10 вересня 2012 року. У період від 27 вересня 2012 року до 29 вересня 2013 року заявник перебував у Київському слідчому ізоляторі (далі — СІЗО).
9. Після прибуття до СІЗО заявник пройшов первинний медичний огляд, Уряд надав копію картки первинного медичного огляду,
в якій було зазначено такі дані: зріст 1,77 м; вага 63 кг; кров’яний
тиск 125/80; група крові (нерозбірливий почерк): тілесні ушкодження відсутні; інфекційні захворювання: туберкульоз легень — 2008 р.;
хвороба Боткіна — «–» та венеричні хвороби — «–». Було зазначено,
що заявник скарг на здоров’я «не має». Під час огляду заявник також
повідомив, що перебуває на обліку в Київському міському центрі
профілактики та боротьби зі СНІДом.
10. Згідно з твердженнями заявника внаслідок погіршення
стану його здоров’я у листопаді 2012 року він пройшов обстеження
у згаданому Центрі. Єдиним документом, наданим на підтвердження цього твердження, є консультативний висновок Центру від
8 листопада 2012 року «за вимогою». У висновку без зазначення
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точної дати обстеження вказувалося, що заявника було обстежено
й у нього діагностовано IV клінічну стадію ВІЛ-інфекції, залишкові зміни після туберкульозу легень, орофарингеальний кандидоз та хронічний вірусний гепатит С. У висновку також наводився
результат аналізу заявника на CD4+ клітини, зробленого 13 грудня 2011 року. Було рекомендовано пожиттєве лікування антиретровірусними препаратами (далі — АРТ). У своїх зауваженнях від
5 липня 2013 року після клопотання заявника за правилом 39 Регламенту Суду (див. п. 4) Уряд зазначив, що 8 листопада 2012 року
заявникові було поставлено зазначені діагнози.
11. 10 грудня 2012 року після «добровільного звернення до
МСЧ СІЗО м. Київ» заявник погодився пройти тест на ВІЛ-інфекцію. Результати цього тесту, зробленого 12 грудня 2012 року, показали наявність у крові заявника антитіл ВІЛ.
12. 9 січня 2013 року заявник пройшов біохімічний аналіз крові
та аналіз на CD4+ клітини (результат аналізу був 3 клітини або
0,5% (частка від загальної кількості лімфоцитів)). У заявника було
діагностовано тяжку імуносупресію та призначено протитуберкульозне лікування.
13. 14 лютого 2013 року заявника було поміщено до інфекційного ізолятора медичної частини СІЗО. Було зазначено, що стан
здоров’я заявника — «середньої тяжкості». Він пройшов рентгенографію та інші обстеження, й у нього було діагностовано рецидив туберкульозу, позалегеневий туберкульоз, IV клінічну стадію
ВІЛ-інфекції, хронічний гепатит змішаного ґенезу (токсичний
+ вірусний С) та інші захворювання. Заявникові було призначено курс протитуберкульозного лікування, дезінтоксикаційне та
симптоматичне лікування. Уряд доводив, що заявник отримав
лікування у повному обсязі.
14. Згідно з наявними медичними документами за період від
14 лютого до 12 червня 2013 року вага заявника знизилася з 63 кг
до 58 кг.
15. 19 лютого 2013 року заявника було обстежено в Київському
міському центральному протитуберкульозному диспансері.
16. Згідно з медичною карткою, наданою Урядом, у період
від 21 лютого до 2 липня 2013 року лікарі СІЗО оглядали заявника
в такі дати: 21 і 28 лютого 2013 року; 7, 14, 21 і 28 березня 2013 ро201
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ку; 4, 11, 18 і 29 квітня 2013 року; 6, 8 і 16 травня 2013 року; 4, 19, 21
і 26 червня 2013 року; а також 2 липня 2013 року.
Зазначалося, що в деякі із зазначених дат заявник скаржився
на загальну слабкість, однак стан його здоров’я був стабільним.
Заявник «лікування переносив задовільно» й після того, як було
розпочато курс АРТ (див. п. 18), надавалися неодмінні рекомендації щодо її продовження. У кількох випадках заявникові призначалися додаткові ліки.
17. 26 лютого 2013 року заявникові було призначено курс профілактичного лікування. Було рекомендовано продовжити протитуберкульозне лікування, щоб підготувати заявника до АРТ.
18. У своєму листі від 23 липня 2013 року заявник повідомив,
що АРТ йому було призначено в лютому 2013 року. У своїх подальших зауваженнях заявник зазначав, що АРТ йому було призначено лише 30 березня 2013 року. Точна дата початку проходження
заявником АРТ залишається нез’ясованою.
19. Кілька разів у березні та квітні 2013 року заявник відмовлявся від прийому АРТ-препаратів. Згідно з твердженнями заявника призначені ліки йому не підходили.
20. 26 квітня 2013 року заявникові було призначено АРТ «за
схемою TDF/FTC (Тенофовір/Емтрицитабін +ztv)».
21. 16 травня 2013 року заявник консультувався з лікарем-інфекціоністом з Київської міської клінічної лікарні № 5, і йому було призначено дієту та прийом певних ліків. Було зазначено, що
заявник знову припинив прийом АРТ.
22. 14 червня 2013 року адміністрація СІЗО у відповідь на запит органів внутрішніх справ відповіла, що стан здоров’я заявника розцінюється як «середнього ступеню тяжкості з тенденцією до погіршення, що може призвести до летального кінця».
Адміністрація СІЗО підтвердила, що, окрім зазначених захворювань, заявник страждає на запалення лімфатичних вузлів, дерматит, дисбактеріоз кишківника та інші захворювання. Заявник
отримує протитуберкульозне, антиретровірусне та симптоматичне лікування. Було зазначено, що заявник потребує тривалого
лікування у спеціалізованому лікувальному закладі. Відповідно
адміністрація просила прискорити розгляд кримінальної справи
та розглянути можливість заміни запобіжного заходу на інший,
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не пов’язаний із триманням під вартою. Документ було підписано
начальником СІЗО та начальником медичної частини СІЗО.
23. Того ж дня кримінальну справу щодо заявника було передано до суду для розгляду по суті.
24. 18 червня 2013 року захисник заявника подав до суду клопотання про звільнення заявника з-під варти.
25. У період від 26 червня до 5 липня 2013 року заявник пройшов низку аналізів і досліджень (аналіз крові, сечі та рентгенографію). Зокрема, 3 липня 2013 року заявник здав біохімічний аналіз
крові і аналіз на CD4+ клітини. Було встановлено збільшення кількості CD4+ клітин із 3 до 69 (з 0,5% до 4,5%). 5 липня 2013 року було
зроблено аналіз мокротиння заявника за методикою MTB-RIF для
встановлення наявності мікобактерій туберкульозу. Тест показав
негативний результат.
26. У своїй заяві до Суду від 8 липня 2013 року заявник твердив, що страждав на загальну слабкість, болі в кишківнику, сильний головний біль, збільшення кількості та розмірів грибкових
виразок на тілі та обличчі, біль у печінці й у грудній клітці, геморой, діарею, біль у лімфатичних вузлах, сильну задишку. Він
також відчував сильний біль у лівій нозі, втратив близько 20 кг
ваги та не міг спати, а кількість клітин CD4+ у нього збільшилася.
Гепатит С, виразки та ліва нога взагалі ніколи не лікувалися.
27. 11 липня 2013 року адміністрація СІЗО повідомила захисника заявника, що він перебуває у медичній частині СІЗО. Заявник отримував протитуберкульозне, антиретровірусне та симптоматичне
лікування, пройшов рентгенографію, здав різні аналізи (загальний
та біохімічний аналізи крові, аналіз крові на вміст цукру, аналіз
кількості клітин CD4+, аналізи сечі та мокротиння), а також його
оглянули лікар-інфекціоніст і фтизіатр. Було зазначено, що стан
здоров’я заявника стабільний та що спостерігається позитивна динаміка. Госпіталізації він не потребував, але йому був необхідний
нагляд лікаря-інфекціоніста та фтизіатра.
28. У ту ж дату Кагарлицький районний суд Київської області
продовжив тримання заявника під вартою на два місяці. Клопотання
захисника заявника про звільнення заявника з-під варти за станом
здоров’я було залишене судом без задоволення як не підтверджене
відповідними документами. Суд також залишив без задоволення
клопотання захисника заявника про медичне обстеження заявника.
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29. Заявник твердив, що 13 липня 2013 року йому було викликано швидку медичну допомогу. Того разу йому дали болезаспокійливі засоби.
30. У листі до Суду від 23 липня 2013 року заявник твердив,
що в період від 14 червня до 23 липня 2013 року у його лікуванні
жодних змін не відбулося. Згідно з його твердженнями поточне
лікування не покращувало стану його здоров’я.
31. 5 та 14 серпня 2013 року заявника було оглянуто фтизіатром, який дійшов висновку, що стан заявника є стабільним.
32. 29 вересня 2013 року заявника було переведено до Бучанської виправної колонії № 85 для відбування покарання (сторони не
надали Суду деталей щодо вироку заявникові). Його було забезпечено ліками для двохмісячного курсу АРТ. Після прибуття до колонії заявника оглянув лікар, який діагностував у нього IV клінічну стадію ВІЛ-інфекції, гепатит у стадії ремісії та залишкові зміни
після перенесеного туберкульозу (категорія 5.1).
33. 10 жовтня 2013 року заявник поскаржився на гарячку, кашель і біль у животі. У нього було діагностовано ускладнення гепатиту, гастродуоденіт і бронхіт, і його було переведено до медичної частини.
В. Стверджуваний тиск на заявника

34. Згідно з твердженнями заявника 25 червня та 3 липня
2013 року він зазнав психологічного тиску з боку адміністрації
СІЗО та медичних працівників установи, які кричали на заявника, ображали його та вимагали від нього підписати заяву, в якій
зазначалося, що він добровільно відмовляється від АРТ та що він
не має жодних скарг. У матеріалах справи наявна копія написаного від руки пояснення, датованого 3 липня 2013 року й підписаного заявником. У поясненні зазначається таке:
«Незалежно від того, що стан мого здоров’я погіршується, працівники медичного закладу СІЗО № 13 роблять усе можливе й до них
я претензій не маю».

35. 4 липня 2013 року заявник зустрівся із захисником. У ту
ж дату заявник подав до прокуратури скаргу про стверджуваний
тиск, що чинився на нього. Він твердив, що лікарі СІЗО та незнайомий працівник міліції змусили його підписати документ про те,
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що він «відмовлявся вживати АРТ» та що він не має претензій.
Згідно з твердженнями заявника йому погрожували побиттям,
випискою з медичної частини та поміщенням до ізолятора, а також що через нього постраждають інші ув’язнені особи. Заявник
зазначив, що підписав документ, у якому вказувалося, що він не
має жодних скарг щодо лікарів СІЗО.
36. Листом від 8 липня 2013 року прокуратура Шевченківського району м. Києва направила скаргу захисника заявника до Управління Державної пенітенціарної служби у м. Києві та Київській області «для розгляду».
37. У невстановлену дату посадова особа Державної пенітенціарної служби України повідомила Управління Державної пенітенціарної служби України у м. Києві та Київській області про те,
що «порушень чинного законодавства в діях співробітників [медичної частини або керівництва] Київського слідчого ізолятору
не встановлено». 5 серпня 2013 року цю інформацію було надіслано заступнику прокурора та заявникові.
38. 14 жовтня 2013 року начальник медичної частини СІЗО повідомив начальника СІЗО про відсутність будь-яких випадків вчинення тиску на заявника впродовж його перебування в медичній частині.
39. Того ж дня сусіди заявника по камері Б. і Ф. дали на ім’я
начальника СІЗО покази про те, що жодних випадків здійснення
тиску на заявника не було й він завжди отримував медичну допомогу, коли просив про неї.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
A. Закон України від 12 грудня 1991 року № 1972-ХІІ
«Про протидію поширенню хвороб,
зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ),
та правовий і соціальний захист людей,
які живуть з ВІЛ» (Закон про протидію
ВІЛ і соціальний захист ВІЛ-інфікованих)

40. Цей закон визначає порядок правового регулювання діяльності у сфері профілактики, лікування, догляду і підтримки та
відповідні заходи щодо правового і соціального захисту людей,
які живуть із ВІЛ. Відповідно до ст. 6 Закону, тестування осіб віком
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від 14 років і старших відбувається добровільно за наявності усвідомленої інформованої згоди особи, отриманої після надання їй
попередньої консультації щодо особливостей тестування, його результатів і можливих наслідків. Тестування відбувається з дотриманням умов щодо конфіденційності персональних даних, у тому
числі даних про стан здоров’я особи.
B. Порядок медико-санітарного забезпечення осіб,
які утримуються в слідчих ізоляторах
та установах виконання покарань
Державного департаменту України
з питань виконання покарань,
затверджений наказом Державного департаменту України
з питань виконання покарань
та Міністерства охорони здоров’я України
від 18 січня 2000 року № 3/6

41. Порядок передбачає, що надання медичної допомоги ВІЛ-інфікованим має здійснюватися на загальних засадах (п. 4.3.4). У Порядку також містяться рекомендації, в яких зазначається, що доступне, інформативне та доброзичливе консультування має бути забезпечене й до тестування на ВІЛ, й після нього (додаток 28 до п. 4.3.4).
42. Згідно з пунктом 6.1.3 Порядку всі особи, які прибули до
слідчого ізолятора, проходять первинний медичний огляд. Дані огляду заносяться до Журналу медичних оглядів у СІЗО. Під час огляду лікар повинен проінформувати ув’язнену особу про можливість
тестування на ВІЛ. Протягом трьох діб від часу прибуття ув’язнених
осіб у СІЗО вони мають пройти лікарський огляд (п. 6.1.5).
C. Інструкція з організації медичної допомоги хворим
на ВІЛ-інфекцію/СНІД, затверджена наказом
Міністерства охорони здоров’я України
«Про вдосконалення організації медичної допомоги хворим
на ВІЛ-інфекцію/СНІД» № 120 від 25 травня 2000 р.

43. Згідно з п. 14 Інструкції залежно від стадії захворювання, ВІЛ-позитивні особи мають проходити тестування на клітини CD4+ від одного разу щомісяця до одного разу що шість
місяців.
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D. Інструкція про організацію антиретровірусної терапії
хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД осіб, які тримаються
в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах,
затверджена наказом Державного департаменту України
з питань виконання покарань, Моз України
від 15 листопада 2005 року № 186/607
(чинна до 10 грудня 2013 року)

44. Згідно з пп. 2.1 і 2.3 Інструкції медична допомога хворим
на ВІЛ-інфекцію/СНІД включає обов’язковий диспансерний нагляд, лікування опортуністичних захворювань і забезпечення
доступу до антиретровірусної терапії. Лікування ВІЛ-інфікованих осіб із III–IV клінічними стадіями має здійснюватися в багатопрофільних лікарнях кримінально-виконавчої служби, а осіб із
активними формами туберкульозу — у туберкульозних лікарнях.
45. Антиретровірусну терапію призначають лікарі-інфекціоністи закладів охорони здоров’я кримінально-виконавчої служби, які
пройшли навчання з питань проведення АРТ, або фахівці обласних
(міських) центрів профілактики та боротьби зі СНІДом. Моніторинг
АРТ у слідчих ізоляторах здійснюють фахівці обласних (міських) центрів профілактики та боротьби зі СНІДом (пп. 3.1 і 3.2.1 Інструкції).
46. Лабораторний моніторинг ВІЛ-інфекції й АРТ включає серологічне обстеження на ВІЛ-інфекцію, загальний аналіз крові (гемоглобін,
еритроцити, тромбоцити, загальна кількість лейкоцитів і лейкоцитарна формула), біохімічний аналіз крові та визначення рівня СД-4
методом проточної цитофлюорометрії (по можливості) (п. 3.2.2).
Е. Порядок взаємодії закладів охорони здоров’я,
територіальних органів внутрішніх справ,
установ виконання покарань і слідчих ізоляторів
у частині забезпечення наступності диспансерного спостереження
за ВІЛ-позитивними особами,
здійснення клініко-лабораторного моніторингу
за перебігом хвороби та проведення антиретровірусної терапії,
затверджений наказом Моз України, Мвс України,
Міністерства юстиції України від 05 вересня 2012 року
№ 692/775/1311/5 (чинний з 12 жовтня 2012 року)

47. Згідно із зазначеним документом (пп. 3.6–3.8 і 3.10) адмі
ністрація слідчого ізолятора подає до Центрів СНІДу інформацію
207

2015

про осіб, узятих під варту, у яких виявлено ВІЛ-інфекцію. Крім того,
вона запитує Центри СНІДу про результати лікування ВІЛ-інфікованих в лікарнях. Вона також забезпечує організацію диспансерного нагляду та надання медичної допомоги узятим під варту, хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД, згідно з відповідними документами
Міністерства охорони здоров’я.
III. ВІДПОВІДНІ НАЦІОНАЛЬНІ ТА МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ
А. Охорона здоров’я ув’язнених/Інфекційні захворювання

1. Рекомендація Rec(2006)2 Комітету міністрів державам-членам
щодо Європейських пенітенціарних правил
(ухвалена Комітетом міністрів 11 січня 2006 року
на 952-му засіданні заступників Міністрів)

48. Відповідні положення Європейських пенітенціарних правил передбачають таке:
«Охорона здоров’я
39. Адміністрація пенітенціарних установ забезпечує охорону здо
ров’я всіх ув’язнених, які перебувають у цих установах.

Організація медичного обслуговування в пенітенціарних установах
40.1. Медичні послуги в пенітенціарних установах організовуються
у тісній співпраці з органами охорони здоров’я місцевого чи загальнодержавного рівня.
40.2. Політика охорони здоров’я в пенітенціарних установах є неві
д’ємною частиною національної системи охорони здоров’я та повинна бути сумісна з нею.
40.3. Ув’язнені повинні мати доступ до медичних послуг, які існують
у країні, без дискримінації за ознакою їхнього правового становища.
40.4. Медичні послуги в пенітенціарних установах спрямовані на виявлення та лікування фізичних та психічних хвороб або патологій,
на які можуть страждати ув’язнені.
40.5. Для цього ув’язненим надаються всі необхідні медичні, хірургічні та психіатричні послуги, в тому числі наявні в закладах охорони здоров’я.
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Медичний та санітарний персонал
41.1. Кожен пенітенціарний заклад повинен мати не менше одного
лікаря, який має відповідну кваліфікацію лікаря-терапевта.
41.2. Повинні вживатися заходи з метою неодмінного забезпечення
в разі необхідності термінової невідкладної допомоги кваліфікованого лікаря.
41.3. Якщо в пенітенціарних установах немає штатного лікаря-терапевта, ці заклади повинен регулярно відвідувати терапевт, який
працює за сумісництвом.
...

Обов’язки лікаря
42.1. Лікар або кваліфікована медична сестра, підлегла такому лікареві, оглядають кожного ув’язненого одразу при прибутті, за винятком випадків, коли в цьому явно немає необхідності.
42.2. Лікар або кваліфікована медична сестра, підлегла такому лікареві, за вимогою обстежують ув’язненого при звільненні, а також обстежують ув’язнених у всіх необхідних випадках.
42.3. При огляді ув’язненого лікар або підлегла такому лікареві медична сестра особливу увагу приділяють такому:
...
b.діагностиці фізичних або психічних хвороб та вжиттю всіх необхідних заходів для їхнього лікування та для продовження курсу лікування;
c. реєстрації та доведенню до відома відповідних органів влади наявності будь-яких ознак або свідчень можливого жорстокого поводження з ув’язненими;
...
f. ізоляції ув’язнених, щодо яких є підозра наявності в них інфекційних та інших заразних хвороб, на строк перебігу інфекції та забезпечення їх належного лікування;
g. гарантуванню того, щоб ВІЛ-інфіковані ув’язнені не були ізольовані винятково з цієї причини;
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...
j. досягненню домовленостей із закладами охорони здоров’я щодо
продовження будь-якого необхідного соматичного або психіатричного лікування після звільнення, якщо ув’язнені дають згоду на такі
домовленості.
43.1. Лікар піклується про фізичне та психічне здоров’я ув’язнених та
обстежує, в умовах та з частотою, які відповідають стандартам охорони здоров’я в суспільстві, всіх хворих ув’язнених, усіх ув’язнених,
які скаржаться на хворобу або травму, і будь-якого ув’язненого, якому приділяється особлива увага.
...
44. Лікар або інший компетентний орган влади регулярно здійснює
нагляд, за необхідності збирає інформацію в інший спосіб та консультує начальника установи про:
a. кількість, якість, приготування та видачу продуктів харчування та
води;
b.санітарно-гігієнічний стан установи та ув’язнених;
c. стан каналізації, опалення, освітлення та вентиляції в установі; та
d.придатності та чистоти одягу й постілі ув’язнених.
45.1. Начальник пенітенціарної установи розглядає доповіді та висновки, надані лікарем або іншим уповноваженим органом відповідно до правил 43 та 44 і, в разі згоди з наданими рекомендаціями,
вживає негайних заходів на їх виконання.
45.2. Якщо виконання рекомендацій лікаря не входять до сфери повноважень начальника, або якщо начальник не згодний з ними, то він
негайно направляє висновок лікаря та свій особистий рапорт до вищого органу.

Медичний догляд
46.1. Якщо в пенітенціарній установі неможливо надати спеціалізоване лікування хворим ув’язненим, які його потребують, такі хворі переводяться до спеціалізованої установи або закладу охорони здоров’я.
46.2. Якщо пенітенціарна установа має власну лікарню, вона повинна бути належно укомплектована персоналом та обладнанням для
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належного догляду та лікування ув’язнених, яких направляють до
цієї лікарні».

2. Європейський комітет з питань запобігання катуванням
чи нелюдському або такому, що принижує гідність,
поводженню чи покаранню (КЗК), 11 Загальна доповідь, 2000 р.

49. У відповідній частині доповіді зазначено таке:
«Поширення інфекційних хвороб та, зокрема, туберкульозу, гепатиту і ВІЛ/СНІДу стало головною проблемою у сфері охорони здоров’я
у низці європейських країн. Хоча ці хвороби впливають на населення загалом, у певних пенітенціарних системах вони перетворилися
на критичну проблему. У зв’язку з цим КЗК неодноразово був змушений висловити серйозне занепокоєння з приводу неадекватності заходів, що вживаються для подолання цієї проблеми. Крім того, побутові умови, в яких тримаються ув’язнені, часто виявляються такими,
що лише сприяють поширенню цих хвороб.
КЗК розуміє, що за часів економічних труднощів, які наразі притаманні багатьом із тих країн, які КЗК відвідує, доводиться від чогось
відмовлятися, в тому числі в пенітенціарних установах. Проте, попри
труднощі, які в будь-який час можуть виникнути, позбавлення особи
свободи завжди втілює в собі обов’язок дбати про неї, що передбачає
ефективні заходи з профілактики, скринінгу та лікування захворювань. Виконання органами влади цього обов’язку стає ще важливішим, коли йдеться про лікування хвороб, що загрожують життю.
Використання сучасних методів скринінгу, регулярне забезпечення
ліками та пов’язаними матеріалами, наявність персоналу, що забезпечує прийом ув’язненими призначених ліків у правильних дозах
і через правильні проміжки часу, а також забезпечення в необхідних
випадках відповідних спеціальних дієт є ключовими елементами
ефективної стратегії боротьби із зазначеними захворюваннями та
забезпечить належний догляд за ув’язненими. Подібно ж побутові
умови тримання ув’язнених, які хворіють на інфекційні захворювання, мають сприяти покращенню стану їхнього здоров’я; на додаток
до природного освітлення та належної вентиляції наявною повинна
бути задовільна гігієна та відсутність переповненості.
Також ув’язнені, про яких ідеться, не повинні бути відокремлені від
решти ув’язнених, якщо це суворо не вимагається на підставі медич-
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них або інших міркувань. У зв’язку з цим КЗК бажає наголосити, зокрема, що немає жодних медичних виправдань для відокремлення
ув’язнених виключно на підставі того, що вони є ВІЛ-інфікованими.
Для того, щоб розвіяти помилкові уявлення з цих питань, національним органам влади належить забезпечити всебічну освітню програму з питань інфекційних захворювань і для ув’язнених, і для медичного персоналу. Така програма має висвітлювати способи передачі
та засоби захисту, а також застосування належних заходів із запобігання. Так, особливу увагу має бути приділено ризикам інфікування
ВІЛ або гепатитом В чи С через статеві контакти/внутрішньовенне
введення наркотиків, та пояснено роль рідин організму як носіїв
ВІЛ-інфекції та гепатиту.
Також має бути наголошено на тому, що перед тестуванням мають
надаватися відповідна інформація та консультації, а в разі позитивного результату — і після проведення тестування. Також аксіомою
є те, що інформація, яка стосується пацієнта, має бути захищена
лікарською таємницею. Принциповим питанням є те, що будь-які
втручання у цій сфері мають ґрунтуватися на інформованій згоді зазначеної особи.
Окрім того, для того, щоб боротьба із захворюванням була ефективною, всі міністерства та державні органи, які працюють у цій сфері, мають забезпечити якомога кращу координацію своїх зусиль. У зв’язку із
цим КЗК бажає наголосити на тому, що слід гарантувати продовження
лікування після відбуття покарання».
В. ВІЛ/СНІД в Україні/Умови тримання під вартою

1. Гармонізовані звіти України про досягнутий прогрес

50. Із метою моніторингу прогресу, досягнутого на виконання завдань, закріплених у Політичній декларації, ухваленій на
засіданні високого рівня Генеральної Асамблеї ООН щодо ВІЛ/
СНІДу у 2011 році, Україна надала Секретаріату Об’єднаної програми Організації Об’єднаних Націй із ВІЛ/СНІД кілька офіційних
звітів.
51. Гармонізований звіт України про досягнутий прогрес
у здійсненні національних заходів у відповідь на епідемію СНІД
за січень 2010 року — грудень 2011 року містив таку інформацію:
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«Епідемія ВІЛ-інфекції в Україні є однією з найтяжчих серед країн
Східної Європи та Співдружності Незалежних Держав.
...
За період 1987–2011 рр. в Україні офіційно зареєстровано 202 787 випадків ВІЛ-інфекції серед громадян України, в тому числі 46 300 випадків захворювання на СНІД та 24 626 випадків смерті від захворювань, зумовлених СНІД. Масштаби епідемії ВІЛ-інфекції поступово
зростають — з 1999 р. кількість уперше зареєстрованих випадків ВІЛінфекції щороку постійно збільшується. У 2011 р. в країні офіційно
зареєстровано 21 177 нових випадків ВІЛ-інфекції (46,2 на 100 тис.
населення) — це найвищий показник за весь період спостереження
за ВІЛ-інфекцією в Україні з 1987 р.
...
Показник охоплення диспансеризацією ВІЛ-позитивних осіб за період
2009–2011 рр. в Україні має тенденцію до збільшення — 54,5%, 60,6%,
62,7%, відповідно, але його рівень залишається недостатнім, нижчим
від 70%, Отже, третина осіб, виявлених за даними сероепідмоніторингу, не перебуває під диспансерним наглядом у закладах охорони
здоров’я з різних причин (не звернулися за результатами тестування,
не бажають пройти медичне обстеження тощо) та є джерелом збудника інфекції, що призводить до подальшого поширення ВІЛ.
...
Найпоширенішим СНІД-індикаторним захворюванням в Україні, як
і раніше, залишається туберкульоз, який виявлено в 5745 (62,5%) випадках з-поміж 9189 нових випадків СНІД.
Аналіз епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції в Україні свідчить про те,
що ця інфекція кинула виклик системі охорони здоров’я: темпи розвитку епідемії ВІЛ-інфекції/СНІД випереджають темпи розгортання
діяльності щодо її запобігання та лікування, зокрема надання антиретровірусної терапії всім, хто її потребує.
...
Станом на 01.01.2012 р. під диспансерним наглядом у закладах охорони
здоров’я перебувало 120148 громадян України (264,3 на 100 000 населення), в тому числі у закладах Державної пенітенціарної служби України,
з-поміж них 18751 — з діагнозом СНІД (41,2 на 100 000 населення).
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У 2009 р. в Україні вперше в рамках ДЕН вивчали поширеність ВІЛ
серед засуджених. За даними дослідження 2009 р. показник інфікованості ВІЛ становив 15% (д. і. 13% — 17%).
У 2011 р. дослідження поширеності ВІЛ серед засуджених було проведено вдруге у тих самих установах, з використанням методології та розміру вибірки попереднього дослідження. Показник інфікованості ВІЛ за
цей період часу практично не змінився — 13,7% (д. і. 11,8% — 15,6%).».

52. Згідно з Гармонізованим звітом України про досягнутий
прогрес у здійсненні національних заходів у відповідь на епідемію СНІД (звітний період: січень 2012 р. — грудень 2013 р.):
«Наразі Україна посідає серед європейських країн одне з перших
місць за кількістю ВІЛ-інфікованих осіб. Згідно з оцінками на початку 2013 р. у країні мешкало 238 тис. ВІЛ-інфікованих осіб віком від
15 років і старших.
...
...групи, які протягом останніх років стали дедалі уразливішими до
ВІЛ, включають: ..., ув’язнених та засуджених.
Впродовж 2012–2013 рр. було протестовано ... 98 000 осіб, що перебувають в установах Державної пенітенціарної служби України, що забезпечило можливість збільшення доступу до добровільних консультацій і тестування в кілька разів — від 18,2% у 2011 р. до 77,2% у 2013 р.
Досягнення таких результатів стало можливим завдяки співпраці між
неурядовими організаціями й урядовими установами».
2. Лікування хворих на ВІЛ/СНІД та догляд за ними в Україні, звіт
Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), квітень 2013 року, частина загального аналізу
виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих
і хворих на СНІД, проведеного у вересні 2012 року.

53. У витягах зі звіту зазначено про таке:
«Серед ув’язнених поширеність ВІЛ є доволі великою: у 2011 році
у 10% (2463 з 23 779 осіб, що пройшли тестування) було виявлено
ВІЛ-інфекцію Оскільки тестування на ВІЛ у пенітенціарній системі
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ґрунтується на згоді пацієнта, робити аналіз на основі ВІЛ-тестування за ініціативою медичних установ неможливо.
Лікування ВІЛ у пенітенціарних установах фінансується цілком за
кошти грантів Глобального фонду боротьби з ВІЛ/СНІД, а тому не
є стабільним.
...

5.2. Права людини
Україна запровадила цілий комплекс міжнародних інструментів
і стандартів у сфері прав людини з метою сприяння основоположним правам людини та їхнього захисту, включаючи право на охорону здоров’я. Україна ухвалила національні закони, стратегії, програми у сфері охорони здоров’я, включаючи Закон України «Про
протидію поширенню хвороби, зумовленої вірусом імунодефіциту
людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть із
ВІЛ» (2010 р.) і спрямовану на досягнення загальнодоступної медичної допомоги Загальнодержавну програму забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих
і хворих на СНІД на 2009–2013 роки, у багатьох з яких знайшли своє
відображення міжнародні інструменти захисту прав людини. По
при позитивні кроки в напрямку до посилення законодавчих положень щодо рівного доступу до лікування ВІЛ та догляду за хворими
на ВІЛ/СНІД, при їх імплементації переважають серйозні недоліки.
Найпомітніними вони є у зв’язку з відсутністю доступу до ліків АРТ
та супутнього лабораторного спостереження за тими, хто цього потребує, що суперечить основоположному праву людини на охорону
здоров’я, конституційному праву українців на безкоштовну медичну
допомогу (ст. 49 Конституції України 1996 року) та праву на безоплатне забезпечення антиретровірусними препаратами та лікарськими засобами для лікування опортуністичних інфекцій (ст. 15 Закону
України «Про протидію поширенню хвороби, зумовленої вірусом
імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ»). Наслідком обмеженості охоплення належним
тестуванням, консультацій із лікарями та довідкових служб, а також
періодичної нестачі ліків та засобів для АРТ є відсутність гарантованого доступу до АРТ та продовження такого лікування для всіх,
хто його потребує. На додачу, відсутність доступу до тестування CD4
і VL ставить перешкоди на шляху до своєчасної постановки на об-
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лік осіб, яким було діагностовано ВІЛ. Внаслідок цього багато людей
починають АРТ на пізньому етапі захворювання, а отже, позбавлені
оптимальних клінічних переваг АРТ. Тривалий поганий стан запровадження послуг для груп ризику ВІЛ та опортуністичних інфекцій,
зокрема наркозалежних осіб, які не тільки становлять групу найбільшого ризику ВІЛ в Україні, а є й найуразливішими до туберкульозу та
гепатиту В і С, також робить свій внесок у нерівний доступ до послуг
із порятунку тих, хто найбільше цього потребує».

3. Доповідь КЗК Уряду України за підсумками візиту до України
у період 9–21 жовтня 2013 року

54. У відповідних частинах доповіді зазначається таке:
«142. ...Справді, надання медичної допомоги ув’язненим в Україні
залишається проблематичним, здебільшого через нестачу персоналу, засобів і ресурсів. Під час візиту делегація КЗК знову почула в усіх
відвіданих установах численні скарги від ув’язнених, які стосуються
затримки в доступі до лікарів (зокрема, фахівців), відсутності ліків,
а також неналежної якості медичної допомоги.
...
143. Служба охорони здоров’я в Київському СІЗО має складатися
з 42 штатних постів (18 посад службового персоналу та 24 цивільних);
проте 12,5 з тих посад були офіційно вакантними (у тому числі чотири посади службового персоналу та 8,5 для цивільного персоналу).
На практиці завдання з догляду за медико-санітарними потребами
2618 ув’язнених (у тому числі кількох десятків пацієнтів медичної
частини), яких утримувала установа під час візиту делегації, лягла
на плечі 12 лікарів (які, однак, спільно обіймали 8,6 посад з повним
робочим часом) та 11 фельдшерів, робочий час яких дорівнював чотирьом посадам з повним робочим часом. У штаті була також медсестра, спеціаліст з обслуговування рентгенологічного обладнання,
лаборант, фармацевт і два «дезінфектори».
...
144. У підсумку кадрові ресурси медико-санітарної допомоги у відвідуваних пенітенціарних установах, як правило, були недостатніми,
щоб належно задовольняти потреби тієї кількості ув’язнених, що
трималися у відповідних установах. Особливо це стосується кількості фельдшерів і медсестер. Ця ситуація дуже сильно сприяє затримці в доступі до медичної допомоги та численним скаргам від
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ув’язнених стосовно її якості. Крім того, певні вакансії (зокрема вакансії медичних фахівців) додатково обмежували доступ ув’язнених
до певного виду лікування.
...
151. В усіх відвіданих установах делегація відзначила, що медичні
записи та інші медичні документи, як правило, погано велися, відомості вказувалися дуже стисло, були відсутні та/або неузгоджені...
159. І процедури скринінгу туберкульозу (в тому числі систематичне
застосування рентгенографії, яка здійснювалася до або після прийому і повторювалося згодом через регулярні проміжки часу, а також
лабораторні аналізи мокротиння за необхідності), і лікування, як вбачалося, були загалом адекватними, відповідно до протоколів DOTS
і DOTS+. Зокрема, делегація КЗК зазначила поліпшення у Київському
СІЗО, де протитуберкульозні ліки другої лінії були тепер доступні.
...Що стосується побутових умов у туберкульозних відділеннях, таке відділення в Київському СІЗО спричиняє особливе занепокоєння
КЗК: воно було в занедбаному стані, темне й погано вентильоване,
а стіни в деяких камерах були брудними й пошкодженими від цвілі.
Устаткування камер залишало бажати кращого: зношені ліжка, брудна постіль, туалети в камерах лише частково відгороджені від решти
приміщень. Умови в душовій відділення були також поганими...
160. Кожна з відвіданих установ також утримувала низку ВІЛ-інфікованих ув’язнених, які не були ізольовані у зв’язку з їхнім станом
здоров’я. Тести на ВІЛ пропонувалися на конфіденційній і добровільній основі й була доступна антиретровірусна терапія (яка також частково фінансується завдяки пожертвуванням від Глобального фонду).»
С. Матеріали ВООЗ, пов’язані з ВІЛ/СНІД

55. У відповідних положеннях настанов ВООЗ «Перелік клінічних критеріїв ВООЗ для спостереження та переглянутої класифікації клінічних стадій і імунологічної класифікації ВІЛ-захворювань у дорослих і дітей» 2006 року передбачено таке:
«Патогенез ВІЛ-інфекції здебільшого пов’язаний зі зменшенням
кількості Т-лімфоцитів (різновид лімфоцитів), які мають CD4 рецептор (CD4+). Стан імунітету дитини або дорослого, які живуть з ВІЛ-
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інфекцією, може бути оцінено при підрахунку абсолютної кількості
(на кубічний міліметр) або відсоткової частки клітин CD4+, і цей
спосіб вважається стандартним для оцінки і класифікації тяжкості
пов’язаного з ВІЛ імунодефіциту. Поступове зменшення Т-лімфоцитів з CD4+ пов’язується з розвитком ВІЛ-захворювання та підвищенням імовірності виникнення опортуністичних інфекцій та інших
медичних явищ, пов’язаних з ВІЛ, включаючи кахексію та смерть.
...
Звичайна абсолютна кількість клітин CD4 у підлітків та дорослих коливається від 500 до 1500 клітин на кубічний міліметр крові».

56. Інші відповідні матеріали ВООЗ щодо імунологічного
аналізу пацієнтів і АРТ наведено в рішенні у справі «Є. А. проти
Росії» (Е. А. v. Russia) (заява № 44187/04, пп. 31–35, від 23 травня
2013 року).

ПРАВО
І. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
57. У своїй заяві від 8 липня 2013 року заявник скаржився відповідно до ст. 3 Конвенції, що під час відбування покарання він
не отримував належної медичної допомоги. Зокрема після затримання він не отримував АРТ, що, згідно з його твердженнями,
спричинило погіршення стану його здоров’я та виникнення нових
проблем зі здоров’ям, таких як задишка, діарея, оніміння лівої
ноги, сильні головні болі, втрата ваги та слабкість. Систематичного нагляду та діагностування його захворювання, ускладненого
наявністю ВІЛ, туберкульозом легень, позалегеневим туберкульозом і гепатитом С, не було. Згідно з твердженнями заявника його туберкульоз і гепатит С належно не лікувалися, а отже не було
спеціалізованого лікування та постійного спостереження. Зокрема, стандартне протитуберкульозне лікування не дало позитивних результатів. Насамкінець заявник скаржився, що стан його
здоров’я в ув’язненні погіршився; окрім того, він не отримував
спеціальної дієти, а камера давала недостатній доступ до свіжого
повітря та природного освітлення.
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58. Стаття 3 Конвенції, на яку посилався заявник, передбачає
таке: «Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському
чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».
A. Щодо прийнятності

59. Уряд не надав жодних зауважень з приводу прийнятності
цієї скарги.
60. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою
в сенсі підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона
не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути
визнана прийнятною.
B. Щодо суті

1. Аргументи заявника

61. У своїх зауваженнях, наданих 20 грудня 2013 року, заявник твердив, що його скарги охоплюють лише період від вересня
2012 року до серпня 2013 року. Зокрема, він не скаржився на неотримання АРТ після червня 2013 року або на лікування в Бучан
ській виправній колонії № 85.
62. Заявник не погодився з твердженнями Уряду про те, що
йому надавалася належна медична допомога. Зокрема заявник
доводив, що його було поміщено до СІЗО 27 вересня 2012 року, але
наявність у нього різних захворювань було вперше діагностовано
лише 8 листопада 2012 року. Відповідно впродовж більш ніж сорока днів йому не ставилися діагнози та не надавалося лікування.
Аналіз на клітини CD4+ заявник вперше пройшов лише 9 січня
2013 року, а АРТ йому було призначено лише 30 березня 2013 року — приблизно через шість місяців після прибуття заявника до
СІЗО. Заявник також твердив, що ані його гепатит С, ані кандидоз
не лікували попри його скарги на слабкість та болі в печінці.
63. Заявник зазначив, що серйозність його захворювань вимагала постійного та систематичного нагляду за станом його
здоров’я та лікування. Проте, як випливає з медичних документів,
наданих Урядом, у січні 2013 року заявника оглянули лише двічі
(9 і 22 січня 2013 року), у лютому його не оглядали до 14 лютого
2013 року (отже, він перебував без лікарського нагляду впродовж
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двадцяти одного дня). Було зазначено, що 14 лютого 2013 року заявник поскаржився на різке погіршення загального самопочуття
та збільшення лімфатичних вузлів. Після цього, згідно з медичними документами, заявника оглядали 21 і 28 лютого, а також 7,
14, 21 і 28 березня 2013 року. Пізніше заявника оглядали що п’ять,
сім, а іноді — що одинадцять днів. Проте іноді на скарги заявника (такі, як скарга 14 лютого 2013 року про погіршення стану
його здоров’я та збільшення лімфатичних вузлів) належного реагування не було. Заявник твердив, що ці факти підтверджують
те, що медичний персонал СІЗО не здійснював належного нагляду
за станом його здоров’я та не докладав зусиль для моніторингу
ефективності його лікування та його наслідків для здоров’я заявника. До того ж, іноді його скарги навіть не фіксувалися.
64. Заявник погодився з тим, що його туберкульоз у СІЗО лікували. Проте інші його захворювання не лікувалися, а вони були
настільки серйозними, що могли загрожувати його життю.
65. Заявник також вказав на те, що згідно з документом, виданим адміністрацією СІЗО, стан його здоров’я погіршувався. Окрім того, той факт, що стан здоров’я заявника покращився у липні
2013 року після його скарги до Європейського суду з прав людини
(кількість клітин CD4+ збільшилася, а його туберкульоз було «стабілізовано»), є додатковим доказом відсутності належного лікування до липня 2013 року.
66. Заявник також зазначив, що 13 липня 2013 року йому було
викликано карету швидкої медичної допомоги, але йому дали лише болезаспокійливі засоби, щоб зняти симптоми.
67. Заявник також твердив, що після прибуття до Бучанської
виправної колонії у вересні 2013 року його було терміново госпіталізовано, що, за його словами, було підтвердженням того, що
в СІЗО він не отримував належного лікування.
68. Насамкінець заявник доводив, що припинив АРТ внаслідок болісної реакції на це лікування. Проте спроби встановити
причину такої реакції та розглянути можливість призначення іншого курсу лікування здійснено не було.
2. Аргументи Уряду

69. Уряд доводив, що заявник отримував медичну допомогу,
яка була йому необхідна у зв’язку з усіма захворюваннями, впро220
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довж усього періоду позбавлення свободи. У СІЗО заявник щоденно отримував АРТ та одужав від рецидиву туберкульозу. Працівники медичної частини СІЗО систематично його оглядали та належно реагували на всі його скарги. Отже, Уряд твердив, що права
заявника відповідно до ст. 3 Конвенції порушено не було.
3. Оцінка Суду

70. Суд нагадує, що ст. 3 Конвенції є втіленням однієї з основоположних цінностей демократичного суспільства. Конвенція категорично забороняє катування або нелюдське чи таке,
що принижує гідність, поводження або покарання, не зважаючи
на обставини чи поведінку потерпілого (див., напр., рішення у
справі «Лабіта проти Італії» (Labita v. Italy) [ВП], заява № 26772/95,
пп. 119, ЄСПЛ 2000-IV). Жорстоке поводження, проте, має досягти
мінімального рівня жорстокості, щоб підпадати під дію ст. 3 Конвенції. 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 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).
71. Жорстоке поводження, яке досягає такого мінімального
рівня жорстокості, зазвичай включає фактичне завдання тілесних ушкоджень або сильне фізичне або душевне страждання.
Проте навіть за їх відсутності в тому разі, коли поводження принижує або ганьбить особу, демонструючи відсутність поваги до її
людської гідності чи нехтування її людською гідністю, або спричиняє відчуття страху, тривоги, неповноцінності, здатне зламати
моральний/фізичний опір особи, його можна характеризувати як
таке, що принижує людську гідність, і воно також підпадатиме
під заборону ст. 3 Конвенції (див. рішення у справі «Прітті проти Сполученого Королівства» (Pretty v. the United Kingdom), заява
№ 2346/02, п. 52, ЄСПЛ 2002-III, з подальшими посиланнями).
72. Суд неодноразово наголошував, що держава повинна забезпечити тримання особи під вартою в умовах, які відповідають
принципу поваги до її людської гідності, а спосіб і метод позбавлення свободи не завдають їй душевного страждання чи трудно221
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щів, які б перевищували невідворотний рівень страждання, притаманний триманню під вартою, і щоб з урахуванням практичних
вимог ув’язнення належно забезпечувалися охорона здоров’я такої
особи та її добробут (див. рішення у спразі «Кудла проти Польщі»
(Kudla v. Poland) [ВП], заява № 30210/96, пп. 92–94, ЄСПЛ 2000-ХІ).
Отже, відсутність належної медичної допомоги може становити
поводження, що суперечить ст. 3 Конвенції (див., серед інших джерел, рішення у справах «Хумматов проти Азербайджану» (Hummatov
v. Azerbaijan) заяви №№ 9852/03 і 13413/04, від 29 листопада 2007
року; «Ухань проти України» (Ukhan v. Ukraine), заява № 30628/02, від
18 грудня 2008 року, і «Петухов проти України» (Petukhov v. Ukraine),
заява № 43374/02, від 21 жовтня 2010 року).
73. Суд вважає, що «належність» медичної допомоги залишається найважчим елементом для визначення. Оцінюючи його,
Суд уже встановлював, що сам факт огляду ув’язненого лікарем
та призначення йому певного виду лікування автоматично не може призвести до висновку, що медична допомога була належною
(див. згадане рішення у справі «Хумматов проти Азербайджану»
(Hummatov v. Azerbaijan), п. 116). Органи влади повинні також забезпечити докладне документування стану здоров’я ув’язненої
особи та його або її лікування протягом ув’язнення (див. рішення
у справі «Худобін проти Росії» (Khudobin v. Russia), заява № 59696/00,
п. 83, ЄСПЛ 2006-ХІІ (витяги)), оперативність і точність діагнозу та
лікування (див. рішення у справі «Мельник проти України» (Melnik
v. Ukraine), заява № 72286/01, пп. 104–106, від 28 березня 2006 року, та згадане рішення у справі «Хумматов проти Азербайджану»
(Hummatov v. Azerbaijan), п. 115), а за умови, коли цього вимагає
медичний стан, — регулярність і систематичність нагляду та наявність плану терапевтичних заходів з метою лікування хвороб
ув’язненого або запобігання їхньому ускладненню, а не усунення симптомів (див. рішення у справі «Попов проти Росії» (Popov v.
Russia), заява № 26853/04, п. 211, від 13 липня 2006 року, та згадане рішення у справі «Хумматов проти Азербайджану» (Hummatov v.
Azerbaijan), пп. 109 та 114). Державні органи влади також повинні
довести, що було створено умови, необхідні для фактичного надання призначеного лікування (див. рішення у справі «Голомийов
проти Молдови» (Holomiov v. Moldova), заява № 30649/05, п. 117, від 7
листопада 2006 року, та згадане рішення у справі «Хумматов проти
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Азербайджану» (Hummatov v. Azerbaijan), п. 116). Водночас обов’язок
держави вилікувати тяжко хворого ув’язненого є обов’язком вжиття засобів, а не досягнення результату (критерій належної старанності) (див. рішення у справі «Гогінашвілі проти Грузії» (Goginashvili
v. Georgia), заява № 47729/08, п. 71, від 4 жовтня 2011 року).
74. Суд також уже встановлював, що ст. 3 Конвенції не можна тлумачити як таку, що гарантує кожному ув’язненому медичну
допомогу на рівні «найкращих закладів охорони здоров’я» (див.
ухвалу щодо прийнятності у справі «Мірілашівілі проти Росії»
(Mirilashivili v. Russia), заява № 6293/04, від 10 липня 2007 року).
Суд також зазначив, що «готовий прийняти аргумент про те, що
загалом ресурси медичних установ пенітенціарної системи є обмеженими порівняно з ресурсами закладів охорони здоров’я»
(див. рішення у справі «Грішин проти Росії» (Grishin v. Russia), заява
№ 30983/02, п. 76, від 15 листопада 2007 року).
75. Загалом Суд залишає за собою достатню гнучкість, ви
значаючи, який саме рівень охорони здоров’я вимагався в контексті конкретних обставин справи. Зазначений стандарт має бути
«сумісним із людською гідністю» ув’язненого та повинен враховувати «практичні потреби ув’язнення» (див. рішення у справі
«Алєксанян проти Росії» (Aleksanyan v. Russia), заява № 46468/06,
п. 140, від 22 грудня 2008 року).
76. Звертаючись до цієї справи, Суд зазначає, що згідно з твердженнями заявника на момент його затримання у вересні 2012 року він був хворий на низку захворювань, включно із IV клінічною
стадією ВІЛ-інфекції. Хоча заявник не надав доказів щодо стану
свого здоров’я та лікування, якщо таке було, незадовго до його затримання, вбачається, що до вересня 2012 року заявник уже був
ВІЛ-інфікованим упродовж щонайменше трьох років. Згідно з наявними матеріалами справи у грудні 2011 року кількість клітин
CD4+ у заявника вже була низькою і вже на той час він вочевидь
потребував АРТ. Проте інформації щодо того, чи отримував заявник будь-коли АРТ до свого затримання та, якщо так, чи повідомив він адміністрацію СІЗО про необхідність відновити/не переривати АРТ, немає. Проте сторони погодилися з тим, що після
прибуття заявника до СІЗО він повідомив адміністрацію СІЗО про
те, що перебуває на обліку як ВІЛ-інфікована особа в Київському
міському центрі профілактики та боротьби зі СНІДом.
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77. Що стосується інших захворювань, на які посилався заявник, Суд зауважує, що згідно з медичними документами, наданими Урядом, після прибуття до СІЗО заявник пройшов первинне медичне обстеження. Було зазначено, що заявник «скарг(и) на
здоров’я не має». Жодне із захворювань, які, за твердженнями заявника, в нього були на момент його затримання (див. п. 7) та які
йому було діагностовано під час наступних медичних обстежень,
не вказується в акті первинного медичного огляду.
78. Суд зазначає, що залишається нез’ясованим, якою саме
інформацією стосовно своєї ВІЛ-інфекції та інших захворювань
заявник володів до прибуття до СІЗО та яку інформацію щодо
своїх захворювань він надав лікарям СІЗО. Проте, навіть якщо
припустити, що заявник лише зазначив, що перебуває на обліку
в Київському міському центрі профілактики та боротьби зі СНІДом, Суд зазначає, що медичним персоналом СІЗО не було докладено жодних зусиль із метою з’ясувати в заявника точні дані щодо
стану його здоров’я, чи були в нього також будь-які захворювання,
пов’язані з ВІЛ, та який курс лікування у зв’язку з цим він проходив та/або потребував на той час.
79. Суд також зазначає, що в матеріалах справи міститься
консультативний висновок місцевого центру профілактики та боротьби зі СНІДом від 8 листопада 2012 року, виданий «на вимогу».
Проте залишається нез’ясованим, хто саме подав запит на отримання цього висновку, чи насправді заявника оглядали в цю дату
в центрі, та якщо цю інформацію було запитано не адміністрацією
СІЗО, а захисником, то коли адміністрація СІЗО про неї дізналася. У будь-якому разі, від часу затримання заявника у вересні
2012 року лікарі СІЗО знали, що він перебуває на обліку у Центрі
профілактики та боротьби зі СНІДом, але першу спробу дізнатися, яке саме лікування необхідно заявникові, було зроблено на початку січня 2013 року — через чотири місяці після його прибуття
до СІЗО. Зокрема, до часу, коли було зроблено відповідний аналіз,
кількість клітин CD4+ різко впала. На додаток, у заявника стався
рецидив туберкульозу, й у лютому 2013 року його нарешті перевели до медичної частини СІЗО.
80. Суд зауважує, що від середини лютого 2013 року заявника
оглядали лікарі, йому ставилися діагнози та призначалося ліку224
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вання. До липня 2013 року кількість клітин CD4+ у нього збільшилася, й він вилікувався від рецидиву туберкульозу.
81. Суд зазначає, що питання неналежної медичної допомоги
ВІЛ-інфікованим особам, які перебувають в установах тримання під вартою та виконання покарань України, вже розглядалося
Судом у низці справ (див. рішення у справах «Кац та інші проти
України» (Kats and Others v. Ukraine), заява № 29971 /04, від 18 грудня 2008 року; «Похлєбін проти України» (Pokhlebin v. Ukraine), заява
№ 35581/06, від 20 травня 2010 року, і «Салахов та Іслямова проти
України» (Salakhov and Islyamova v. Ukraine), заява № 28005/08, від
14 березня 2013 року). Зокрема, у справі «Кац та інші проти України» (Kats and Others v. Ukraine), попри те, що органам влади було
відомо про ВІЛ-інфекцію в доньки/матері заявників, відповідного лікування їй не надавалося взагалі й це призвело до смерті
особи. У справі «Салахов та Іслямова проти України» (Salakhov and
Islyamova v. Ukraine) лікування заявника від пов’язаної з ВІЛ інфекції було спорадичним і нерегулярним. Окрім того, на нездатність
української системи охорони здоров’я впоратися з епідемією ВІЛ
було вказано у нещодавніх доповідях, наведених раніше (див.
пп. 50–53), в яких ув’язнені особи зазначаються як одна з найбільш уражених груп.
82. Суд зазначає, що в цій справі у певний момент часу
2013 року заявник почав отримувати лікування, яке призвело до
покращення стану його здоров’я. Проте це лікування почалося
лише тоді, коли стан заявника був уже критичним.
83. Зокрема Суд зазначає, що первинний медичний огляд заявника у вересні 2012 року, як видається, був дуже поверховим
і попри те, що адміністрації СІЗО було відомо про його ВІЛ-інфекцію, не було зроблено жодних спроб отримати більше інформації
стосовно його захворювань, пов’язаних із ВІЛ, а перший аналіз
на клітини CD4+ було зроблено лише через чотири місяці після
прибуття заявника до СІЗО. Результати цього аналізу, а також інші докази підтверджують, що захворювання заявника було дуже
серйозним ще задовго до аналізу.
84. Що стосується тверджень заявника про те, що не всі його
скарги фіксувалися або розглядалися та що не всі його захворювання лікувалися, зокрема після лютого 2013 року, Суд повторює,
що необґрунтованого твердження про відсутність, затримку або
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навіть неналежність медичної допомоги зазвичай недостатньо
для порушення питання відповідно до ст. 3 Конвенції. Правдоподібна скарга зазвичай повинна включати, серед іншого, достатні посилання на захворювання, про яке йдеться, медичні призначення, яких особа вимагала, які було їй прописано або в наданні
яких було відмовлено, та певні докази — наприклад, висновки
експертів, здатні виявити серйозні недоліки в наданні заявнику медичної допомоги (див. рішення у справі «Валерій Самойлов
проти Росії» (Valeriy Samoylov v. Russia), заява № 57541/09, п. 80, від
24 січня 2012 року).
85. Суд також зазначає, що вже розглянув цілу низку справ
проти України, в яких порушувалися питання неналежного медичного обслуговування, яке надавалося ув’язненим (див., як
нещодавні приклади, рішення у справах «Барило проти України»
(Barilo v. Ukraine), заява № 9607/06, від 16 травня 2013 року, і «Кушнір
проти України» (Kushnir v. Ukraine), заява № 42184/09, від 11 грудня
2014 року). За відсутності в Україні ефективного засобу правового
захисту для подання цих скарг (див. пп. 96–97) Суд змушений був
сам безпосередньо оцінювати докази перед тим, як встановлювати, чи було дотримано гарантій ст. 3 Конвенції.
86. У зв’язку з цим Суд нагадує, що в тому вразі, коли висуваються скарги відповідно до ст. 3 Конвенції, Суд повинен здійснити «особливо ретельний аналіз» (див. рішення у справі «Нечипорук
та Йонкало проти України» (Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine), заява № 42310/04, п. 148, від 21 квітня 2011 року). Проте це завдання
особливо ускладнюється необхідністю оцінювати докази, які вимагають спеціальних знань у різних царинах медицини. У зв’язку
з цим 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. ухвалу щодо прийнятності у справі «Маккерр проти Сполученого Королівства»
(McKerr v. the United Kingdom), заява № 28883/95, від 4 квітня 2000 року). Суд також нагадує, що до його компетенції не належить розгляд питань, що охоплюються лише компетенцією лікарів, і він не
повинен робити висновки щодо того, чи насправді заявник вимагав
такого лікування впродовж відповідного проміжку часу (див. згадане рішення у справі «Є. А. проти Росії» (Ј. А. v. Russia), п. 57), та чи
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обраний метод лікування у належний спосібвідповідає потребам
заявника (див. згадане рішення у справах «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). Зважаючи
на зазначене та приділяючи особливу увагу вразливості заявника
з огляду на позбавлення їх волі, Суд вважає, що саме Уряд має надати правдоподібні та переконливі докази на підтвердження того, що
зазначений заявник отримував комплексну та належну медичну
допомогу в ув’язненні.
87. Відповідно до наведених принципів Суд зазначає, що на
підставі доказів, наданих сторонами, та за відсутності будь-якої
незалежної медичної експертизи медичної картки заявника, він
не може дійти висновку щодо того, чи скарги заявника стосувалися симптомів конкретної хвороби, від якої його лікували, чи вони
стосувалися різних хвороб і вимагали окремої уваги.
88. Проте Суд зазначає, що докази, надані Урядом на підтвердження своїх аргументів про те, що надана заявникові медична допомога була належною, є незадовільними. Копія медичної картки
заявника є дуже низької якості, дуже часто нечитабельна, а дані,
що в ній містяться, є дуже загальними та уривчастими. Зокрема,
неможливо дійти висновку, які скарги заявника було розглянуто,
та встановити, якою мірою надавалося призначене йому лікування. З огляду на те, що численні та серйозні проблеми зі здоров’ям
заявника було відображено у його діагнозі, Суд, виходячи з наявних документів, вважає, що Уряд не надав переконливих доказів того, що реакція на медичні потреби заявника, окрім тих,
що були пов’язані з його туберкульозом та ВІЛ-інфекцією, була
відповідною (див. згадане рішення у справі «Ухань проти України»
(Ukhan v. Ukraine), пп. 79–80, та, із необхідними змінами, рішення
у справі «Вітковський проти України» (Vitkovskiy v. Ukraine), заява
№ 24938/06, п. 129 від 26 вересня 2013 року).
89. Насамкінець Суд зазначає, що дійти будь-яких висновків
стосовно побутових умов тримання заявника у слідчому ізоляторі
неможливо з огляду на відсутність конкретних тверджень заявника у зв’язку із цим (див. п. 57). Зокрема, заявник не надав будьяких зауважень із приводу своєї первинної скарги та не уточнив,
у якій саме камері він перебував під час тримання під вартою
в Київському СІЗО.
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90. Насамкінець Суд доходить висновку, що несвоєчасне
діагностування працівниками СІЗО захворювань заявника та ненадання йому під час тримання його під вартою швидкої та комплексної медичної допомоги становило нелюдське та таке, що принижує гідність, поводження на порушення ст. 3 Конвенції.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ
91. Заявник скаржився, що у зв’язку зі своєю скаргою відповідно до ст. 3 Конвенції він не мав ефективного національного
засобу правового захисту. Він посилався на ст. 13 Конвенції, яка
передбачає таке:
«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб правового захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які
здійснювали свої офіційні повноваження».
A. Щодо прийнятності

92. Уряд не надав жодних зауважень з приводу прийнятності
цієї скарги.
93. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою
в сенсі підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції та не є неприйнятною з будьяких інших підстав. Тому вона має бути визнана прийнятною.
B. Щодо суті

94. Заявник твердив, що національне законодавство не передбачає ефективних засобів правового захисту щодо відсутності
належної медичної допомоги під вартою. Зокрема його захисник скаржився до адміністрації СІЗО та до суду на поганий стан
здоров’я заявника і клопотав про його звільнення, щоб він отримав
можливість лікуватися у спеціалізованому медичному закладі,
але в задоволенні цих клопотань було відмовлено. Національний
суд також не відреагував на клопотання адміністрації СІЗО щодо прискорення провадження у зв’язку з поганим станом здоров’я
заявника. Також, на думку заявника, і скарги до прокуратури, і до
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суду в порядку адміністративного судочинства є неефективними,
оскільки жодна з них не могла б змінити ситуацію в той момент,
коли медична допомога є необхідною.
95. Уряд доводив, що заявник скаржився на порушення його прав 4 липня 2013 року. Його скаргу було передано Державній
пенітенціарній службі України. За результатами перевірки було
зроблено висновок про те, що адміністрація СІЗО та її медичний
персонал закону не порушували. Отже, заявник у зв’язку зі своїми
скаргами мав ефективний засіб правового захисту.
96. Суд вказує на те, що ст. 13 Конвенції гарантує доступність
на національному рівні засобу правового захисту, здатного забезпечити втілення в життя змісту конвенційних прав і свобод незалежно від того, в якій формі вони закріплені в національному
правовому порядку. З огляду на свою попередню практику (див.,
серед інших джерел, згадане рішення у справі «Мельник проти України» (Melnik v. Ukraine), пп. 113–116, та рішення у справі «Двойних
проти України» (Dvoynykh v. Ukraine), заява № 72277/01, п. 72, від
12 жовтня 2006 року), на свої нещодавні висновки (див. згадане
рішення у справі «Барило проти України» (Barilo v. Ukraine), пп. 104–
105) та на обставини цієї справи, Суд доходить висновку, що Уряд
не довів, що в заявника на практиці була можливість скористатися у зв’язку зі своєю скаргою будь-якими ефективними засобами
правового захисту, тобто засобами, які могли б запобігти виникненню або продовженню порушень або могли б забезпечити заявникові належне відшкодування.
97. Отже, Суд доходить висновку, що відбулося порушення
ст. 13 Конвенції у зв’язку з відсутністю в національному законодавстві ефективного та доступного засобу правового захисту щодо скарги заявника на відсутність належної медичної допомоги.
III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПЕРЕШКОДЖАННЯ ПРАВУ
НА ІНДИВІДУАЛЬНУ ЗАЯВУ ЗА СТАТТЕЮ 34 КОНВЕНЦІЇ
98. Заявник також скаржився на те, що зазнав психологічного тиску у зв’язку з його заявою до Суду. Він посилався на ст. 34
Конвенції, у відповідних частинах якої передбачено таке:
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«Суд може приймати заяви від будь-якої особи... Високі Договірні
Сторони зобов’язуються не перешкоджати у жодний спосіб ефективному здійсненню цього права».
А. Аргументи сторін

99. Уряд твердив, що перешкоджання здійсненню заявником
права на індивідуальну заяву не було. Посилаючись на практику Суду, Уряд твердив, що для встановлення недотримання державою вимог ст. 34 Конвенції твердження заявника мають підтверджуватися фактами, і, зокрема, слід довести намір держави
перешкодити здійсненню заявником свого права на подання індивідуальної заяви (див., серед інших джерел, рішення у справі
«Констянтин Маркін проти Росії» (Konstantin Markin v. Russia) [ВП],
заява № 30078/06, ЄСПЛ-2012 (витяги)).
100. Уряд доводив, що скарги заявника у зв’язку з цим було
розглянуто Державною пенітенціарною службою та було встановлено, що адміністрація СІЗО та його медичні працівники закону не порушували. Ці висновки було підтверджено рапортом
начальника медичної частини СІЗО та поясненнями, наданими
сусідами заявника по камері.
101. Уряд доводив, що доказів на підтвердження тверджень
заявника не було. Окрім того, всі його заяви та зауваження дійшли
до Суду й заявник безперешкодно надсилав свої скарги.
102. Заявник твердив, що аргументи Уряду є непереконливими. Зокрема, перевірка скарг заявника, на яку посилався Уряд, не
може вважатися належною, оскільки адміністрація СІЗО та його
медичні працівники були працівниками пенітенціарної системи.
Окрім того, висновок про відсутність будь-яких порушень закону не ґрунтувався на жодних доказах. Зокрема, пояснення сусідів
заявника по камері не можуть вважатися надійними доказами,
оскільки вони також були ув’язненими, а відтак, перебували під
повним контролем адміністрації СІЗО.
103. У зв’язку зі скаргами на працівників пенітенціарних установ заявник також посилався на Доповідь КЗК Українському Уряду за результатами візиту у період від 1 до 10 грудня 2012 року:
«КЗК не може зробити висновок, що вимог «ефективного» розслідування було дотримано в зазначених випадках. З одного боку, ви-
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дається, що прокурори у своїх постановах про відмову в порушенні кримінальної справи безоглядно ґрунтувалися на матеріалах,
що надавалися Державною пенітенціарною службою. З іншого боку, слід взяти до уваги відсутність довіри з боку багатьох опитаних
ув’язнених щодо здатності та бажання органів прокуратури проводити розслідування, гідні цієї назви, у випадках стверджуваного
жорстокого поводження з боку працівників пенітенціарних установ
(або сусідів по камері за підбурюванням з боку персоналу). Наприкінці візиту у 2012 році делегація порушила це конкретне питання
перед Генеральним прокурором.
На думку Комітету, якщо орган, що відповідає за розслідування цього типу, бажає користуватися громадською довірою, він повинен
бути не лише незалежним, а й демонструвати цю незалежність від
пенітенціарних та інших правоохоронних органів.
Комітет рекомендує без зволікань вжити заходів для створення
національного спеціалізованого підрозділу, роль якого полягатиме у проведенні розслідувань всією територією країни у справах,
пов’язаних зі стверджуваним жорстоким поводженням працівників
пенітенціарних установ (чи з підбурюванням із їхнього боку) або
будь-яких інших службових осіб (наприклад, працівників міліції),
і забезпечити його власним персоналом для оперативного проведення розслідувань. Крім того, Комітет рекомендує в середньостроковій перспективі вивчити питання про доцільність повного відокремлення такого підрозділу від прокуратури з метою створення
дсправій незалежного спеціалізованого органу для розслідувань
цього типу».

104. Насамкінець заявник доводив, що тиск, що чинився на
нього, був доволі сильним, а стан його здоров’я не давав йому
змоги проаналізувати ситуацію. Якби не його захисник, заявник,
мабуть, відмовився би від своєї заяви.
В. Оцінка Суду

105. Суд насамперед зазначає, що скарга відповідно до ст. 34
Конвенції має процесуальний характер, а отже, не порушує жодного питання щодо прийнятності в рамках Конвенції (див. рішення у справі «Юліан Попеску проти Румунії» (Iulian Popescu v. Romania),
заява № 24999/04, п. 29, від 4 червня 2013 року).
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106. Суд також нагадує, що надзвичайно важливою умовою
ефективного функціонування механізму подання індивідуальних
заяв, запровадженого ст. 34 Конвенції, є забезпечення заявникам або потенційним заявникам можливості вільно спілкуватися з Судом, не зазнаючи жодного тиску з боку державних органів
з метою примусити їх відкликати чи змінити скарги (див., серед
інших джерел, рішення у справі «Акдівар та інші проти Туреччини» (Akdivar and Others v. Turkey) від 16 вересня 1996 року, п. 105,
Reports of Judgments and Decisions 1996-IV). У цьому контексті
термін «тиск» означав не лише безпосередній примус та відверте
залякування, а й інші неналежні опосередковані дії чи контакти
з наміром відрадити заявників або знеохотити їх використовувати засіб захисту, передбачений Конвенцією (див. рішення у справі
«Курт проти Туреччини» (Kurt v. Turkey), від 25 травня 1998 року,
п. 159, Reports of Judgments and Decisions 1998-III).
107. Окрім того, питання щодо того, чи становлять стосунки
між органами влади та заявником неприйнятну практику з погляду ст. 34 Конвенції, має визначатися у світлі конкретних обставин справи. У зв’язку із цим має враховуватися вразливість
скаржника та його чутливість щодо впливу з боку органів влади
(див. згадані рішення у справах «Акдівар та інші проти Туреччини»
(Akdivar and Others v. Turkey), п. 105, і «Курт проти Туреччини» (Kurt
v. Turkey), п. 160). Становище заявника може бути особливо вразливим, коли його тримають під вартою, і його контакти з родиною
та зовнішнім світом обмежено (див. рішення у справі «Котлец проти Румунії» (Cotlet v. Romania), заява № 38565/97, п. 71, від 3 червня
2003 року).
108. У цій справі заявник твердив, що його залякували з метою
примусити його заявити, що медична допомога, яку він отримував, була належною, та що за можливі недоліки, такі як відсутність
АРТ, відповідальність несе він сам. Уряд справді надав копію написаного від руки пояснення, підписаного заявником, у якому зазначалося, що заявник не має претензій до медичних працівників
СІЗО (див. п. 34), що суперечить його скаргам до Суду, датованим
і до дати пояснення, і після неї. Уряд не уточнив обставин, за яких
було отримано цю заяву. Проте Суд стурбований тим фактом, що
заяву було отримано через десять днів після того, як Суд за прави232
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лом 39 Регламенту Суду надав Уряду вказівку щодо необхідності
забезпечення заявника належною медичною допомогою.
109. Уряд також доводив, що твердження заявника про психологічний тиск, що на нього чинився, було належно перевірено
й вони не знайшли свого підтвердження. Проте Суд зазначає, що
скаргу заявника стосовно залякування прокуратура передала
пенітенціарній службі, чиї підлеглі насамперед підозрювалися
в залякуванні заявника. Окрім того, всі докази, надані Урядом,
походили або від працівників слідчого ізолятору, або від сусідів
заявника по камері, які перебували під контролем адміністрації
СІЗО. Тому Суд не переконаний аргументами Уряду.
110. Враховуючи послідовні аргументи заявника та відсутність іншого правдоподібного пояснення походження зазначеної заяви, Суд вважає, що органи влади насправді намагалися
вплинути на заявника з метою примусити його зробити заяви,
які б негативно вплинули на його заяву до Суду. За цих обставин держава не виконала свого зобов’язання відповідно до ст. 34
Конвенції не перешкоджати ефективному здійсненню права на
індивідуальну заяву.
IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
111. 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

112. Заявник вимагав 7000 євро відшкодування моральної
шкоди.
113. Уряд наполягав на тому, що в цій справі порушення прав
заявника не відбулося та що сума відшкодування, яка вимагалася,
була надмірною.
114. Суд, ухвалюючи рішення на засадах справедливості, вважає за належне присудити суму, що вимагалася заявником, у повному розмірі.
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B. Судові витрати

115. Заявник не подав жодних вимог щодо компенсації судових та інших витрат.
C. Пеня

116. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до
якої має бути додано три відсоткові пункти.
V. ПРАВИЛО 39 РЕГЛАМЕНТУ СУДУ
117. Суд нагадує, що відповідно до п. 2 ст. 44 Конвенції це рішення не набуде статусу остаточного до того часу, поки; а) сторони не заявлять, що вони не звертатимуться з клопотанням про
передання справи на розгляд Великої палати; або b) не спливуть
три місяці від дати ухвалення рішення, якщо клопотання про
передання справи на розгляд Великої палати не було заявлено;
або с) якщо колегія Великої палати відхилить клопотання про
передання справи на розгляд Великої палати відповідно до ст. 43
Конвенції.
118. Однак, з огляду на те, що фактологічні обставини, які призвели до застосування правила 39 Регламенту Суду в цій справі,
змінилися, Суд вважає за належне припинити дію заходу, вказівку щодо якого було надано відповідно до правила 39 Регламенту
Суду (див. п. 4).
На цих підставах Суд одностайно

1. Оголошує заяву прийнятною.
2. Ухвалює, що вібулося порушення ст. 3 Конвенції.
3. Ухвалює, що вібулося порушення ст. 13 Конвенції.
4. Ухвалює, що держава не виконала свого зобов’язання відповідно до ст. 34 Конвенції не перешкоджати ефективному здійсненню права на індивідуальну заяву.
5. Ухвалює, що:
a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде
статусу остаточного відповідно до п. 2 ст. 44 Конвенції, дер
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жава-відповідач повинна сплатити заявникові 7000 (сім
тисяч) євро відшкодування моральної шкоди, та додатково суму будь-яких податків, що можуть нараховуватися;
ця сума має бути конвертована в національну валюту дер
жави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься
простий відсоток у розмірі граничної позичкової ставки
Європейського центрального банку, що діятиме в період
несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.
6. Вирішує припинити застосування правила 39 Регламенту
Суду.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 22 жовт
ня 2015 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту
Суду.
К. Вестердік
секретар

Х. Касадеваль
голова
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «Сокіл проти України»
(Заява № 9414/13)
Рішення
Страсбург
22 жовтня 2015 року
ОСТАТОЧНЕ
22 січня 2016 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним виправленням.
У справі «Сокіл проти України»,

Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
пані Г. Юдківська,
п. Х. Касадеваль, голова,		
п. В. А. Де Ґаетано,		
п. А. Потоцький,
пані Х. Єдерблом,			
п. А. Пейхал,
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пані С. О’Лірі,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 29 вересня 2015 року, виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа ґрунтується на заяві (№ 9414/13) проти України, поданій 5 лютого 2013 року до Суду на підставі ст. 34 Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція)
громадянином України паном Максимом Вікторовичем Соколом
(далі — заявник).
2. Інтереси заявника, якому було надано правову допомогу, представляла пані Н. Г. Охотнікова — юрист, яка практикує
у м. Харкові. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений, на останніх етапах провадження — п. Б. Бабін із Міні
стерства юстиції України.
3. Заявник твердив, що під час тримання його під вартою йому не було забезпечено належну медичну допомогу.
4. 21 лютого 2014 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКТИ
I. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився у 1981 році. Згідно з останньою наявною
інформацією у січні 2014 року заявника було звільнено у зв’язку
з завершенням строку покарання. Про своє теперішнє місцезнаходження він Суд не повідомив.
6. Згідно з наявними медичними документами заявник є наркозалежним з 1996 року. У 1997 році у заявника було діагностовано
гепатит C та цироз печінки. Заявник є ВІЛ-інфікованим з 2008 року. У 2008 році у нього також було виявлено туберкульоз.
7. У березні 2010 року заявника було взято під варту й поміщено до Київського слідчого ізолятора (далі — СІЗО). 13 липня
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2010 року Оболонським районним судом м. Києва заявникові за
вчинення крадіжки та збут наркотичних засобів було призначено покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. 4 вересня
2010 року заявника було переведено до Білоцерківської виправної колонії № 35 для відбування покарання. У травні 2011 року
в заявника було діагностовано IV клінічну стадію ВІЛ-інфекції.
24 травня 2011 року результат аналізу крові заявника на визначення кількості CD4+ клітин становив 687 (16,3%). 7 липня 2011 року Ірпінський міський суд Київської області звільнив його від відбування невідбутої частини строку покарання у зв’язку з поганим
станом здоров’я.
8. 25 липня 2011 року заявника було взято на облік у Київському міському центрі профілактики та боротьби зі СНІДом для проходження регулярних медичних оглядів.
9. 1 лютого 2012 року Дніпровським районним судом м. Києва заявникові за вчинення крадіжки було призначено покарання
у вигляді чотирьох років позбавлення волі.
10. 2 лютого 2012 року заявника було поміщено до Київського СІЗО. Після прибуття заявника було оглянуто медичними
працівниками, йому було зроблено дві рентгенографії грудної
клітки. Заявникові було рекомендовано проконсультуватися
з фтизіатром.
11. 8 лютого 2012 року заявника оглянув фтизіатр і діагностував у нього залишкові зміни у правій легені після перенесеного
туберкульозу.
12. 16 або 20 березня 2012 року (у відповідних документах зазначено обидві дати) заявника було поміщено до медичної частини СІЗО. Там він перебував до 18 лютого 2013 року з такими
діагнозами: гостра гемороїдальна кровотеча, геморой, хронічна полінаркоманія, III клінічна стадія ВІЛ-інфекції, орофаренгіальний кандидоз, хронічний вторинний кандидоз, ентероколіт
у стадії загострення, хронічний гепатит, залишкові явища перенесеного туберкульозу легенів, печінково-клітинна недостатність та інші захворювання. Заявникові було призначено різні
медичні препарати.
13. Згідно з твердженнями Уряду лікарі медичної частини СІЗО неодноразово оглядали заявника. Зокрема, 22 березня 2012 року заявника оглянув хірург, а терапевт його оглядав
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у такі дати: 11, 16, 21 та 25 травня 2012 року — у зв’язку зі скаргами на підвищену температуру та слабкість; 18 та 22 червня
2012 року — у зв’язку зі скаргами на підвищену температуру та
слабкість; 16 липня 2012 року — у зв’язку зі скаргами на кашель
з виділенням мокротиння, пітливість, загальну слабкість і підвищення температури; 1, 3, 10, 15, 23 та 28 серпня 2012 року, 4 та
10 вересня 2012 року, 4, 10, 15, 22 та 29 жовтня 2012 року, 5, 9, 16,
23 та 29 листопада 2012 року, а також 5, 11, 18, 24 та 27 грудня
2012 року.
У більшості після цих оглядів було вирішено продовжити призначений курс лікування.
14. На додаток до зазначених консультацій, у період від березня 2012 року до 18 лютого 2013 року заявнику було надано таку медичну допомогу: 10 квітня 2012 року він пройшов флюорографічне обстеження грудної клітки і йому було рекомендовано звернутися до фтизіатра. Згодом заявника було оглянуто й у нього було
діагностовано залишкові зміни у правій легені після перенесеного туберкульозу. 13 липня 2012 року він ще раз проконсультувався з фтизіатром, а 24 жовтня 2012 року заявника оглянув лікарінфекціоніст і діагностував у нього, зокрема, IV клінічну стадію
ВІЛ-інфекції. Крім того, виникла підозра на рецидив туберкульозу в заявника, а тому йому було рекомендовано пройти додаткову рентгенографію, яку заявник пройшов 7 листопада 2012 року. 14 листопада 2012 року фтизіатр оглянув заявника та дійшов
висновку про відсутність у нього будь-яких ознак активної форми
туберкульозу.
15. У період від 18 квітня до 20 грудня 2012 року згідно з результатами аналізу кількість CD4+ клітин у заявника знизилася
з 762 (18,4%) до 467 (14,3%).
16. У той самий час, 23 липня 2012 року апеляційний суд
м. Києва скасував вирок від 1 лютого 2012 року у кримінальній
справі щодо заявника та повернув справу на новий судовий розгляд. 3 вересня 2012 року Дніпровський районний суд м. Києва
визнав заявника винним у незаконному обігу наркотичних засобів та вчиненні крадіжки та призначив йому покарання у ви
гляді двох років позбавлення волі.
17. 14 січня 2013 року заявника було обстежено в Київському
міському консультативно-діагностичному центрі. Через два дні
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заявника було оглянуто фтизіатром, і в нього діагностовано туберкульоз. Заявнику було призначено протитуберкульозне лікування.
18. 23 січня 2013 року кількість CD+ клітин у крові заявника
становила 314.
19. 25 та 30 січня, а також 4 лютого 2013 року заявника оглядав
терапевт. Призначений курс лікування було продовжено.
20. 5 лютого 2013 року заявник подав клопотання за правилом
39 Регламенту Суду з проханням надати Уряду держави-відповідача вказівку щодо забезпечення його відповідним медичним
обстеженням та лікуванням, які, за словами заявника, в умовах
Київського СІЗО були неможливими. 7 лютого 2013 року Суд відмовив у задоволенні клопотання.
21. 11 лютого 2013 року фтизіатр рекомендував перевести заявника до спеціалізованої туберкульозної лікарні.
22. 18 лютого 2013 року заявника було переведено до Жовтневської виправної колоній № 17. До колонії він прибув 21 лютого
2013 року і був поміщений до спеціалізованої туберкульозної лікарні. Після прибуття заявник скаржився на кашель із виділенням
мокротиння, біль у грудях та під пахвами, головний біль і біль
у животі та здуття. Було зроблено висновок, що стан здоров’я заявника — середньої тяжкості. Він здавав різні аналізи крові, сечі та
мокротиння, пройшов рентгенографію та ультразвукове дослідження. 21 і 22 лютого 2013 року заявника оглянули отоларинголог,
психіатр і терапевт. У заявника було діагностовано туберкульоз,
ВІЛ-інфекцію, енцефалопатію, хронічний гепатит та інші захворювання. Заявнику було призначено протитуберкульозне лікування.
23. Уряд надав детальний опис оглядів заявника, призначених йому препаратів та лікування, яке заявник отримав у лікарні
в період від лютого до жовтня 2013 року. Воно включало неодноразові рентгенографічні дослідження, ультразвукові дослідження,
аналізи крові, сечі та мокротиння, обстеження лікарями лікарні та спеціалістами з інших закладів охорони здоров’я: фтизіатром (28 лютого і 15 серпня 2013 року), отоларингологом (26 березня 2013 року: в заявника було діагностовано отит), психіатром (22 лютого 2013 року: в заявника було діагностовано опійну
наркоманію у стадії ремісії), стоматологом (3 квітня 2013 року),
терапевтом (13, 14, 19, 25 та 30 березня 2013 року; 1, 2, 3, 10, 12,
22, 26, 28 і 29 квітня 2013 року; 7, 12 і 16 травня 2013 року; 1, 4,
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15, 21 і 26 червня 2013 року; і 5, 8 та 17 липня 2013 року); хірургом
(24 квітня 2013 року); дерматологом (24 квітня 2013 року); лікаремінфекціоністом з Харківського обласного центру профілактики та
боротьби зі СНІДом, який призначив заявникові антиретровірусну терапію (далі — АРТ) (22 липня 2013 року); та невропатологом
(13 серпня 2013 року).
24. 3 травня 2013 року результат аналізу крові заявника на
визначення кількості CD4+ клітин становив 477 (15,7%).
25. 21 серпня 2013 року заявник розпочав курс АРТ.
26. 4 вересня 2013 року результати аналізу крові заявника на
визначення кількості CD4+ клітин становив 297 клітин (12,1%).
27. 20 вересня 2013 року фтизіатр з Харківської медичної академії післядипломної освіти дійшов висновку, що протитуберкульозне лікування заявника було ефективним.
28. 3 жовтня 2013 року заявника було виписано з лікарні з такими діагнозами, зокрема: залишкові зміни після перенесеного
туберкульозу, IV клінічна стадія ВІЛ-інфекції, хронічний гепатит
у стадії нестійкої ремісії та хронічний тромбофлебіт. Заявника
було переведено до Бучанської виправної колонії № 85, оскільки
стан його здоров’я покращився. Його було забезпечено антиретровірусними препаратами на два місяці.
29. За твердженнями сторін, під час перебування у лікарні заявник також отримував різні медикаменти від родичів.
30. Більшість часу у період від 1 листопада до 30 грудня
2013 року заявник провів у лікарні Бучанської виправної колонії.
23 грудня 2013 року результати аналізу крові заявника на визначення кількості CD4+ клітин становили 314 клітин (14,8%).
31. 31 січня 2014 року заявника було звільнено у зв’язку із закінченням строку покарання.
II. ВІДПОВІДНе НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО,
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ДОКУМЕНТИ
32. Відповідні положення національного законодавства, міжнародні та внутрішньодержавні документи наведено в рішенні
у справі «Сергій Антонов проти України» (Sergey Antonov v. Ukraine)
(заява № 40512/13, пп. 40–56, від 22 жовтня 2015 року).
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ПРАВО
І. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
33. Заявник скаржився на те, що під час відбування покарання він не отримував належної медичної допомоги на порушення
ст. 3 Конвенції, яка передбачає таке:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».
А. Щодо прийнятності

34. Уряд доводив, що заявник не вичерпав на національному
рівні ефективних засобів юридичного захисту у зв’язку із своєю
скаргою. Зокрема, заявник мав подати скаргу до прокуратури, до
повноважень якої належить здійснення нагляду за дотриманням
законодавства в пенітенціарних установах. Рішення прокурора
з цих питань є обов’язковими та підлягають негайному виконанню. Заявник не звертався зі скаргами щодо відсутності належної
медичної допомоги до прокурора.
35. Уряд також доводив, що тільки-но 1 лютого 2012 року заявника було поміщено до СІЗО, він одразу ж отримав лікування
у повному обсязі. До поміщення під варту заявник страждав від
низки серйозних захворювань. Він також вживав наркотичні засоби. У 1997 році в нього було діагностовано гепатит С, а у 2008 році —
туберкульоз легень і ВІЛ. Проте, перебуваючи під вартою, заявник
був під постійним наглядом лікарів. У січні 2013 року у заявника
було діагностовано рецидив туберкульозу, його було обстежено
(включно з обстеженням у Київському міському консультативнодіагностичному центрі), і він отримав відповідне лікування. Згодом заявника було переведено до спеціалізованої туберкульозної
лікарні при Жовтневській виправній колонії. Що стосується ВІЛ-інфекції заявника, Уряд доводив, що оскільки в заявника був туберкульоз, саме його слід було лікувати насамперед.
36. Уряд підсумував, що заявника було поміщено до спеціалізованої лікарні, він перебував під постійним наглядом лікарів та
за необхідності отримував відповідну медичну допомогу. Заявник не надав доказів того, що будь-коли його скарги залишили242

Сокіл проти України

ся без відповіді або що його лікування призвело до погіршення
стану його здоров’я. Окрім того, саме тільки погіршення стану
здоров’я особи не означає неналежного лікування (див. рішення
у справі «Руденко проти України» (Rudenko v. Ukraine) [Комітет], заява № 5797/05, п. 94, від 25 листопада 2010 року). Загалом, у зв’язку
з його захворюваннями заявник отримував спеціалізоване лікування, а також відповідне симптоматичне лікування, що підтверджується його регулярними оглядами в лікарів та призначенням
ліків. До того ж, заявник ніколи не скаржився державним органам
влади на неналежне лікування. Отже, Уряд вважав скаргу заявника необґрунтованою.
37. Заявник, посилаючись на відповідну практику Суду (див.
рішення у справі «Коваль проти України» (Koval v. Ukraine), заява № 65550/01, пп. 92–98, від 19 жовтня 2006 року), доводив, що
у зв’язку з його скаргою не було ефективних засобів юридичного
захисту. Зокрема, скарга до прокуратури не може вважатися таким засобом (див. рішення у справах «Меріт проти України» (Merit
v. Ukraine), заява № 66561/01, п. 63, від 30 березня 2004 року;із необхідними змінами, «Невмержицький проти України» (Nevmerzhitsky
v. Ukraine), заява № 54825/00, п. 116, ЄСПЛ 2005-ІІ (витяги); і «Салов проти України» (Salov v. Ukraine), заява № 65518/01, п. 58, ЄСПЛ
2005-VIII (витяги)). Наприклад, Уряд не довів, як скарга до прокуратури могла би забезпечити заявникові відшкодування за стверджувану відсутність медичної допомоги.
38. Суд зазначає, що він уже відхиляв подібні заперечення, що
ґрунтувалися на невичерпанні засобів правового захисту, та встановлював, що засіб юридичного захисту, на який посилався Уряд,
був неефективним у зв’язку з недоведеністю того, що використання такого провадження могло забезпечити покращення умов тримання заявників (див. рішення у справі «Мельник проти України»
(Melnik v. Ukraine), заява № 72286/01, пп. 69, від 28 березня 2006 року, і нещодавнє рішення у справі «Буглов проти України» (Buglov v.
Ukraine), заява № 28825/02, п. 74, від 10 липня 2014 року) і не вбачає
підстав відходити в цій справі від згаданого висновку. Отже, Суд
вважає, що цю скаргу не може бути відхилено на підставі невичерпання національних засобів юридичного захисту.
39. Суд зазначає, що заява не є явно необґрунтованою в сенсі
підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не є не243
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прийнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути ви
знана прийнятною.
В. Щодо суті

40. Уряд не надав зауважень щодо суті.
41. Заявник наполягав на тому, що зазнав жорстокого поводження внаслідок ненадання йому швидкої та належної медичної
допомоги. Він заперечив твердження Уряду про надання йому
належного та своєчасного лікування. Зокрема, стан здоров’я заявника погіршився, а не покращився. Певні відомості, надані Урядом, були неправдивими або в них навмисно замовчувалися факти. Зменшення кількості CD клітин у заявника доводить це твердження; так, ВІЛ-інфекція у заявника розвинулась з III клінічної
стадії до IV клінічної стадії.
42. Заявник твердив, що є ВІЛ-інфікованим з 2008 року та перебуває на обліку в Київському міському центрі профілактики та
боротьби зі СНІДом з 2011 року. Проте заявник почав отримувати
АРТ лише у серпні 2013 року.
43. Щодо інших своїх захворювань заявник зазначив, що
призначене йому лікування здебільшого було симптоматичним
і що не було очевидних свідчень наявності комплексної стратегії,
спрямованої на лікування його захворювань.
44. Заявник твердив, що його родичів просили надсилати медикаменти, які потім використовувалися не ним особисто, а медичною частиною. Зокрема, одного разу родичів заявника попросили надіслати йому чотири термометри.
45. Заявник також зазначив, що його представник декілька
разів зверталася до адміністрації колонії з проханням надати їй
інформацію про стан здоров’я заявника, але щоразу отримувала
відмову. Заявник твердив, що медичні документи, надані Урядом,
були суперечливими та не доводили факту прийому ним ліків, які
надсилалися його сім’єю або призначалися йому в ув’язненні.
46. З огляду на зазначене заявник наполягав на тому, що він
не отримував належної медичної допомоги в ув’язненні на порушення ст. 3 Конвенції.
47. Суд неодноразово наголошував на тому, що держава повинна забезпечити тримання ув’язненої особи в умовах, які відпові244
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дають принципу поваги до її людської гідності, а також належно
забезпечити її здоров’я та добробут з огляду на практичні потреби ув’язнення (див. рішення у справі «Кудла проти Польщі» (Kudla
v. Poland) [ВП], заява № 30210/96, пп. 92–94, ЄСПЛ 2000-ХІ). Відсутність належної медичної допомоги може, таким чином, становити
поводження, що суперечить ст. 3 Конвенції (див., серед інших джерел, рішення у справах «Хумматов проти Азербайджану» (Hummatov
v. Azerbaijan), заяви №№ 9852/03 і 13413/04, від 29 листопада 2007 року, «Ухань проти України» (Ukhan v. Ukraine), заява № 30628/02, від
18 грудня 2008 року, і «Петухов проти України» (Petukhov v. Ukraine),
заява № 43374/02, від 21 жовтня 2010 року).
48. Інші відповідні принципи щодо лікування під час тримання під вартою, встановлені Судом у його практиці відповідно
до ст. 3 Конвенції, викладено в рішенні у згаданій справі «Сергій
Антонов проти України» (Sergey Antonov v. Ukraine) (пп. 70–75).
49. Суд зауважує, що в цій справі заявник перед ув’язненням
впродовж періоду, про який йдеться (лютий 2012 року — січень
2014 року), страждав від низки серйозних захворювань. Зокрема,
в нього було діагностовано ВІЛ-інфекцію ще у 2008 році, і органи влади вочевидь були обізнані про це та про пізню стадію захворювання (див. п. 7). Попри те, що більшу частину строку свого
ув’язнення заявник перебував на лікуванні в різних медичних
закладах, немає жодних доказів того, що він отримував будь-яке
лікування ВІЛ-інфекції протягом значного періоду часу. Попри
поінформованість органів влади про ВІЛ-інфекцію у заявника,
АРТ йому було призначено лише у липні 2013 року — майже через
півтора року від початку ув’язнення.
50. Уряд доводив, що у певний момент часу заявникові неможливо було призначати АРТ, оскільки спочатку він мав пройти
протитуберкульозне лікування. Суд нагадує, що до його повноважень не належить вирішення питань, які є виключною компетенцією лікарів, або робити висновки щодо того, чи насправді заявник вимагав такого лікування впродовж відповідного проміжку
часу (див. рішення у справі «Є. А. проти Росії» (E. A. v. Russia), заява
№ 44187/04, п. 57, від 23 травня 2013 року), та чи обраний курс лікування належно відображав потреби заявника (див. згадане рішення у справі «Ухань проти України» (Ukhan v. Ukraine), п. 76, та
рішення у справі «Охріменко проти України» (Okhrimenko v. Ukraine)
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заява № 53896/07, п. 71, від 15 жовтня 2009 року). Проте навіть до
того, як у січні 2013 року заявникові було діагностовано туберкульоз, він не отримував АРТ впродовж десяти місяців.
51. Суд нагадує, що питання неналежної медичної допомоги
ВІЛ-інфікованим особам, які перебувають в установах тримання під вартою та виконання покарань України, вже розглядалося
Судом у низці справ (див. рішення у справах «Кац та інші проти
України» (Kats and Others v. Ukraine), заява № 29971/04, від 18 грудня 2008 року, «Похлєбін проти України» (Pokhlebin v. Ukraine), заява
№ 35581/06 від 20 травня 2010 року, та «Салахов та Іслямова проти
України» (Salakhov and Islyamova v. Ukraine), заява № 28005/08, від
14 березня 2013 року). Зокрема у згаданій справі «Кац та інші проти України» (Kats and Others v. Ukraine) попри те, що органам влади було відомо про ВІЛ-інфекцію у доньки/матері заявників, відповідного лікування не надавалося взагалі, і це призвело до смерті
особи. У справі «Салахов та Іслямова проти України» (Salakhov and
Islyamova v. Ukraine) лікування заявника від інфекції, пов’язаної
з ВІЛ, було нерегулярним і неналежним. Загальна ситуація з лікуванням ВІЛ-інфікованих ув’язнених в Україні також розглядається
в рішенні у справі «Сергій Антонов проти України» (Sergey Antonov v.
Ukraine) (заява № 40512/13, від 22 жовтня 2015 року).
52. Що стосується тверджень заявника про відсутність комплексної стратегії, спрямованої на лікування інших його захворювань, Суд повторює, що необґрунтованого твердження про відсутність, затримку або навіть незадовільне надання медичної допомоги зазвичай недостатньо для порушення питання відповідно
до ст. 3 Конвенції. Правдоподібна скарга зазвичай включає, серед
іншого, достатні посилання на захворювання, про яке йдеться,
лікування, надання якого особа вимагала, яке було надано чи
в наданні якого було відмовлено, та певні докази, наприклад ви
сновки експертів, здатні виявити серйозні недоліки медичної допомоги заявнику (див. рішення у справі «Валерій Самойлов проти
Росії» (Valeriy Samoylov v. Russia), заява № 57541/09, п. 80, від 24 січня 2012 року).
53. Суд також повторює, що вже розглядав велику кількість
справ проти України, в яких порушувалися питання неналежного
медичного обслуговування, що надавалось ув’язненим (див., як
нещодавні приклади, рішення у справах «Барило проти України»
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(Barilo v. Ukraine), заява № 9607/06, від 16 травня 2013 року, і «Кушнір
проти України» (Kushnir v. Ukraine), заява № 42184/09, від 11 грудня
2014 року). За відсутності в Україні ефективного засобу юридичного захисту щодо відповідних скарг Суд перед тим, як встановити, чи було дотримано гарантій ст. 3 Конвенції, зобов’язаний сам
здійснити безпосередню оцінку доказів.
54. Це завдання особливо ускладнюється необхідністю оцінювати докази, які вимагають спеціальних знань у різних сферах
медицини. У зв’язку з цим Суд чітко усвідомлює субсидіарний
характер свого завдання та визнає, що має бути обачним, перебираючи на себе роль суду першої інстанції щодо вирішення питань факту, коли це не є неминучим з огляду на обставини справи
(див. ухвалу щодо прийнятності у справі «Маккерр проти Сполученого Королівства» (McKerr v. the United Kingdom) заява № 28883/95,
від 4 квітня 2000 року). Однак тоді, коли висуваються скарги відповідно до ст. 3 Конвенції, Суд повинен здійснити «особливо ретельний аналіз» (див. рішення у справі «Нечипорук та Йонкало проти України» (Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine), заява № 42310/04,
п. 148, від 21 квітня 2011 року). У такій ролі, звертаючи особливу
увагу на вразливість заявників з огляду на тримання їх під вартою, Суд вважає, що саме Уряд має надати правдоподібні та переконливі докази на підтвердження того, що зазначений заявник
під час тримання під вартою отримував комплексну та належну
медичну допомогу.
55. Відповідно до наведених принципів Суд зазначає, що докази, надані Урядом на підтвердження свого доводу про те, що
медична допомога заявнику була належною та що він отримував
призначені ліки у повному обсязі, є незадовільними. Копія медичної картки заявника — дуже низької якості та в багатьох місцях
є непридатною для читання. Дуже часто неможливо дійти висновку про те, які скарги заявника було розглянуто, та встановити,
якою мірою виконувалися призначення.
56. Проте Суд зазначає, що заявник не заперечує, що він повністю одужав від туберкульозу.
57. Однак, зважаючи, зокрема, на ненадання адміністрацією
СІЗО своєчасного та відповідного лікування від ВІЛ-інфекції,
Суд доходить висновку, що під час тримання під вартою заявникові не було надано належної медичної допомоги, що становило
247

2015

нелюдське, та таке, що принижує гідність, поводження на порушення ст. 3 Конвенції.
II. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
58. 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

59. Заявник вимагав 100 000 євро відшкодування моральної
шкоди.
60. Уряд наполягав на тому, що в цій справі порушення прав
заявника не було та що сума відшкодування, яка вимагалася, була
надмірною.
61. Суд, пухвалюючи рішення на засадах справедливості, присуджує заявникові 7500 євро відшкодування моральної шкоди.
B. Судові витрати

62. Заявник також вимагав 850 євро компенсації судових та
інших витрат, яких він зазнав під час провадження у Суді.
63. Уряд не надав жодних зауважень з приводу цієї вимоги.
64. Відповідно до практики Суду заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі ви
трати були фактичними й неминучими, а їхній розмір — обґрунтованим. У цій справі, з огляду на наявні документи та зазначені критерії, а також враховуючи, що заявникові вже було надано 850 євро
на правову допомогу, Суд відхиляє вимогу щодо відшкодування судових та інших витрат, понесених під час провадження у Суді.
C. Пеня

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

1. Оголошує заяву прийнятною.
2. Ухвалює, що відбулося порушення ст. 3 Конвенції.
3. Ухвалює, що:
a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде
статусу остаточного відповідно до п. 2 ст. 44 Конвенції, дер
жава-відповідач повинна сплатити заявникові 7500 (сім
тисяч п’ятсот) євро відшкодування моральної шкоди та
додатково суму будь-яких податків, що можуть нараховуватися; ця сума має бути конвертована в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення
платежу;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазначену суму нараховуватиметься
простий відсоток у розмірі граничної позичкової ставки
Європейського центрального банку, що діятиме в період
несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.
4. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 22 жовт
ня 2015 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту
Суду.
К. Вестердік
секретар

Х. Касадеваль
голова

249

2015

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 «Савінов проти України»
(Заява № 5212/13)
Рішення
Страсбург
22 жовтня 2015 року
ОСТАТОЧНЕ
22 січня 2016 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним виправленням.
У справі «Савінов проти України»,

Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
пані Г. Юдківська,
п. Х. Касадеваль, голова,		
п. В. А. Де Ґаетано,		
п. А. Потоцький,
пані Х. Єдерблом,			
п. А. Пейхал,
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пані С. О’Лірі,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 29 вересня 2015 року, виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа ґрунтується на заяві (№ 5212/13) проти України, поданій 21 січня 2013 року до Суду на підставі ст. 34 Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція)
громадянином України паном Едуардом Володимировичем Савіновим (далі — заявник).
2. Інтереси заявника представляла пані О. Є. Сапожнікова —
юрист, яка практикує у м. Києві. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений, на останніх етапах провадження —
п. Б. Бабін із Міністерства юстиції України.
3. Заявник твердив, що йому не було надано належної медичної допомоги під час тримання його під вартою та відбування покарання у період від 30 грудня 2006 року до 18 березня 2013 року,
та що він не мав ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку
зі своєю скаргою.
4. 18 березня 2013 року Суд згідно з правилом 39 Регламенту
Суду вирішив надати Уряду вказівку про те, що він повинен «негайно, за допомогою відповідних засобів, забезпечити належне
лікування заявника з огляду на його ВІЛ-інфекцію».
5. 8 липня 2013 року про зазначені скарги було повідомлено
Уряд, а решту скарг у заяві визнано неприйнятними. Того ж дня
Суд припинив дію тимчасового заходу, щодо якого Уряду було надано вказівку відповідно до правила 39 Регламенту Суду.

ФАКТИ
І. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
6. Заявник народився у 1970 році. Згідно з останньою наявною
інформацією після звільнення з-під варти у червні 2013 року заяв251
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ник переїхав до м. Іллічівська. Про своє теперішнє місце перебування він Суд не повідомив.
A. Кримінальне провадження щодо заявника

7. Згідно з інформацією, наданою Урядом, 21 серпня 2006 року
Іллічівський міський суд Одеської області призначив заявнику покарання у вигляді позбавлення волі строком на два роки за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, звільнивши його від відбування покарання з випробуванням. Того ж дня
той самий суд як запобіжний захід обрав заявнику тримання під
вартою, оскільки заявник також підозрювався у вчиненні крадіжки.
8. 29 травня 2007 року Іллічівський міський суд призначив заявнику покарання у вигляді позбавлення волі строком на один рік
за скоєння крадіжки.
9. 25 червня 2008 року той самий суд визнав заявника винним у завданні тяжких тілесних ушкоджень та призначив йому
покарання у вигляді восьми з половиною років позбавлення волі.
Оскільки заявник мав попередні невідбуті судимості, сукупний
строк відбуття покарання склав дев’ять років.
B. Тримання заявника під вартою та його лікування

10. Згідно з твердженнями Уряду позитивні результати аналізу на наявність вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) заявник отримав ще у 1996 році. Відповідно до наявної інформації, перебуваючи на волі, заявник один раз (18–22 вересня 2003 року) перебував
на лікуванні в інфекційному відділені лікарні (діагноз вказано
не було).
11. 30 грудня 2006 року заявника було затримано та поміщено
до ізолятора тимчасового тримання Іллічівського міського відділу Головного управління Міністерства внутрішніх справ України
в Одеській області (далі — Іллічівський ІТТ). Уряд повідомив, що
встановити точний строк перебування заявника у згаданій установі неможливо у зв’язку зі знищенням відповідних документів.
12. У період від 15 січня 2007 року до 25 грудня 2008 року заявника тримали в Ізмаїльському слідчому ізоляторі (далі — СІЗО).
Він також перебував там від 10 березня до 4 травня 2009 року.
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13. Згідно з твердженнями Уряду 15 січня 2007 року заявника було оглянуто та встановлено, що він «практично здоровий».
Упродовж свого перебування у СІЗО заявник проходив такі огляди та курси лікування: щонайменше тричі у 2007 і 2008 роках
заявник проходив рентгенографію (легень і серця — жодної патології виявлено не було) та одного разу здавав аналіз крові (реакція Вассермана, результат негативний). У липні та листопаді
2008 року його також оглянув фельдшер і діагностував у нього
простатит. Заявнику було призначено ліки.
14. У період від 26 грудня 2008 року до 10 березня 2009 року
заявник відбував покарання в Одеській виправній колонії № 14.
Він також перебував там від 5 травня 2009 року до 5 вересня
2012 року.
15. В Одеській виправній колонії № 14 у березні 2009 року заявник пройшов медичний огляд, за результатами якого було встановлено, що він «практично здоровий». У грудні 2009 року заявник хворів на вірусну респіраторну інфекцію. У січні та вересні
2011 року заявника оглядав лікар-терапевт. Згодом у заявника було діагностовано тромбофлебіт і йому призначено курс лікування.
Двічі — у 2011 і 2012 роках — заявник проходив рентгенографію,
жодної патології при цьому виявлено не було.
16. У період від 23 листопада до 3 грудня 2011 року заявник
перебував у медичній частині з діагнозом тромбофлебіт. У листопаді 2011 року керівництво Одеської виправної колонії подало до Головного управління санітарно-епідеміологічної служби
в Одеській області запит про ВІЛ-статус заявника. 23 листопада
2011 року було отримано відповідь про те, що ВІЛ-інфекцію в заявника діагностовано у 1996 році.
17. 4 травня 2012 року ВІЛ-інфекцію у заявника було діагностовано терапевтом.
18. У липні-серпні 2012 року заявник неодноразово здавав
кров на аналізи, зокрема й аналіз на CD4+ клітини, результат якого становив 74 клітини. 12 серпня 2012 року заявнику було поставлено діагноз: IV клінічна стадія ВІЛ-інфекції, туберкульоз лімфатичних вузлів та орофарингеальний кандидоз. Було зазначено,
що стан здоров’я заявника є критичним. 30 серпня 2012 року заявнику було призначено протитуберкульозне лікування.
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19. У період від 7 вересня до 12 жовтня 2012 року заявник лікувався в інфекційному відділенні міжобласної багатопрофільної
лікарні при Даріївській виправній колонії № 10 Херсонської області. Заявник неодноразово здавав аналізи крові та сечі, проходив
рентгенографію та інші дослідження, необхідні для підтвердження діагнозу туберкульозу та його лікування. Він також здав аналіз
крові на CD4+ клітини, результат якого становив 98 клітин. Заявника оглянули лікарі і йому було призначено курс лікування. При
виписці з відділення у заявника було діагностовано IV клінічну
стадію ВІЛ-інфекції, туберкульоз лімфатичних вузлів, орофарингеальний кандидоз, лейкопенію, дефіцит маси тіла на 8%, хронічний гепатит та хронічний панкреатит. Йому було рекомендовано
пройти огляд у лікаря-інфекціоніста з метою призначення курсу
антиретровірусної терапії (далі — АРВ-терапія).
20. 12 жовтня 2012 року заявник прибув до міжобласної спеціалізованої туберкульозної лікарні при Голопристанській виправній колонії № 7. У нього було діагностовано туберкульоз периферійних лімфовузлів, втрату маси тіла на 8%, анемію, лейкопенію, хронічний гепатит у стадії нестійкої ремісії та хронічний
панкреатит у фазі ремісії. Тут заявник пройшов низку досліджень
і йому було призначено лікування, зокрема від туберкульозу.
21. 26 жовтня 2012 року заявника було оглянуто лікарем-інфекціоністом і в нього діагностовано IV клінічну стадію ВІЛ-інфекції та туберкульоз периферійних лімфатичних вузлів. У листопаді-грудні 2012 року заявника оглядав хірург, який діагностував
у нього післятромбофлебітичний синдром обох нижніх кінцівок
(набряково-виразкова форма), та призначив курс лікування. У період від листопада 2012 року до січня 2013 року заявник проходив
подальші дослідження та здавав аналізи. Зокрема, 21 листопада
2012 року заявнику було зроблено аналіз крові на CD4+ (результат
якого становив 44 клітини або 18,4%).
22. Згідно з твердженнями Уряду 17 грудня 2012 року заявника оглянув лікар-інфекціоніст і під час огляду заявник просив
призначити АРВ-терапію, проте АРВ-терапію не було призначено
у зв’язку з відсутністю ліків. Начальник Голопристанської виправної колонії звернувся до Одеського обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом з проханням надати ліки, необхідні для АРВ-терапії. Листом від 15 січня 2013 року в задоволенні
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запиту було відмовлено на тій підставі, що такі ліки засудженим
повинна надавати сама пенітенціарна установа. Було також зазначено, що тільки-но заявника буде звільнено, йому буде забезпечено відповідну медичну допомогу.
23. Із наявних матеріалів справи випливає, що ліки для АРВтерапії заявника було згодом надано неурядовою організацією
в кількості, яка дозволяла продовжувати лікування до лютого
2013 року. У подальшому заявник продовжував отримувати необхідні ліки.
24. 4 і 25 лютого 2013 року начальник Голопристанської колонії подавав до Голопристанського районного суду Херсонської
області (далі — Голопристанський районний суд) подання про
звільнення заявника відповідно до ст. 84 Кримінального кодексу
України, в яких зазначалося, що заявник хворіє на СНІД та має
інші серйозні проблеми зі здоров’ям. Подання ґрунтувалися на
висновках медичної комісії, згідно з якими частина захворювань
заявника входила в перелік захворювань, які дають пенітенціарній установі підстави для клопотання про звільнення.
25. 11 лютого і 11 березня 2013 року відповідно зазначений суд
відмовляв у задоволенні подань переважно на тій підставі, що заявник неодноразово засуджувався за вчинення тяжких злочинів
(останнього разу — за скоєння злочину проти життя та здоров’я
його матері, внаслідок чого вона померла), а під час відбування
покарання до нього дванадцять разів застосовувалися заходи
стягнення, що свідчило про його постійну асоціальну поведінку
та небажання стати на шлях виправлення. Згідно з висновками
суду заявник продовжував становити небезпеку для суспільства.
У своїй ухвалі від 11 лютого 2013 року суд також зазначив, що з матеріалів подання начальника виправної колонії не випливало, що
СНІД у заявника було діагностовано лікарем відповідної спеціалізації. Окрім того, не було жодної інформації щодо наявності в заявника родичів або близьких, які б могли доглядати за ним після
його звільнення.
26. 15 березня 2013 результат аналізу вмісту у крові клітин
CD4+ становив 129 клітин.
27. 25 березня 2013 року Уряд надав медичну інформацію,
згідно з якою тяжкість стану здоров’я заявника оцінювалася як
середня. Діагностовані в нього ВІЛ і туберкульоз було підтверд255
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жено, а також зазначено, що заявник, крім того, страждає на гіпертермію, хронічний гепатит, хронічний панкреатит, післятромбофлебітичний синдром, анемію, серйозне пригнічення імунітету, втрату ваги та діарею. Заявник перебував у Голопристанській
виправній колонії під постійним наглядом лікарів-фтизіатрів та
інфекціоністів й отримував АРВ-терапію та протитуберкульозне
лікування, а також симптоматичне лікування і вітаміни.
28. 22 квітня 2013 року Голопристанський районний суд відмовив у задоволенні ще одного подання начальника виправної колонії про звільнення заявника у у зв’язку зі станом його здоров’я.
Суд зазначив, що заявник хворий на СНІД та низку інших серйозних захворювань. Проте суд дійшов висновку, що заявник мав
численні судимості за вчинення злочинів, зокрема тяжких. Під
час відбування покарання до нього неодноразово застосовувалися заходи стягнення. Суд уже двічі відмовляв у задоволенні подібних подань про звільнення, і не було жодних доказів того, що стан
здоров’я заявника погіршився порівняно з часом, коли було відмовлено в задоволенні останнього подання.
29. 20 червня 2013 року апеляційний суд Херсонської області скасував зазначену ухвалу та постановив звільнити заявника у
зв’язку з тяжким захворюванням.
30. 26 червня 2013 року заявника було звільнено.
II. ВІДПОВІДНе НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО І ДОКУМЕНТИ
31. Стаття 84 Кримінального кодексу України передбачає, зокрема, що особа, яка після скоєння злочину або ухвалення вироку
захворіла на тяжку хворобу, що перешкоджає відбуванню покарання, може бути звільнена від подальшого відбування покарання. Ухвалюючи рішення з цього питання, суд має враховувати
тяжкість вчиненого злочину, характер захворювання, особу засудженого та інші обставини справи.
32. Інші відповідні положення національного законодавства,
міжнародного права та документи наведено в рішенні у справі
«Сергій Антонов проти України» (Sergey Antonov v. Ukraine) (заява
№ 40512/13, пп. 40–53 і 55–56, від 22 жовтня 2015 року).
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ПРАВО
І. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
33. Заявник скаржився відповідно до ст. 3 Конвенції на те, що
був підданий катуванню, оскільки органи влади у період від грудня 2006 року до березня 2013 року не забезпечували його належною медичною допомогою. Стаття, на яку він посилався, передбачає таке:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».
А. Щодо прийнятності

34. Уряд доводив, що заявник не вичерпав ефективних національних засобів юридичного захисту у зв’язку зі своїми скаргами. Зокрема, заявник повинен був подати скарги до прокуратури,
повноваження якої полягають у здійсненні нагляду за дотриманням і належним застосуванням законів у пенітенціарних установах. Рішення прокурора з цих питань є обов’язковими та повинні
виконуватися негайно. Заявник не скаржився прокурору на відсутність належної медичної допомоги.
35. Заявник твердив, що медичний персонал був обізнаний
про його захворювання, але він потребував лікування у спеціалізованій установі.
36. Суд зазначає, що він уже відхиляв подібні заперечення,
що ґрунтувалися на невичерпанні засобів юридичного захисту,
і встановлював, що засіб юридичного захисту, на який посилався Уряд, був неефективним, оскільки не було доведено, що його
застосування могло забезпечити покращення умов тримання заявників (див. рішення у справі «Мельник проти України» (Melnik v.
Ukraine), заява № 72286/01, пп. 69, від 28 березня 2006 року, і нещодавнє рішення у справі «Буглов проти України» (Buglov v. Ukraine),
заява № 28825/02, п. 74, від 10 липня 2014 року), і не вбачає підстав
відступати у цій справі від згаданого висновку. Отже, Суд вважає,
що цю скаргу не може бути відхилено на підставі невичерпання
національних засобів юридичного захисту.
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37. Проте Суд вважає, що скарга заявника стосовно періоду від
грудня 2006 року до листопаду 2011 року є неприйнятною з наступних причин.
38. Суд зазначає, що у цій справі заявник є ВІЛ-інфікованим
впродовж близько двадцяти років. Заявник твердив, що він повідомив адміністрацію установи тримання під вартою про те, що він
ВІЛ-інфікований, коли його було взято під варту у грудні 2006 року, але сторони не надали доказів на підтвердження або спростування цього твердження. Навіть якщо припустити, що керівництво Іллічівського ІТТ знало про те, що заявник ВІЛ-інфікований,
Суд зауважує, що до переведення до СІЗО, а згодом — до Одеської
виправної колонії № 14, заявник перебував в Іллічівському ІТТ
щонайбільше два тижні.
39. Щодо медичної допомоги, яку заявник отримував у період
від січня 2007 року до листопаду 2011 року, Суд зазначає, що заявник не надав жодних доказів того, що до взяття під варту він
проходив будь-яке лікування, яке потребувало продовження, що
в СІЗО та в Одеській виправній колонії № 14 він повідомив про
свої проблеми зі здоров’ям лікарів або що будь-які з його скарг
стосовно стану його здоров’я не було належно розглянуто.
40. Отже, ця частина заяви має бути відхилена як явно необґрунтована відповідно до підп. «а» п. 3 і п. 4 ст. 35 Конвенції.
41. Суд також зазначає, що скарга заявника стосовно періоду
від листопада 2011 року до березня 2013 року не є явно необґрунтованою в сенсі підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд також зазначає,
що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона
має бути визнана прийнятною.
В. Щодо суті

42. Уряд наполягав на тому, що під час відбування покарання
у вигляді позбавлення волі заявник отримував належну медичну
допомогу. Уряд зауважив відсутність доказів того, що до серпня
2013 року заявник повідомляв адміністрації установ виконання
покарань про те, що є ВІЛ-інфікованим. Проте заявник був ВІЛ-інфікованим впродовж значного проміжку часу, та, перебуваючи на
свободі, не проходив жодного лікування. Тільки-но стан здоров’я
заявника погіршився, він пройшов низку оглядів і був поміщений
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до спеціалізованої лікарні. Там за ним наглядали лікарі, і йому
у повному обсязі надавалися необхідні ліки. Зокрема, у заявника
у 2012 році було діагностовано туберкульоз та надано необхідне
лікування. Отже, порушення ст. 3 Конвенції у справі заявника не
відбулося.
43. Заявник наполягав на тому, що йому не надавалося жодного лікування доти, поки стан його здоров’я значно не погіршився.
Заявник твердив, що керівництво пенітенціарних установ намагалося приховати реальну ситуацію. Зокрема, в середині березня
2013 року у нього вимагали підписати довідку, в якій зазначалося, що результат його аналізу CD4+ становив 120 клітин, що було
неправдою. Заявник також твердив, що призначені йому ліки він
фактично ніколи не отримував. Зокрема, Уряд не надав жодних
доказів на підтвердження свого твердження про те, що заявник
отримував призначені ліки.
44. Суд неодноразово наголошував на тому, що держава повинна забезпечити тримання ув’язненої особи в умовах, які відповідають принципу поваги до її людської гідності, а також у належний спосіб забезпечити її здоров’я та добробут з огляду на практичні потреби ув’язнення, зокрема, через надання їй необхідної
медичної допомоги (див. рішення у справі «Кудла проти Польщі»
(Kudla v. Poland) [ВП], заява № 30210/96 пп. 92–94, ЄСПЛ 2000-ХІ).
Отже, відсутність належної медичної допомоги може становити
поводження, що суперечить ст. 3 Конвенції (див., серед багатьох
інших джерел, рішення у справах «Хумматов проти Азербайджану»
(Hummatov v. Azerbaijan), заяви №№ 9852/03 і 13413/04, від 29 листопада 2007 року, «Ухань проти України» (Ukhan v. Ukraine), заява
№ 30628/02 від 18 грудня 2008 року, і «Петухов проти України»
(Petukhov v. Ukraine), заява № 43374/02, від 21 жовтня 2010 року).
45. Інші відповідні принципи, встановлені Судом у його практиці щодо ст. 3 Конвенції стосовно лікування під час ув’язнення,
викладено в рішенні у згаданій справі «Сергій Антонов проти України» (Sergey Antonov v. Ukraine) (пп. 70–75).
46. Суд зазначає, що з листопада 2011 року стан здоров’я заявника вочевидь погіршився і його було поміщено до медичної частини. У той час адміністрація Одеської виправної колонії з власної ініціативи подала запит про ВІЛ-статус заявника й отримала
підтвердження, що заявник був ВІЛ-інфікованим.
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47. Суд зауважує що попри отриману інформацію, вперше
аналіз крові заявника для встановлення кількості CD4+ клітини
було зроблено лише через сім місяців і що попри низький рівень
цих клітин і діагностовану IV клінічну стадію ВІЛ-інфекції, курс
АРВ-терапії заявнику було розпочато лише наприкінці грудня
2012 року, як видається, за допомоги спеціалізованої НУО. Ця бездіяльність сама до собі становить нелюдське й таке, що принижує
гідність, поводження, яке суперечить ст. 3 Конвенції.
48. Що стосується тверджень заявника про те, що він не отримував призначені ліки, Суд нагадує, що необґрунтованого твердження про відсутність, затримку або в інший спосіб неналежну
медичну допомогу зазвичай недостатньо, щоб порушити питання відповідно до ст. 3 Конвенції. Правдоподібна скарга зазвичай
має включати, зокрема, достатні посилання на захворювання,
про яке йдеться, лікування, яке заявник просив надати та яке було призначено або в наданні якого було відмовлено, та певні докази — наприклад, висновки експертів, здатні виявити серйозні
недоліки в наданні заявнику медичної допомоги (див. рішення у
справі «Валерій Самойлов проти Росії» (Valeriy Samoylov v. Russia), заява № 57541/09, п. 80, від 24 січня 2012 року).
49. Суд також зазначає, що він уже розглянув велику кількість
справ проти України за скаргами на неналежне медичне обслуговування, яке надавалось ув’язненим (див., як нещодавні приклади, рішення у справах «Барило проти України» (Вагіlо v. Ukraine),
заява № 9607/06, від 16 травня 2013 року, і «Кушнір проти України» (Kushnir v. Ukraine), заява № 42184/09, від 11 грудня 2014 року).
За відсутності в Україні ефективного засобу юридичного захисту
щодо відповідних скарг (див. пп. 58–59). Суд перед тим, як встановити, чи було дотримано гарантій ст. 3 Конвенції, повинен був
сам здійснити безпосередню оцінку доказів.
50. У зв’язку з цим Суд нагадує, що тоді, коли подаються скарги відповідно до ст. 3 Конвенції, Суд має здійснити «особливо ретельну перевірку» (див. рішення у справі «Нечипорук та Йонкало
проти України» (Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine) заява № 42310/04,
п. 148, від 21 квітня 2011 року). Проте це завдання ускладнюється необхідністю оцінювати докази, які вимагають спеціальних
знань у різних галузях медицини. У зв’язку з цим Суд наголошує,
що він уважно ставиться до субсидіарного характеру свого за260
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вдання та визнає, що має бути обережним, виконуючи роль суду
першої інстанції щодо вирішення питань факту, коли це неминуче не вимагається з огляду на обставини справи (див. ухвалу
щодо прийнятності у справі «Маккерр проти Сполученого Королівства» (McKerr v. the United Kingdom), заява № 28883/95, від 4 квітня
2000 року). Суд також нагадує, що до його завдань не належать
питання, які є виключною компетенцією лікарів, та встановлення
того, чи насправді заявник вимагав такого лікування впродовж
відповідного періоду (див. рішення у справі «Є. А. проти Росії»
(Е. А. v. Russia), заява № 44187/04, п. 57, від 23 травня 2013 року),
а також чи в належний спосіб обраний курс лікування відображав
потреби заявника (див. згадане рішення у справі «Ухань проти України» (Ukhan v. Ukraine), п. 76, і рішення у справі «Охріменко проти
України» (Okhrimenko v. Ukraine), заява № 53896/07, п. 71, від 15 жовтня 2009 року). Зважаючи на зазначене, а також беручи до уваги
вразливість заявників з огляду на їхнє ув’язнення, Суд вважає,
що саме Уряд має надати правдоподібні та переконливі докази на
підтвердження того, що зазначений заявник отримував під час
ув’язнення комплексну та належну медичну допомогу.
51. Відповідно до згаданих принципів Суд зазначає, що докази, надані Урядом на підтвердження свого твердження про те, що
медична допомога заявнику була належною та що він отримував
призначені ліки у повному обсязі, є незадовільними. Копія медичної картки заявника є дуже низької якості, часто нечитабельна, а відомості, що у ній містяться, є загальними та уривчастими.
Зокрема, неможливо дійти висновку, які скарги заявника було
розглянуто, та встановити, якою мірою забезпечувалося призначене лікування.
52. Суд нагадує, що питання неналежної медичної допомоги
ВІЛ-інфікованим особам, які перебувають в установах тимчасового тримання та виконання покарань України, вже розглядалося
Судом у низці справ (див. рішення у справах «Кац та інші проти
України» (Kats and Others v. Ukraine), заява № 29971/04, від 18 грудня 2008 року, «Похлєбін проти України» (Pokhlebin v. Ukraine), заява
№ 35581/06, від 20 травня 2010 року, та «Салахов та Іслямова проти
України» (Salakhov and Islyamova v. Ukraine), заява № 28005/08, від
14 березня 2013 року). Загальну ситуацію з поводженням із ВІЛінфікованими особами в зазначених установах також було роз261
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глянуто в рішенні у справі «Сергій Антонов проти України» (Sergey
Antonov v. Ukraine) (заява № 40512/13, від 22 жовтня 2015 року).
53. Зважаючи на зазначене та, зокрема, з огляду на ненадання адміністрацією СІЗО оперативного та належного лікування
заявнику у зв’язку з його ВІЛ-інфекцією, Суд доходить висновку,
що в період від листопада 2011 року до березня 2013 року заявнику під час ув’язнення належної медичної допомоги не надавалося, що становило нелюдське та таке, що принижує гідність,
поводження на порушення ст. 3 Конвенції.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ
54. Заявник скаржився на те, що у зв’язку зі своєю скаргою відповідно до ст. 3 Конвенції він не мав ефективного національного
засобу юридичного захисту. Він посилався на ст. 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».
A. Щодо прийнятності

55. Уряд не надав жодних зауважень з приводу прийнятності
цієї скарги.
56. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою
в сенсі підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції та не є неприйнятною з будьяких інших підстав. Тому вона має бути визнана прийнятною.
B. Щодо суті

57. Сторони не надали жодних зауважень щодо суті цієї скарги.
58. Суд вказує на те, що ст. 13 Конвенції гарантує доступність
на національному рівні засобу юридичного захисту, здатного забезпечити втілення в життя суті конвенційних прав і свобод незалежно від того, в якій формі вони закріплені в національному
правовому порядку. Посилаючись на свою попередню практику
(див., серед інших джерел, згадане рішення у справі «Мельник
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проти України» (Melnik v. Ukraine), пп. 113–116, та рішення у справі
«Двойних проти України» (Dvoynykh v. Ukraine), заява № 72277/01,
п. 72, від 12 жовтня 2006 року), на свої нещодавні висновки (див.
згадане рішення у справі «Барило проти України» (Barilo v. Ukraine),
пп. 104–105) та на обставини цієї справи, Суд доходить висновку,
що Уряд не довів, що заявник мав практичну можливість отримати у зв’язку зі своєю скаргою будь-які ефективні засоби юридичного захисту, тобто засоби, які могли би запобігти виникненню
або продовженню порушень або могли забезпечити заявнику належне відшкодування.
59. Отже, Суд доходить висновку, що відбулося порушення ст. 13
Конвенції у зв’язку з відсутністю в національному законодавстві
ефективного та доступного засобу юридичного захисту щодо скарги заявника на відсутність належної медичної допомоги.
III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
60. 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

61. Заявник вимагав 20 000 євро відшкодування моральної
шкоди.
62. Уряд наполягав на тому, що в цій справі порушення прав
заявника не відбулося, а тому його вимоги є безпідставними.
У будь-якому разі Уряд вважав вимоги заявника надмірними.
63. Суд, ухвалюючи рішення на засадах справедливості, присуджує заявнику 10 000 євро відшкодування моральної шкоди.
B. Судові витрати

64. Заявник також вимагав 910 євро компенсації судових та
інших витрат.
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65. Уряд доводив, що зазначена сума є надмірною, та що по
слуги, вказані у договорі про надання правової допомоги заявнику, не відповідають фактично наданим послугам.
66. Відповідно до практики Суду заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що
такі витрати були фактичними й неминучими, а їхній розмір —
обґрунтованим. У цій справі адвокат заявника, який представляв
його інтереси впродовж провадження у Суді, надав копію договору із заявником про надання правової допомоги, згідно з яким
адвокат мав представляти інтереси заявника на національному
рівні та підготувати заяву до Суду. З огляду на наявні у нього документи та зазначені критерії, Суд вважає за належне присудити
суму, що вимагалася.
С. Пеня

67. 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 неприйнятною скаргу заявника відповідно до
ст. 3 Конвенції про неналежну медичну допомогу у період від
грудня 2006 року до листопаду 2011 року, а решту скарг у заяві —
прийнятними.
2. Ухвалює, що відбулося порушення ст. 3 Конвенції у зв’язку
з ненаданням заявнику належної медичної допомоги у період від
листопада 2011 року до березня 2013 року.
3. Ухвалює, що відбулося порушення ст. 13 Конвенції у зв’язку
з відсутністю ефективних засобів юридичного захисту стосовно
скарг на ненадання медичної допомоги.
4. Ухвалює, що:
a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде
статусу остаточного відповідно до п. 2 ст. 44 Конвенції,
держава-відповідач повинна сплатити такі суми, що мають бути конвертовані в національну валюту державивідповідача за курсом на день здійснення платежу:
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i) 10 000 (десять тисяч) євро відшкодування моральної
шкоди та додатково суму будь-яких податків, що можуть нараховуватися;
ii) 910 (дев’ятсот десять) євро компенсації судових та інших витрат та додатково суму будь-яких податків, що
можуть нараховуватися заявнику;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься
простий відсоток у розмірі граничної позичкової ставки
Європейського центрального банку, яка діятиме в період
несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.
5. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 22 жовт
ня року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
К. Вестердік
секретар

Х. Касадеваль
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 «Луньов проти України»
(Заява № 4725/13)
Рішення
Страсбург
22 жовтня 2015 року
ОСТАТОЧНЕ
22 січня 2016 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пунк
ту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним виправленням.
У справі «Луньов проти України»,

Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Х. Касадеваль, голова,
пані Г. Юдківська,
п. В. А. Де Ґаетано,
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п. А. Потоцький,
пані Х. Єдерблом,
п. А. Пейхал,
пані С. О’Лірі,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 29 вересня 2015 року, виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа грунтується на заяві (№ 4725/13) проти України, поданій 17 січня 2013 року до Суду на підставі ст. 34 Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція)
громадянином України паном Андрійєм Володимировичем Луньовим (далі — заявник).
2. Заявника, якому було надано правову допомогу, представляли пані О. Семенюк — юрист, що практикує у м. Брянка, та
пані Я. Заїкіна — юрист, що практикує у м. Харкові. Уряд України
(далі — Уряд) представляв його Уповноважений, на останніх етапах провадження — п. Б. Бабін із Міністерства юстиції України.
3. Заявник твердив, що під час перебування під вартою він не
отримував належної медичної допомоги, що він зазнав жорстокого поводження з метою знеохотити його до подання заяви до Суду, та що органи влади не здійснили ефективного розслідування
його скарги на жорстоке поводження.
4. 3 червня 2013 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКТИ
I. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився у 1977 році. Згідно з останньою наявною
інформацією у червні 2013 року заявника за рішенням суду було
поміщено під домашній арешт у м. Брянка. Заявник не повідомив
Суд про своє теперішнє місце перебування.
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А. Медична допомога,
що надавалася в установі тримання під вартою

6. У січні 2012 року заявника було затримано за підозрою
в участі у незаконному обігу наркотичних засобів.
7. 30 січня 2012 року заявника було поміщено до Старобільського слідчого ізолятора (далі — СІЗО). Після прибуття до СІЗО
заявника було оглянуто терапевтом, психіатром, стоматологом,
фтизіатром та дерматологом. Згідно з твердженнями Уряду у заявника було діагностовано III клінічну стадію вірусу імунодефіциту людини (далі — ВІЛ-інфекція), хронічний бронхіт, токсичну
енцефалопатію та невропатію, спричинену тривалим вживанням
наркотичних речовин, а також залишкові зміни після перенесеного туберкульозу. На той час вага заявника становила 55 кг. Зріст
заявника був 1 м 78 см.
8. Згідно з твердженнями Уряду 1 листопада 2012 року заявникові було запропоновано здати кров на аналіз CD4+ клітин, від
чого він відмовився. У матеріалах справи міститься довідка від
7 лютого 2012 року, в якій зазначено, що заявник відмовився від
аналізу крові. Її підписано працівником медичної частини СІЗО.
9. Згідно з твердженнями Уряду у період з 30 січня 2012 року
по 8 січня 2013 року заявник не просив про надання йому медичної допомоги у СІЗО. Проте з медичної картки заявника випливає, що у вересні 2012 року його оглянув фтизіатр і він пройшов
рентгенографію. Згідно з медичними документами, наданими
Урядом, у листопаді 2012 року, коли заявник протягом короткого проміжку часу перебував в іншій установі, у нього був бронхіт
і він скаржився на біль у нирках.
10. 8 січня 2013 року після скарг заявника на кашель і гарячку у нього було діагностовано хронічний бронхіт та призначено
курс лікування.
11. 9 січня 2013 року заявника було знайдено непритомним
у його камері.
12. Того самого дня начальник СІЗО подав до Брянківського
міського суду Луганської області (далі — Брянківський суд) клопотання про прискорення провадження у справі заявника або
звільнення його під підписку про невиїзд, оскільки заявник по
требував термінового лікування у спеціалізованій лікарні.
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13. 10 січня 2013 року зазначений суд вирішив залишити заявника під вартою, але надав вказівку про поміщення його до спеціалізованої лікарні при установі тримання під вартою або до медичного
закладу МОЗ.
14. Згідно з медичною довідкою у період від 9 до 11 січня
2013 року заявник перебував у лікарні. У нього було діагностовано гострий серозний менінгоенцефаліт. У довідці зазначалося,
що заявник перебуває «у сопорозному стані».
15. 11 січня 2013 року заявник повернувся до СІЗО, де він до
15 лютого 2013 року перебував у медичній частині. Крім того,
впродовж цього періоду часу заявник принаймні один раз перебував під вартою в Алчевському ізоляторі тимчасового тримання
(далі — Алчевський ІТТ).
16. 17 січня 2013 року заявник подав клопотання за правилом 39 Регламенту Суду про те, щоб Урядові було вказано на необхідність поміщення його до лікарні. У клопотанні зазначалося,
що заявникові потрібні додаткові обстеження, зокрема у психіатра, для вирішення питання про призначення антиретровірусної
терапії (далі — АРТ), визначення стадії туберкульозу та призначення відповідного лікування, а також призначення належного
лікування у зв’язку з його захворюванням на епілепсію, на яку
заявник, як твердилося, хворів.
17. За твердженнями адвоката заявника, пані Семенюк, наприкінці січня 2013 року їй зателефонував незнайомий чоловік,
який представився працівником прокуратури. Ця особа хотіла
дізнатися, чи насправді пані Семенюк представляє інтереси заявника та чи подав заявник заяву до Європейського суду з прав
людини. Пані Семенюк на обидва запитання дала ствердну відповідь.
18. 4 лютого 2013 року Брянківське територіальне медичне об’єднання повідомило адвоката заявника, що від 11 жовтня
2010 року заявник перебуває на диспансерному обліку в лікаря
у кабінеті «Довіра» Брянківської центральної міської поліклініки. У нього було діагностовано II клінічну стадію ВІЛ-інфекції, хронічний бронхіт та токсичну енцефалопатію. 27 жовтня 2010 року результат аналізу крові на клітини CD4+ становив
374 (18,7%). Заявник відмовився від лікування попри погіршення
стану здоров’я. У 2011 році у нього було діагностовано III клінічну
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стадію ВІЛ-інфекції. Заявник не погодився на АРТ та відмовився
від відповідного обстеження. 8 лютого 2013 року таку ж інформацію було надіслано до СІЗО.
19. Уряд повідомив, що у період від 11 січня до 15 лютого
2013 року заявник лікувався від гострого серозного менінгоенцефаліту. Окрім того, 5 лютого 2013 року він пройшов рентгенографію та огляд у фтизіатра. За результатами цих обстежень у заявника було діагностовано залишкові зміни у правій легені внаслідок
перенесеного туберкульозу. У протитуберкульозному лікуванні
потреби не було.
20. 6 лютого 2013 року заявника оглянув невропатолог. У нього було діагностовано III клінічну стадію ВІЛ-інфекції та токсичну
енцефалопатію.
21. 19 лютого 2013 року Брянківський суд призначив заявникові покарання у вигляді позбавлення волі строком на шість з половиною років за незаконний обіг наркотичних засобів.
22. 26 лютого 2013 року результат аналізу крові заявника на
клітини CD4+ становив 119 клітин (13,1%).
23. Листом від 7 березня 2013 року Уряд повідомив Суд про
відсутність необхідності в госпіталізації заявника.
24. 12 березня 2013 року заявника оглянув лікар-інфекціоніст
і діагностував у нього III клінічну стадію ВІЛ-інфекції, хронічний
бронхіт, залишкові зміни внаслідок перенесеного туберкульозу
та токсичну енцефалопатію. Було рекомендовано АРТ. 14 березня
2013 року Управління Державної пенітенціарної служби України
в Луганській області надало дозвіл на поміщення заявника до лікарні при Луганському слідчому ізоляторі № 17.
25. Заявник перебував у цій лікарні від 20 до 25 березня
2013 року. На додачу до зазначеного діагнозу у заявника було
діагностовано втрату ваги більш ніж на 10% та хронічний гепатит
С. Заявник пройшов повний клінічний аналіз крові, біохімічний
аналіз крові, аналіз мокротиння та сечі, рентгенографію та УЗД.
Заявникові було надано ліки. При виписці було, зокрема, рекомендовано здати кров на аналіз клітин CD4+.
26. 22 березня 2013 року Суд відмовив у задоволенні клопотання заявника за правилом 39 Регламенту Суду.
27. У період від 29 березня дво 5 квітня та від 12 квітня до
12 травня 2013 року заявник також перебував на стаціонарному
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лікуванні в лікарні при Луганському СІЗО. 3 квітня 2013 року він
пройшов аналіз крові на клітини CD4+, який дав результат 13,5%
або 519 клітин. 16 квітня 2013 року заявнику було призначено АРТ.
28. 24 травня 2013 року апеляційний суд Луганської області
скасував вирок від 19 лютого 2013 року у кримінальній справі щодо заявника та направив справу на новий судовий розгляд.
29. У невизначену дату захисник заявника подала до місцевого суду клопотання про звільнення заявника, твердячи, що
від 20 січня 2012 року до 9 січня 2013 року заявник не отримував
жодного лікування. Після 9 січня 2013 року заявник дпевний час
перебував у лікарні, але наразі стаціонарного лікування не отримував.
30. 19 червня 2013 року Брянківським міським судом було
змінено обраний заявникові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на домашній арешт. Суд зазначив, що в матеріалах
справи міститься достатньо доказів для задоволення клопотання
захисника заявника. Суд також зазначив, що заявникові необхідне лікування, якого він в умовах тримання під вартою отримати
не може.
В. Стверджуване жорстоке поводження
та його розслідування

31. 25 січня 2013 року заявника на час розгляду справи судом
було поміщено до Алчевського ІТТ.
32. О 9 год. ранку 30 січня 2013 року заявнику було викликано швидку медичну допомогу у зв’язку з різким болем в області
печінки. Заявника було оглянуто і йому було рекомендовано огляд у гастроентеролога. Після цього заявника було доправлено до
Брянківської центральної міської лікарні, і до ІТТ він повернувся
близько 16 год.
33. Згідно з твердженнями заявника близько 17 год. 25 хв.
в ІТТ його побили двоє працівників міліції — як твердилося, з обласного управління МВС. Вони наказали йому написати заяву про
те, що СІЗО надавав йому належне лікування. Один із працівників міліції шість або сім разів вдарив заявника по печінці, а другий — чотири рази по нирках. Після цього заявник написав заяву,
яку від нього вимагали.
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34. 31 січня 2013 року захисник заявника С. заявила про це
скаргу на судовому засіданні. Заявникові було викликано карету швидкої медичної допомоги, працівники якої діагностували
в нього «можливу тупу травму живота». Заявника було доправлено до лікарні, де його оглянув хірург. Останній зазначив, що
заявник скаржився на біль в епігастральній області та слабкість,
але при огляді живіт заявника був «м’який і безболісний». Лікар
дійшов висновку про відсутність «гострої хірургічної патології»
та що заявника можна тримати в умовах ІТТ.
35. Того ж дня заявник та його захисник подали до прокуратури скаргу на побиття. Заявник твердив, що о 17 год. 25 хв. 30 січня
2013 року до нього в ІТТ прийшли невідомі працівники міліції.
Його піддавали фізичному і психологічному тиску та змушували
відмовитися від заяви про ненадання належної медичної допомоги. Вони також примушували його визнати свою вину у злочині,
що йому інкримінувався.
36. Під час розслідування заявник також твердив, що 30 січня 2013 року близько 17 год. 20 хв. двоє незнайомих працівників
міліції допитували його в ІТТ. Коли він відмовився написати заяву про відсутність скарг на лікування в СІЗО, працівники міліції
кілька разів вдарили його у живіт та по нирках. Після цього заявник написав, що в СІЗО йому надавалась належна медична допомога, що він не має скарг та що до нього не застосовувався психологічний або фізичний тиск. Працівники міліції взяли у нього
письмову заяву, його відвели у душ, а потім — до його камери.
37. 14 лютого 2013 року судово-медичний експерт, вивчивши
висновки хірурга від 31 січня 2013 року та свідчення того ж хірурга, надані під час розслідування, дійшов висновку, що «при огляді
хірургом 31 січня 2013 року [у заявника] будь-яких тілесних ушкоджень не виявлено».
38. 25 лютого 2013 року прокуратурою м. Алчевська кримінальну справу було закрито у зв’язку з відсутністю події злочину.
Працівники міліції та інші особи, які були присутні в ІТТ 30 січня 2013 року, надали докладний опис подій в установі того дня
та твердили, що ніхто заявника не бив. Зокрема, близько 16 год.
заявник поскаржився на те, що його не влаштовує подушка і він
хоче її замінити. Заявника у супроводі відвели до кімнати для
зберігання постільної білизни. Заявник був там 15–20 хвилин, але
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подушки собі не вибрав. Після цього його відвели до кімнати для
зберігання особистих речей, оскільки він хотів взяти зі своєї сумки деякі речі. Після цього заявник попросився до душу, але йому
пояснили, що в душі немає гарячої води. Оскільки заявник сам
захотів це перевірити, працівник ІТТ відвів його у душову. Згодом
заявника було поміщено до камери. Хірург, який оглядав заявника 31 січня 2013 року, пояснив, що заявника було привезено до
нього, щоб встановити, чи може він перебувати під вартою в ІТТ.
У заявника тілесних ушкоджень не було. Слідчий прокуратури
також посилався на висновок судово-медичного експерта про відсутність у заявника тілесних ушкоджень.
39. Заявник оскаржив цю постанову до суду. 26 березня
2013 року Алчевський міський суд Луганської області скасував її.
Суд допитав заявника та його співкамерника К., і дійшов висновку, що розслідування не було ретельним, оскільки не було допитано осіб, що перебували в камері разом із заявником.
40. 24 квітня 2013 року станція швидкої медичної допомоги
повідомила прокуратуру м. Брянки, що 31 січня 2013 року заявника було оглянуто й у нього діагностовано «можливу тупу травму живота». Він скаржився на те, що його було побито в ізоляторі.
Для уточнення діагнозу заявника було доправлено до лікарні.
41. 25 квітня 2013 року кримінальну справу було закрито за
відсутністю події злочину. До показів допитаних раніше осіб було
додано нові докази.
42. Зокрема, під час розслідування сусід заявника по камері
К. пояснив, що 30 січня 2013 року заявника вивели з камери. Він
був відсутній приблизно 40–60 хвилин. Повернувшись до камери,
заявник сказав, що двоє невідомих працівників міліції примушували його написати відмову від лікування у СІЗО. А коли заявник
відмовився, його почали бити. Після цього він погодився написати заяву про те, що не потребує медичної допомоги. Згідно з твердженнями К. у заявника були червоні щока і вилиця, а також розпухла печінка. Черговий ІТТ, який привів заявника до камери, як
твердилося, сказав, що одним із чоловіків, які приходили до заявника, був такий собі Со. з Перевальської виправної колонії № 15.
43. Ще один сусід заявника по камері пояснив, що коли він прибув до ІТТ, то побачив заявника у ліжку. Заявник сказав йому, що
його побили працівники міліції з метою примусити його дати виз273
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навальні показання. Сусід заявника по камері П. пояснив, що він
спав і нічого не чув і не бачив, а ще один сусід заявника по камері Б.
відмовився давати показання. Працівник міліції Со. під час допиту
пояснив, що 30 січня 2013 року він перебував на своєму робочому
місці. У постанові також зазначалося, що система відеоспостереження в ІТТ у період від 26 січня до 4 лютого 2013 року не працювала.
44. 3 червня 2013 року постанову від 25 квітня 2013 року було
скасовано прокурором м. Алчевська. У постанові прокурора без
надання докладних відомостей зазначалося, що «рішення про закриття кримінального провадження ухвалено передчасно та необґрунтовано, не виконано низку процесуальних дій».
45. 27 червня 2013 року кримінальну справу знову було закрито за відсутністю події злочину.
46. 4 листопада 2013 року Алчевський міський суд скасував
постанову від 27 червня 2013 року. Судом було встановлено, що
після 3 червня 2013 року слідчий у неналежний спосіб перевіряв
факти, вказані у скарзі захисника заявника. Не було також наведено обґрунтування неможливості очної ставки заявника із працівником міліції Со.
47. Сторони не надали жодних подальших відомостей щодо
цього провадження.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО,
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ДОКУМЕНТИ
48. Відповідні положення національного законодавства, міжнародні та внутрішньодержавні документи наведено в рішенні
в справі «Сергій Антонов проти України» (Sergey Antonov v. Ukraine)
(заява № 40512/13, пп. 40–53 і 55–56, від 22 жовтня 2015 року).

ПРАВО
І. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
49. Заявник скаржився на те, що в СІЗО йому не було надано
належної медичної допомоги та що стан його здоров’я був несумісним із умовами тримання під вартою.
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50. Заявник також скаржився на те, що 30 січня 2013 року він
зазнав жорстокого поводження та що не було здійснено ефективного розслідування цієї події.
51. У зв’язку із зазначеними скаргами він посилався на ст. 3
Конвенції, яка передбачає таке:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».
А. Стверджувана відсутність належної
медичної допомоги у СІЗО

1. Щодо прийнятності

52. Уряд доводив, що заявник у зв’язку зі своїми скаргами на
відсутність належної медичної допомоги не вичерпав доступних
йому засобів юридичного захисту. Зокрема, заявник мав подати
скарги до прокуратури, й він не довів, що застосування зазначеного засобу юридичного захисту було неефективним.
53. Заявник твердив, що згідно з практикою Суду такі скарги
не можуть вважатися ефективним та доступним засобом юридичного захисту в сенсі п. 1 ст. 35 Конвенції (див. ухвалу щодо прийнятності у справі «Коваль проти України» (Koval v. Ukraine), заява
№ 65550/01, від 30 березня 2004 року, та рішення у справі «Яковенко
проти України» (Yakovenko v. Ukraine), заява № 15825/06, пп. 74–78,
від 25 жовтня 2007 року), а отже, скарга заявника на відсутність
належної медичної допомоги має вважатися прийнятною.
54. Суд зазначає, що уін вже відхиляв подібні заперечення, що
ґрунтувалися на невичерпанні засобів юридичного захисту, та встановлював, що засіб юридичного захисту, на який посилався Уряд,
був неефективним у зв’язку з недоведеністю того, що використання відповідного провадження змогло забезпечити покращення
умов тримання заявників (див. рішення у справі «Мельник проти
України» (Melnik v. Ukraine), заява № 72286/01, п. 69, від 28 березня
2006 року, і нещодавнє рішення у справі «Буглов проти України»
(Buglov v. Ukraine), заява № 28825/02, п. 74, від 10 липня 2014 року),
та не вбачає підстав відходити у цій справі від згаданого висновку.
Отже, Суд вважає, що цю скаргу не може бути відхилено на підставі
невичерпання національних засобів юридичного захисту.
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55. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою
в сенсі підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона
не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути
визнана прийнятною.
2. Щодо суті

а) Аргументи сторін
(і) Заявник
56. Заявник твердив, що не відмовлявся від аналізу крові на
клітини CD4+. Згідно з твердженнями заявника медичний персонал СІЗО намагався взяти зразок його крові на аналіз клітин CD4+.
Проте ця спроба виявилася невдалою, оскільки вени у заявника як
колишнього наркомана були деформовані. Заявник не підписував
жодної відмови від лікування його ВІЛ-інфекції.
57. Заявник також твердив, що страждав від інших захворювань, які також вимагали лікування, але впродовж близько року
у СІЗО він не проходив жодних медичних обстежень. Заявник вважав, що різке погіршення стану його здоров’я 9 січня 2013 року було спричинено тривалою відсутністю медичної допомоги в установах тримання під вартою. Отже, на думку заявника, обставини
його лікування до затримання не мали стосунку до цієї справи.
58. Заявник також доводив, що попри те, що в нього стався
епілептичний напад, психіатр його не оглянув.
59. Заявник також зазначав, що він не мав можливості подати
клопотання про звільнення з-під варти. Заявник та його захисник безуспішно клопотали про звільнення заявника з-під варти
доти, поки зрештою їхнє клопотання не було задоволено 19 черв
ня 2013 року. При цьому стан здоров’я заявника у січні-лютому
2013 року був набагато гіршим, ніж у червні 2013 року.
60. З огляду на зазначене заявник твердив, що у його справі
відбулося порушення ст. 3 Конвенції.
(ii) Уряд
61. Уряд доводив, що з 2010 року заявник страждав від низки
захворювань. У жовтні 2010 року в нього було діагностовано ВІЛінфекцію, проте він відмовився від будь-якого лікування попри
погіршення стану його здоров’я, зафіксоване у липні 2011 року.
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62. Що стосується медичної допомоги, яку заявник отримував під час тримання під вартою, Уряд зазначив, що коли заявник
прибув до СІЗО у 2012 році, він був оглянутий низкою лікарів-спеціалістів, які поставили йому діагнози.
63. 7 лютого 2012 року заявник відмовився здавати аналіз
крові на клітини CD4+ і не скаржився на стан свого здоров’я від
31 січня 2012 року до 8 січня 2013 року.
64. 9 січня 2013 року, коли стан здоров’я заявника погіршився, його було госпіталізовано й надано необхідне лікування.
До 15 лютого 2013 року, а потім ще тричі (від 20 до 25 березня, від
29 березня до 5 квітня та від 12 квітня до 12 травня 2013 року) заявник перебував на стаціонарному лікуванні в медичній частині
СІЗО або в лікарні при Луганському СІЗО, де він отримував належну медичну допомогу.
65. Що стосується скарги заявника на відсутність лікування
наявної в нього ВІЛ-інфекції, Уряд зауважив, що заявник відмовився від аналізу на CD4+ клітини, а призначити заявникові АРТ
без вказаного аналізу було неможливо.
66. Уряд також зазначив, що тільки-но стан здоров’я заявника погіршився, його було направлено на лікування до закладу
охорони здоров’я МОЗ. Внаслідок лікування стан здоров’я заявника покращився.
67. Що стосується епілептичного нападу в заявника, то Уряд
зазначив, що тільки-но він стався, заявника одразу ж було госпіталізовано до закладу охорони здоров’я МОЗ. Щодо туберкульозу
в заявника, то лікарі діагностували в нього залишкові зміни після
перенесеного туберкульозу. У нього ніколи не діагностували активної форми туберкульозу.
68. Таким чином, Уряд дійшов висновку, що погіршення здо
ров’я заявника було спричинено його поведінкою, оскільки заявник відмовився здавати аналіз крові, який був необхідним для
призначення відповідного лікування. Окрім того, до поміщення
у СІЗО заявник не проходив відповідного лікування, що також
могло негативно вплинути на стан його здоров’я.
69. Уряд також зазначав, що стан здоров’я заявника був
сумісний із умовами тримання його під вартою. Він отримував
необхідне лікування та перебував під наглядом лікарів. Окрім
того, тільки-но національний суд дійшов висновку про недо277
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цільність подальшого тримання заявника під вартою, його було
звільнено.
70. Отже, Уряд дійшов висновку про те, що у цій справі права
заявника відповідно до ст. 3 Конвенції порушено не було.
b) Оцінка Суду
71. Суд неодноразово наголошував на тому, що держава повинна забезпечити тримання ув’язненої особи в умовах, які
відповідають принципу поваги до її людської гідності, а також
у належний спосіб забезпечити її здоров’я та добробут, враховуючи практичні потреби ув’язнення (див. рішення у справі «Кудла
проти Польщі» (Kudla v. Poland) [ВП], заява № 30210/96, пп. 92–94,
ЄСПЛ 2000-ХІ). Отже, відсутність належної медичної допомоги
може становити поводження, що суперечить ст. 3 Конвенції (див.,
серед багатьох інших джерел, рішення у справах «Хумматов проти Азербайджану» (Hummatov v. Azerbaijan), заяви №№ 9852/03
і 13413/04, від 29 листопада 2007 року; «Ухань проти України»
(Ukhan v. Ukraine), заява № 30628/02, від 18 грудня 2008 року,
і «Петухов проти України» (Petukhov v. Ukraine), заява № 43374/02,
від 21 жовтня 2010 року).
72. Інші відповідні принципи, встановлені практикою Суду
відповідно до ст. 3 Конвенції щодо лікування під час тримання
під вартою, викладено в рішенні у згаданій справі «Сергій Антонов проти України» (Sergey Antonov v. Ukraine) (пп. 70–75).
73. Суд зазначає, що у цій справі в заявника після прибуття до установи тримання під вартою було діагностовано низку
серйозних захворювань. Зокрема, в заявника було діагностовано III клінічну стадію ВІЛ-інфекції, хронічний бронхіт, токсичну
енцефалопатію та невропатію, спричинену тривалим вживанням
наркотичних речовин, та залишкові зміни після перенесеного туберкульозу.
74. Суд також зазначає, що попри діагностування у заявника
низки серйозних захворювань та ВІЛ-інфекції, протягом більш
ніж року йому не надавалося жодного лікування.
75. Уряд доводив, що невдовзі після поміщення заявника до
установи тримання під вартою йому було запропоновано здати
кров на аналіз клітин CD4+, від чого він відмовився, а без цього
аналізу неможливо було призначити йому відповідне лікування.
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Заявник заперечив цю заяву, твердячи, що медичний персонал
СІЗО просто не зміг зробити такий аналіз.
76. Суд зазначає, що в матеріалах справи міститься довідка
від 7 лютого 2012 року, в якій зазначено, що заявник відмовився від «аналізу крові». Немає доказів того, що цей аналіз крові
справді стосувався аналізу на клітини CD4+. Суд не може погодитися з аргументом Уряду про те, що заявник під час тримання під вартою сам унеможливив своє лікування, відмовившись
здати відповідний аналіз. Суд також зауважує, що коли у квітні
2013 року заявник пройшов аналіз на CD4+ клітини, протягом
кількох тижнів йому було призначено АРТ. Таким чином, навіть
якщо заявник спочатку відмовився від аналізу, Уряд не надав пояснення, чому цей аналіз не робився протягом більш ніж одного
року, зважаючи на те, що наявність ВІЛ-інфекції у заявника було
підтверджено, та з огляду на важливість аналізу для призначення лікування.
77. Заявник також страждав від низки інших захворювань,
деякі з яких були спричинені опортуністичними інфекціями при
ВІЛ. Ці захворювання також не діагностувалися й не лікувалися
доти, поки стан здоров’я заявника не став критичним і він не подав до Суду заяву у зв’язку з цим.
78. Суд зазначає, що питання неналежної медичної допомоги
ВІЛ-інфікованим особам, які перебувають в установах тримання
під вартою та виконання покарань України, вже розглядалось
Судом у низці справ (див. рішення у справах «Кац та інші проти
України» (Kats and Others v. Ukraine), заява № 29971/04, від 18 грудня 2008 року, та «Салахов та Іслямова проти України» (Salakhov and
Islyamova v. Ukraine), заява № 28005/08, від 14 березня 2013 року).
Загальна ситуація з лікуванням ВІЛ-інфікованих осіб в Україні
у зазначених установах також розглядається в рішенні у справі
«Сергій Антонов проти України» (Sergey Antonov v. Ukraine) (заява
№ 40512/13, від 22 жовтня 2015 року).
79. З огляду на зазначене, Суд вважає, що тривале ненадання
заявникові належної медичної допомоги у зв’язку з його ВІЛ-інфекцією та іншими захворюваннями під час тримання його під
вартою становило нелюдське та таке, що принижує гідність, поводження на порушення ст. 3 Конвенції.
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В. Стверджуване жорстоке поводження
та відсутність ефективного розслідування
за скаргами заявника

1. Щодо прийнятності

80. Уряд твердив, що заявник не надав достатніх доказів на
підтвердження своїх скарг про жорстоке поводження працівників
міліції. Зокрема, під час розслідування на національному рівні
заявник надавав суперечливі показання. Так, одного разу заявник зазначив, що двоє працівників міліції, які його побили, були
з обласної міліції, а іншого разу він твердив, що один із правоохоронців сказав, що пам’ятає заявника з колонії № 15. Крім того,
показання сусідів заявника по камері також були суперечливими і попри твердження заявника про те, що його вдарили кілька
разів, наступного дня в нього не було виявлено жодних тілесних
ушкоджень. Отже, єдиний доказ, а саме діагноз, поставлений
фельдшерами швидкої медичної допомоги, не міг слугувати доказом жорстокого поводження із заявником, оскільки це був попередній діагноз, який згодом не підтвердився. Уряд дійшов ви
сновку, що скарги заявника на жорстоке поводження були цілком
необґрунтовані.
81. Уряд не надав зауважень щодо прийнятності скарги заявника на неефективність розслідування його тверджень про жорстоке поводження.
82. Заявник не погодився з Урядом та доводив, що його твердження про жорстоке поводження були докладними. Він вказав
кількість нападників, кількість ударів, яких він зазнав; вказав на
те, що удари завдавалися ребром долоні; вказав точну дату та час
подій, а також подробиці своєї розмови з працівниками міліції.
Заявник вважав, що саме національні органи влади повинні були встановити істину, оскільки заявник і свідки у справі надали
їм усю інформацію, якою володіли. Зокрема, сусіди заявника по
камері підтвердили, що його було побито 30 січня 2013 року, і їхні
показання доповнювали показання заявника.
83. Що стосується медичного огляду заявника 31 січня 2013 року, заявник доводив, що лікар робив його огляд у присутності двох
охоронців, а тому він боявся скаржитися на жорстоке поводження. З іншого боку, перебуваючи у суді, він розповів про побиття
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бригаді швидкої медичної допомоги. Окрім того, медичний огляд
у лікарні був поверховим, оскільки мав на меті вирішення питання
про те, чи сумісний стан здоров’я заявника з умовами тримання
під вартою, та був обмежений лише зовнішнім оглядом заявника
(не було зроблено УЗД або інших досліджень з метою перевірки
діагнозу, поставленого бригадою швидкої медичної допомоги).
Проведена після цього судово-медична експертиза також не була
надійною, оскільки ґрунтувалася на висновках поверхового медичного огляду.
84. Заявник дійшов висновку, що зазначені відомості були достатнім доказом того, що в Алчевському ІТТ він зазнав жорстокого поводження з боку працівників міліції.
85. Суд зазначає, що скарга заявника була достатньо докладною та підтвердженою доказами (діагноз бригади швидкої медичної допомоги, показання сусідів заявника по камері), щоб
вважати, що вона не є явно необґрунтованою в сенсі підп. «а» п. 3
ст. 35 Конвенції. Суд також вважає, що скарги заявника на стверджуване жорстоке поводження та відсутність ефективного розслідування не є неприйнятними з будь-яких інших підстав. Отже,
вони мають бути визнані прийнятними.
2. Щодо суті

а) Ефективність розслідування
86. Заявник повторив, що органи влади не забезпечили ретельного та ефективного розслідування тверджень про жорстоке
поводження й за скаргами заявника, й за скаргами його захисника. Розслідування зазначеної події проводилося тричі, оскільки
постанови про закриття кримінальної справи двічі скасовувалися судом та прокуратурою у зв’язку з виявленими недоліками.
Попри вказівки, надані згаданими органами, певні слідчі дії так
і не було здійснено. Зокрема, не було зроблено справжньої спроби
провести очну ставку між заявником та працівником міліції Со.
Заявникові можна було показати фотографію Со., щоб встановити, чи був він серед тих, хто, як твердилося, жорстоко поводився із
заявником, але цього зроблено не було. Показання Со. Про те, що
30 січня 2013 року він перебував на своєму робочому місці, також
перевірено не було.
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87. Заявник також, не надаючи конкретних фактів, твердив,
що медичний огляд у його випадку не відповідав вимогам Посібника ООН з питань ефективного розслідування і документування
фактів катувань та іншого жорстокого, нелюдського чи такого, що
принижує гідність, поводження або покарання (Стамбульський
протокол).
88. Насамкінець заявник твердив, що у його справі відбулося
порушення процесуального аспекту ст. 3 Конвенції.
89. Уряд твердив, що прокуратурою було ефективно розслідувано скарги заявника на жорстоке поводження. Зокрема,
розслідування було розпочато невідкладно після подання скарг
захисником заявника, було допитано низку важливих свідків та
здійснено судово-медичну експертизу. Пізніше було допитано
інших свідків (сусідів заявника по камері) та перевірено додаткову інформацію. Скарги заявника на жорстоке поводження було
ретельно перевірено та зрештою відхилено 27 червня 2013 року
як необґрунтовані. Розслідування було повним і швидким, а всі
вказівки суду та прокурора було виконано. Отже, порушення права заявника на ефективне розслідування за процесуальним аспектом ст. 3 Конвенції не відбулося.
90. Суд нагадує, що коли особа висуває небезпідставну скаргу на жорстоке з нею поводження з боку представників держави,
яке було таким, що порушує ст. 3 Конвенції, це положення, взяте
у поєднанні із загальним обов’язком держави відповідно до ст. 1
Конвенції, за своїм змістом вимагає ефективного офіційного розслідування. Таке розслідування має бути спроможним спричинити встановлення та покарання винних осіб. В іншому разі загальна юридична заборона катування та нелюдського йп такого, що
принижує гідність, поводження та покарання, попри свою фундаментальну важливість, була б неефективною на практиці, й у деяких випадках представники держави могли би фактично безкарно порушувати права тих, хто перебуває під їхнім контролем
(див. рішення у справах «Ассенов та інші проти Болгарії» (Assenov
and Others v. Bulgaria), від 28 жовтня 1998 року, п. 102, Reports of
Judgments and Decisions 1998-VIII, і «Лабіта проти Італії» (Labita v.
Italy) [ВП], заява № 26772/95, п. 131, ЄСПЛ 2000-IV).
91. Розслідування небезпідставних тверджень про жорстоке
поводження також має бути ретельним. Це означає, що органи
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влади завжди повинні сумлінно намагатися з’ясувати, що трапилося, та не покладатися на поспішні або необґрунтовані висновки
для закриття кримінальної справи або використовувати такі ви
сновки як підставу для своїх рішень (див. згадане рішення у справі
«Ассенов та інші проти Болгарії» (Assenov and Others v. Bulgaria),
п. 103 і наст.). Вони мають вживати всіх розумних і доступних
їм заходів для отримання доказів, що стосуються події, включно з, зокрема, показамиа свідків та висновмки судових експертиз (див., із необхадними змінами, рішення у справах «Танрікулу
проти Туреччини» (Tannkulu v. Turkey) [ВП], заява № 23763/94, п. 104
і наст., ЄСПЛ 1999-IV, та «Гюль проти Туреччини» (Gül v. Turkey), заява № 22676/93, п. 89, від 14 грудня 2000 року).
92. У цій справі заявник скаржився на побиття та залякування
з метою примусити його відмовитися від заяви до Суду та зізнатися у вчиненні злочину, який йому інкримінувався. Наступного
дня в заявника було діагностовано можливу тупу травму живота.
Суд за таких обставин вважає, що скарги заявника необхідно було
розслідувати.
93. Суд зазначає, що розслідування скарг заявника було розпочато швидко. Проте через місяць справу було закрито за відсутністю події злочину. Цю та дві наступні постанови про закриття
кримінальної справи, порушеної за скаргою заявника, було скасовано судом та прокуратурою у зв’язку з виявленими недоліками розслідування. Сторони не повідомили Суд про остаточні результати провадження.
94. Суд зауважує, що окрім недоліків, вказаних національними органами влади — таких як не проведення певних процесуальних дій, — слід зазначити, що первинне медичне обстеження,
яке згодом стало підставою для численних висновків про відсутність у заявника тілесних ушкоджень, було поверховим. Воно, вочевидь, мало на меті встановити, чи були в заявника проблеми зі
здоров’ям, які вимагали хірургічного втручання, та чи міг він перебувати під вартою, а не встановити наявність у заявника тілесних ушкоджень (див., із необхідними змінами, рішення у справі
«Кобець проти України» (Kobets v. Ukraine), заява № 16437/04, п. 47,
від 14 лютого 2008 року).
95. З огляду на відсутність остаточного рішення, встановлені національними органами влади недоліки та незабезпе283
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чення доказової бази через те, що не було здіснено належного
медичного обстеження заявника, Суд доходить висновку, що
в цій справі відбулося порушення процесуального аспекту ст. 3
Конвенції.
b) Стверджуване жорстоке поводження
96. Уряд не надав жодних зауважень щодо суті цієї скарги.
97. Заявник повторив свої аргументи щодо прийнятності цієї
скарги (див. пп. 82–83).
98. Як неодноразово зазначав Суд, ст. 3 Конвенції є втіленням
однієї з найбільш основоположних цінностей демократичного суспільства. Конвенція категорично забороняє катування або нелюдське чи таке, що принижує гідність, поводження або покарання,
незалежно від обставин чи поведінки потерпілого (див., серед інших джерел, згадане рішення у справі «Лабіта проти Італії» (Labita
v. Italy) [ВП], п. 119).
99. 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.,
напр., ухвалу щодо прийнятності у справі «Маккерр проти Сполученого Королівства» (McKerr v. the United Kingdom), заява № 28883/95,
від 4 квітня 2000 року). Проте, коли висуваються твердження відповідно до ст. 3 Конвенції, Суд повинен здійснити особливо ретельний аналіз навіть тоді, коли провадження та розслідування
на національному рівні вже відбулися (див., із необхідними змінами, рішення у справі «Рібіч проти Австрії» (Ribitsch v. Austria), від
4 грудня 1995 року, п. 32, Серія А, № 336).
100. Суд також нагадує, що, оцінюючи докази, він, як правило,
застосовує критерій доведеності «поза розумним сумнівом» (див.
рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства» (Ireland v.
the United Kingdom) від 18 січня 1978 року, п. 161, Серія А, № 25). Проте така доведеність може випливати із сукупності ознак чи схожих
неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, чітких та узгоджених між собою.
101. У цій справі заявник доводив, що працівники міліції
били його по печінці та нирках, аби знеохотити його від подання заяви до Суду та змусити його зізнатися у вчиненні злочину.
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Суд зазначає, що Уряд заперечив наявність у заявника будь-яких
тілесних ушкоджень. Проте надані у зв’язку з цим докази було отримано під час неповноцінного розслідування. Як уже зазначалося, наступного дня в заявника було діагностовано можливу тупу
травму живота. Припускаючи, що ці ушкодження були достатньо
серйозними, щоб становити жорстоке поводження в сенсі ст. 3
Конвенції, залишається встановити, чи можуть державні органи
влади нести відповідальність відповідно до ст. 3 Конвенції за завдання цих ушкоджень.
102. Суд зазначає, що за відсутності ефективного розслідування скарг заявника ключові питання справи залишаються
нез’ясованими, а за відсутності будь-яких переконливих свідчень
щодо характеру зазначених ушкоджень та можливої причини їх
виникнення Суд не може встановити «поза розумним сумнівом»,
що їх було завдано саме працівниками міліції.
103. За таких обставин Суд не може встановити, що відбулося
порушення матеріального аспекту ст. 3 Конвенції.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПЕРЕШКОДЖАННЯ ПРАВУ
НА ІНДИВІДУАЛЬНУ ЗАЯВУ ВІДПОВІДНО
ДО СТАТТІ 34 КОНВЕНЦІЇ
104. Заявник також скаржився на те, що його було піддано
тиску з метою знеохотити його підтримувати свою заяву до Суду.
Він посилався на ст. 34 Конвенції, відповідна частина якої передбачає таке:
«Суд може приймати заяви від будь-якої особи ... Високі Договірні
Сторони зобов’язуються не перешкоджати жодним чином ефективному здійсненню цього права».

105. Уряд наполягав на тому, що скарги заявника на жорстоке поводження були необґрунтованими. Його твердження було
розслідувано та відхилено. Отже, заявник не довів порушення його права на подання заяви до Європейського суду з прав
людини.
106. Заявник наполягав на своїй скарзі. Він також посилався
на заяву, яку зробила його захисник пані Семенюк (див. п. 17), та
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зазначив, що вона підтверджувала наявність у державних органів
влади підвищеного інтересу до його заяви до Суду.
107. Суд насамперед зазначає, що скарга відповідно до ст. 34
Конвенції має процесуальний характер, а отже, не порушує жодного питання щодо прийнятності в рамках Конвенції (див. рішення у справі «Юліан Попеску проти Румунії» (Iulian Popescu v. Romania),
заява № 24999/04, п. 29, від 4 червня 2013 року).
108. Суд також нагадує, що надзвичайно важливою умовою
ефективного функціонування механізму подання індивідуальних
заяв, запровадженого ст. 34 Конвенції, є забезпечення заявникам
або потенційним заявникам можливості вільно спілкуватися із
Судом без жодного тиску з боку державних органів з метою примусити заявників відкликати чи змінити свої скарги (див., серед
інших джерел, рішення у справі «Акдівар та інші проти Туреччини»
(Akdivar and Others v. Turkey) від 16 вересня 1996 року, п. 105, Reports
of Judgments and Decisions 1996-IV).
109. Суд зазначає, що в цій справі немає узгоджених доказів
на підтвердження скарг заявника. Зокрема, неналежне розслідування скарги заявника на жорстоке поводження унеможливлює
встановлення того, що насправді його залякували з метою знеохотити його від подання заяви до Суду.
110. Посилаючись на зазначені висновки щодо скарги заявника відповідно до матеріального аспекту ст. 3 Конвенції, Суд не може дійти висновку, що держава не виконала свого обов’язку звідповідно до ст. 34 Конвенції.
III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
111. 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

112. Заявник вимагав 50 000 євро відшкодування моральної
шкоди.
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113. Уряд повторив, що порушення прав заявника у цій справі
не було, а отже вимоги заявника щодо відшкодування моральної
шкоди мають бути відхилені.
114. Суд, ухвалюючи рішення на засадах справедливості, присуджує заявникові 10 000 євро відшкодування моральної шкоди.
B. Судові витрати

115. Заявник, якому було надано правову допомогу, не вимагав компенсації судових та інших витрат.
C. Пеня

116. 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 заяву прийнятною.
2. Ухвалює, що відбулося порушення ст. 3 Конвенції у зв’язку
з ненаданням заявникові належної медичної допомоги під час
тримання під вартою.
3. Ухвалює, що відбулося порушення ст. 3 Конвенції у зв’язку
з непроведенням ефективного розслідування скарг заявника на
жорстоке поводження.
4. Ухвалює, що не відбулося порушення ст. 3 Конвенції у зв’яз
ку з твердженнями заявника про жорстоке поводження.
5. Ухвалює, що держава виконала свій обов’язок за ст. 34 Конвенції.
6. Ухвалює, що:
a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до п. 2 ст. 44 Конвенції, держава-відповідач повинна сплатити заявникові
10 000 (десять тисяч) євро відшкодування моральної
шкоди та додатково суму будь-яких податків, що можуть
нараховуватися; ця сума має бути конвертована в національну валюту держави-відповідача за курсом на день
здійснення платежу;
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b) зі спливом зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазначену суму нараховуватиметься
простий відсоток у розмірі граничної позичкової ставки
Європейського центрального банку, що діятиме в період
несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.
7. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 22 жовт
ня 2015 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 «КАРПИЛЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 15509/12)
Рішення
Страсбург
11 лютого 2016 року
ОСТАТОЧНЕ
11 травня 2016 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пунк
ту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним виправленням.
У справі «Карпиленко проти України»,

Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
пані Г. Юдківська,
пані А. Нуссбергер, голова,
		
п. Е. Мьосе,
п. Х. Гаджієв,
		
пані С. О’Лірі,
п. Ф. Вегабовіч,
п. К. Ранцоні та пані К. Вестердік, секретар секції,
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після обговорення за зачиненими дверима 19 січня 2016 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за заявою (№ 15509/12), яку 8 березня 2012 року подала до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянка України, пані Зоя Миколаївна
Карпиленко (далі — заявниця).
2. Інтереси заявниці представляв п. О. В. Заруцький, адвокат,
який практикує у м. Київ. Уряд України (далі — Уряд) представляв
його Уповноважений, на останніх етапах провадження — п. Б. Бабін з Міністерства юстиції України.
3. Заявниця стверджувала, що її син під час тримання під
вартою зазнав жорстокого поводження, та що у зв’язку з цим на
національному рівні не було проведено ефективного розслідування. Вона також скаржилась, що під час тримання його під вартою йому не було надано належного лікування та обвинувачувала
в його смерті органи влади. Насамкінець, заявниця скаржилась на
відсутність у її розпорядженні ефективних національних засобів
юридичного захисту у зв’язку із зазначеними вище скаргами.
4. 6 січня 2014 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКТИ
I. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявниця народилася у 1957 році і проживає у м. Київ.
A. Стверджуване жорстоке поводження із сином заявниці
під час його тримання під вартою, відповідне розслідування
та пов’язані з цим події

6. 26 грудня 2009 року двадцятип’ятирічного сина заявниці
К., було затримано працівниками Шевченківського РУ ГУ МВС України у м. Києві за підозрою у вчиненні грабежу.
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7. 27 грудня 2009 року K. пройшов медичний огляд, в результаті якого у нього не було виявлено жодних тілесних ушкоджень.
8. 29 грудня 2009 року Шевченківський районний суд м. Києва
(далі — Шевченківський суд) обрав йому запобіжний захід у вигляді взяття під варту.
9. 30 грудня 2009 року K. було поміщено до Київського слідчого ізолятора (далі — СІЗО).
10. 22 березня 2010 року він звернувся до суду зі скаргою на
те, що слідчий застосував до нього фізичне насильство та психологічний тиск з метою змусити його зізнатися у вчиненні злочину,
якого він не вчиняв. Його скаргу було направлено до прокуратури
Шевченківського району м. Києва (далі — Шевченківська прокуратура).
11. О 9 год 30 хв 10 квітня 2010 року K. було госпіталізовано до
Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги,
в якій йому було діагностовано закриту травму живота, розрив
селезінки, позачеревну гематому, закриту травму грудної клітки,
розрив тканин правої легені, лівосторонню пневмонію, посттравматичну анемію, геморагічний шок IV ступеня (найбільш тяжкий
за шкалою від одного до чотирьох, наслідком якого є крововтрата
більше 40%).
12. 10 та 12 квітня 2010 року у зв’язку з вищезазначеними ушкодженнями K. двічі оперували, йому було видалено селезінку.
13. У невизначену дату заявниця подала скаргу до органів
прокуратури на те, що 8 квітня 2010 року у СІЗО її сину було заподіяно тілесні ушкодження.
14. 23 квітня 2010 року Шевченківська прокуратура винесла постанову про відмову в порушенні кримінальної справи щодо працівників міліції у зв’язку з жорстоким поводженням з K.
у зв’язку з відсутністю в їх діях складу злочину.
15. 28 квітня 2010 року K. був виписаний з лікарні та поміщений до медичної частини СІЗО, в якій перебував до 18 червня
2010 року.
16. 3 червня 2010 року ГУ МВС України у м. Києві завершило
службове розслідування у зв’язку зі скаргою заявниці щодо стверджуваного жорстокого поводження з її сином, за результатами
якої її скарги були визнані необґрунтованими.
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17. 8 червня 2010 року у газеті «Сегодня», яка виходить
у Київській області, було опубліковано статтю під назвою «Нехороший участок», в якій розповідалося про стверджуване жорстоке
поводження з сином заявниці у Шевченківському районному управлінні міліції навесні 2010 року. Автор посилався, зокрема, на
твердження одного з сусідів К. по камері. Схожу за змістом статтю
під назвою «Новое ЧП в Шевченковском РУВД» було опубліковано
в Інтернет-виданні «Левый берег».
18. 10 червня 2010 року Шевченківська прокуратура скасувала
свою постанову від 23 квітня 2010 року та визнала необхідність
продовження подальшого розслідування справи. Якщо докладніше, то К. мав бути допитаний щодо того, хто саме піддав його
жорстокому поводженню у СІЗО у квітні 2010 року.
19. 10 червня 2010 слідчий також допитав сина заявниці. К.
стверджував, що 26 грудня 2009 року при затриманні працівники міліції били його у живіт. Він також стверджував, що слідчий,
у провадженні якого перебувала справа, у березні 2010 року одного разу також вдарив його у живіт. Згідно з твердженнями К.
внаслідок цих двох випадків побиття 10 квітня 2010 року виникла
необхідність у його терміновому лікуванні. К. стверджував, що не
може зрозуміти, чому його матір заявила, що його було піддано
жорстокому поводженню 8 квітня 2010 року (див. пункт 13).
20. 21 червня 2010 року був також допитаний слідчий, у провадженні якого перебувала кримінальна справа щодо К. Він заперечив, що коли-небудь бачив К. у березні 2010, не кажучи вже про
заподіяння йому тілесних ушкоджень.
21. 8 липня 2010 року Шевченківська прокуратура знову винесла постанову про відмову в порушенні кримінальної справи щодо
зазначених працівників міліції у зв’язку з відсутністю в їх діях
складу злочину. У постанові про відмову в порушенні кримінальної справи зазначалося, що К. впродовж тримання його під вартою
не подавав скарг на будь-яке жорстоке поводження, а в ході його
медичного огляду 27 грудня 2009 року не було виявлено жодних
тілесних ушкоджень (див. пункт 7). Під час госпіталізації 10 квітня 2010 року К. повідомив лікарю, що приблизно за три дні до того йому було заподіяно тілесні ушкодження, а лікар потім заявив
слідчому, що тілесні ушкодження К. було спричинено не більше
ніж за два дні до його госпіталізації. Згідно з медичною карткою
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стаціонарного хворого тілесні ушкодження у К. було спричинено
ударами тупим предметом від однієї до дванадцяти годин до моменту доставлення до лікарні (тобто впродовж ночі з 9 до 10 квітня 2010 року). На підставі зазначеної інформації Шевченківська
прокуратура дійшла висновку про необґрунтованість тверджень
К. про жорстоке поводження.
22. 3 серпня 2010 посадова особа прокуратури м. Києва, до
якої тим часом з невідомих причин було передано матеріали перевірки, також допитала К. Цього разу він стверджував, що зазнав
жорстокого поводження лише 26 грудня 2009 року, а після цього
жорстоке поводження до нього не застосовувалося.
23. 25 серпня 2010 року було також допитано одинадцять осіб,
що перебували у СІЗО в одній камері з К. Вони показали, що вночі
з 9 на 10 квітня 2010 року він погано почувався та вранці 10 квітня
2010 року йому було викликано карету швидкої медичної допомоги. Вони також повідомили, що ніхто не застосовував до нього
насильства та не чинив на нього психологічний тиск.
24. 9 вересня 2010 року в рамках перевірки був допитаний
фельдшер СІЗО, який на час подій чергував у медичній частині.
Він показав, що о 8 год 45 хв 10 квітня 2010 року його було викликано до камери № 36, в якій перебував К. К. скаржився на слабкість, запаморочення та затьмарений зір. На жодне жорстоке
поводження він не скаржився, а в результаті візуального огляду
жодних тілесних ушкоджень виявлено не було. У нього був низький кров’яний тиск. Фельдшер показав, що він надав К. необхідну
медичну допомогу та повідомив чергового лікаря про те, що трапилося. Лікар, який чергував на час подій, надав схожі покази.
25. 22 жовтня 2010 року посадова особа з прокуратури м. Києва допитала лікарів швидкої медичної допомоги, які виїжджали
на виклик і надавали допомогу К. Вони не пам’ятали обставин.
26. 4 листопада 2010 року К. знову був допитаний у прокуратурі м. Києва. Він показав, що працівники Шевченківського
районного управління міліції після його затримання 26 грудня
2009 року застосували до нього фізичне насильство. Він вважав,
що раптове погіршення стану його здоров’я 10 квітня 2010 року
було наслідком зазначеного жорстокого поводження.
27. З 8 листопада 2010 року до 28 січня 2011 року проводилася
судово-медична експертиза медичної картки К. з метою точного
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з’ясування обставин та часу завдання йому тілесних ушкоджень
та ступеню їхньої тяжкості. Експерт дійшов висновку, що К. зазнав незначної травми селезінки приблизно за місяць до моменту
проведення хірургічної операції — приблизно 10 березня 2010 року. Більш конкретно, він зазнав розриву паренхіматозних тканин селезінки, що не становило серйозної небезпеки та саме загоюється. Проте за дванадцять годин до хірургічного втручання
(близько 4 год ранку 10 квітня 2010 року) К. зазнав тяжкої закритої
травми живота, спричиненої внаслідок удару тупим предметом.
У результаті цього у нього виник гемоперитонеум, він зазнав неповного розриву діафрагми та травми селезінки.
28. 29 грудня 2010 року син заявниці підписав довіреність,
якою доручав панові Заруцькому (адвокату, який представляв заявника у Суді — див. пункт 2) представляти його інтереси у провадженні в Суді. Проте того разу він не подав до Суду заяви. Згідно з твердженнями заявниці, її син мав намір подати заяву як щодо жорстокого з ним поводження, так і щодо розслідування його
тверджень про зазначене поводження.
29. У лютому 2011 року адвокат K. оскаржив постанову про
відмову в порушенні кримінальної справи від 8 липня 2010 року
(див. пункт 21) до прокуратури м. Києва та до Шевченківського
суду. Він доводив, зокрема, що походження тілесних ушкоджень
у К. під час його перебування під контролем органів влади не було
пояснено.
30. 10 березня 2011 року прокуратура м. Києва, посилаючись на висновки акту судово-медичної експертизи від 28 січня
2011 року (див. пункт 26), порушила кримінальну справу за фактом спричинення К. тяжких тілесних ушкоджень невідомими особами. Розслідування було доручено Шевченківському районному
управлінню міліції.
31. 7 липня 2011 року Шевченківський суд скасував постанову
Шевченківської прокуратури від 8 липня 2010 року та повернув
матеріали справи на додаткову перевірку.
32. З 31 травня до 25 серпня 2011 року було проведено ще одну
судово-медичну експертизу. Ця експертиза підтвердила висновки
попередньої експертизи від 28 січня 2011 року (див. пункт 27), але
в її висновку додатково зазначалося, що серед можливих причин
тілесних ушкоджень неможна виключати падіння.
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33. 26 серпня 2011 року Шевченківська прокуратура винесла
ще одну постанову про відмову в порушенні кримінальної справи
щодо працівників міліції у зв’язку з відсутністю в їх діях складу
злочину.
34. 30 вересня 2011 року K. було визнано потерпілим у кримінальній справі, порушеній 10 березня 2011 року. У ту ж дату слідчий Шевченківського районного управління міліції допитав його.
К. наполягав на своїй попередній версії подій, а саме на тому, що
жорстоке з ним поводження складалося з двох епізодів: працівники Шевченківського районного управління міліції застосували до нього фізичне насильство після його затримання 26 грудня
2009 року, а наприкінці березня слідчий, у провадженні якого перебувала його справа, один раз вдарив його у живіт.
35. 30 вересня 2011 року адміністрація СІЗО надіслала слідчому список персоналу, який чергував у ніч з 9 на 10 квітня
2010 року. Щодо списку осіб, які на той час перебували в одній
камері з К., адміністрація повідомила слідчого, що ці відомості
не збереглися.
36. 7 листопада 2011 року K., якого перевели з СІЗО до закладу охорони здоров’я МОЗ України, та який хворів на ВІЛ-інфекцію, туберкульоз та низку інших супутніх захворювань, помер
(див. пункти 43–51).
37. У невідому дату у листопаді 2011 року заявницю було визнано правонаступницею К. у кримінальній справі за фактом жорстокого з ним поводження. Її інтереси представляв той самий адвокат, який до цього представляв інтереси К.
38. 9 грудня 2011 року начальник Шевченківського районного
управління міліції повідомив адвоката заявниці про хід кримінальної справи, порушеної 10 березня 2011 року (див. пункт 30).
39. 30 березня 2012 року заявниця звернулася до Шевченків
ського районного управління міліції із запитом про хід розслідування.
40. 31 липня 2012 року слідче управління ГУМВС України
у м. Києві повідомило її, що слідчого, у провадженні якого перебувала справа, було притягнуто до дисциплінарної відповідальності за ненадання відповіді на зазначений вище запит.
41. Залишається нез’ясованим, чи проводилися у період
з 2012 року до 2014 року будь-які слідчі дії.
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42. 7 березня 2014 року слідчий Шевченківського районного управління міліції вніс до Єдиного реєстру досудових розслідувань
відомості про застосування до К. фізичного насильства, яким йому
було спричинено тяжкі тілесні ушкодження. Це був новий порядок
порушення кримінальної справи згідно з новим Кримінальним
процесуальним кодексом України від 19 листопада 2012 року.
B. Інші питання,
що стосуються стану здоров’я сина заявниці
та лікування, що надавалося йому
під час тримання під вартою

43. З 14 до 17 травня, а також з 18 до 23 червня 2010 року під час
перебування у СІЗО заявник, на його прохання, проходив обстеження у Київському міському центрі профілактики та боротьби
зі СНІДом. Обидва рази у нього було встановлено позитивний результат на ВІЛ-інфекцію.
44. Згідно з інформацією, наданою Урядом, з 24 червня
2010 року до 20 квітня 2011 року стан здоров’я K. був стабільним та
він не просив про надання йому медичної допомоги.
45. 20 квітня 2011 року K. було зроблено рентгенографію легень та вперше діагностовано туберкульоз правої легені. Залишається нез’ясованим, на якій стадії розвитку був туберкульоз.
Згідно з відомостями, наданими Урядом, йому було призначено
профілактичне лікування строком від двох до трьох місяців.
46. 23 травня 2011 року захисник K. звернувся до керівництва СІЗО із запитом про стан здоров’я його клієнта. Він просив,
зокрема, роз’яснити, чи було К. діагностовано туберкульоз під
час тримання його під вартою, та надати йому копії відповідних
документів.
47. 8 червня 2011 року заступник начальника СІЗО та начальник медичної частини СІЗО надіслали відповідь, зазначивши, що
в результаті проведення запланованої у той день рентгенографії,
К. було діагностовано інфільтративний туберкульоз правої легені
та переведено на лікування до медичної частини СІЗО. У ще одному листі (від 28 листопада 2011 року) керівництва СІЗО адвокату
заявниці (див. також пункт 52) зазначалося, що 8 червня 2011 року
К. також було діагностовано ВІЛ-інфекцію, хронічний гастрит, ге296
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патит у стадії ремісії та наркотичну залежність. На додаток було
вказано, що він у стані відновлення після видалення селезінки.
48. Згідно з витягом з медичної картки К. у період з червня до
жовтня 2011 року його неодноразово оглядали лікарі СІЗО. Кожен
запис починається із твердження, що скарги К. залишаються незмінними, але на що він скаржиться, не зазначається. У записах від
28 липня та 9 вересня 2011 року також зазначено, що К. скаржився
на слабкість. Крім того, у картці було задокументовано, що на оглядах 7 липня та 15 жовтня 2011 року К. скаржився на відхаркування гнійного мокротиння. З 18 жовтня 2011 почало спостерігатися погіршення стану здоров’я К. 20 жовтня 2011 року йому було
викликано карету швидкої медичної допомоги.
49. Як зазначалося у листі, надісланому керівництвом СІЗО
28 листопада 2011 року у відповідь на запит адвоката заявниці від
13 жовтня 2011 року, K. пройшов рентгенографію, яка показала,
що лікування його туберкульозу проходить успішно. Було прийнято рішення продовжити курс лікування.
50. 20 жовтня 2011 року K. було доправлено до Київської міської клінічної лікарні № 5, де йому було поставлено такі діагнози:
інфільтративний туберкульоз правої легені, ВІЛ-інфекцію у невстановленій стадії, спричинений ВІЛ менінгіт, хронічний гепатит
та гастрит у стадії ремісії. Було також вказано, що К. у стані відновлення після видалення селезінки.
51. 7 листопада 2011 року K. помер у лікарні.
52. У листі від 28 листопада 2011 року на адресу адвоката заявниці керівництво СІЗО зазначило, що воно раніше просило Апеляційний суд м. Києва, який розглядав кримінальну справу щодо К., або
прискорити розгляд цієї справи, або звільнити К. з-під варти за станом здоров’я. Проте керівництво СІЗО відповіді на це не отримало.
C. Розслідування смерті сина заявниці

53. 8 листопада 2011 року слідчий Святошинського районного управління ГУ МВС України у м. Києві оглянув у лікарні труп
К. Згідно з протоколом «огляду місця події» слідів насильницької
смерті виявлено не було.
54. Тієї ж дати заявниця попросила міліцію перевезти труп до
моргу з метою встановлення причин смерті.
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55. Згідно зі свідоцтвом про смерть К., виданим 10 листопада
2011 року, його смерть настала внаслідок гострої серцевої недостатності, ВІЛ та численних супутніх захворювань.
56. В акті розтину, який також було складено 10 листопада
2011 року, зазначалося, що безпосередніми причинами смерті були набряк-набубнявіння головного мозку, легенево-серцева недостатність, як наслідок «явно вираженої автоінтоксикації,
внаслідок криптококового менінгоенцефаліту, крупновогнищевої зливної субтотальної двобічної пневмонії та вогнищевого
туберкульозу легень хворого, що страждав на ВІЛ-інфекцію та
ін’єкційну наркоманію». В протоколі також зазначалося, що у К.
були «шокові нирки», кахексія, орофарінгеальний кандидоз, зерниста дистрофія тканин нирок, серцевого м’яза та печінки.
57. Заявниця подала скаргу до органів прокуратури з приводу
передчасної смерті її сина та просила розслідувати її.
58. 16 листопада 2011 року Святошинське РУ ГУ МВС України
у м. Києві відмовило в порушенні кримінальної справи за зазначеною скаргою, дійшовши висновку про відсутність події злочину.
59. 23 грудня 2011 року прокуратура Святошинського району
м. Києва скасувала зазначену постанову на тій підставі, що вона
ґрунтувалася на поверховому розслідуванні.
60. 31 грудня 2011 року слідчий знову виніс постанову про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом смерті К. Посилаючись на протокол огляду місця події від 8 листопада 2011 року
та на лікарське свідоцтво про смерть від 10 листопада 2011 року
(див. пункти 53 та 55), він вважав, що причетність третьої сторони
до смерті К. відсутня.
61. 16 липня 2012 року заявниця подала до Генеральної прокуратури України скаргу на неефективність розслідування. Вона доводила, зокрема, що оцінки належності та доцільності медичної
допомоги, що надавалася її синові проведено не було. Вона зазначила, що не велося спостереження за перебігом у К. ВІЛ-інфекції.
Більше того, хоча діагностована ВІЛ-інфекція припускала наявність високого ризику захворювання на туберкульоз, К. не призначалась рентгенографія ще впродовж майже року після того, як
результати тестування на ВІЛ виявилися позитивними. Заявниця
також скаржилася, що проміжки часу між проведенням рентгенографії були надмірно довгими. Таким чином, після проведення
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рентгенографії 6 червня 2011 року К. згодом не проходив рентгенографію до 13 жовтня 2011 року, хоча рентгенографію слід було
робити кожні два місяці. Більше того, лікування туберкульозу у К.
успішним не було, воно було тривалим, а стійкість організму К.
до призначених медичних препаратів ніхто не перевіряв. Насамкінець, заявниця скаржилась, що органи влади не надали їй усієї
інформації щодо стану здоров’я її сина, коли він ще був живий, незважаючи на численні запити, подані її адвокатом. Зокрема, вона
дізналася про ВІЛ-інфекцію у свого сина лише після його смерті.
62. 20 липня 2012 року Генеральна прокуратура України передала згадану скаргу до прокуратури м. Києва.
63. 15 серпня 2012 року прокуратура Святошинського району
надіслала заявниці листа, в якому зазначалося, що її скарга щодо смерті її сина та неадекватної, як стверджувалося, медичної
допомоги, яка йому надавалася, вже перевірялася. Внаслідок цього 31 грудня 2011 року було вирішено, що підстави для порушення кримінальної справи відсутні (див. пункт 60). Залишається
нез’ясованим, чи оскаржила це рішення заявниця.
64. У матеріалах справи відсутні відомості щодо подальшого
перебігу подій.
II. ВІДНОВІДНІ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
ТА МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ
65. Відповідні положення національного законодавства та численні міжнародні та внутрішньодержавні документи наведено у рішенні у справі «Сергій Антонов проти України» (Sergey Antonov v. Ukraine)
(заява № 40512/13, пп. 40–53 і 55–56, від 22 жовтня 2015 року).
66. Більше того, відповідно до Клінічних протоколів лікування захворювань на ВІЛ-інфекцію/СНІД та догляд за хворими
Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), затверджених
у 2007 році, первинне обстеження пацієнта повинно включати:
підтвердження ВІЛ-інфекції із встановленням, якщо можливо,
ймовірного часу інфікування; докладний особистий, та сімейний
анамнези, історію захворювання, фізичний огляд, лабораторні та
інші дослідження; спеціальні обстеження, необхідності якщо доцільно; стадії та встановлення стадії захворювання та стану імун299
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ної системи. Встановлення клінічної стадії захворювання (III або
IV стадія) та аналіз крові на кількість клітин CD4 (імунологічне
обстеження) є найкращими первинними маркерами при вирішенні питання, чи потрібно розпочинати АРТ (антиретровірусну
терапію). Проведення АРТ вважається головним компонентом лікування ВІЛ-інфікованих осіб.
67. У 2010 році ВООЗ видала переглянуту та оновлену версію
настанов з «Антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та
підлітків: Методологічні рекомендації у сфері охорони здоров’я».
Переглянутий документ передбачає, що усі ВІЛ-інфіковані підлітки та дорослі, у яких кількість клітин CD4 становить 350 клітин/
мм3 або менше, мають розпочинати АРТ незалежно від наявності
або відсутності клінічних симптомів. Особи з тяжким перебігом
захворювання або на його пізній клінічній стадії (клінічна стадія
ВООЗ III або IV) мають розпочинати АРТ незалежно від кількості
у них клітин CD4. Для оптимізації догляду на стадії перед АРТ та
контролю за перебігом курсу АРТ усім пацієнтам повинен бути
доступний аналіз крові на кількість клітин CD4. Для підтвердження підозри про те, що курс лікування виявився невдалим, рекомендується дослідження концентрації вірусу у крові. Незалежно від кількості клітин CD4, пацієнти які мають як ВІЛ-інфекцію,
так і туберкульоз, мають розпочинати АРТ якомога швидше після
початку лікування туберкульозу.
68. У червні 2013 року ВООЗ також оприлюднила «Консолідовані настанови з використання антиретровірусних препаратів для
лікування та профілактики ВІЛ-інфекції». У цих настановах також
зазначалося, зокрема, що туберкульоз був «найбільш поширеною
небезпечною для життя опортуністичною інфекцією та головною
причиною смертності серед ВІЛ-інфікованих осіб».

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 2 КОНВЕНЦІЇ
69. Заявниця скаржилась на те, що органи влади не надали її
синові належної медичної допомоги під час його тримання під
вартою, а отже несуть відповідальність за його смерть. Вона також
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скаржилась на те, що розслідування обставин його смерті не було
ані адекватним, ані ефективним.
70. Суд вважає, що зазначені скарги слід розглядати за статтею 2 Конвенції, відповідна частина якої передбачає таке:
«1. Право кожного на життя охороняється законом. ...»

A. щодо Прийнятності

71. Уряд зазначив, що заявниця не оскаржила постанову слідчого про відмову в порушенні кримінальної справи з цього питання від 31 грудня 2011 року (див. пункти 60 та 63). Отже, Уряд
стверджував, що вона не вичерпала ефективних національних
засобів юридичного захисту перед поданням заяви до Суду, що
суперечить пункту 1 статті 35 Конвенції. Альтернативно, Уряд
стверджував, що ці скарги є очевидно необґрунтованими.
72. Заявниця наполягала на своїй скарзі, згідно з якою проведене на національному рівні розслідування обставин смерті її
сина не може вважатися ефективним, і таким чином це звільняє
її від обов’язку скористатися запропонованим Урядом засобом
юридичного захисту.
73. Суд попередньо зазначає, що у разі, коли висувається
твердження про порушення права на життя, конвенційні установи приймають заяви від родичів померлих (див. рішення у справі
«Кац та інші проти України» (Kats and Others v. Ukraine), заява
№ 29971/04, п. 94, від 18 грудня 2008 року, з подальшими посиланнями). Отже, заявниця, яка є матір’ю померлого, має право на
отримання статусу потерпілої від стверджуваних порушень статті 2 Конвенції.
74. Суд повторює, що правило вичерпання національних засобів юридичного захисту, яке міститься в пункті 1 статті 35 Конвенції, зобов’язує заявників спочатку використати засоби юридичного захисту, які зазвичай доступні й достатні у національному законодавстві, щоб мати змогу на отримання відшкодування
за стверджувані порушення. Існування таких засобів юридичного
захисту має бути достатньо певним як в теорії, так і на практиці,
оскільки без цього їм бракуватиме належної доступності та ефективності. Пункт 1 статті 35 Конвенції також вимагає, щоб скарга,
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призначена для подання до Суду, була подана — принаймні по
суті — до відповідного національного органу та з дотриманням
формальних вимог та строків, встановлених національним законодавством, але не зобов’язує користатися засобами юридичного
захисту, які є неадекватними або неефективними (див. рішення
у справі «Акдівар та інші проти Туреччини» (Akdivar and Others v.
Turkey), від 16 вересня 1996 року, пп. 65–67, Reports of Judgments
and Decisions 1996‑IV).
75. Що стосується заперечення Уряду, Суд зауважує, що воно
порушує питання щодо ефективності кримінального розслідування при встановленні фактів щодо подій, на які подала скаргу
заявниця, а також відповідальності за ці події. Отже, це заперечення безпосередньо пов’язане із суттю її скарги за процесуальним аспектом статті 2 Конвенції. За цих обставин Суд долучає заперечення Уряду до суті скарги заявниці.
76. Суд також зазначає, що ця частина скарги не є явно необґрунтованою у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції та не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона
має бути визнана прийнятною.
B. Щодо Суті

1. Стверджувана нездатність органів влади України
забезпечити захист права К. на життя

77. Заявниця стверджувала, що її син під час тримання його під вартою, помер у зв’язку з тим, що не отримував вчасної та
належної медичної допомоги. Конкретніше, вона доводила, що
у зв’язку з його ВІЛ-інфекцією, за ним не велося жодного медичного спостереження та йому не надавалося лікування. Заявниця
також скаржилась, що після того, як результати тестування К. на
ВІЛ-інфекцію виявилися позитивними, майже впродовж року йому не було проведено рентгенографію легень, а така затримка була надмірною. Зважаючи на те, що туберкульоз часто провокується ВІЛ-інфекцією, на її думку, цілком ймовірно, що до моменту,
коли її синові було поставлено діагноз, він вже довгий час хворів
на туберкульоз. Заявниця також піддала критиці курс лікування
туберкульозу, який згодом було призначено К. Деталі цієї її скарги викладені у пункті 61. Як випливає з відомостей, зазначених
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у згаданому пункті, ця скарга вже подавалася нею на національному рівні.
78. Уряд вважав, що стану здоров’я К. приділялася належна
увага. Уряд зауважив, що його неодноразово оглядали лікарі та
що йому призначалися відповідні курси лікування, які він отримував.
79. Стосовно затриманих осіб Суд неодноразово наголошував,
що вони перебувають у вразливому становищі, та, що державні
органи влади зобов’язані захищати їхні здоров’я та благополуччя (див. рішення у справах «Науменко проти України» (Naumenko
v. Ukraine), заява № 42023/98, п. 112, від 10 лютого 2004 року, та
«Дзєцяк проти Польщі» (Dzieciak v. Poland), заява № 77766/01, п. 91,
від 9 грудня 2008 року). Це означає, що на органи влади покладено обов’язок надавати ув’язненим особам усю необхідну допомогу для захисту їхнього життя (див. рішення у справах «Таїс
проти Франції» (Taпs v. France), заява № 39922/03, п. 98, від 1 черв
ня 2006 року, та «Гуйлу проти Туреччини» (Huylu v. Turkey), заява
№ 52955/99, п. 58, від 16 листопада 2006 року).
80. Крім того, органи влади повинні звітувати про лікування
людей, позбавлених ними свободи. У разі, якщо ув’язнена особа
помре внаслідок хвороби, держава повинна надати як розумне
пояснення причини смерті, так й докладні відомості щодо наданого зазначеній особі лікування перед тим, як вона померла (див.
згадане рішення у справі «Кац та інші проти України» (Kats and
Others v. Ukraine), п. 104).
81. Повертаючись до обставин цієї справи, Суд зазначає, що
син заявниці помер 7 листопада 2011 року від низки супутніх ВІЛінфекції захворювань, перебуваючи під вартою та під контролем
органів влади з 26 грудня 2009 року. Для того, щоб встановити,
чи дотрималась держава-відповідач свого обов’язку захищати
життя особи за статтею 2 Конвенції, чи ні, Суд повинен розглянути питання, чи зробили відповідні національні органи влади
усе достатньою мірою можливе, добросовісно та вчасно, для того,
щоб запобігти результату смерті особи. Те, чи могли б зусилля органів влади у принципі запобігти цим фатальним наслідкам, чи
ні, не є вирішальним для розгляду питання дотримання державою позитивного обов’язку захистити здоров’я та життя сина заявниці (див. рішення у справі «Салахов та Іслямова проти України»
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(Salakhov and Islyamova v. Ukraine), заява № 28005/08, п. 180, від
14 березня 2013 року).
82. Суд зауважує, що К. впродовж перебування під вартою мав
кілька проблем зі здоров’ям. У квітні 2010 року йому двічі робились хірургічні операції у зв’язку з травмами, яких він зазнав за
нез’ясованих обставин (див. пункти 11 та 12), та йому було видалено селезінку. До 18 червня 2010 року він перебував на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров’я МОЗ, а потім — у медичній частині СІЗО. Немає свідчень того, що лікування було невідповідним або що тілесні ушкодження врешті-решт призвели до
погіршення стану здоров’я К.
83. Проте Суд зазначає, що 17 травня 2010 року результати тестування сина заявниці на ВІЛ-інфекцію виявилися позитивними,
та цей діагноз був підтверджений 23 червня 2010 року. Безспірно,
органи влади знали про те, що він є ВІЛ-інфікованим. З огляду на
рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я, наведені
у пункті 68, та на стандарти, ухвалені на національному рівні,
в наявних у Суду матеріалах справи немає свідчень того, що коли-небудь проводилося імунологічне дослідження захворювання
К. за допомогою аналізу крові на кількість клітин CD4, або що він
у зв’язку з цим захворюванням отримав яке-небудь лікування.
84. Більше того, як підтвердив Уряд, після того, як результати
тестування К. на ВІЛ виявилися позитивними, його фактично залишили без жодного медичного спостереження на строк близько
десяти місяців, доки 20 квітня 2011 року він не пройшов рентгенографію (див. пункти 43–45). Навіть якщо К., як доводив Уряд, на
це не скаржився, забезпечити належне спостереження за станом
його здоров’я було обов’язком органів влади, зважаючи на серйозність його діагнозу та властивий йому ризик виникнення супутніх захворювань.
85. Суд зазначає, що рентгенографія (яку згодом було проведено 20 квітня 2011 року) також виявила, що К. хворий на туберкульоз легень, та у нього також було діагностовано хронічний гастрит та гепатит у стадії ремісії.
86. Як було визнано органами влади України у звіті в рамках Об’єднаної Програми Організації Об’єднаних Націй з питань
ВІЛ/СНІД за звітний період з січня 2010 року до грудня 2011 року, «найбільш поширеним СНІД-індикаторним захворюванням
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в Україні, як і раніше, залишається туберкульоз, який виявлено
в 5745 (62,5%) випадках з 9189 нових випадків СНІД» (див. згадане рішення у справі «Сергій Антонов проти України» (Sergey
Antonov), п. 51).
87. Саме у період, який охоплювався згаданим звітом, результати тестування К., який тримався під вартою, на ВІЛ виявилися позитивними, та його було залишено без усякого лікарського
догляду на строк близько десяти місяців, після чого у нього було
діагностовано туберкульоз, та зрештою — через шість з половиною
місяців — він помер від пов’язаних з ВІЛ-інфекцією захворювань.
88. У зв’язку з цим Суд зазначає, що ВООЗ також рекомендував розпочинати антиретровірусну терапію пацієнтам, інфікованим ВІЛ та туберкульозом, якомога скоріше після початку лікування туберкульозу (див. рішення у справі «Е. А. проти Росії»
(E. A. v. Russia), заява № 44187/04, п. 35, від 23 травня 2013 року).
У цій справі питання застосування до К. антиретровірусної терапії ніколи не розглядалося, не говорячи вже про призначення йому зазначеного курсу лікування.
89. Щодо лікування К. від туберкульозу Суд має лише дуже обмежену інформацію. Залишається нез’ясованим, які ліки йому надавались та чи перевірялася коли-небудь стійкість його організму
до них. Хоча керівництво СІЗО повідомило адвоката заявниці про
те, що проведена К. 13 жовтня 2011 року рентгенографія показала,
що лікування його від туберкульозу протікає успішно, подальші
події явно суперечили точності цієї заяви, оскільки менше ніж
через тиждень, 18 жовтня 2011 року, стан здоров’я К. погіршився
такою мірою, що необхідною стала його термінова госпіталізація.
Він помер 7 листопада 2011 року — менше ніж через місяць.
90. Суд у низці справ вже звертався до питання неналежної
медичної допомоги ВІЛ-інфікованим особам, які перебувають
в установах тримання під вартою та виконання покарань України (див., наприклад, згадане рішення у справі «Кац та інші проти
України» (Kats and Others v. Ukraine); рішення у справі «Похлєбін проти України» (Pokhlebin v. Ukraine), заява № 35581/06, від 20 травня
2010 року, і згадане рішення у справі «Салахов та Іслямова проти
України» (Salakhov and Islyamova v. Ukraine).
91. Так само Суд встановлював порушення статті 3 Конвенції внаслідок неефективної медичної допомоги та неналежного
305

2016

захисту від туберкульозу в установах тримання під вартою та виконання покарань (див., наприклад, рішення у справі «Яковенко
проти України» (Yakovenko v. Ukraine), заява № 15825/06, пп. 97–102,
від 25 жовтня 2007 року; згадане рішення у справі «Похлєбін проти
України» (Pokhlebin v. Ukraine, пп. 63–68; рішення у справах «Кондратьєв проти України» (Kondratyev v. Ukraine), заява № 5203/09,
п. 72, від 15 грудня 2011 року; та «Кушнір проти України» (Kushnir
v. Ukraine), заява № 42184/09, пп. 142–150, від 11 грудня 2014 року).
92. У цій справі, зважаючи на затримки та серйозні недоліки при встановленні діагнозу та лікуванні сина заявниці від
ВІЛ-інфекції, туберкульозу та супутніх захворювань, Суд не вважає, що органи влади належним чином виконали свій позитивний
обов’язок щодо захисту здоров’я та життя сина заявниці. Як Суд
вже встановив у пункті 81, питання того, чи могли їхні зусилля
у принципі запобігти цим фатальним наслідкам чи ні, для цього
висновку не є вирішальним.
93. Отже, Суд доходить висновку, що було порушення матеріально-правового аспекту статті 2 Конвенції.
2. Стверджуване непроведення належного розслідування
обставин смерті К.

94. Уряд доводив, що розслідування обставин смерті сина заявниці було оперативним та ретельним. У зв’язку з цим він зауважив, що огляд місця події було проведено наступного дня після
смерті, а невдовзі після цього було складено акт розтину. На думку Уряду, невстановлення причетності до смерті К. третіх осіб не
може вважатися свідченням неефективності розслідування.
95. Заявниця наполягала на своїй скарзі.
96. Суд неодноразово встановлював, що якщо було втрачено
життя за обставин, що потенційно зачіпають відповідальність
держави, стаття 2 Конвенції передбачає обов’язок держави забезпечувати усіма наявними способами адекватне слідче або судове, або інше реагування. Головною метою такого розслідування
має бути встановлення фактів, забезпечення чіткого дотримання національного законодавства, яке захищає право на життя,
та — у випадках, які стосуються представників держави або державних органів, — встановлення будь-яких винних осіб для притягнення їх до відповідальності (див. ухвалу щодо прийнятності
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у справі «Пірсон проти Сполученого Королівства» (Pearson v. the United
Kingdom), заява № 40957/07, п. 67, від 13 грудня 2011 року, з подальшими посиланнями). Це стосується зокрема тих випадків, коли
особа, яка перебуває під вартою, помирає за підозрілих обставин
(навіть якщо явною причиною смерті є захворювання), за яких
виникає питання того, чи дотрималась держава свого позитивного обов’язку щодо захисту права зазначеної особи на життя (див.
рішення у справі «Слімані проти Франції» (Slimani v. France), заява
№ 57671/00, пп. 30 та 34, ECHR 2004-IX (витяги); згадане рішення у справі «Кац та інші проти України» (Kats and Others v. Ukraine),
п. 115; рішення у справі «Геппа проти Росії» (Geppa v. Russia), заява
№ 8532/06, п. 71, від 3 лютого 2011 року; та рішення у справі «Махарадзе та Сіхарулідзе проти Грузії» (Makharadze and Sikharulidze v.
Georgia), заява № 35254/07, п. 87, від 22 листопада 2011 року). У цьому контексті швидкість та розумна оперативність є тим, що само
собою зрозуміло. Будь-який недолік слідства, який ставить під
загрозу його здатність відтворити обставини справи або встановити винну особу, найімовірніше, суперечитиме вимозі ефективності (див., наприклад, рішення у справі «Дзєцяк проти Польщі»
(Dzieciak v. Poland), заява № 77766/01, п. 105, від 9 грудня 2008 року,
з подальшими посиланнями).
97. Повертаючись до обставин цієї справи, Суд вважає, що за
статтею 2 Конвенції виник процесуальний обов’язок розслідувати
обставини смерті сина заявниці (див. згадані рішення у справах
«Слімані проти Франції» (Slimani v. France), пп. 29–34, та «Кац та інші
проти України» (Kats and Others v. Ukraine), п. 117).
98. Суд зазначає, що міліція дійсно оперативно виконала певні
слідчі дії. 8 листопада 2011 року, наприклад, міліцією було оглянуто труп К. та зроблено висновок про відсутність ознак насильницької смерті. Проте будь-якої підозри щодо насильницької смерті
ніколи не виникало. В дослідженому акті розтину від 10 листопада 2011 року зазначалося, що К. помер від низки захворювань,
пов’язаних з ВІЛ. Відповідно, ефективне розслідування обставин
його смерті мало означати оцінку якості наданого лікування. Саме
це питання й було ключовою скаргою заявниці, на підтвердження
якої вона надала доволі докладні твердження, які заслуговували
на ретельну перевірку (див. пункт 61). Проте питання лікування К.
було залишено без розгляду. З матеріалів справи не випливає, що
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після його смерті медичні документи докладно розглядалися або
що були допитані медичні працівники цивільного закладу охорони здоров’я МОЗ, які лікували його, або персонал СІЗО. Не беручи
до уваги факти та скарги заявниці, органи влади трималися своєї
лінії аргументації стосовно того, що ніхто не вбивав К. у лікарні,
де він проходив курс лікування і помер.
99. З огляду на наведені вище міркування Суд доходить висновку, що органи влади не провели ретельного та ефективного
розслідування тверджень про те, що смерть сина заявниці була
спричинена неналежним лікуванням після майже двох років,
проведених під вартою.
100. Таким чином, Суд відхиляє заперечення Уряду щодо вичерпання національних засобів юридичного захисту, які він попередньо долучив до суті скарги (див. пункт 75), оскільки Суд
вважає, що навіть якщо заявницю було належним чином і вчасно
повідомлено про постанову від 31 грудня 2011 року, їй неможна
дорікати у тому, що вона не добивалася повторюваного відновлення розслідування, яке, як було встановлено, було неефективним,
та встановлює, що було також порушення процесуального аспекту
статті 2 Конвенції.
IІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
101. Заявниця скаржилася, що її син зазнав жорстокого поводження, перебуваючи під вартою, та що у зв’язку з цим на національному рівні не було проведено ефективного розслідування. Вона посилалася на статтю 3 Конвенції, яка передбачає таке:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.»
A. щодо Прийнятності

1. Locus standi

102. Хоча держава-відповідач не подала жодних заперечень
з приводу юрисдикції Суду щодо критерію ratione personae, Суд за
власною ініціативою вирішує, що це питання вимагає розгляду
(див. рішення у справі «Сейдіч та Фінци проти Боснії і Герцеговини»
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(Sejdiж and Finci v. Bosnia and Herzegovina) [ВП], заяви №№ 27996/06
та 34836/06, п. 27, ECHR 2009).
a) Загальні принципи практики Суду
103. За статтею 34 Конвенції заявник має право вважатися
«потерпілими від... порушення прав, викладених у Конвенції...».
Для того, щоб бути визнаною потерпілим, особа повинна безпосередньо постраждати від оскаржуваного заходу (див. рішення у
справі «Берден проти Сполученого Королівства» (Burden v. the United
Kingdom) [ВП], заява № 13378/05, п. 33, ECHR 2008). Суд тлумачить
концепцію «потерпілого» самостійно та незалежно від таких
національних концепцій, як ті, що стосуються зацікавленості
та дієздатності (див. ухвалу щодо прийнятності у справі «Санлес Санлес проти Іспанії» (Sanles Sanles v. Spain), № 48335/99, ECHR
2000‑XI).
104. Цей критерій не може застосовуватися у жорсткий, механічний та негнучкий спосіб (див. рішення у справі «Карнер проти
Австрії» (Karner v. Austria), заява № 40016/98, п. 25, ECHR 2003‑IX).
Суд визнає, що справи з прав людини, які він розглядає, загалом
також мають ще і моральний вимір, а близькі заявникові особи,
таким чином, мають законну зацікавленість у тому, щоб подбати
про те, щоб правосуддя здійснилося навіть після смерті заявника
(див ухвалу щодо прийнятності у справі «Мальхоус проти Чеської
Республіки» (Malhous v. the Czech Republic) [ВП], заява № 33071/96,
ECHR 2000‑XII). Відповідно, Суд зазвичай дозволяє близьким родичам підтримати заяву у випадку, коли заявник помер після
подання до Суду заяви. Проте порушені питання відрізняються
від тих випадків, коли безпосередній потерпілий помирає ще до
того, як його скаргу подано до Суду (див. ухвалу щодо прийнятності у справі «Ферфілд проти Сполученого Королівства» (Fairfield
v. the United Kingdom), заява № 24790/04, ECHR 2005-VI). Хоча locus
standi потерпілого щодо близьких родичів визнається у разі, коли
потерпілий помер або зник за обставин, які, як стверджувалося,
породжували відповідальність держави (див. пункт 73 з подальшими посиланнями), підхід Суду у справах, в яких стверджуване порушення Конвенції не було тісно пов’язане зі зникненнями
або смертями, які порушують питання за статтею 2 Конвенції,
є більш обмежувальним.
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105. Що стосується скарг про жорстоке поводження з померлими родичами за статтею 3 Конвенції, Суд приймав locus standi
заявників лише у справах, коли жорстоке поводження було тісно пов’язане зі смертю або зникненням (див. рішення у справі
«Де Дондер та Де Кліппель проти Бельгії» (De Donder and De Clippel
v. Belgium), заява № 8595/06, пп. 53–62, від 6 грудня 2011 року,
та ухвалу щодо прийнятності у справі «Кабуров проти Болгарії»
(Kaburov v. Bulgaria), заява № 9035/06, від 19 червня 2012 року).
106. Суд підкреслив суворо особистий характер захищеного
статтею 3 Конвенції права, яке опинилося під загрозою, у справі
«Кабуров проти Болгарії» (Kaburov v. Bulgaria), але не виключив можливості визнання locus standi у контексті за статтею 3 Конвенції для
заявників, які подали виключно скарги на жорстоке поводження
з їхнім покійним родичем, у разі, коли такі заявники «окрім явної
матеріальної зацікавленості, демонструють або сильну моральну зацікавленість у результаті національного провадження, або
мають інші вагомі причини, такі як важливий загальний інтерес,
який вимагає розгляду їхньої справи» (пункт 56). Крім того, Суд
надавав ваги тому фактові, що заявник подав заяву через багато
років після закінчення розслідування, «ефективність якого була
б найбільш важливим, якщо й не єдиним, питанням загального
інтересу у [тій] справі» (пункт 57).
b) Застосування наведених вище принципів у цій справі
107. Суд зазначає, що стверджуване жорстоке поводження
з сином заявниці відбулося щонайпізніше 10 квітня 2010 року
(див., зокрема, пункти 11 та 27). Більше ніж через вісім місяців,
29 грудня 2010 року, К. підписав довіреність, якою він надавав
право адвокату представляти його інтереси у Суді. К. помер 7 листопада 2011 року — приблизно через одинадцять місяців. На той
момент він так і не подав до Суду заяву. Саме заявниця від власного імені подала скаргу до Суду через чотири місяці після смерті
її сина.
108. Ані з матеріалів справи, ані з доводів заявниці чітко не
випливає, що між стверджуваним жорстоким поводженням з її
сином до 10 квітня 2010 року та його смертю через один рік та сім
місяців існував причинно-наслідковий зв’язок. Отже, залишається з’ясувати, чи продемонструвала заявниця сильну моральну
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зацікавленість або показала, що існують інші вагомі причини,
такі як важливий загальний інтерес, для того, щоб Суд розглянув
її скарги за статтею 3 Конвенції.
109. Суд надає ваги тому фактові, що на відміну від згаданої
справи «Кабуров проти Болгарії» (Kaburov v. Bulgaria), в якій заявник
вимагав лише матеріальне відшкодування за смерть родича, у цій
справі заявниця впродовж кількох років добивається проведення на національному рівні ефективного розслідування обставин
жорстокого поводження з її сином (див. пункт 13). Негайно після
його смерті у листопаді 2011 року її було визнано правонаступницею К. у кримінальній справі щодо цього питання, яка тривала
після березня 2014 року (див. пункти 35–40).
110. Крім того, Суд не залишає поза увагою такі обставини.
Як було чітко зафіксовано у медичних документах, син заявниці
зазнав тяжких ушкоджень, які вимагали хірургічного втручання
вранці 10 квітня 2010 року, та ці тілесні ушкодження було спричинено приблизно за дванадцять годин до хірургічного втручання (див. пункти 27 та 32). Сам К. під час розслідування на національному рівні неодноразово заперечував факт жорстокого поводження (див. пункти 19, 22, 26 та 34). Без сумніву, цих тілесних
ушкоджень було завдано під час його перебування у СІЗО та після
виписки з лікарні він повернувся до того ж слідчого ізолятора, де
його оточували ті ж люди, що й раніше, а осіб що піддали його
жорстокому поводженню, встановлено не було. Треба також зазначити, що на той час він вже був серйозно хворий та що зрештою він помер від низки захворювань, залишений без належної
медичної допомоги.
111. Суд зазначає, що у своїй практиці він продемонстрував
особливу увагу до вразливості потерпілих, особливо з огляду на
такі чинники, як вік, стать або інвалідність, які могли не дати їм
змоги подати скаргу до Суду, належним чином також враховуючи
зв’язок між особою, яка подає заяву, і потерпілим (див., наприклад, рішення у справах «Е. Ф. проти Туреччини» (Y. F. v. Turkey), заява № 24209/94, п. 31, ECHR 2003-IX, та «Центр правових ресурсів від
імені Валентина Кемпеану проти Румунії» (Centre for Legal Resources
on behalf of Valentin Cвmpeanu v. Romania) [ВП], заява № 47848/08,
п. 103, ECHR-2014). Обставини цієї справи вказують на те, що син
заявниці впродовж перебування під вартою був особливо вразли311
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вим ‑ якщо не з самого моменту поміщення до СІЗО, то, напевно, з
моменту, коли він зазнав серйозних тілесних ушкоджень у квітні
2010 року та одужував від них.
112. Як тільки заявницю було повідомлено про тілесні ушкодження сина, вона подала скаргу на фізичне насильство у СІЗО до
органів прокуратури, після смерті її сина їй було надано статус
потерпілої як його правонаступниці у кримінальній справі за
твердженнями про жорстоке поводження, а також вона оперативно подала заяву до Суду.
113. Більше того, на додаток до вже наведених підстав Суд також наголошує на тому, що ефективне розслідування стверджуваного жорстокого поводження із засудженими з боку персоналу
слідчих ізоляторів або його потурання такому поводженню персоналом слідчих ізоляторів є питанням загального інтересу, яке
вимагає розгляду цієї справи.
114. У світлі наведених вище міркувань та за конкретних обставин цієї справи Суд приймає locus standi заявниці у зв’язку з її
скаргами за статтею 3 Конвенції.
2. Вичерпання національних засобів юридичного захисту

115. Уряд зауважив, що заявниця не оскаржила постанову Шевченківської прокуратури від 26 серпня 2011 року (див.
пункт 33). Отже, Уряд стверджував, що вона не вичерпала національних засобів юридичного захисту та просив Суд визнати заяву
неприйнятною на цій підставі.
116. Заявниця заперечила зазначені вище доводи.
117. Суд зазначає, що заперечення Уряду частково пов’язане
із суттю скарги заявниці щодо ефективності розслідування на
національному рівні тверджень про жорстоке поводження з її
сином. Проте Суд зауважує, що у заявниці не було необхідності
оскаржувати постанову прокуратури про відмову в порушенні
кримінальної справи від 26 серпня 2011 року незалежно від того,
чи був ефективним цей засіб юридичного захисту, чи ні, оскільки у паралельному провадженні здійснювалося кримінальне розслідування жорстокого поводження з її сином. Відповідно, Суд
відхиляє заперечення Уряду щодо невичерпання національних
засобів юридичного захисту.
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3. Інші питання, пов’язані з прийнятністю

118. Суд також зазначає, що ці скарги не є явно необґрунтованими у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції.
Вони також не є неприйнятними з будь-яких інших підстав. Отже,
Суд оголошує їх прийнятними.
B. Щодо Суті

1. Стверджуване жорстоке поводження з сином заявниці
під час перебування під вартою

119. Заявниця скаржилась на те, що її син під час перебування
під вартою у СІЗО зазнав тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до госпіталізації та хірургічного втручання. Вона наголошувала на тому, що органи влади не доклали серйозних зусиль для
того, щоб пояснити походження цих тілесних ушкоджень.
120. Уряд заперечив факт жорстокого поводження з К. Він
вказував на невідповідності між його твердженнями та твердженнями заявниці у зв’язку з цим (див. пункт 19). Уряд також зауважив, що час завдання К. тілесних ушкоджень, зафіксований у
медичних документах, не відповідає ані твердженням заявниці,
ані твердженням самого К. (див. пункти 13, 19, 27 та 32 вище).
121. Суд зазначає, що у разі, якщо особі завдано тілесні ушкодження під час перебування її під вартою або під контролем
міліції, будь-які такі ушкодження є підставою для виникнення
обґрунтованої презумпції застосування до особи жорстокого поводження (див. рішення у справі «Бурсук проти Румунії» (Bursuc v.
Romania), заява № 42066/98, п. 80, від 12 жовтня 2004 року). На державу за обставин, коли вся чи значна частина інформації про
події, про які йдеться, відома виключно органам влади, покладається обов’язок надати правдоподібне пояснення щодо причин
виникнення цих ушкоджень, і якщо цього зроблено не буде, це
свідчитиме про наявність питання за статтею 3 Конвенції (див.
рішення у справі «Сельмуні проти Франції» (Selmouni v. France) [ВП],
заява № 25803/94, п. 87, ECHR 1999‑V).
122. Факт завдання синові заявниці тяжких тілесних ушкоджень під час перебування його під вартою є встановленим у цій
справі. Відсутність будь-якого пояснення Уряду щодо цих ушкод313
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жень дає Суду достатні підстави для висновку, що вони виникли
внаслідок жорстокого поводження, якого заявник зазнав під час
перебування під вартою (див. рішення у справі «Доросєва проти Республіки Молдова» (Doroseva v. the Republic of Moldova), заява
№ 39553/12, п. 30, від 28 квітня 2015 року).
123. Відповідно, було порушення матеріально-правового
аспекту статті 3 Конвенції.
2. Стверджувана неефективність розслідування
на національному рівні

124. Заявниця наполягала на своїй скарзі, що розслідування
зазначеного питання на національному рівні відбувалося з порушенням вимог статті 3 Конвенції.
125. Уряд доводив, що національні органи влади зробили усе
від них залежне для встановлення істини щодо тілесних ушкоджень К. та притягнення до відповідальності винних осіб.
126. Суд повторює, що коли особа подає небезпідставну скаргу на жорстоке з нею поводження працівників поліції або інших
представників держави, яке було таким, що порушує статтю 3 Конвенції, це положення, взяте у поєднанні з загальним обов’язком
держави за статтею 1 Конвенції «гарантувати кожному, хто перебуває під [її] юрисдикцією, права і свободи, визначені в ... Конвенції» за своєю суттю вимагає проведення ефективного офіційного розслідування. Так само, як при розслідуванні за статтею 2
Конвенції, таке розслідування має бути спроможним призвести
до встановлення та покарання винних. У протилежному 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 представники держави могли б фактично безкарно порушувати права тих,
хто перебуває під їхнім контролем (див., серед інших джерел,
рішення у справі «Лабіта проти Італії» (Labita v. Italy) [ВП], заява
№ 26772/95, пп. 131, ECHR 2000-IV).
127. Суд зазначає, що розслідування на національному рівні,
незважаючи на наявність встановленого факту, що син заявниці
зазнав серйозних ушкоджень у слідчому ізоляторі, не встановило,
що насправді трапилося з ним, та навіть наявність такого факту
не стала перешкодою для відхилення твердження заявниці про
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жорстоке поводження як необґрунтованого (див. для порівняння
рішення у справі «Лотарєв проти України» (Lotarev v. Ukraine), заява
№ 29447/04, п. 91, від 8 квітня 2010 року).
128. Хоча К. незадовго до своєї госпіталізації заперечував, що
був підданий жорстокому поводженню, правдивість цього твердження була поставлена під сумнів висновками кількох судово-медичних експертиз (див., зокрема, пункти 27 та 32). Органи влади
жодним чином не намагались вжити заходів для того, щоб на К.
не чинився тиск, в будь-якому іншому випадку — хоча б захистити його. Вони також не встановили, з ким він мав контакти на
час завдання йому тілесних ушкоджень, зважаючи на те, що записи щодо осіб, які перебували з ним в одній камері, не збереглися
(див. пункт 35). Натомість вони обмежилися порушенням кримінальної справи за фактом завдання тілесних ушкоджень К невідомими особами.
129. Суд зауважує, що, як видається, у період з 2012 року до
2014 року розслідування зупинилося, оскільки Уряд не посилався на будь-які слідчі дії, проведені протягом зазначеного періоду, а також не надав жодних пояснень щодо такої бездіяльності
(див. пункти 41 та 42). Більше того, хоча у березні 2014 року справу
було офіційно відновлено, відсутня жодна інформація щодо того,
які слідчі дії було проведено після цього, якщо такі проводилися,
та щодо того, які висновки було зроблено.
130. Суд доходить висновку, що національні органи влади не
забезпечили ефективного та незалежного розслідування обставин, за яких син заявниці, перебуваючи під вартою, зазнав тяжких тілесних ушкоджень. Суд доходить висновку, що було порушення процесуального аспекту статті 3 Конвенції.
III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ
131. Заявниця також скаржилась на те, що у зв’язку із зазначеними вище скаргами вона не мала ефективного національного
засобу юридичного захисту. Вона посилалась 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 національ-
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ному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які
здійснювали свої офіційні повноваження.»

132. Суд зазначає, що ця скарга тісно пов’язана зі скаргами, які
розглядалися вище, а отже, вона має бути визнана прийнятною.
133. Проте з огляду на свої висновки за статтями 2 та 3 Конвенції стосовно обставин смерті К. та неможливістю органів влади
провести ефективне розслідування цих обставин, а також стверджуваного з ним жорстокого поводження під час перебування під
вартою (див. пункти 100 та 130), Суд не вважає за необхідне також
розглядати це питання у контексті статті 13 Конвенції.
IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
134. 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

135. Заявниця вимагала 40 000 євро відшкодування моральної шкоди.
136. Уряд заперечив цю вимогу як необґрунтовану і надмірну.
137. Суд вважає, що заявниця зазнала моральної шкоди, яку
не може бути компенсовано самою лише констатацією порушення конвенційних прав. Зважаючи на обставини справи та постановляючи рішення на засадах справедливості, як це вимагається
статтею 41 Конвенції, Суд присуджує заявниці 8000 євро відшкодування моральної шкоди та додатково суму будь-яких податків,
що можуть нараховуватись на цю суму.
B. Судові витрати

138. Заявниця також вимагала 2000 євро компенсації судових та інших витрат, понесених під час провадження у Суді, які
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мали бути сплачені безпосередньо її представнику, панові Заруцькому.
139. Уряд зауважив, що заявниця не надала жодних документів на підтвердження своєї вимоги. Тому Уряд просив Суд відхилити її.
140. Відповідно до практики Суду 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 Суд, беручи до уваги наявні в нього
документи та зазначені вище критерії, вважає за належне задовольнити вимогу заявниці щодо компенсації судових та інших
витрат і присудити їй суму у розмірі 2000 євро, які мають бути
сплачені безпосередньо її представникові.
C. Пеня

141. 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. Вирішує долучити заперечення Уряду щодо вичерпання
національних засобів юридичного захисту у зв’язку зі скаргою
заявниці за статтею 2 Конвенції щодо смерті її сина під час його
тримання під вартою, до суті цієї скарги та відхиляє їх після розгляду скарги по суті.
2. Оголошує заяву прийнятною.
3. Постановляє, що було порушення статті 2 Конвенції у зв’язку
з тим, що органи влади не захистили право К. на життя.
4. Постановляє, що було порушення статті 2 Конвенції у зв’язку
з непроведенням ефективного розслідування обставин смерті К.
5. Постановляє, що було порушення статті 3 Конвенції у зв’язку
з жорстоким поводженням з К. під час його тримання під вартою.
6. Постановляє, що було порушення статті 3 Конвенції у зв’язку
з непроведенням ефективного розслідування тверджень про жорстоке поводження з К.
7. Постановляє, що немає потреби розглядати скаргу заявниці
за статтею 13 Конвенції.
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8. 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 заявниці
такі суми, що мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення
платежу:
i) 8000 (вісім тисяч) євро відшкодування моральної шкоди та додатково будь-який податок, що може нараховуватись; та
ii) 2000 (дві тисячі) євро компенсації судових та інших
витрат та додатково будь-який податок, що може нараховуватись заявниці; цю суму має бути сплачено безпосередньо представникові заявниці, пану Заруцькому;
b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на вищезазначені 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;
9. Відхиляє решту вимог заявниці щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 11 лютого 2016 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 «Коновальчук ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 31928/15)
Рішення
Страсбург
13 жовтня 2016 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пунк
ту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним виправленням.
У справі «Коновальчук проти України»,

Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
пані А. Нуссбергер, голова,
пані Г. Юдківська,
п. Е. Мьосе,
п. А. Потоцький,
п. Й. Ґрозев,
п. К. Ранцоні,
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п. М. Мітс,
та п. М. Блашко, заступник секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 20 вересня 2016 року, виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу порушено за заявою (№ 31928/15), поданою проти
України до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав
людини і основних свобод (далі — «Конвенція») громадянкою України, пані Вікторією Леонідівною Коновальчук (далі — «заявник») 30 червня 2015 року.
2. Заявника представляли пані А. Литвин і п. В. Мельничук,
адвокати, що практикують в Києві, а також п. Г. Токарев, адвокат, практикуючий в Харкові. Уряд України (далі — «Уряд») представляли його уповноважені, останнім часом — п. І. Ліщина, Міні
стерство юстиції.
3. Заявник стверджувала, зокрема, що їй не було надано належної медичної допомоги в місцях позбавлення волі, і що умови
її транспортування між різними місцями утримання під вартою
були нелюдськими і такими, що принижують гідність.
4. 20 листопада 2015 року скарги відповідно до статті 3 Конвенції щодо медичної допомоги, наданої заявнику після 5 жовт
ня 2014 року, і умов її транспортування, а також скарга щодо
недотримання Урядом статті 34, були доведені до відома Уряду,
а інша частина скарги була визнана неприйнятною відповідно до
Правила 54 §3 Регламенту Суду.

ФАКТИ
I. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народилася в 1975 році і до арешту постійно проживала в Арцизі Одеської області.
6. У 2009 році у заявника був діагностований ВІЛ.
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A. Від арешту заявника до вказівки
про тимчасовий захід

7. У вересні 2012 року заявника було заарештовано за підозрою в торгівлі наркотиками.
8. У грудні 2012 року заявник почала отримувати антиретровірусну терапію (далі — «АРТ»).
9. 16 вересня 2013 року Малиновський районний суд Одеси
визнав заявника винною у скоєнні низки злочинів, пов’язаних
з наркотиками, і засудив її до шести років і шести місяців позбавлення волі.
10. У невстановлений день заявник подала скаргу з питань
права до Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних
і кримінальних справ (далі — «ВСС»).
11. 5 жовтня 2014 року заявник прибула до Збаразької виправної колонії № 63 (далі — «колонія») для відбування покарання.
12. 17 жовтня 2014 року цитологічний аналіз показав ознаки
раку шийки матки у заявника.
13. 6 грудня 2014 року заявника було переведено в онкологічне відділення лікарні при Львівському слідчому ізоляторі (далі —
«онкологічний диспансер») для медичного обстеження.
14. 15 грудня 2014 року онкологічний диспансер видав висновок щодо заявника. Окрім IV стадії ВІЛ-інфекції, у неї був діагностований рак шийки матки. У висновку зазначалося, що в зв’язку зі
станом імунної системи заявника операція виключена. Було рекомендовано направити заявника до лікарні Дарьївської виправної
колонії № 10 Херсонської області, яка спеціалізується на лікуванні ВІЛ-інфекції (далі — «ВІЛ-диспансер») для нормалізації рівня
Т-клітин, а потім перевести її назад в онкологічний диспансер.
15. Того ж дня заявника було відправлено назад до колонії.
16. 3 березня 2015 року заявника було поміщено до ВІЛ-диспансеру. По завершенні курсу АРТ, 11 березня 2015 року ВІЛ-диспансер видав довідку про те, що заявник отримувала АРТ без перерви з грудня 2012 року. Її діагноз такий: IV стадія ВІЛ з важкою
імуносупрессією, рак шийки матки, хронічний гепатит в стадії
ремісії, кісти яєчників, фіброма голосових зв’язок і кандидоз ротової порожнини. Заявнику було рекомендовано, зокрема, про321
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довжувати АРТ і приймати гепатопротектори. Заявника було скеровано до онкологічного диспансеру.
17. 17 березня 2015 року заявник залишила ВІЛ-диспансер під
конвоєм, і 5 квітня 2015 прибула в колонію, де вона була поміщена
під спостереження тюремного лікаря (лікаря загальної практики)
для амбулаторного лікування та продовження АРТ.
18. 16 квітня 2015 року заявник далишила колонію під конвоєм, і 22 квітня 2015 прибула до Київського слідчого ізолятора
(далі — «Київський СІЗО») для того, щоб мати можливість бути
присутньою на розгляді апеляції у її справі.
19. 25 травня 2015 року заявник подала до Київського Шевченківського районного суду (далі — «Шевченківський суд») клопотання про звільнення за станом здоров’я.
20. У листі без дати, що був отриманий Шевченківським судом 8 червня 2015 року, начальник Київського СІЗО та начальник
медсанчастини Київського СІЗО повідомили суду, що заявник отримувала АРТ в СІЗО, але її рак можна було лікувати тільки променевою терапією, яка не могла бути надана в СІЗО.
21. 10 червня 2015 року аналіз виявив у заявника низьке вірусне навантаження — менше 40 копій/мл.
22. 25 червня 2015 року Шевченківський суд відхилив клопотання заявника про звільнення.
B. Від вказівки тимчасового заходу
до звільнення заявника

23. 1 липня 2015 року виконуючий обов’язки Голови секції,
розглянувши клопотання заявника відповідно до правила 39 Регламенту Суду, прийняв рішення вказати Уряду, що вони повинні
в терміновому порядку забезпечити медичне обстеження заявника лікарем-фахівцем; забезпечити негайно, за допомогою відповідних засобів, необхідне лікування заявника, а також до 1 серп
ня 2015 року проінформувати Суд щодо стану здоров’я заявника
та вжиті заходи.
24. 6 липня 2015 року Уповноважений Верховної Ради звернувся до тюремної адміністрації з проханням вжити належних
заходів для забезпечення обстеження та лікування заявника, і інформувати його про ситуацію заявника.
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25. 8 липня 2015 року начальник СІЗО звернувся до Київського
міського центру клінічної онкології (далі — «Київський онкологічний центр»), спеціалізовану цивільну установу, з проханням
організувати обстеження заявника одним з фахівців Центру.
26. 13 липня 2015 року заявника було оглянуто онкологомгінекологом Київського онкологічного центру. Лікар рекомендував заявнику (i) проконсультуватися з фахівцем з інфекційних
захворювань з приводу можливості лікування раку в світі її ВІЛ
і (ii) пройти променеву терапію в установі, що спеціалізується в
області онкогінекології.
27. 16 липня 2015 року заявника було оглянуто фахівцем з інфекційних захворювань. Спеціаліст рекомендував внести зміни
в схему АРТ, і зазначив, що немає жодних протипоказань для лікування раку шийки матки заявника.
28. 29 липня 2015 року, заявник відмовилася від зміни схеми
АРТ, вказавши, що «у неї не було виявлено вірусного навантаження».
29. 30 липня 2015 року заявник написала заяву начальнику
СІЗО, повідомивши йому, що вона не хоче починати променеву терапію в цей момент, оскільки вона боїться, що у неї не вистачить
часу, щоб закінчити її в Київському СІЗО, де вона перебуватиме
до тих пір, поки ВСС не розгляне її апеляцію проти винесеного
вироку.
30. 31 липня 2015 року Уряд повідомив Суду про заходи, що
були вжиті владою після того, як Європейський Суд вказав попередній захід, і представив відповідну медичну документацію.
31. 7 серпня 2015 року заявника було обстежено групою фахівців в Київському онкологічному центрі. Її діагнози були підтверджені, і їй була призначена променева терапія.
32. 27 серпня 2015 року ВСС залишив в силі вирок щодо заявника, але зменшив термін її ув’язнення до чотирьох років.
33. 14 вересня 2015 року заявник написала в Суд, стверджуючи, що Уряд не виконав попередню міру, зазначену Судом. Зокрема, вона стверджувала, що до цього часу не отримує рекомендованої променевої терапії. Вона також стверджувала, що її перевезення в онкологічне відділення буде здійснюватися залізницею,
в умовах, несумісних з її станом здоров’я.
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34. 16 вересня 2015 року заявник залишила Київський СІЗО
для лікування в ВІЛ-диспансері; протягом деякого часу, з 17 по
19 вересня 2015 року, вона перебувала в Одеському СІЗО, а потім,
з 20 по 24 вересня 2015 року, в Херсонському СІЗО. 24 вересня
2015 року вона прибула на лікування до ВІЛ-диспансеру.
35. 17 вересня 2015 року Суд звернувся до Уряду з проханням
представити фактичну інформацію щодо причин, за яких заявник не пройшла променеву терапію, і проінформувати його про
конкретні плани щодо подальшого лікування заявника.
36. 24 вересня 2015 року заявник почала курс обстежень і лікування у ВІЛ-диспансері і в Херсонському обласному онкологічному диспансері.
37. 25 вересня 2015 року Уряд знову інформував Суд про медичні обстеження, які заявник пройшла в період після рішення
Суду про надання тимчасового заходу.
38. З 5 по 27 жовтня 2015 року заявник проходила курс променевої терапії в Херсонському обласному онкологічному диспансері; їй було запропоновано пройти ще один курс, починаючи
17 листопада, але 14 листопада 2015 року заявник відмовилася від
його проходження, пославшись на побічні ефекти попереднього
лікування.
39. 25 жовтня 2015 року Уряд поінформував Суд про перший
курс променевої терапії, що був пройдений заявником.
40. 30 жовтня 2015 року заявник залишила ВІЛ-диспансер,
і 14 листопада 2015 року поступила в онкологічний диспансер.
41. 4 січня 2016 року заявника було звільнено за станом здоров’я.
II. ВІДПОВІДНІ НАЦІОНАЛЬНІ ТА МІЖНАРОДНІ МАТЕРІАЛИ
42. Доповідь Уповноваженого з прав людини Верховної Ради
України за 2012 рік за результатами моніторингу місць позбавлення волі містить наступні зауваження, що стосуються перевезення ув’язнених (сторінки 50–54).
Більш ніж у 90% використовуваних залізничних вагонів давно закінчився запланований термін експлуатації (двадцять вісім
років). Через погану вентиляцію, в літній час перебування в цих
вагонах стає нестерпним. Взимку в них холодно через застарілі
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системи опалення. Тверді ліжка у відсіках для ув’язнених не забезпечені матрацами та постільною білизною.
Відсіки переповнені, тобто в вагоні місткістю сімдесят чоловік можуть перевозитися 100 або більше людей. Доступ до туалетів утруднений. Доступ до питної води нерегулярний; гаряча
їжа не надається.
З огляду на те, що ув’язнені змушені перебувати в таких умовах протягом декількох днів, їх можна охарактеризувати як жорстоке і принижуюче гідність поводження.
43. Відповідні доповіді Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує
гідність поводженню чи покаранню (далі — «ЄКПТ») щодо умов
перевезення осіб під вартою в Україні можна знайти в рішеннях
Yakovenko v. Ukraine (№ 15825/06, §§59–61, 25 жовтня 2007) і Andrey
Yakovenko v. Ukraine (№ 63727/11, §§71–73, 13 березня 2014 року).
44. Відповідні міжнародні та національні матеріали, що стосуються лікування ВІЛ-інфекції та пов’язаних з нею захворювань,
можна знайти в рішенні Sergey Antonov v. Ukraine (№ 40512/13,
§§54–56, 22 жовтня 2015).

ПРАВО
I. ЗАЯВЛЕНІ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
45. Заявник скаржилася на те, що (i) їй не було надано належної медичної допомоги в ув’язненні після її переводу до колонії
і (ii) умови її транспортування між різними місцями утримання
під вартою були нелюдськими і такими, що принижують гідність.
Вона послалася на статтю 3 Конвенції, яка передбачає:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».
A. Щодо прийнятності

46. Суд зазначає, що заявник скаржилася на умови її транспортування між різними місцями утримання під вартою кілька
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разів, між 20 вересня і 5 жовтня 2014 року, між 6 лютого і 3 березня
2015 року, і кілька разів після цього.
47. Однак, заявник подала цю скаргу 14 вересня 2015 року. Таким чином, ця частина заяви щодо умов її транспортування до
3 березня 2015 року є несвоєчасною і не відповідає правилу шести
місяців, викладеному в статті 35 §1 Конвенції. Отже, вона повинна
бути відхилена відповідно до статті 35 §§1 і 4 Конвенції.
48. Суд зазначає, що інші скарги заявника відповідно до статті 3 не є явно необґрунтованими у значенні статті 35 §3 (а) Конвенції. Суд також зазначає, що вони не є неприйнятними з будь-яких
інших підстав. Тому вони повинні бути визнані прийнятними.
B. Щодо суті

1. Медична допомога

а) Аргументи сторін
49. Заявник стверджувала, що: (i) не дивлячись на те, що
у неї був діагностований рак шийки матки в жовтні 2014 року, її
лікування з цього приводу не було розпочато до кінця вересня
2015 року; (і) вона не отримувала ніякого лікування в зв’язку з її
гепатитом і кандідозом; (ііі) всупереч рекомендаціям лікарів ВІЛдиспансеру, аналізи на вірусне навантаження і CD4-лімфоцити
проводилися рідше, ніж кожні три місяці, як рекомендовано відповідними протоколами; і (iv) з 24 квітня по 16 вересня 2015 року
в Київському СІЗО, і в невстановлені дні в колонії, незважаючи на
стан здоров’я заявника, вона перебувала в загальній камері з іншими ув’язненими, а не в медсанчастині.
50. Уряд стверджував, що медична допомога, надана заявникові, була адекватною. Вони стверджували, що заявник захворіла
до взяття під варту. Перебуваючи в ув’язненні, вона постійно перебувала під медичним наглядом, і їй було призначено відповідне
лікування, яке вона отримала в повному обсязі. Протягом усього
періоду тримання під вартою, стан її здоров’я не погіршився. Вона отримувала АРТ без перерви з грудня 2012 року. Уряд наголошував, що 30 липня 2015 року заявник відмовилася пройти курс
променевої терапії.
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в) Оцінка Суду
(і) Загальні принципи
51. Суд неодноразово підкреслював, що ув’язненим повинна бути забезпечена належна медична допомога (див. Kudła v.
Poland [GC], № 30210/96, §94, ECHR 2000-XI). Відсутність належної
медичної допомоги може складати звернення, яке суперечить
статті 3 Конвенції (див. Ílhan v. Turkey [GC], № 22277/93, §87, ECHR
2000-VII, і Sarban v. Moldova, № 3456/05, §90, 4 жовтня 2005).
52. У зв’язку з цим, дуже складно оцінити, чи була медична
допомога «належною». Європейський Суд нагадує, що сам по собі
факт, що затриманий був оглянутий лікарем, і йому було прописано певне лікування, не може автоматично вести до висновку,
що медична допомога була належною. Влада також повинна забезпечити ведення всеосяжної документації щодо стану здоров’я
ув’язненого і його лікування в місцях позбавлення волі. Крім того,
повинні бути забезпечені швидка і точна діагностика, необхідний
догляд, і, якщо цього вимагає характер захворювання, регулярне
і систематичне медичне спостереження, що включає в себе комплексну терапевтичну стратегію, спрямовану на адекватне лікування захворювань ув’язненого або запобігання їх загострення,
а не тільки на усунення симптомів. Влада повинна також продемонструвати, що були створені необхідні умови для здійснення
призначеного лікування. Крім того, медична допомога, що надається в місцях позбавлення волі, повинна бути порівнянною
з рівнем медичної допомоги, що надається населенню в цілому.
Проте, це не означає, що кожному ув’язненому повинен бути гарантований такий же рівень медичної допомоги, який доступний
в кращих медичних установах за межами пенітенціарних установ
(див. Blokhin v. Russia [GC], № 47152/06, §137, ECHR 2016, з подальшими посиланнями).
53. У цілому, Суд залишає за собою достатню гнучкість при
визначенні необхідного стандарту медичної допомоги, приймаючи рішення з цього приводу на індивідуальній основі. Цей стандарт повинен бути «сумісний з людською гідністю» ув’язненого,
але повинен також враховувати «практичні вимоги позбавлення
волі» (див. Aleksanyan v. Russia, № 46468/06, §140, 22 грудня 2008,
і Blokhin, згадане вище, §138).
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54. Зокрема, в контексті справ, що стосуються належної медичної допомоги в українських місцях позбавлення волі, Суд постановив, що Уряд зобов’язаний подати достовірні і переконливі
докази, що показують, що даний заявник отримав всебічну і належну медичну допомогу в місцях позбавлення волі (див. Sergey
Antonov, згадане вище, §86, з подальшими посиланнями).
(іi) Застосування цих принципів у цій справі
55. Перш за все, Суд зазначає, що в цій справі, на відміну від
багатьох попередніх справ проти України (див., наприклад, Kats
and Others v. Ukraine, № 29971/04, 18 грудня 2008; Salakhov and
Islyamova v. Ukraine, № 28005/08, 14 березня 2013; і Sergey Antonov,
згадане вище, §§79-83), матеріали справи не свідчать про будь-які
серйозні недоліки медичної допомоги, яку заявник отримувала
в зв’язку з ВІЛ. На відміну від своїх тверджень в Суді, на національному рівні заявник висловлювала повне задоволення АРТ і фактично відмовилася змінити його схему відповідно до отриманих
рекомендацій (див. параграфи 28 вище і 87 нижче). Хоча заявник
стверджувала, що аналізи у зв’язку з ВІЛ проводилися рідше, ніж
слід було, немає жодних ознак того, що це мало якийсь негативний
вплив на її стан або завдало будь-якої іншої шкоди її лікуванню.
56. Проте, те ж саме можна сказати про медичну допомогу, що
була надана заявнику в зв’язку з раком.
57. Зокрема, в той час як за результатами цитологічного аналізу від 17 жовтня 2014 року у заявника було діагностовано рак, вона, мабуть, не була ретельно обстежена в зв’язку з цим до 6 грудня
2014 року. Крім того, коли 15 грудня 2014 року було завершено останнє обстеження, заявнику було рекомендовано спочатку пройти лікування у ВІЛ-диспансері, а потім, після нормалізації рівня
Т-клітин, повернутися до онкологічного диспансеру.
58. Перший елемент цієї програми лікування був здійснений
тільки через два з половиною місяці, з 3 по 17 березня 2015 року.
Крім того, реалізація програми лікування була перервана 17 березня
2015 року, коли, після виписки з ВІЛ-диспансеру, заявник була переведена в колонію, де не було фахівців-онкологів, замість того, щоб,
згідно з рекомендаціями, повернутися в онкологічний диспансер.
59. Питання про лікування раку заявника, мабуть, не розглядалося до 8 червня 2015 року, коли лікарі медсанчастини СІЗО
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висловили свою думку про те, що рак заявника можна лікувати
виключно променевою терапією, яка не може бути надана в СІЗО.
Проте, ця можливість не була вивчена до 13 липня 2015 року, коли
онкогінеколог явно порекомендував променеву терапію, і 16 липня 2015 року, коли фахівець з інфекційних захворювання підтвердив, що таке лікування не було протипоказано заявнику, з огляду
на стан її імунної системи.
60. З урахуванням досить серйозного характеру стану заявника, ці затримки і упущення, за відсутності будь — яких виразних пояснень, розкривають серйозні недоліки медичної допомоги, наданої заявнику. Той факт, що 29 липня 2015 року заявник
відмовилася від зміни в схемі АРТ, а 30 липня 2015 року відмовилася пройти курс променевої терапії, не може слугувати виправданням затримок, які мали місце раніше. Крім того, заявник
відмовилася від променевої терапії тільки до розгляду її апеляції,
яке відбулося 27 серпня 2015 року. Проте, жодних подальших кроків, щоб продовжити її лікування, не було зроблено з цього дня до
16 вересня 2015 року, коли було розпочато переведення заявника
з Київського СІЗО до ВІЛ-диспансеру. Цей перевід був завершений
лише 24 вересня 2015 року, і тоді ж була відновлена програма лікування, рекомендована 15 грудня 2014 року.
61. Суд доходить висновку, що влада не надала заявнику своєчасної медичної допомоги в зв’язку з її раком, і ця відмова є нелюдським і принижуючим гідність поводженням (порівняйте
з Yermolenko v. Ukraine, № 49218/10, §57, 15 листопада 2012).
62. Ці міркування є достатніми для того, щоб Суд встановив,
що мало місце порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з медичним
лікуванням заявника в ув’язненні.
63. З урахуванням цих висновків, Суд вважає, що немає необхідності розглядати решту доводів заявника щодо передбачуваної неадекватності медичної допомоги, яку вона отримувала
в ув’язненні.
2. Умови транспортування

а) Аргументи сторін
64. Заявник стверджував, що її неодноразові перевезення залізницею між різними місцями утримання під вартою з 17 берез329
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ня по 14 листопада 2015 року здійснювалися в нелюдських і принижуючих гідність умовах. Її перевозили в переповнених і антисанітарних вагонах, де у відсіку, розрахованому на трьох осіб,
перебували чотири або п’ять ув’язнених, у відсіку, розрахованому
на шість чоловік — сім або вісім ув’язнених. З цієї причини заявник не могла прилягти по дев’ять-десять годин поспіль, що було
особливо важко в її стані, оскільки, знаходячись у вертикальному
положенні, вона відчувала болі в нижній частині живота.
65. Уряд стверджував, що заявник не висловлювала жодних
прохань щодо спеціального транспортування з урахуванням її
стану здоров’я. З цієї причини її перевозили відповідно до загальних правил транспортування — в залізничних вагонах, обладнаних купе для охоронців, зоною для приготування їжі, двома туалетами і відсіками для ув’язнених з встановленими в них жорсткими лавами. Уряд стверджував, що умови транспортування
заявника не були порушенням статті 3.
в) Оцінка Суду
66. Суд зазначає, що сторони не заперечували факт перевезення заявника в залізничних вагонах для ув’язнених, зокрема,
в наступних випадках:
і) з ВІЛ-диспансеру в колонію (на відстань близько 748 км,
якщо вимірювати по дорозі) з 17 березня по 5 квітня
2015 року, тобто протягом двадцяти днів;
іі) з колонії до Київського СІЗО (близько 399 км) з 16 по 22 квітня 2015 року, тобто протягом семи днів;
ііі) з Київського СІЗО до ВІЛ-диспансеру з 16 по 24 вересня
2015 року, з зупинками в Одеському СІЗО з 17 по 19 вересня і в Херсонському СІЗО з 20 по 24 вересня 2015 року, що
в підсумку склало близько 710 км і дев’ять днів;
іv) з ВІЛ-диспансеру до онкологічного диспансеру (близько
881 км) з 30 жовтня по 14 листопада 2015 року, тобто протягом шістнадцяти днів.
67. Заявник представила докладні матеріали, що стосуються
термінів і маршрутів її транспортування. Уряд не заперечував ці
матеріали і стверджував в свою чергу, що перевезення заявника
здійснювалося в стандартних умовах залізничних перевезень затриманих.
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68. Ці умови зазнали осуду у вітчизняних та міжнародних доповідях (див. параграфи 42 і 43 вище) і призвели до встановлення Судом порушень статті 3 в минулому (див. Yakovenko, згадане
вище, §§105-13; Koktysh v. Ukraine, № 43707/07, §§104–08, 10 грудня
2009; і Andrey Yakovenko, згадане вище, §§100–03).
69. Матеріали справи свідчать про те, що умови, в яких заявника перевозили між різними місцями утримання під вартою, були, по всій видимості, аналогічні умовам, які призвели до
встановлення порушення статті 3 в згаданих вище рішеннях. При
оцінці цих умов, Суд не бачить підстав для використання іншого підходу в цій справі. Тому Суд доходить висновку, що умови
транспортування заявника представляли собою нелюдське і принижуюче гідність поводження.
70. Таким чином, Суд дійшов до висновку, що мало місце порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з умовами транспортування
заявника.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 34 КОНВЕНЦІЇ
71. Заявник скаржилася на те, що нездатність Уряду вчасно
забезпечити її медичне обстеження та лікування, відповідно до
попередніх заходів, зазначених Судом в рамках Правила 39 Регламенту Суду, порушила її право на індивідуальну скаргу. Вона
послалася на статтю 34 Конвенції, яка передбачає:
«Суд може приймати заяви від будь-якої особи, неурядової організації або групи осіб заяви, які стверджують, що вважають себе потерпілими від порушення 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».

72. Правило 39 Регламенту Суду, у відповідній частині, зазначає:
«1. На прохання сторони чи іншої заінтересованої особи, або за
своєю ініціативою Палата або, у відповідних випадках, її Голова може вказати сторонам на попередні заходи, які, на думку Палати, слід
вжити в інтересах сторін або належного здійснення проведеного
розслідування. ...
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3. Палата може вимагати від сторін надання інформації стосовно будь-якого питання, пов’язаного із здійсненням будь-якого
тимчасового заходу».
A. Аргументи сторін

73. Уряд стверджував, що він виконав вимоги статті 34. Зокрема, після того,, як 1 липня 2015 року було вказано попередній
захід, Уряд представив Суду вичерпну інформацію про заходи,
вжиті для його виконання, а також про стан здоров’я заявника
та її лікуванні.
74. Заявник стверджувала, що після того,, як 1 липня 2015 року було вказано попередній захід, Уряд не вживав жодних заходів
для його виконання до 12 липня 2014 року. На її думку, обстеження онкологом-гінекологом 13 липня 2015 роки не відповідало попередньому заходу, оскільки воно проводилося в СІЗО без необхідного діагностичного обладнання. Більш того, хоча діагноз заявника було підтверджено, їй не було надано жодного лікування.
29 липня 2015 року заявник відмовилася від рекомендованої АРТ,
оскільки вона не хотіла робити це за відсутності свіжого аналізу
на вірусне навантаження.
B. Оцінка Суду

1. Загальні принципи

75. Відповідно до прецедентної практики Суду, невиконання
державою-відповідачем попередніх заходів тягне за собою порушення права на подачу індивідуальної скарги (див. Mamatkulov
and Askarov v. Turkey [GC], №№ 46827/99 та 46951/99, §125, ECHR
2005-I; Aoulmi v. France, № 50278/99, §108, ECHR 2006-I (витяги)).
76. Скарга відповідно до статті 34 Конвенції носить процедурний характер і тому не порушує питання про прийнятність відповідно до Конвенції (див. Ergi v. Turkey, 28 липня 1998 §105, Reports
of Judgments and Decisions 1998-IV). Стаття 34 буде порушена,
якщо влада Договірної Держави вжила всіх заходів, які обґрунтовано могли були буті прийняті для виконання тимчасового заходу, зазначеного Судом (див. Paladi v. Moldova [GC], № 39806/05, §88,
10 березня 2009). Держава-відповідач повинна продемонструвати
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Суду, що попередній захід був виконаний, або, у виняткових випадках, що існували об’єктивні перешкоди, які завадили його виконанню, і що Уряд вжив усіх необхідних заходів, щоб усунути ці
перешкоди і проінформувати Суд про цю ситуацію (див. там же,
§92, і Grori v. Albania, № 25336/04, §184, 7 липня 2009).
77. Хоча формулювання тимчасового заходу є одним з елементів, які слід враховувати при вивченні Судом питання, чи виконала держава свої зобов’язання відповідно до статті 34, Суд повинен брати до уваги не тільки букву, а й дух тимчасового заходу
(див. Paladi, згадане вище, §91), та й саму його мету (див. Patranin
v. Russia, № 12983/14, §52, 23 липня 2015).
78. Попередні заходи повинні виконуватися негайно (див.
Grori, згадане вище, §190). У разі затримки, Суд встановлював порушення статті 34 навіть в тих випадках, коли захід був, зрештою, виконаний (див., наприклад, там же, §§64, 70 і 190–95, і DB v.
Turkey, № 33526/08, §67, 13 липня 2010). Для встановлення порушення немає необхідності демонструвати, що затримка насправді
завдала шкоди, на запобігання якої був спрямований попередній
захід (див. Paladi, §89, і Salakhov and Islyamova, §223, обидва згадані
вище).
2. Застосування цих принципів у цій справі

79. Суд зазначає, перш за все, що 1 липня 2015 року було прийняте рішення вказати Уряду України, відповідно до правила 39
Регламенту Суду, що Уряд «має в терміновому порядку забезпечити медичне обстеження заявника лікарем-фахівцем; негайно
забезпечити, за допомогою відповідних засобів, лікування заявника в світлі її стану здоров’я; і ... до 1 серпня 2015 року проінформувати Суд про стан здоров’я заявника та про заходи, вжиті для
забезпечення медичного обстеження заявника лікарем-фахівцем
і відповідного лікування».
80. Стверджуючи, що вони повністю виконали попередній захід, Уряд посилався на те, що в своїх листах від 31 липня, 25 вересня і 20 жовтня 2015 року вони поінформували Суд про заходи, вжиті для його виконання, і представили відповідну медичну
документацію. Суд із задоволенням відзначає, що все так і було насправді (на відміну, наприклад, від Yunusova and Yunusov v.
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Azerbaijan, № 59620/14, §§119 та 120, 2 червня 2016, який ще не став
остаточним на момент прийняття цього рішення).
81. Проте, сфера дії тимчасового заходу, зазначеного Урядом,
не обмежується наданням медичної інформації. Вона також вимагала, щоб заявник була (i) в терміновому порядку обстежена лікарем-фахівцем і (ii) негайно отримала відповідне лікування. Суд
розгляне ці два елементи по черзі.
а) Медичне обстеження
82. Суд бере до уваги подання заявника, що, незважаючи на
те, що захід був вказаний 1 липня 2015 року, заявник була обстежена лікарем тільки 13 липня 2015 року.
Суд отмечает, однако, что власти не оставались полностью пассивными в течение этого периода. В частности, 6 июля
2015 года управление Уполномоченного Правительства связалось
с тюремными властями по поводу ситуации заявителя; также
8 июля 2016 года власти обратились с просьбой о консультации
с гражданским врачом, специализирующимся по заболеванию
заявителя.
83. Суд зазначає, проте, що влада не залишалася зовсім пасивною протягом цього періоду. Зокрема, 6 липня 2015 року управління Уповноваженого Уряду зв’язалося з тюремною владою
з приводу ситуації заявника; також 8 липня 2016 року влада звернулася з проханням про консультацію цивільним лікарем, що
спеціалізується на захворюванні заявника.
84. Хоча затримки в спілкуванні між управлінням Уповноваженого Уряду та тюремною владою гідні жалю і, в принципі, теоретично можуть викликати питання про відповідність статті 34
(див., наприклад, Grori, згадане вище, §§190–95), Суд не готовий
стверджувати, що це рівносильне порушенню права заявника на
подачу індивідуальної скарги в цій справі, зокрема, з огляду на
той факт, що заявник зрештою відмовилася від лікування, призначеного в результаті цієї проведеної з затримкою консультації.
Також слід врахувати, що Уряд, в кінцевому підсумку, виконало
цей аспект заходів і представило Суду відповідну інформацію
у встановлені терміни, а саме до 1 серпня 2015 року.
85. Аргумент заявника, що її обстеження онкологом-гінекологом 13 липня 2015 року не відповідало попередньому заходу,
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оскільки воно проводилося в СІЗО, а не в спеціалізованому медичному закладі, є необґрунтованим, і Суд відхиляє його.
в) Лікування
86. Суд зазначає, що 13 липня 2015 року заявника було обстежено онкологом-гінекологом, який рекомендував їй спочатку проконсультуватися з фахівцем з інфекційних захворювань
з приводу можливих протипоказань для лікування раку, а потім
пройти курс променевої терапії. Перша частина цієї програми
була здійснена 16 липня 2015 року, коли фахівець з інфекційних
захворювань (i) рекомендував змінити схему АРТ і (ii) заявив, що
немає ніяких протипоказань для лікування раку шийки матки заявника.
87. Проте 29 липня 2015 року заявник відмовилася від рекомендованої зміни АРТ, вказавши, що «у неї не було виявлено
вірусного навантаження» (див. параграф 28 вище). Заявник стверджує, що це її заява означала її небажання вносити зміни в АРТ
без аналізу на вірусне навантаження. Суд не переконаний цим поясненням. Насправді, заявник пройшла аналіз на вірусне навантаження незадовго до цього — 10 червня 2015 року. Формулювання її
заяви швидше передбачає, що вона була задоволена результатами
цього аналізу і своєю схемою АРТ. Наступного дня після цієї першої відмови 30 липня 2015 року, заявник відмовилася проходити
променеву терапію доти, допоки ВСС не розгляне її скаргу.
88. Ніщо не вказує на те, що ці відмови були недобровільними. Тому Суд вважає, що Уряд виконав попередній захід щодо лікування заявника в період до 27 серпня 2015 року, коли ВСС завершив розгляд скарги заявника.
89. Разом з тим, після 27 серпня 2015 роки ситуація змінилася. Незважаючи на те, що попередній захід, зазначений Судом,
як і раніше залишався в силі, влада не робила жодних подальших
кроків для продовження лікування заявника до 16 вересня 2015
року, коли заявник поступила до ВІЛ-диспансеру.
90. Іншими словами, мала місце мінімум двадцятиденна затримка в реалізації програми лікування заявника. Отже, Суд вважає, що в цей останній період влада не виконала вимогу тимчасового заходу, що лікування заявника повинно бути забезпечено
«негайно». Уряд не вказав на будь-які об’єктивні перешкоди для
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виконання тимчасового заходу в цей період (порівняйте з Grori,
згаданим вище, §§190–95).
91. Суд робить висновок, що держава-відповідач не виконав
свої зобов’язання відповідно до статті 34 Конвенції.
III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
92. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткову сатисфакцію, Суд, у разі необхідності, надає
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
A. Шкода

93. Заявник зажадала виплатити їй компенсацію моральної
шкоди. Вона залишила питання про розмір суми компенсації на
розсуд Суду.
94. Уряд не надав коментарів з цього питання.
95. Суд вважає, що заявник зазнала страждань і тривоги
в зв’язку із встановленими ним порушеннями. Приймаючи рішення на засадах справедливості, він присуджує заявнику 10 000 євро
відшкодування моральної шкоди.
B. Судові витрати

96. Заявник також зажадала виплатити їй 2943 євро як компенсацію оплати правових послуг пані Литвин в національних
судах і в Суді, і 3922 євро в якості компенсації оплати правових
послуг пана Токарева в Суді.
97. Уряд стверджував, що ці вимоги є надмірними в світлі рівня складності справи.
98. Відповідно до прецедентної практики Суду, заявник має
право на відшкодування судових та інших витрат лише в тій
мірі, в якій було показано, що вони дійсно були понесені, були
обов’язковими і розумними. У цій справі, беручи до уваги наявні в його розпорядженні документи і вищезазначені критерії, Суд
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вважає оцінку пані Литвин і паном Токаревим їх гонорару надмірною, зокрема, через те, що частина їх заяв від імені заявника
стосувалася частин заяви, визнаних неприйнятними. Відповідно,
Суд вважає за доцільне присудити заявнику 4700 євро в цілому за
цим пунктом. Ця загальна сума включає в себе: 2000 євро в якості
компенсації оплати правових послуг пані Литвин в національних
судах і в Суді, і 2700 євро в якості компенсації оплати правових
послуг пана Токарева в Суді.
C. Пеня

99. Суд вважає за доцільне, що пеня повинна бути заснована
на граничній позичковій ставці Європейського центрального банку плюс три відсоткові пункти.
IV. ПРАВИЛО 39 РЕГЛАМЕНТУ СУДУ
100. З огляду на те, що фактичні обставини, які призвели до
застосування Правила 39 Регламенту Суду в цій справі, змінилися, Суд вважає за доцільне скасувати попередній захід, вказаний
Уряду.
На цих підставах Суд одностайно

1. Оголошує скарги, що стосуються лікування заявника в місцях позбавлення волі та умов її транспортування після 17 березня
2015 року прийнятними, а решту скарг неприйнятними.
2. Постановляє, що мало місце порушення статті 3 Конвенції
у зв’язку з лікуванням заявника в місцях позбавлення волі.
3. Постановляє, що мало місце порушення статті 3 Конвенції
у зв’язку з умовами транспортування заявника.
4. Постановляє, що держава-відповідач не виконала свої зобо
в’язання відповідно до статті 34 Конвенції.
5. Постановляє, що:
а) держава-відповідач має сплатити заявнику, протягом
трьох місяців з дати, коли це рішення стане остаточним
відповідно до статті 44 §2 Конвенції, наступні суми, в пе337
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реводі в валюту держави-відповідача за курсом, чинним
на день виплати:
і) 10 000 (десять тисяч) євро, з додаванням будь-яких податків, які можуть бути нараховані на цю суму, відшкодування моральної шкоди;
іі) 4700 (чотири тисячі сімсот) євро, з додаванням будьяких податків, які можуть бути нараховані на цю суму,
в якості компенсації судових та інших витрат;
в) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на вищезазначену суму нараховується
пеня, яка дорівнює граничній позичковій ставці Європейського центрального банку в цей період з додаванням
трьох відсоткових пунктів;
6. Відхиляє решту вимог заявника щодо компенсації;
7. Постановляє припинити застосування Правила 39 Регламенту Суду.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 13 жовт
ня 2016 року відповідно до правила 77 §§2 і 3 Регламенту Суду.
М. Блашко
заступник секретаря

А. Нуссбергер
голова
Переклад Харківської правозахисної групи
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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 «КИЯШКО ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 37240/07)
Рішення
Страсбург
23 лютого 2017 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пунк
ту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним виправленням.
У справі «Кияшко проти України»,

Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Е. Мьосе, голова,
п. Й. Ґрозев,
п. Л. Гусейнов,
а також пані А.-М. Дуге, в. о. заступника секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 31 січня 2017 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:
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ПРОЦЕДУРА
1. Справу порушено за заявою (№ 37240/07), поданою проти
України до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав
людини і основних свобод (далі — «Конвенція») громадянином
України, паном Валерієм Васильовичем Кияшко (далі — «заявник») 28 липня 2007 р.
2. Заявника, якому було надано юридичну допомогу, представляли пані Н. Охотнікова і пані О. Ащенко, адвокати, практикуючі в Харкові. Уряд України (далі — «Уряд») представляв його
Уповноважений, останнім часом п. І. Ліщина, з Міністерства юстиції України.
3. Заявник скаржився, зокрема, щодо умов його утримання
під вартою, відсутність медичної допомоги в період позбавлення
волі, і відсутність ефективних засобів юридичного захисту щодо
цих скарг. 16 січня 2014 р. Уряд був повідомлений про ці скарги
і решта заяви була оголошена неприйнятною відповідно до правила 54 §3 Регламенту Суду.

ФАКТИ
I. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
4. Заявник народився в 1955 р. і проживає в Полтаві.
A. Кримінальні переслідування щодо заявника

5. 16 вересня 2004 року заявник, який на той момент проходив стаціонарне лікування у психіатричній лікарні, був заарештований у зв’язку із шахрайством.
6. 6 жовтня 2006 року Київський районний суд Полтави ви
знав заявника винним у вчиненні шахрайства в складі групи осіб,
і засудив його до п’яти років позбавлення волі.
7. 14 вересня 2007 року та 20 січня 2009 р. Полтавський обласний Апеляційний Суд і Верховний Суд України, відповідно, залишили рішення в силі.
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B. Умови тримання заявника під вартою

1. Полтавський СІЗО № 23

8. З 4 жовтня 2004 р по 2 жовтня 2007 р. Заявник утримувався
в Полтавському СІЗО № 23 (далі — «СІЗО»).
а) Твердження заявника
9. Під час свого утримання під вартою в СІЗО в Полтаві Заявник утримувався в різних камерах одного і того ж типу. Кожна
камера була розміром 7 кв.м. і її займали від трьох до чотирьох
осіб. Вікно було закрито металевим щитом і металевими гратами,
що не пропускало в камеру денне світло і свіже повітря. У камері
не було вентиляції, і більшість затриманих були курцями. Влітку було дуже спекотно, що змушувало всіх носити мінімум одягу,
а взимку було дуже холодно. Освітлення в камері було дуже мізерним, воно складалося тільки з електричної лампочки потужністю
25–40 Вт, розміщеної над дверима. Вона була завжди включена.
Централізовано керований радіо-гучномовець був включений
з 6 до 10 години ранку, граючи гучну і одноманітну музику. У затриманих не було доступу до телевізора або газет.
10. У камерах були погані санітарні умови, їх наповнювали
щури, миші, клопи, воші, павуки і таргани. Камери були дуже сирими, а стіни були покриті цвіллю і закопчені цигарковим димом.
Туалет не відділений від житлової зони, в ньому не було системи зливу, і він виділяв поганий запах, який залишався в повітрі.
Затримані були змушені їсти свою їжу поруч з туалетом. Їм не
видавали туалетні приналежності, крім мила. Постільна білизна
видавалася один раз на весь період тримання під вартою, який
становив три роки у випадку заявника. Його матрац був брудним
і рваним. Їжа була поганої якості, часто була приготовлена з зіпсованих продуктів, і була одноманітною. Вона погано пахла. М’ясо,
свіжі фрукти або овочі не надавалися. Затриманим дозволялося
приймати душ раз на сім-десять днів, або навіть раз на два тижні, і тільки протягом десяти-п’ятнадцяти хвилин. Для того, щоб
дістатися до душового приміщення або слідчих приміщень, або
для транспортування в Суд, затримані мали проходити по підземному тунелю, в якому було погане освітлення, і який був затоплений каналізаційними відходами. Душова була брудною і тиск
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води не можна було налаштувати. Підлога була залита брудною
водою, оскільки каналізаційна система не працювала належним
чином. Перукар в СІЗО використовував одні й ті ж ножиці для всіх
затриманих, не дезінфікуючи їх. Була доступна тільки одна пара
ножиць для обрізання нігтів, і ці ножиці теж не були дезінфіковані. Співкамерники заявника часто страждали на туберкульоз,
гепатит та коросту, або були ВІЛ-позитивними.
11. Прогулянки на свіжому повітрі проводились на розсуд
влади СІЗО, інколи вони відбувалися кожного дня, а інколи — раз
на тиждень.
12. 9 червня 2006 року заявник порізав свої зап’ястя на знак
протесту проти умов тримання під вартою.
13. З 19 до 26 квітня 2007 року заявник розміщувався в дисциплінарній камері. У камері була бетонна підлога і вона була
заповнена холодною водою для того, щоб він сильніше страждав.
В результаті у заявника почалася лихоманка і він був змушений
провести тиждень в медичному відділенні СІЗО. Йому не надавалася їжа або гаряча вода.
14. У невстановлені дні 2007 року заявника доставляли до суду для слухань або для розгляду матеріалів його справи. У кожному разі його подорож займала цілий день. Він не отримував їжу
або воду під час своїх поїздок. Його перевозили в тюремному фургоні, який спочатку призначався для транспортування не більше
десяти пасажирів, але в дійсності вміщував від п’ятнадцяти до
вісімнадцяти затриманих, чиї руки були скуті за спиною. До приміщення в фургон затримані утримувалися у невеликій, задушливій і задимленій камері попереднього прийому. Після повернення до місця позбавлення волі затримані були змушені довго
чекати в фургоні до перекладу в камеру попереднього прийому, де
вони також були змушені чекати переводу до своєї камери. У тюремному фургоні було дуже холодно взимку і спекотно влітку. Під
час судових слухань заявника не відводили в туалет. Він був змушений брати з собою порожню пластикову пляшку, щоб у нього
була можливість полегшитися під час перерв.
15. На підтримку своєї заяви заявник подав, зокрема, фотографії, що демонструють погані санітарні умови різних камер, які,
за його твердженням, були камерами СІЗО. Він також представив
письмові свідчення співкамерників.
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b) Твердження Уряду
16. Уряд стверджував, що умови тримання заявника під вартою в СІЗО були належними, головним чином спираючись на статутні положення про утримання під вартою. Уряд стверджував,
що заявник утримувався в сімнадцяти камерах однакового типу
під час його перебування в СІЗО, і було невідомо, про які з них
він говорив у своїй скарзі до Суду. Уряд не надав подробиць щодо
точного розміру камер, але стверджував, що перевірка, проведена в якийсь момент після того, як уряд було повідомлено про заяву, визначила, що в кожній камері СІЗО кожному затриманому
забезпечувалося як мінімум 2,5 м2 особистого простору, що відповідало відповідним національним стандартам. У кутку кожної камери знаходився туалет, відокремлений від житлової зони
закріпленими перегородками. Вікна були захищені металевими
гратами і допускали приплив денного світла і свіжого повітря. Всі
камери були обладнані штучною вентиляцією і освітленням, а також радіоприймачами. Їжа, яку заявник отримував, відповідала
стандартам, закріпленим в національному законодавстві, і йому
надавалася постільна білизна згідно з відповідними положеннями національного законодавства.
17. Уряд також заперечував наявність щурів і комах в камерах, тому що відносно щурів три рази на рік вживалося ретельних заходів, і всі приміщення СІЗО дезінфікувалися. Статутні
положення також передбачали, що затримані в СІЗО повинні мати щотижневий доступ до приміщень для миття. Умови цих приміщень були належними. Туалетні приналежності були доступні
в магазині СІЗО, які заявник мав повне право використовувати.
Право заявника на денну прогулянку тривалістю в одну годину
не порушувалось.
18. Уряд не зміг надати будь-яку інформацію про дати та умови
перевезення заявника на судові слухання і назад, оскільки термін
зберігання відповідних документів закінчився і записи були знищені. Однак він надав опис загальних транспортних умов і повідомив, що тюремні фургони використовувалися в 2004–2007 рр.
Фургони були призначені для розміщення двадцяти однієї людини в трьох відділеннях (два більших і одне, призначене для
одиночного тримання). У фургонах не було вікон, але вони були
обладнані вентиляційними гратами і металевими решітками на
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верхніх і нижніх частинах дверей. Крім того, Уряд стверджував,
що в середньому транспортування затриманих із СІЗО до Жовтневого районного суду Полтави (на відстань в 7 км.) займала до
десяти хвилин, і близько двадцяти хвилин йшло на транспортування їх до Київського районного суду Полтави (відстань в 10 км.).
Останній суд не був обладнаний кімнатою для обвинувачених,
тому затримані утримувалися в залі суду. Вони могли користуватися загальними туалетами. У Жовтневому районному суді Полтави затримані утримувалися в кімнатах для обвинувачених, які
були оснащені всім необхідним санітарним приладдям.
2. Кременчуцька виправна колонія № 6919

19. З 2 жовтня 2007 р до 22 вересня 2009 року заявник відбував
своє покарання в Кременчуцькій виправній колонії № 69 (далі —
«В’язниця»).
а) Твердження заявника
20. Після прибуття заявника помістили на карантин на чотирнадцять днів. Камера була розміром 13 кв.м. і вміщала від
десяти до дванадцяти затриманих. Деякі з них страждали на ВІЛ
та туберкульоз. У камері не вистачало сонячного світла, оскільки
єдине невелике вікно було забрано металевими гратами, і решітка була прикріплена до нього зовні. Штучне освітлення в камері
було дуже слабким, тому що була включена тільки одна електрична лампочка потужністю 40 Вт. Вона була завжди включена.
У камері не було природної або штучної вентиляції. Туалет не був
відділений від житлової зони, в ньому не було зливу і він виділяв
поганий запах, який залишався в повітрі. Камера була заповнена
щурами, мишами і тарганами. Прогулянки не відбувалися на щоденній основі, а здійснювалися на розсуд адміністрації в’язниці,
і тривали від двадцяти до тридцяти хвилин.
21. Під час свого перебування у в’язниці заявника скеровували на карантин чотири рази, кожного разу на чотирнадцять днів.
22. Заявника поміщали в дисциплінарні камери три рази:
з 17 до 22 січня 2009 року, з 2 до 17 березня 2009 р. і з 25 березня
до 26 червня 2009 р і в деяких випадках — з людьми, які страждали на туберкульоз. Камери були темними, сирими і холодними.
У туалетах не було зливу і вони мали поганий запах. Прогулян344
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ки тривали від двадцяти до тридцяти хвилин і проходили в дуже
невеликих дворах на даху і під дахом в’язниці, і здійснювалися
три рази на тиждень. Один раз на тиждень заявник мав доступ до
душу. В душі не було гарячої води, а підлога була залита брудною
холодною водою. Не дозволялися відвідування і обмін повідомленнями. Дощате ліжко заявника було прикуте до стіни з 5 години ранку до 9 години вечора, весь цей час він був змушений стояти, хоча це порушувало його медичні показання. У камері не було
стільця, а його тростину відібрали.
23. Заявник провів решту свого терміну в соціопсихологічному відділенні в’язниці (відділення № 5) за таких умов.
24. Його камера розміром 120 м2 вміщала від сімдесяти до
вісімдесяти ув’язнених. багато з них були ВІЛ-позитивними,
страждали на туберкульоз, гепатит і грибкові захворювання. Камера була брудною і заповненою паразитами. Освітлення в камері
було дуже мізерним, воно складалося з восьми електричних лампочок потужністю 40 Вт, половина з яких не працювала. Штучна
вентиляція в камері не працювала, і більшість ув’язнених були
курцями. Влітку в камері було дуже спекотно, а взимку дуже холодно. Ув’язнені змушені були готувати свою їжу на відкритому
вогні через відключення електрики у відділенні з 7.30 години
ранку до 5 години вечора.
25. Будь-які дезінфікуючі продукти не були доступними, і всі
співкамерники поділяли ємності для води, ножиці і голку. Душова, туалет і столові теж були в антисанітарному стані. У туалетах
не було зливу і від них тхнуло. Їжа була поганої якості і часто готувалась із зіпсованих продуктів.
26. Ув’язнені могли користуватися душем раз на тиждень.
Ванну було облаштовано п’ятнадцятьма душовими кранами, і було неможливо налаштувати натиск або температуру води. 120–
150 ув’язнених мали лише одну годину на те, щоб закінчити весь
процес, включаючи похід до душової, яка була розташована на
відстані 700 метрів від камери. Таким чином десяти ув’язненим
доводилося митися під одним душем одночасно. Підлога була залита брудною водою, оскільки дренажна система не працювала
належним чином. Тюремний перукар використовував одну і ту
ж машинку для стрижки всіх ув’язнених, і вона не піддавалась
дезінфекції.
345

2017

27. На підтримку своїх тверджень заявник надав фотографії,
на яких, як він стверджував, була представлена дисциплінарна
камера і прогулянкові двори в’язниці. Він також посилався на
інтерв’ю, які колишні ув’язнені дали газетам, в яких вони навели, зокрема, аналогічний опис своїх умов утримання під вартою,
включаючи дисциплінарні камери. На підтримку цієї частини
заяви також згадав про скаргу, яку його колишній співкамерник,
який був ВІЛ-позитивним, подав депутату, і на вищезгадані газетні статті, в яких містилися інтерв’ю з іншими ув’язненими. Нарешті, він спирався на доповідь Омбудсмена щодо незадовільних
в цілому умов утримання під вартою в Україні.
b) Твердження Уряду
28. Уряд спирався на статутні положення, що регулюють
утримання під вартою в конкретних типах камер, і представив
таке.
29. Карантинна камера у в’язниці була розміром 27 м2 і могла
вмістити до двадцяти ув’язнених. У ній були два вікна, що не були закриті металевими гратами і могли відкриватися в будь-який
час. Були доступні чотири канали для штучної вентиляції. Штучне освітлення в камері забезпечували дві електричних лампочки
по 100 Вт і одна потужністю 40 Вт. Камера піддавалась щоденній
дезінфекції і заходи проти щурів здійснювалися не рідше ніж два
рази на рік. Тривалість щоденних прогулянок на свіжому повітрі
становила не менше двох годин.
30. Ізолятор складався з восьми дисциплінарних камер, дві
з яких призначалися для ув’язнених, які страждали на туберкульоз. Бетонна підлога в усіх відділеннях ізоляції була покрита
дерев’яними дошками. Належну температуру в камерах забезпечували батареї, і щоденні прогулянки на свіжому повітрі тривали
не менше години.
31. Кожний ув’язнений у відділенні № 5 мав близько 2.2 м 2
особистого простору. Кількість ліжок відповідала кількості ув’яз
нених, і двоє ув’язнених користувалися одним приліжковим
столиком. ВІЛ-позитивні в’язні і ті, хто страждав на туберкульоз, містилися окремо від здорових ув’язнених. У відділенні було
чотири вікна, які можна було відкривати для допуску свіжого
повітря; штучна вентиляція теж була доступна. Штучне освітлення
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в камері забезпечували вісім електричних лампочок потужністю
100 Вт і дві потужністю 40 Вт, і температура в відділенні ніколи не
опускалася нижче 18 ° C. Куріння дозволялося тільки в місцях для
куріння, і ті, хто порушували заборони, стикалися з адміністративним покаранням. Уряд заперечував твердження заявника про
те, що були перебої з електрикою, і що ув’язнені були змушені готувати їжу на відкритому вогні. В зв’язку з цим він стверджував,
що приготування їжі у відділенні заборонено законом.
32. Ув’язненим надавалося мило і вони могли купити інші необхідні туалетні приналежності, такі, як туалетний папір, зубні
щітки і зубна паста, в тюремному магазині, так як у відповідних
нормах немає жодних положень про надання цих предметів державою. У ув’язнених був доступ до приміщень для миття раз на
тиждень, і вони могли користуватися послугами перукаря. Інструменти перукаря дезінфікувалися. Якість і кількість їжі відповідали національним стандартам, і не було відзначено жодного
випадку отруєння.
C. Медичне обслуговування

1. Фактична інформція

33. У 1996 и 1998 р. заявник зазнав травми голови, та у 2004 році він постраждав від травми хребта. Внаслідок цього він отримав
неврологічну дисфункцію та зір його погіршився. Під час арешту заявник проходив стаціонарне лікування своїх проблем зі
здоров’ям у психіатричній лікарні.
34. 5 жовтня 2004 р після прибуття в СІЗО, заявник пройшов
початкове медичне обстеження у терапевта, психіатра, стоматолога, дерматовенеролога, і фтизіатра. Крім цього він пройшов
рентгенівське обстеження. Не було виявлено жодних проблем зі
здоров’ям.
35. За словами заявника, з січня 2006 р. він почав відчувати
гострий біль в спині і ногах, і звертався за допомогою до медичного відділення СІЗО.
36. 22 лютого 2006 р. заявника оглянув невролог з Полтавської
лікарні № 1. Мати заявника домовилася про зустріч з неврологом,
оскільки в СІЗО не було відповідного медичного фахівця. Заявнику продіагностували важкі наслідки закритої черепно-мозкової
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травми (в 1996 і 1998), синдром човгаючої ходи, посттравматичний
хребетний остеохондроз, вертеброгенний лівобічний полірадікуліт, і йому призначили лікування (нейровитан, тіоцетам).
37. 23 лютого 2006 р. заявник пройшов рентгенівське обстеження хребта й у нього був діагностований посттравматичний
остеохондроз та деформуючий спондилоартроз.
38. 10 березня 2006 року, після рентгенівського обстеження,
заявнику діагностували ранній артроз лівого коліна.
39. У невстановлений день в березні 2006 року заявник пройшов стаціонарне лікування в медичному відділенні СІЗО щодо
його неврологічних проблем і вегето-судинної дистонії, хронічного гастродуоденита, міопії і артрозу лівого коліна.
40. 26 березня 2006 року заявник був зареєстрований у психіатра в результаті його тривалого голодування (з 26 березня до 12 жовт
ня 2006 року) і заподіяння собі шкоди (9 червня 2006 року), і його
регулярно обстежував психіатр.
41. 13 квітня 2006 року заявника обстежив терапевт СІЗО.
42. 15 квітня 2006 року заявник пройшов рентгенівське обстеження, яке виявило, що його ребра знаходилися дуже близько
один до одного.
43. 12 жовтня 2006 року заявника оглянув глава неврологічного відділення лікарні, розташованої в тюрмі № 100. У нього було
діагностовано остеохондроз поперекового відділу хребта, правобічна люмбалгия, корінцевий синдром, наслідки черепно-мозкових травм, астеноневротичний синдром, і токсична полінейропатія. Йому було призначено лікування (пентоксифілін, піроксикам, нейровитан).
44. 27 жовтня 2006 року заявник пройшов рентгенівське обстеження грудної клітини і він був визнаний здоровим.
45. 1 листопада 2006 року заявнику дали тростину.
46. У період з 20 лютого до липня 2007 р. заявника оглянули
психіатр, хірург і терапевт. Вони підтвердили ранні діагнози щодо проблем з хребтом.
47. 26 липня 2007 року заявника було оглянуто фтизіатром,
який визнав його здоровим.
48. 6 вересня 2007 року заявника оглянув невролог з Полтав
ської лікарні № 1. Мати заявника домовилася про зустріч з ліка348
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рем. Невролог підтвердив діагноз від 22 лютого 2006 року і призначив лікування (диклак, нейровитан).
49. Після переведення до в’язниці 2 жовтня 2007 року, заявник пройшов медичне обстеження, яке підтвердило попередній
діагноз. Йому порадили пройти стаціонарне лікування в неврологічному відділенні лікарні у в’язниці № 100. Він залишався в лікарні з 6 по 27 листопада 2007 року і з 12 по 26 лютого 2008 року.
50. 22 лютого 2008 р. заявнику встановили третю групу інвалідності (група III є найменш важкою категорією). Він повинен
був залишатися в цій категорії протягом одного року.
51. 27 лютого 2008 року у заявника діагностували хронічний
гепатит C.
52. 11 березня 2008 року заявник вирішив пройти перевірку
на ВІЛ. Згідно з результатами перевірки, датованим 26 березня
2008 року у заявника були антитіла до ВІЛ. Йому також поставили
діагноз персистуючої генералізованої лімфаденопатії і зареєстрували як ВІЛ-позитивну особу.
53. 10 квітня 2008 року заявник пройшов рентгенівське обстеження грудної клітини і був визнаний здоровим.
54. 12 червня 2008 року тюремна влада проінформувала заявника про результати перевірки на ВІЛ. За словами заявника, влади намагалася приховати ситуацію, і він подав низку скарг аби
дізнатися результати перевірки.
55. У липні і серпні 2008 року заявник скаржився різним органам влади що, незважаючи на його прохання, не було вжито
подальших заходів щодо уточнення його діагнозу і забезпечення
йому належного лікування.
56. 21 серпня 2008 року заявник був оглянутий спеціалістом з інфекційних хвороб. У нього діагностували ВІЛ клінічної
стадії 2 і персистуючу генералізовану лімфаденопатію. Було вирішено, що його слід було перевести до лікарні Дар’ївської виправної колонії № 10 в Херсонській області, яка спеціалізувалася
на лікуванні осіб, хворих на ВІЛ (далі — «установа по лікуванню
ВІЛ»), для прийняття рішення про те, чи мав він проходити антиретровірусну терапію (АРТ). Заявнику також призначили підрахунок клітин CD4 в Полтавському міському центрі профілактики
та контролю СНІДу (далі — «Центр СНІД») 8 жовтня 2008 року Суд
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не був проінформований щодо результатів цієї перевірки, якщо
вони існують.
57. З 14 жовтня до 13 листопада 2008 року заявник пройшов
медичне обстеження в установі з лікування ВІЛ.
58. 1 лютого 2009 року у заявника було діагностовано хронічну виразку дванадцятипалої кишки в гострій стадії.
59. 27 лютого 2009 році у нього також були діагностовані ВІЛ,
хронічний компенсований гепатит, хронічна виразка дванадцятипалої кишки в стадії ремісії, хронічний холецистит і панкреатит в стадії ремісії, а також наслідки закритих черепно-мозкових
травм.
60. 25 березня 2009 року заявнику діагностували ВІЛ хронічної 1 стадії 1.
61. 3 квітня 2009 року заявника оглянув невролог, який підтвердив раніше поставлений діагноз.
62. З 27 червня 2009 року до невстановленого дня заявник
проходив лікування в установі по лікуванню ВІЛ щодо його ВІЛ
клінічної стадії 2, оніхомікоза ніг, вертеброгенної радикулопатії
в стадії нестійкої ремісії, токсичної полінейропатії, легкого міопареза ніг, пізніх наслідків закритих черепно-мозкових травм,
хронічного вірусного гепатиту B в стадії ремісії і виразки дванадцятипалої кишки в стадії ремісії.
63. 8 липня 2009 року заявнику встановили третю групу інвалідності ще на один рік через діагнози, що відносяться до його
центральної нервової системи.
64. 20 липня 2009 року у заявника повторно діагностували
ВІЛ клінічної стадії 2 і оніхомікоз ніг.
65. 20 серпня 2009 року у заявника діагностували виразку дванадцятипалої кишки в стадії ремісії і хронічний гепатит в стадії
ремісії.
66. 22 вересня 2009 року після звільнення з в’язниці, стан
здоров’я заявника було визнано задовільним. Йому порадили зареєструватися у фахівця з інфекційних хвороб за місцем проживання.
67. У вересні 2009 року заявник проконсультувався у невропатолога, хірурга і офтальмолога. Йому поставили діагноз дисциркуляторної енцефалопатії другого ступеня, вестибулярноатактичного і головного синдромів, хребетного остеохондрозу,
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радикулопатії з легким парезом правої стопи, артрозу коліна
стадії 1–2, далекозорості, факосклерозу, ангіопатії сітківки ока та
амбліопії обох очей.
68. 15 жовтня 2009 року заявнику також продіагностували
хронічний гепатит B, хронічну виразку дванадцятипалої кишки
в стадії нестійкої ремісії, хронічний бронхіт і кардіосклероз.
69. У листопаді 2009 року заявник пройшов підрахунок клітин
CD4, результати якого показали 761 клітку. 14 грудня 2009 року,
в Центрі СНІД, заявнику продіагностували ВІЛ клінічної стадії 2,
рецидивні інфекції нижніх дихальних шляхів, туберкульоз, хронічний вірусний гепатит C і хронічне запалення жовчного міхура.
Після цього обстеження заявнику була надана непозначена медична допомога в Центрі СНІД і йому порадили пройти медичну комісію, яка могла прийняти рішення про призначення йому групи
інвалідності.
70. 13 січня 2010 року заявнику класифікували другу групу інвалідності. 31 січня 2013 року цей статус підтвердили.
2. Твердження сторін

71. Посилаючись, зокрема, на медичні докази, які він представив Суду, заявник стверджував, що стан його здоров’я значно
погіршився під час утримання під вартою, зокрема, через поєднання поганих умов його утримання з відсутністю медичного обслуговування.
72. Уряд стверджував, що медична допомога, що була надана заявникові протягом усього часу тримання під вартою, є належною. Уряд не надав медичних доказів щодо цього, головням
чином посилаючись на той факт, що реєстри СІЗО за відповідні
роки щодо медичної допомоги, наданої медичними спеціалістами СІЗО, були знищені через сплив строків зберігання таких документів.
73. У той же час Уряд представив певну фактичну інформацію щодо деяких з медичних обстежень заявника в обох місцях по
збавлення волі. Мабуть, ці матеріали засновані на інформації, що
міститься у відповіді на скаргу заявника щодо відсутності медичної допомоги у в’язниці, яка була надана прокурором у 2008 році.
Уряд запевняв, що відповідні медичні документи були вивчені
прокурорами під час їх розслідування скарг заявника щодо від351
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сутноті належної медичної допомоги, і жодних доказів не було
знайдено.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
ТА МІЖНАРОДНІ МАТЕРІАЛИ
74. Відповідні матеріали Ради Європи та інші матеріали, в яких
встановлюються стандарти умов утримання під вартою, разом
з міжнародними доповідями щодо умов утримання під вартою
в Україні, можна знайти в рішеннях Суду у справах Davydov and
Others v. Ukraine (№ 17674/02 і 39081/02, §§101–108 1 липня 2010)
і Gorbatenko v. Ukraine (№ 25209/06, §§97–100, 28 листопада 2013).
75. Відповідне національне законодавство, а також міжнародні та національні матеріали, що відносяться до медичного
обслуговування під час тримання під вартою, наведені в рішенні по справі Sergey Antonov v. Ukraine (№ 40512/13, §§40–53 і 55–56,
22 жовтня 2015).

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
ЩОДО УМОВ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ
76. Заявник нарікав відповідно до статті 3 Конвенції, що він
був підданий тортурам через погані умови його утримання в СІЗО
і в’язниці, а також через нездатність влади забезпечити йому належну медичну допомогу в період його утримання під вартою.
Стаття, на яку він спирався, проголошує:
«Ніхто не може бути підданий катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».
A. Щодо прийнятності

77. Уряд не висунув будь-яких заперечень щодо прийнятності
вищевказаних скарг.
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78. Суд зазначає, що ці скарги не є чітко необґрунтованими за
змістом статті 35 §3 (a) Конвенції. Він також зазначає, що вони не
є неприйнятними з будь-яких інших підстав. Тому вони повинні
бути оголошені прийнятними.
B. Щодо суті

1. Умови утримання під вартою

а) Доводи сторін
79. Заявник спирався на докази, які він подав, і стверджував,
що протягом всього періоду його тримання під вартою, його тримали в умовах, що не відповідають вимогам Конвенції та інших
міжнародних документів, учасником яких є Україна. В результаті
він заразився туберкульозом, гепатитом, ВІЛ та іншими хворобами, і стан його здоров’я погіршився. Крім того, заявник стверджував, що дані, подані Урядом щодо особистого простору, доступного кожному ув’язненому в місцях позбавлення волі, були доказом
на його користь.
80. Посилаючись на свої фактичні доводи, Уряд стверджував,
що умови тримання заявника під вартою відповідали стандартам
національного законодавства і були належними.
b) Оцінка Суду
(i) Загальні принципи
81. Стаття 3 Конвенції вимагає, аби держави забезпечували
утримання затриманих осіб в умовах, які відповідають повазі до
їхньої людської гідності, і щоб характер і метод виконання заходу
не завдавав особам тягот або страждань, інтенсивність яких перевищує неминучий рівень страждань, властивий позбавленню
волі (див. Kudła v. Poland [GC], № 30210/96, §94, ECHR 2000-XI).
82. Суд нагадує, що серйозна нестача простору в тюремній камері є значним фактором, який необхідно взяти до уваги для цілей
встановлення того, чи були описані умови утримання під вартою
такими, що «принижують гідність» за змістом статті 3 Конвенції,
і може розкрити існування порушення, само по собі або в поєднанні з іншими вадами. У випадках, коли особистий простір,
доступний затриманому, становить менше 3 м2 простору підло353
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ги в камерах загального утримання у в’язницях, відсутність особистого простору вважається настільки серйозним порушенням,
що виникає сильна презумпція порушення статті 3 (див. Muršić v.
Croatia [GC], № 7334/13, §§136–139, 20 жовтня 2016). Ця презумпція
зазвичай може бути відхилена лише при кумулятивному дотриманні наступних факторів: (1) зменшення мінімального необхідного особистого простору площею 3 кв.м. короткочасні, рідкісні
і незначні; (2) такі обмеження супроводжуються достатньою свободою пересування за межами камери і належною діяльністю за
межами камери; (3) заявник міститься, в цілому, в належному місці позбавлення волі, і не існує жодних обтяжуючих аспектів умов
утримання його під вартою (див. Muršić, цит. вище, §§132 і 135).
83. Що стосується стандарту доведення, Суд бере до уваги
об’єктивні складності, з якими стикаються заявники при зборі
доказів на підтримку своїх тверджень про умови утримання під
вартою. Проте, в таких випадках заявники повинні представити
докладний і послідовний виклад фактів, на які вони скаржаться.
У деяких випадках заявники можуть представити як мінімум деякі докази на підтримку своїх скарг. Суд розглядав як докази,
наприклад, письмові свідчення співкамерників, або, по можливості, фотографії, представлені заявниками на підтримку їх тверджень (див., наприклад, Golubenko v. Ukraine (реш.), № 36327/06,
§52, 5 листопада 2013 р. і наведені справи).
84. Як тільки зроблений достовірний і в розумній мірі докладний опис передбачуваних умов утримання під вартою, що принижують гідність, який є достатнім доказом жорстокого поводження, тягар доведення покладається на державу-відповідача, яка
має доступ до інформації, здатної підтвердити або спростувати
ці твердження (див. також Ananyev and Others v. Russia, № 42525/07
і 60800/08, §§122–125, 10 січня 2012).
(ii) Застосування вищевказаних принципів у цій справі
85. Суд зазначає, що заявник представив дуже докладний
опис умов його утримання в обох місцях позбавлення волі. Крім
того, він підтримав свої твердження низкою доказів, таких, як
свідчення співкамерників і інших ув’язнених, газетні статті та
фотографії, достовірність яких не була оскаржена або прокоментована Урядом.
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86. Твердження Уряду про те, що умови тримання заявника
під вартою були належними, ґрунтується переважно на інформації, представленої Державним Департаментом з питань виконання покарань та тюремною владою, і не підтримуються достатніми
доказами. Уряд головним чином посилався на загальні статутні
положення, що регулюють конкретні види позбавлення волі, а не
на конкретні умови, в яких містився заявник. Уряд насправді не
повідомив, як багато ув’язнених знаходилось разом із заявником
в камерах у відповідний час, але представило цифри щодо загальної місткості камер і мінімального простору, забезпеченого для
кожного заявника, яке, в будь-якому випадку, було нижче стандарту, встановленого прецедентним правом Суду в обох установах (див. пункти 16, 29 і 31 вище).
87. За таких обставин, на підставі доступних доказів, Суд не
може не дійти висновку, що заявникові бракувало особистого
простору під час його тримання в обох установах.
88. Звертаючись до критеріїв, викладених у рішенні по справі
Muršić (див. пункт 82 вище), Суд також зазначає, що Уряд не зміг
довести, що, в цілому, існували чинники, здатні компенсувати
брак особистого простору.
89. Навпаки, доступні докази вказують, що заявнику бракувало простору протягом усього періоду його тримання під вартою
(три роки в СІЗО і близько двох років у в’язниці). Його свобода переміщення за межами камери і його діяльність поза камерою були дуже обмежені в СІЗО і прийомних і дисциплінарних камерах
в’язниці, і він проводив у своїй камері більшу частину дня. Докази, пред’явлені заявником, також припускають, що брак простору погіршувався поганими гігієнічними і санітарними умовами
в обох місцях позбавлення волі.
90. Суд також зазначає, що він вже визнавав порушення статті 3 стосовно Полтавського СІЗО через брак особистого простору,
що надається затриманому, в поєднанні з відсутністю доступу до
діяльності на свіжому повітрі в період 2008–2010 (див. Truten v.
Ukraine, № 18041/08, §§51–54 23 червня 2016).
91. У світлі вищевикладених міркувань Суд доходить висновку, що умови тримання заявника під вартою в СІЗО і в’язниці були
поводженням, що принижує гідність. Відповідно, мало місце порушення статті 3 Конвенції.
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92. Беручи до уваги ці висновки, Суд не вважає за необхідне
розглядати інші твердження заявника щодо поганих умов утримання під вартою, включаючи ті, що стосуються його транспортування з СІЗО до судів.
2. Медичне обслуговування під час позбавлення волі

93. Спираючись на свої фактичні доводи, заявник наполягав,
що йому не надавалася належна медична допомога, і що це призвело до значного погіршення його здоров’я і призначення йому
статусу інваліда. Він стверджував, зокрема, що хоча він був здоровим на момент початку свого ув’язнення, він захворів на низку
хвороб, включаючи ВІЛ, гепатит, гастроентерологічні і інші проблеми зі здоров’ям під час позбавлення волі. Крім того, він стверджував, що його туберкульоз не був виявлений і тюремна влада
не призначила лікування. Заявник також стверджував, що його
матері у ряді випадків довелося організувати візити лікарів для
проведення обстежень та призначення ліків, які були йому призначені. Ліки йому часто не видавалися. Зокрема, Уряд не надав
жодних доказів того, що заявник отримував призначені йому ліки.
Нарешті, заявник стверджував, що жодна зі скарг, які він подавав
до різних державних органів через неналежне медичне обслуговування в період тримання під вартою, не призвела до якихось
результатів.
94. Уряд наполягав, що заявнику надавалася необхідна медична допомога під час позбавлення волі.
95. Суд підкреслив у ряді випадків, що відсутність належного
медичного обслуговування в місцях позбавлення волі може бути
таким поводженням, що суперечить статті 3 Конвенції (див., серед багатьох інших, Hummatov v. Azerbaijan, № 9852/03 і 13413/04,
29 листопада 2007; Ukhan v. Ukraine, № 30628/02, 18 грудня 2008;
і Petukhov v. Ukraine, № 43374/02, 21 жовтня 2010).
96. Інші відповідні принципи, визначені Судом в його прецедентному праві в тому, що стосується статті 3 Конвенції та стосовно медичного обслуговування у місцях позбавлення волі, наведені у справі Sergey Antonov (цит. вище, §§ 70–75).
97. У цій справі Суду не була представлена медична карта заявника. Однак заявник надав детальну інформацію щодо медичної допомоги, яка була йому надана в період утримання під вар356
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тою, і підтримав її, зокрема, витягами зі своєї медичної карти.
Уряд, в свою чергу, не представив медичних доказів на підтримку
своїх заяв (див. пункти 72–73 вище).
98. Суд не може не відзначити, що документи, подані Урядом,
вказують, що на момент, коли Уряд був повідомлений про заяву,
медична карта заявника зберігалася в Полтавській обласній прокуратурі, і тому була недоступною для Уряду. Нездатність Уряду
надати відповідні докази є для Суду причиною зробити висновки
на користь твердження заявника (див. і порівняйте Vitkovskiy v.
Ukraine, № 24938/06, §§123–129, 26 вересня 2013).
99. Матеріали справи припускають, що заявник вже страждав від певних неврологічних проблем до позбавлення волі (див.
пункт 33 вище). Однак сторони погодилися, що заявник не мав
будь-яких конкретних проблем зі здоров’ям до потрапляння до
СІЗО. Аналогічно, сторони не заперечували, що в ході позбавлення волі йому діагностували низку серйозних захворювань, таких,
як ВІЛ, гепатит, і захворювання, що стосуються неврологічної
дисфункції.
100. Тому Суд задоволений тим, що заявник мав певні медичні
вимоги, які повинні були бути виконані під час позбавлення волі.
101. Однак, щодо скарги заявника, що стосується туберкульозу, Суд не знаходить причин погодитися, що заявник страждав на
туберкульоз в період позбавлення волі, і що влада не змогла його
виявити і лікувати. Хоча в медичних документах, поданих заявником, вказується, що у нього був діагностований туберкульоз
під час його обстеження в Центрі СНІД через кілька місяців після
його звільнення з в’язниці, документи не містять подальших подробиць і точної інформації щодо можливої причини і дати початку захворювання. Матеріали справи вказують, що заявник кілька
разів проходив рентгенівське обстеження, перебуваючи під вартою, і був визнаний здоровим (див. пункти 34, 42, 44 і 53 вище).
102. Що стосується інших проблем зі здоров’ям, на які посилався заявник, з матеріалів справи очевидно, що незабаром після його скарги на біль в ногах і спині його обстежив невролог за
домовленістю з його матір’ю, і заявнику призначили відповідне
лікування. Після цього і до його звільнення з в’язниці заявник перебував під регулярним медичним контролем через ці проблеми,
і в ряді випадків проходив стаціонарне лікування в неврологічних
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відділеннях спеціалізованих тюремних лікарень (див. пункти 43
і 49 вище). Мабуть, заявник не заперечує ані діагнозу, ані актуальності призначеного лікування після його медичних обстежень,
але скаржиться, що не отримував призначених ліків. Щодо останнього Суд зазначає, що матеріали справи містять низку докладних скарг, які заявник подав владі. Уряд не зробив зауважень щодо цих тверджень і не надав жодних доказів того, що призначені
ліки завжди належним чином видавалися заявнику.
103. Матеріали справи припускають, що після того, як влада
дізналася, що заявник був ВІЛ-позитивним, його кілька разів обстежив фахівець з інфекційних захворювань, і його двічі скеровували до спеціальних медичних закладів (див. пункти 56 і 62 вище).
Однак з доступних доказів незрозуміло, яке лікування він отримував або якого потребував в цьому відношенні. Зокрема, немає
жодної інформації щодо того, чи був здійснений підрахунок клітин CD4, призначений заявникові, чи була йому призначена АРТ
і чи отримував він її. У той же час Суд зазначає, що у влади пішло
5 місяців на те, щоб призначити підрахунок клітин CD4. Крім того, матеріали справи містять низку скарг заявника до різних державних органів щодо відсутності будь-якого лікування його ВІЛ,
навіть в установі з лікування ВІЛ. Уряд не прокоментував докази,
подані заявником, і фактична інформація, представлена Урядом,
була фрагментованою і неповною.
104. Суд нагадує, що він уже розглядав проблему неналежної
медичної допомоги для людей хворих на ВІЛ в місцях позбавлення волі в Україні у низці справ (див. Kats and Others v. Ukraine,
№ 29971/04, 18 грудня 2008; Pokhlebin v. Ukraine, № 35581/06, травень 2010 року; і Salakhov and Islyamova v. Ukraine, № 28005/08, 14 березня 2013). Загальна ситуація щодо лікування людей, хворих на
ВІЛ, в цих установах, також розглядається в справі Sergey Antonov
(цит. вище, §§50–53).
105. Нарешті, Суд зазначає, що Уряд не надав жодної інформації щодо того, чи був взятий до уваги гепатит заявника, після
того, як його діагностували в лютому 2008 року. Медичні докази,
подані заявником, не містять жодної інформації про лікування
в цьому відношенні.
106. Беручи до уваги вищевказані питання, Суд нагадує, що
Уряд зобов’язаний подати достовірні і переконливі докази того,
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що заявник отримував комплексний і належний медичний догляд в період позбавлення волі (див., серед інших, Savinov v. Ukraine,
№ 5212/13, §50, 22 жовтня 2015).
107. Виходячи з доступного матеріалу, Суд вважає, що Уряд не
надав докази того, що заявник дійсно отримав медичну допомогу щодо його значних проблем зі здоров’ям в період позбавлення
волі (див. та порівняйте Ukhan, цит. вище, §§79–80, та Vitkovskiy,
цит. вище, §129).
108. Тому мало місце порушення статті 3 Конвенції.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ
109. Заявник також скаржився відповідно до статті 13 Конвенції на відсутність ефективних засобів юридичного захисту щодо
його скарг відповідно до статті 3 Конвенції. У відповідному положенні зазначено:
«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

110. Уряд не надав будь-яких спостережень щодо прийнятності цієї скарги.
111. Суд зазначає, що ця скарга не є чітко необґрунтованою
у розумінні статті 35 §3 (a) Конвенції і не є неприйнятною з будьяких інших підстав. Тому вона повинна бути оголошена прийнятною.
B. Щодо суті

112. Заявник стверджував, що він безуспішно скаржився різним органам владі щодо поганих умов утримання під вартою
і відсутність лікування в обох місцях позбавлення волі.
113. Уряд стверджував, що прокуратура розглянула скарги
заявника в ряді випадків і визнала їх необґрунтованими. Тому
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заявник мав ефективний засіб юридичного захисту щодо скарг,
і він ним скористався.
114. Суд зазначає, що стаття 13 Конвенції гарантує доступність
на національному рівні засобів правового захисту для забезпечення дотримання сутності прав і свобод, викладених у Конвенції,
в якій би формі вони не були закріплені в національному правовому порядку. Посилаючись на своє раннє прецедентне право (див.,
серед інших, Melnik v. Ukraine, № 72286/01, §§113–116, 28 березня
2006, і Dvoynykh v. Ukraine, № 72277/01, §72, 12 жовтня 2006) і свіжіші
висновки (див., наприклад, Barilo v. Ukraine, № 9607/06, §§104–105,
16 травня 2013), Суд визнає, що, в цій справі Уряд не продемон
стрував, що у заявника був ефективний засіб правового захисту на
практиці щодо його скарги, тобто, засіб правового захисту, який
міг би запобігти виникненню або продовженню порушення, або
яке могло б забезпечити заявнику належну компенсацію.
115. Тому Суд дійшов висновку, що мало місце порушення
статті 13 Конвенції з огляду на відсутність ефективного і доступного засобу правового захисту в національному законодавстві
щодо скарги заявника про погані умови утримання під вартою
і відсутність належної медичної допомоги.
III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
116. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткову сатисфакцію, Суд, у разі необхідності, надає
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
A. Шкода

117. Заявник вимагав виплатити йому 100,000 євро, як від
шкодування моральної шкоди.
118. Уряд не зробив зауважень щодо вимог заявника.
119. Суд, приймаючи рішення на засадах справедливості,
присуджує заявнику EUR 10,000 щодо відшкодування моральної
шкоди.
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B. Судові витрати

120. Заявник не висунув жодних вимог щодо компенсації судових та інших витрат.
C. Пеня

121. Суд вважає розумним, що пеня повинна бути заснована на граничній позичковій ставці Європейського Центрального
Банку, з додаванням трьох відсоткових пунктів.
На цих підставах Суд одностайно

1. Проголошує заяву прийнятною.
2. Постановляє, що мало місце порушення статті 3 Конвенції
щодо умов тримання заявника під вартою.
3. Постановляє, що мало місце порушення статті 3 Конвенції
щодо неналежного лікування заявника в період його утримання
під вартою.
4. Постановляє, що мало місце порушення статті 13 Конвенції
з огляду на відсутність ефективних засобів юридичного захисту
щодо скарг заявника відповідно до статті 3 Конвенції.
5. Постановляє:
а) що держава-відповідач має сплатити заявнику, протягом
трьох місяців, EUR 10,000 (десять тисяч євро) конвертовані
у валюту держави-відповідача за курсом, чинним на дату
виплати, щодо відшкодування моральної шкоди;
b) що зі спливом зазначених трьох місяців і до остаточного
розрахунку на вищезазначену суму нараховується пеня,
яка дорівнює граничній позичковій ставці Європейського
Центрального Банку в цей період з додаванням трьох відсоткових пунктів;
6. Відхиляє решту вимог заявника щодо компенсації.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 23 лютого 2017 року відповідно до правила 77 §§2 і 3 Регламенту Суду.
А.-М. Дуге
в. о. заступника секретаря

Е. Мьосе
голова
361

2019

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
четверта СЕКЦІЯ
СПРАВА «ІВАНОВ І КАШУБА ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 12258/09
та № 54754/10)
Рішення
Страсбург
29 січня 2019 року
Це рішення набуває статусу остаточного відповідно до обставин, §2 статті 44 Конвенції. Воно може бути відредагованим.
У справі «Іванов і Кашуба проти України»,

Європейський суд з прав людини (Четверта секція), засідаючи
палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Ж. Раварані, голова,
п. М. Бошняк,
п. П. Пацолай,
та п. А. Там’єтті, заступник секретаря секції,
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після обговорення за зачиненими дверима 08 січня 2019 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за двома заявами (№ 12258/09 та
№ 54754/10), які 20 лютого 2009 року та 10 вересня 2010 року подали до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція)
двоє громадян України, пан Олександр Вікторович Іванов (далі —
перший заявник) та пан Володимир Михайлович Кашуба (далі —
другий заявник) відповідно.
2. Першого заявника, якому була надана правова допомога,
представляв п. І. Караман, який на той час був юристом, практикуючим у м. Київ. У 2017 році пан Караман поінформував Суд, що
більше не може представляти заявника. Другого заявника, якому була надана правова допомога, представляв п. Т. Калмиков,
юрист, який практикує у м. Харків. Уряд України (далі — Уряд)
представляв його Уповноважений, на останніх етапах провадження п. І. Ліщина з Міністерства юстиції України.
3. Заявники скаржилися за статтею 3 Конвенції на ненадання їм належної медичної допомоги під час тримання під вартою.
Другий заявник також скаржився за статтею 3 Конвенції на неналежні умови тримання його під вартою у Ладижинській виправній колонії № 39 та за статтею 13 Конвенції на відсутність у його
розпорядженні ефективного національного засобу юридичного
захисту у зв’язку з його скаргами за статтею 3 Конвенції.
4. 02 січня 2012 року про заяву № 12258/09 було повідомлено
Уряд. 02 липня 2015 року та 18 лютого 2017 року про скарги у заяві № 54754/10 було повідомлено Уряд, а решту скарг у заяві було
визнано неприйнятними відповідно до пункту 3 Правила 54 Регламенту Суду.
5. Уряд заперечив проти розгляду заяв комітетом. Розглянувши заперечення Уряду, Суд відхиляє його.
6. 08 січня 2018 року другий заявник помер. 25 січня 2018 року
його син, пан Павло Володимирович Кашуба, висловив бажання
взяти участь у провадженні Суду.
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ФАКТИ
I. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
A. Заява № 12258/09 «Іванов проти України»

7. Перший заявник, пан Олександр Вікторович Іванов, є громадянином України, який народився у 1956 році. Наразі він відбуває покарання у виді довічного позбавлення волі у Житомирській
виправній колонії № 8 (далі — Житомирська виправна колонія).
1. Події, що передували справі

8. 17 березня 1996 року заявник був затриманий за підозрою у вчиненні умисного вбивства та інших злочинів. 23 березня 1996 року він був поміщений до Одеського слідчого ізолятора
(далі — СІЗО).
9. 19 лютого 1997 року Одеський обласний суд визнав заявника винним у вчиненні умисного вбивства при обтяжуючих обставинах та інших злочинів і обрав йому покарання у виді смертної
кари. 10 липня 1997 року Верховний Суд України залишив без змін
цей вирок і він набрав законної сили.
10. Після визнання у грудні 1999 року Рішенням Конституційного Суду України смертної кари неконституційною та внесення у лютому 2000 року змін до Кримінального кодексу України
04 жовтня 2000 року Одеський обласний суд замінив покарання
заявника у виді смертної кари на довічне позбавлення волі.
11. 29 травня 1999 року заявника перевели до Житомирської
виправної колонії.
2. Медична допомога

12. 27 березня 1996 року під час тримання під вартою в Одеському СІЗО у заявника були виявлені антитіла до ВІЛ. Згідно з його
медичною карткою цей результат був підтверджений додатковими тестами 29 березня та 01 квітня 1996 року. Заявнику було рекомендовано пройти клінічне імунологічне обстеження.
13. Згідно з твердженнями заявника після зазначеного тесту
жодних подальших обстежень не проводилось і медична допомога не надавалась.
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14. У медичній картці заявника є запис лікаря-дерматовенеролога від 19 квітня 1996 року, що він був ВІЛ-інфікованим. Відповідно до іншого запису від 31 серпня 1998 року він отримав медичну
консультацію щодо «питань про ВІЛ-інфекцію». Пізніше у жовтні
2008 року у медичній картці заявника було зроблено запис, що він
страждав на ВІЛ упродовж десяти років та мав гепатит В.
15. Згідно з твердженнями Уряду 20 лютого, 27 березня, 17 квітня, 03 червня, 11 червня, 09 вересня та 05 листопада 1997 року та
23 січня, 05 березня, 17 березня, 04 червня, 07 липня, 19 вересня
та 10 грудня 1998 року заявник проходив планові медичні огляди у СІЗО. Під час цих оглядів він не висував жодних скарг щодо
стану здоров’я. Тест на ВІЛ-інфекцію від 11 січня 1999 року не виявив ВІЛ-інфекцію у крові заявника. У матеріалах справи наявна
медична довідка від 14 січня 1999 року, згідно з якою за результатами тесту на ВІЛ-інфекцію у заявника були виявлені антитіла до
ВІЛ. Йому було рекомендовано пройти розширене клінічне імунологічне обстеження. У матеріалах справи немає інформації, чи
була виконана ця рекомендація.
16. 31 травня 1999 року після переведення заявника до Житомирської виправної колонії його оглянула комісія лікарів медичної частини виправної колонії. Огляд показав, що заявник, вочевидь, був здоровим.
17. 25 грудня 2007 року за результатами аналізу крові у заявника були виявлені антитіла до вірусу гепатиту С.
18. 06 травня 2008 року заявник здав аналіз на визначення
кількості клітин CD-4 (білі кров’яні тільця), результат якого становив 175 клітин на мм3.
19. 25 червня 2008 року після планового медичного огляду лікарем-інфекціоністом заявнику було діагностовано другу стадію
ВІЛ-інфекції (кількість клітин CD-4 становила 176). Йому було
призначено курс антиретровірусної терапії (далі — АРТ).
20. 13 липня 2008 року заявник здав ще один аналіз на визначення кількості клітин CD-4, результат якого становив 296 клітин на мм3.
21. Згідно з наданою Урядом медичною карткою заявника
у листопаді 2008 року його оглянув лікар з Житомирського обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом (далі — центр
боротьби зі СНІДом). Заявнику було діагностовано ВІЛ-інфекцію
(друга клінічна стадія) та гепатит С у стадії ремісії.
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22. Згідно з твердженнями Уряду 01 березня 2009 року виправна колонія отримала відповідні медичні препарати від Дер
жавного департаменту з питань виконання покарань, і заявник
почав курс АРТ.
23. 07 жовтня 2009 року заявник був оглянутий медичною комісією та йому було діагностовано ВІЛ-інфекцію (друга клінічна
стадія), хронічний гепатит (тип захворювання вказано не було),
хронічний гастрит, холецистит, ішемічну хворобу серця та гіпертонію другого ступеня.
24. 27 серпня 2010 року заявник пройшов плановий огляд лікарем-інфекціоністом, який діагностував у нього ВІЛ-інфекцію
(друга клінічна стадія) та хронічний гепатит С з мінімальною активністю.
25. 19 грудня 2011 року заявник пройшов плановий щоквартальний медичний огляд лікарями центру боротьби зі СНІДом.
Йому було діагностовано ВІЛ-інфекцію (друга клінічна стадія,
кількість CD-4 — 437 клітин) та хронічний гепатит С з мінімальною активністю. Йому було рекомендовано продовження курсу
АРТ та лікування гепатопротекторами протягом двадцяти днів
двічі на рік.
26. Сторони не повідомили Суд про лікування, яке надавалося заявнику після грудня 2011 року.
B. Заява № 54754/10 «Кашуба проти України»

27. Другий заявник, пан Володимир Михайлович Кашуба, був
громадянином України, який народився у 1958 році. Станом на
момент його смерті (08 січня 2018 року — див. пункт 6) він відбував покарання у виді довічного позбавлення волі у Ладижинській
виправній колонії № 39 (далі — Ладижинська виправна колонія).
1. Події, що передували справі

28. 07 вересня 2000 року другий заявник був затриманий за
підозрою у вчиненні розбою при обтяжуючих обставин та умисного вбивства. 14 вересня 2000 року він був поміщений до Луцького СІЗО.
29. 04 січня 2001 року Волинський обласний суд визнав заявника винним у вчиненні розбою при обтяжуючих обставин
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і умисного вбивства та обрав йому покарання у виді довічного
позбавлення волі. Тим самими вироком заявника визнали особливо небезпечним для суспільства. 24 травня 2002 року Верховний Суд України відмовив у задоволенні касаційної скарги
заявника.
30. 08 вересня 2001 року заявник був переведений до Вінницького СІЗО.
31. 22 лютого 2007 року він був переведений до Ладижинської
виправної колонії.
2. Медична допомога

32. Після прибуття до Луцького СІЗО у вересні 2000 року другий заявник був оглянутий працівниками медичної частини СІЗО
та взятий на диспансерний облік як особа, яка перенесла туберкульоз (далі — ТБ).
33. Після прибуття до Вінницького СІЗО у вересні 2001 року
заявника оглянули працівники медичної частини СІЗО та взяли
на диспансерний облік як особу, яка перенесла ТБ.
34. Згідно з твердженнями заявника у березні 2003 року він
пройшов медичний огляд і йому було діагностовано ТБ.
35. Заявник стверджував, що у травні 2003 року він отримував
певне лікування ТБ. З червня до серпня 2003 року він не отримував жодного лікування. У вересні 2003 року його лікування було
відновлено та йому було призначено спеціальну дієту. Сторони не
уточнили характер цього лікування.
36. 18 листопада 2003 року заявник був оглянутий лікаремфтизіатром та йому було діагностовано клінічно вилікуваний
туберкульоз. 30 березня 2004 року його оглянув ще один лікарефтизіатр та діагностував спонтанно вилікуваний ТБ та туберкулому верхньої частки лівої легені. Сторони не зазначили, чи було
заявнику призначено лікування та чи отримував він його упродовж зазначеного періоду часу.
37. Згідно з твердженнями заявника з березня 2004 року до
листопада 2006 року лікар-фтизіатр оглядав його вісім разів.
Упродовж цього періоду йому діагностували туберкулому верхньої частки лівої легені, а пізніше залишкові зміни ТБ верхньої
частки лівої легені (категорія 5.1). Йому призначили певне лікування, характер якого сторонами зазначений не був.
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38. 22 лютого 2007 року після прибуття до Ладижинської виправної колонії заявника оглянули працівники медичної частини
колонії та взяли його на диспансерний облік як особу, яка мала
залишкові зміни верхньої частки лівої легені у вигляді щільних
вогнищевих тіней, категорія 5.1.
39. Згідно з твердженнями заявника з 27 лютого 2007 року
йому надавалося лікування та спеціальне дієтичне харчування
у зв’язку з ТБ. Сторони не зазначили характер та тривалість цього
лікування.
40. 03 вересня 2007 року, 29 лютого та 01 вересня 2008 року,
01 березня та 01 вересня 2009 року і 26 лютого 2010 року заявнику
призначалися сезонні курси протирецидивного лікування та спеціальна дієта. Сторони не зазначили характер цього лікування.
41. Згідно з твердженнями Уряду з квітня 2008 року до квітня
2014 року заявника понад п’ятнадцять разів оглядав лікар виправної колонії у зв’язку з ТБ. Йому діагностували залишкові зміни
ТБ верхньої частки лівої легені у вигляді щільних вогнищевих тіней (категорія 5.1) та хронічний бронхіт у стадії нестійкої ремісії.
Йому призначили лікування. Сторони не зазначили характер цього лікування.
3. Умови тримання другого заявника під вартою

42. Другий заявник зазначав, що під час проведення регулярних обшуків його камери, прогулянок та по дорозі до душових
кімнат його змушували перебувати у зігнутому положенні із заведеними за спину руками у наручниках. Він надав такий опис
зазначених подій.
43. Перед тим, як відчинити двері камери, заявника просили зігнутися, завести руки за спину та просунути їх у маленький
отвір у дверях камери, щоб одягти на них наручники. Потім охоронці відчиняли двері, виводили засуджених з камери та проводили обшук ув’язнених та камер. Під час обшуку заявник та інші
ув’язнені стояли у зігнутому положенні. Після закінчення обшуку
заявника заводили назад до камери, знімали наручники та дозволяли розігнутися лише після зачинення дверей камери.
44. Для прогулянки заявника виводили з камери у зігнутому
положенні із заведеними за спину руками у наручниках. Його та
інших ув’язнених примушували перебувати у цьому положенні по
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дорозі до майданчика для прогулянок та назад. Ув’язнених супроводжувала група охоронців виправної колонії з собаками. Інколи
ця процедура супроводжувалася побиттям гумовими кийками.
45. Згідно з розпорядком дня виправної колонії заявнику дозволялося приймати душ один раз на тиждень. Дорогою до душових кімнат та назад його змушували йти у зігнутому положенні
із заведеними за спину руками у наручниках. Вода у душовій
кімнаті інколи була холодною, а саме прийняття душу тривало
п’ять хвилин. Душова кімната була неосвітленою, у ній було лише маленьке вікно, а електричного освітлення всередині не було.
Опалення у душовій кімнаті не було, і зимою температура була
близько 7–8 ° C.
46. Заявнику видавали 100 грам мила на місяць на гігієнічні
потреби. Решту необхідних йому засобів гігієни він отримував від
своєї матері.
47. Заявнику доводилося прати та сушити свій одяг у камері,
яка внаслідок цього була вогкою. Відчинити вікно та провітрити
камеру зимою було неможливо, оскільки опалення було занадто
слабким і в камері одразу ставало холодно.

ПРАВО
I. ОБ’ЄДНАННЯ ЗАЯВ
48. Беручи до уваги схожість предмету заяв, Суд вважає за доцільне розглянути їх спільно в одному рішенні (пункт 1 Правила 42 Регламенту Суду).
II. ПОПЕРЕДНЄ ПИТАННЯ
(ЗАЯВА № 54754/10 — «КАШУБА ПРОТИ УКРАЇНИ»)
49. Перш за все, Суд зазначає, що другий заявник помер під
час розгляду його заяви Судом. Уряд стверджував, що син заявника не мав locus standi, щоб підтримати заяву з огляду на те, що
права, закріплені статтею 3 Конвенції, були суто особистими та
не могли бути передані іншій особі.
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50. Суд визнав, що у випадках коли заявник помирав після
подання заяви, його близькі родичі чи спадкоємці фактично могли підтримати заяву, за умови наявності в них достатнього інтересу у справі (див. рішення у справі «Центр юридичних ресурсів
в інтересах Валентина Кимпеану проти Румунії» [ВП] (Centre for
Legal Resources on behalf of Valentin Cвmpeanu v. Romania) [GC], заява
№ 47848/08, пункт 97, ЄСПЛ 2014 та наведені у ньому посилання).
51. З огляду на зазначене Суд визнає, що син другого заявника, пан Павло Володимирович Кашуба (див. пункт 6), має законний інтерес підтримати заяву від імені померлого заявника. Тому
за його клопотанням Суд продовжить розгляд справи. Проте для
зручності Суд посилатиметься у цьому рішенні на пана Володимира Михайловича Кашубу як на заявника або другого заявника.
III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
52. Перший заявник скаржився на ненадання йому до березня
2009 року жодного лікування ВІЛ, гепатиту С та інших захворювань. Другий заявник скаржився, що захворів на ТБ під час перебування у слідчому ізоляторі та на ненадання йому належної
медичної допомоги. Він також скаржився на неналежні умови
тримання його під вартою у Ладижинській виправній колонії.
Заявники посилалися на статтю 3 Конвенції, яка передбачає:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.»
A. Стверджуване порушення статті 3 Конвенції у зв’язку
з наданою заявникам медичною допомогою
під час тримання під вартою

1. Щодо прийнятності

a) Заява № 12258/09 «Іванов проти України»
(i) Відповідність критерію ratione temporis
53. Перш за все, Суд зазначає, що ця скарга стосується лікування першого заявника в Одеському СІЗО з 27 березня 1996 року. Проте Конвенція набрала чинності для України 11 вересня
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1997 року. Отже, події, які передували цій даті, не підпадають під
юрисдикцію ratione temporis Суду, внаслідок чого відповідна частина заяви має бути визнана неприйнятною відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції. Тим не менш, для
оцінки контексту та оскаржуваної ситуації в цілому Суд врахує
відповідні факти, які передували даті набрання чинності Конвенції для Україні (див., mutatis mutandis, рішення у справі «Мілановіч
проти Сербії» (Milanović v. Serbia), заява № 44614/07, пункт 78, від
14 грудня 2010 року).
(ii) Вичерпання національних засобів юридичного захисту
54. Уряд доводив, що перший заявник не вичерпав ефективні
національні засоби юридичного захисту у зв’язку з його скаргою
на ненадання йому медичної допомоги. Уряд вважав, що він повинен був звертатися зі скаргами на стан свого здоров’я до прокуратури.
55. Перший заявник доводив, що він постійно скаржився на
проблеми зі здоров’ям лікарям та до Державного департаменту
з питань виконання покарань, але безрезультатно.
56. Суд зазначає, що він уже розглянув та відхилив подібні
заперечення, визнавши неефективним наведений Урядом засіб
юридичного захисту (див., наприклад, рішення у справах «Мельник
проти України» (Melnik v. Ukraine), заява № 72286/01, пункт 69, від
28 березня 2006 року; «Буглов проти України» (Buglov v. Ukraine), заява № 28825/02, пункт 74, від 10 липня 2014 року та «Сокіл проти
України» (Sokil v. Ukraine), заява № 9414/13, пункт 38, від 22 жовтня
2015 року). Суд не вбачає підстав відходити від зазначеного висновку у цій справі і тому вважає, що ця скарга не може бути відхилена
через невичерпання національних засобів юридичного захисту.
(iii) Інші підстави для неприйнятності
57. Суд зазначає, що частина цієї скарги щодо періоду після
11 вересня 1997 року не є явно необґрунтованою у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції та не є неприйнятною з будьяких інших підстав. Тому вона має бути визнана прийнятною.
b) Заява № 54754/10 «Кашуба проти України»
58. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції та не є неприй
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нятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути визнана
прийнятною.
2. Щодо суті

a) Доводи сторін
(i) Заява № 12258/09 «Іванов проти України»
59. Заявник доводив, що він почав проходити курс АРТ зі значною затримкою, що завдало йому психологічного стресу, оскільки
його життя перебувало під загрозою з 1996 до 2009 року. Уряд не
надав будь-якого переконливого пояснення цієї затримки. Заявник також доводив, що під час тримання його під вартою в Одеському СІЗО планові огляди не проводились. Він також стверджував,
що не отримував жодного лікування гепатиту С, а Уряд не надав
чіткого документального підтвердження, що він такого лікування
не потребував.
60. Уряд стверджував, що заявник знаходився під постійним
наглядом лікарів, йому своєчасно та правильно встановлювались
діагнози і надавалось лікування у зв’язку з ВІЛ-інфекцією та гепатитом С.
(ii) Заява № 54754/10 «Кашуба проти України»
61. Заявник скаржився на неотримання під час відбування
свого покарання належної медичної допомоги у зв’язку з туберкульозом. Він також доводив, що з червня до серпня 2003 року він
взагалі не отримував жодного лікування.
62. Уряд доводив, що у період тримання заявника під вартою
з вересня 2000 року йому було діагностовано залишкові зміни ТБ,
які доводили, що він не страждав на серйозну форму хвороби та
одужав. Він також стверджував, що заявник регулярно проходив
огляди, отримував протирецидивне лікування та перебував під
постійним наглядом працівників медичної частини виправної
колонії.
b) Оцінка Суду
63. Суд неодноразово наголошував, що відсутність належної
медичної допомоги під час тримання під вартою може становити
поводження, що суперечить статті 3 Конвенції (див., серед бага372
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тьох інших джерел, рішення у справах «Хумматов проти Азербайджану» (Hummatov v. Azerbaijan), заяви № 9852/03 та № 13413/04,
пункти 112–122, від 29 листопада 2007 року; «Ухань проти України»
(Ukhan v. Ukraine), заява № 30628/02, пункти 77–83, від 18 грудня
2008 року, та «Петухов проти України» (Petukhov v. Ukraine), заява
№ 43374/02, пункти 91–98, від 21 жовтня 2010 року).
64. Інші відповідні принципи, встановлені Судом у його практиці щодо статті 3 Конвенції та надання медичної допомоги під
час тримання під вартою, наведені в рішенні у справі «Сергій Антонов проти України» (Sergey Antonovv. Ukraine) (заява № 40512/13,
пункти 70–75, від 22 жовтня 2015 року).
65. У низці справ Суд розглядав питання надання неналежної медичної допомоги особам з ВІЛ та туберкульозом в установах виконання покарань України (див., наприклад, рішення
у справах «Кац та інші проти України» (Kats and Others v. Ukraine),
заява № 29971/04, пункти 106–109, від 18 грудня 2008 року; «Похлєбін проти України» (Pokhlebin v. Ukraine), заява № 35581/06, пункти 63–67, від 20 травня 2010 року; «Салахов та Іслямова проти України» (Salakhov and Islyamova v. Ukraine), заява № 28005/08,
пункти 134–138 та 145, від 14 березня 2013 року; згадані рішення
у справах «Сергій Антонов проти України» (Sergey Antonovv. Ukraine),
пункти 76–90; «Мельник проти України» (Melnik v. Ukraine), пункти 104–106; рішення у справах «Яковенко проти України» (Yakovenko
v. Ukraine), заява № 15825/06, пункти 97–102, від 25 жовтня
2007 року; «Кондратьєв проти України» (Kondratyev v. Ukraine), заява № 5203/09, пункт 72, від 15 грудня 2011 року; та «Кушнір проти
України» (Kushnir v. Ukraine), заява № 42184/09, пункти 142–149, від
11 грудня 2014 року).
66. У цих справах головними підставами для висновку Суду про ненадання заявникам належної медичної допомоги були
відсутність оперативності або необґрунтовані затримки в організації медичних оглядів, діагностики та початку лікування (див.
усі згадані рішення у справах «Мельник проти України» (Melnik v.
Ukraine), пункти 104 та 105; «Яковенко проти України» (Yakovenko
v. Ukraine), пункти 92 та 93 та 98–100; «Кушнір проти України»
(Kushnir v. Ukraine), пункти 144 та 145; та «Кондратьєв проти України» (Kondratyev v. Ukraine), пункт 87), відсутність кваліфікованих працівників або обладнання (див. згадане рішення у справі
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«Яковенко проти України» (Yakovenko v. Ukraine), пункти 96 та 97,
і рішення у справі «Темченко проти України» (Temchenko v. Ukraine),
заява № 30579/10, пункт 89, від 16 липня 2015 року) та визнання
державними органами несвоєчасного та неналежного надання медичної допомоги (див. згадане рішення у справі «Салахов
та Іслямова проти України» (Salakhov and Islyamova v. Ukraine),
пункт 145).
67. Повертаючись до обставин цієї справи, Суд, по-перше, зазначає, що характер захворювань заявника безсумнівно загрожував його життю.
68. Щодо заяви № 12258/09 «Іванов проти України» Суд зазначає, що у 1996 році після проведення низки аналізів крові під час
тримання заявника під вартою в Одеському СІЗО (див. пункт 12)
було встановлено наявність у нього антитіл до ВІЛ. Це також підтверджувалося записами у його медичній картці (див. пункт 14).
У зв’язку з цим вбачається, що державні органи не відреагували
належним чином на захворювання заявника.
69. До того ж після повторного підтвердження ВІЛ-позитивного статусу у червні 2008 року під час тримання під вартою у Житомирській виправній колонії, заявник не отримував
курс АРТ до березня 2009 року (див. пункти 19 та 22). З огляду
на серйозність ВІЛ-інфекції вкрай важливо було розпочати курс
АРТ без затримки. Уряд не навів жодних переконливих аргументів для виправдання цієї затримки. Крім того, він не заперечив
проти підтвердженого матеріалами справи аргументу заявника,
що він не проходив планових оглядів або тести на ВІЛ-інфекцію
(див. пункт 59).
70. Щодо лікування першого заявника від гепатиту С не оскаржувалося, що у грудні 2007 року у нього були виявлені антитіла до гепатиту С (див. пункт 17). Проте Уряд не надав документального підтвердження належного реагування державних
органів на зазначене захворювання, наприклад, у формі проведення подальших тестів, встановлення діагнозу та надання відповідного лікування.
71. Суд також зазначає, що у серпні 2010 року у заявника було
загострення гепатиту С і він став хронічним (див. пункт 24). Уряд
знову не надав жодної інформації, чи надавалося заявнику якенебудь лікування після цього.
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72. Щодо заяви № 54754/10 «Кашуба проти України» Суд зазначає, що після прибуття у вересні 2000 року до Луцького СІЗО
та потім у вересні 2001 до Вінницького СІЗО другий заявник був
визнаний особою, яка раніше вже перенесла ТБ (див. пункти 32
та 33). Проте Уряд не заперечував, що після медичного огляду
у березні 2003 року йому діагностували ТБ (див. пункт 34). Він десятки разів оглядався лікарями установи виконання покарань та,
вочевидь, отримував певне лікування. Проте цих обставин не достатньо, щоб переконати Суд, що лікування включало в себе комплексну терапевтичну стратегію, а все надане йому лікування та
догляд відповідали вимогам статті 3 Конвенції.
73. Зокрема, Суд зазначає, що з червня до серпня 2003 року другий заявник не отримував жодного лікування ТБ (див. пункт 35)
та з лютого 2007 року до квітня 2014 року йому неодноразово було діагностовано залишкові зміни після ТБ верхньої частки лівої
легені (див. пункти 38 та 41). Уряд також наголосив, що заявник
мав доступ до належної медичної допомоги. Проте він не уточнив
характер лікування, яке другий заявник отримував у зазначений
період. Він також не надав жодного документального підтвердження, такого як копія медичної картки заявника або перелік медичних призначень.
74. У світлі зазначеного Суд вважає, що надана заявникам медична допомога була неналежною. У результаті надання їм неналежної медичного допомоги, вони зазнали душевного страждання та труднощів, які перевищували невідворотний рівень страждання, притаманного триманню під вартою, а їхня гідність була
принижена.
75. Отже, було порушено статтю 3 Конвенції щодо обох заявників.
B. Стверджуване порушення статті 3 Конвенції
у зв’язку з умовами тримання другого заявника під вартою
(заява № 54754/10 — «Кашуба проти України»)

76. Другий заявник скаржився на жахливі побутові умови
тримання його під вартою у Ладижинській виправній колонії. Він
також скаржився, що поводження, якого він зазнавав у цій уста375
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нові виконання покарань з 21 лютого 2007 року, було несумісним
з вимогами статті 3 Конвенції.
1. Щодо прийнятності

77. Суд зазначає, що скарга другого заявника стосовно тримання його під вартою містить два аспекти: (а) побутові умови
тримання його під вартою та (b) застосування наручників щоразу
при виведенні його з камери.
78. Суд зазначає, що на відміну від доволі детальних скарг
щодо застосування наручників, більшість доводів другого заявника щодо зазначеного у підпункті (а) попереднього пункту обмежувалися нечіткими та загальними формулюваннями. Вони
стосувалися тверджень про обмежене користування душем (один
раз на тиждень), відсутність світла та опалення у душових кімнатах, обмежені можливості прати та сушити свій одяг, а також про
відсутність вентиляції у його камері. Заявник не навів необхідних деталей або обґрунтування (див. пункти 45–47). Він також
не зазначив характер та рівень страждань, яких він зазнав через
оскаржувані обмеження, та не довів, що його страждання досягнули рівня суворості, який підпадає під дію статті 3 Конвенції.
До того ж він не конкретизував цю скаргу у своїй відповіді на
зауваження Уряду.
79. Загалом Суд доходить висновку, що порушені другим заявником у цій частині заяви питання не виявляють жодних ознак порушення прав та свобод, встановлених у Конвенції або
протоколах до неї (див., наприклад та mutatis mutandis, згадане
рішення у справі «Ухань проти України» (Ukhan v. Ukraine), пункти 64–66).
80. З цього випливає, що скарга другого заявника на побутові
умови тримання його під вартою є явно необґрунтованою та має
бути відхилена відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4
статті 35 Конвенції.
81. Скарга щодо застосування до другого заявника наручників щоразу при виведенні його з камери навпаки не є явно необґрунтованою у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Зазначаючи також, що вона не є неприйнятною з будьяких інших підстав, Суд оголошує її прийнятною.
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2. Суть

a) Доводи сторін
82. Другий заявник повторив свою первинну скаргу про застосування до нього наручників щоразу при виведенні його
з камери та конвоюванні групою охоронців виправної колонії
з собаками.
83. Уряд доводив, що поводження, якого зазнав другий заявник як засуджений до довічного позбавлення волі, відповідало
нормам національного законодавства.
b) Оцінка Суду
84. У справі «Каверзін проти України» (Kaverzin v. Ukraine) (заява № 23893/03, пункти 153–163, від 15 травня 2012 року) Суд
дійшов висновку, що питання застосування наручників до всіх
засуджених до довічного позбавлення волі осіб чоловічої статі
відповідно до національного законодавства, яке дозволяло державним органам застосовувати наручники як засіб стримування без урахування їхнього особистого становища та конкретної
небезпеки, яку вони могли чи не могли становити, порушувало
статтю 3 Конвенції.
85. Крім того, про практику систематичного застосування наручників до усіх засуджених до довічного позбавлення волі щоразу при виведенні їх з камери також свідчать висновки КЗК за
результатами візиту до України у жовтні 2005 року.
86. З огляду на зазначене Суд доходить висновку, що обставини цієї справи є аналогічними обставинам справи «Каверзін проти
України» (Kaverzin v. Ukraine). У цій справі, так само як і у справі
«Каверзін проти України» (Kaverzin v. Ukraine), Уряд не надав жодного пояснення щодо того, чи враховували державні органи особисте
становище заявника та конкретну небезпеку, яку він міг чи не міг
становити. За відсутності будь-яких фактів або аргументів Уряду,
здатних переконати Суд дійти іншого висновку у цій справі, він
доходить висновку, що застосування наручників до другого заявника у Ладижинській виправній колонії становило нелюдське та
таке, що принижує гідність, поводження та у зв’язку з цим було
порушено статтю 3 Конвенції.
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IV. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ
1. Заява № 54754/10 — «Кашуба проти України»

87. Другий заявник скаржився на відсутність у його розпорядженні ефективного національного засобу юридичного захисту
у зв’язку з його скаргами за статтею 3 Конвенції на стверджуване
надання неналежної медичної допомоги. Він посилався на статтю 13 Конвенції, яка 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.»
A. Щодо прийнятності

88. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції та не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути визнана
прийнятною.
B. Щодо суті

89. Уряд заперечив проти доводів заявника та стверджував
про відсутність порушення статті 13 Конвенції.
90. Суд повторює, що він уже встановлював порушення статті
13 Конвенції у справах проти України через відсутність ефективного національного засобу юридичного захисту у зв’язку зі скаргами на умови тримання під вартою та ненадання медичної допомоги (див, серед інших джерел, згадане рішення у справі «Мельник проти України» (Melnik v. Ukraine), пункти 113–116; «Двойних
проти України» (Dvoynykh v. Ukraine), заява № 72277/01, пункт 72,
від 12 жовтня 2006 року; згадане рішення у справі «Ухань проти
України» (Ukhan v. Ukraine), пункти 91 та 92; рішення у справах
«Іглін проти України» (Iglin v. Ukraine), заява № 39908/05, пункт 77,
від 12 січня 2012 року та «Барило проти України» (Barilo v. Ukraine),
заява № 9607/06, пункти 104 та 105, від 16 травня 2013 року). Посилаючись також на свої наведені висновки щодо вичерпання національних засобів юридичного захисту у зв’язку зі скаргою першого
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заявника на ненадання медичної допомоги (див. пункт 56), Суд не
вбачає підстав для іншого висновку у цій справі.
91. Отже, Суд доходить висновку, що було порушено статтю 13
Конвенції у зв’язку з відсутністю у національному законодавстві
ефективного та доступного засобу юридичного захисту щодо
скарг другого заявника за статтею 3 Конвенції.
V. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
1. Заява № 12258/09 — «Іванов проти України»

92. Насамкінець, перший заявник скаржився за статтею 6 Конвенції на несправедливість судового розгляду, який закінчився
у липні 1997 року, за статтею 7 Конвенції на неправомірну заміну
його покарання у вигляді смертної кари на довічне позбавлення
волі та без надання будь-якої інформації на порушення його прав
за статтями 17, 34 та 53 Конвенції.
93. Розглянувши доводи заявника у світлі усіх наявних у нього матеріалів, Суд доходить висновку, що скарга заявника за
статтею 6 Конвенції не відповідає за критерієм ratione temporis
положенням Конвенції, яка набрала чинності для України 11 вересня 1997 року. Крім того, скарга була подана до Суду більш ніж
через шість місяців з дати винесення остаточного рішення. Щодо
скарги заявника за статтею 7 Конвенції Суд зауважує, що заявник не стверджував про суворість покарання у виді довічного
позбавлення волі як такого; його скарга обмежувалася твердженням, що його покарання у виді смертної кари мало бути замінене на покарання у виді позбавлення волі на визначений строк.
У зв’язку з цим Суд зазначає, що аналогічна скарга уже була розглянута та визнана явно необґрунтованою у справі «Найден проти України» (Naydyon v. Ukraine) (заява № 16474/03, пункт 49, від
14 жовтня 2010 року). Щодо скарг заявника за статтями 17, 34 та
53 Конвенції Суд доходить висновку, що наявні у нього матеріали
не виявляють жодних ознак порушення цих положень. З цього
випливає, що ця частина заяви є явно необґрунтованою та має
бути відхилена відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4
статті 35 Конвенції.
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VI. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
94. 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

1. Заява № 12258/09 «Іванов проти України»

95. Перший заявник вимагав відшкодування матеріальної
шкоди, понесеної ним у зв’язку з придбанням медичних препаратів. Розмір витраченої суми він не зазначив. Щодо моральної
шкоди, то він залишив питання визначення розміру відшкодування шкоди на розсуд Суду.
96. Уряд не надав коментарів щодо вимог заявника.
97. Оскільки доводи заявника щодо матеріальної шкоди не
підтверджені жодними документальними доказами, які б дозволили встановити її відповідний розмір, Суд не присуджує нічого за цим пунктом. З іншого боку, здійснюючи оцінку на засадах
справедливості, Суд присуджує заявнику 7500 євро в якості відшкодування моральної шкоди.
2. Заява № 54754/10 «Кашуба проти України»

98. Другий заявник вимагав 20 000 євро в якості відшкодування моральної шкоди.
99. Уряд вважав цю вимогу надмірною.
100. Здійснюючи оцінку на засадах справедливості, Суд присуджує заявнику 9800 євро в якості відшкодування моральної
шкоди. Ця сума має бути сплачена його сину, пану Павлу Володимировичу Кашубі.
B. Судові витрати

1. Заява № 12258/09 «Іванов проти України»

101. Перший заявник вимагав 3000 євро в якості компенсації витрат на правову допомогу, понесених під час провадження
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у Суді. Він просив, щоб кошти були сплачені безпосередньо на
банківський рахунок його колишнього представника. Він також
вимагав 50 євро в якості компенсації адміністративних витрат.
102. Уряд не надав коментарів щодо вимог заявника.
103. З огляду на наявні у нього документи та надану першому заявнику правову допомогу (див. пункт 2) Суд присуджує
650 євро за цим пунктом. Ця сума має бути сплачена на банківський рахунок колишнього представника заявника, як вказано заявником (див., наприклад, рішення у справі «Бєлоусов проти
України» (Belousov v. Ukraine), заява № 4494/07, пункти 116 та 117,
від 07 листопада 2013 року та «Хлаіфія та інші проти Італії» [ВП]
(Khlaifia and Others v. Italy) [GC], заява № 16483/12, пункт 288,
ЄСПЛ 2016 (витяги).
2. Заява № 54754/10 «Кашуба проти України»

104. Другий заявник вимагав 1500 євро в якості компенсації витрат на правову допомогу, понесених під час провадження
у Суді, та 50 євро компенсації адміністративних витрат.
105. Уряд вважав суму, яка вимагалася, необґрунтованою.
106. З огляду на наявні у нього документи, надану другому
заявнику правову допомогу (див. пункт 2) та те, що його представник вступив у провадження лише на стадії комунікації, Суд
нічого не присуджує за цим пунктом.
C. Пеня

107. 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. Вирішує об’єднати заяви.
2. Оголошує, що син другого заявника, пан Павло Володимирович Кашуба, має право брати участь у цьому проваджені від
імені другого заявника.
3. Оголошує прийнятною скаргу першого заявника за статтею 3 Конвенції щодо відсутності доступу до належної медичної
допомоги після 11 вересня 1997 року.
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4. Оголошує прийнятною скаргу другого заявника за статтею 3 Конвенції щодо відсутності доступу до належної медичної
допомоги.
5. Оголошує прийнятною скаргу другого заявника за статтею 3 Конвенції щодо застосування наручників у Ладижинській
виправній колонії.
6. Оголошує прийнятними скарги другого заявника за статтею 13 Конвенції на відсутність ефективного національного засобу юридичного захисту у зв’язку з його скаргами на ненадання
належної медичної допомоги під час тримання під вартою.
7. Оголошує решту скарг у заявах неприйнятними.
8. Постановляє, що було порушено статтю 3 Конвенції щодо
обох заявників у зв’язку з відсутністю доступу до належної медичної допомоги під час тримання під вартою.
9. Постановляє, що було порушено статтю 3 Конвенції у зв’язку
із застосуванням до другого заявника наручників у Ладижинській
виправній колонії.
10. Постановляє, що було порушено статтю 13 Конвенції
у зв’язку з відсутністю у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту щодо скарг другого заявника на
відсутність належної медичної допомоги під час тримання під
вартою.
11. Постановляє, що:
a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна
сплатити такі суми, які мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день
здійснення платежу:
i) 7500 (сім тисяч п’ятсот) євро першому заявнику, пану
Олександру Вікторовичу Іванову, та додатково суму
будь-якого податку, що може нараховуватись, в якості
відшкодування моральної шкоди;
ii) 9800 (дев’ять тисяч вісімсот) євро сину другого заявника, пану Павлу Володимировичу Кашубі, та додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватись,
в якості відшкодування моральної шкоди;
iii) 650 (шістсот п’ятдесят) євро та додатково суму будьякого податку, що може нараховуватись першому заявнику, в якості відшкодування судових та інших витрат,
382

Іванов і Кашуба проти України

які мають бути сплачені на банківський рахунок колишнього представника першого заявника, пана Ігоря
Карамана;
b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазначені 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;
12. Відхиляє решту вимог заявників щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 29 січня
2019 року відповідно до правила 77 §§2 і 3 Регламенту Суду.
А. Там’єтті
заступник секретаря

Ж. Раварані
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 «КОРОЛЬ ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 54503/08
та 7 інших заяв)
Рішення
Страсбург
07 березня 2019 року
Це рішення набуває статусу остаточного відповідно до обставин, §2 статті 44 Конвенції. Воно може бути відредагованим.
У справі «Король та інші проти України»,

Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
пані С. О’Лірі, голова,
п. М. Мітс,
п. Л. Чантурія,
та п. Л. Тігерштедт, в. о. заступника секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 14 лютого 2019 року, виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:
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ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за заявами, поданими у різні дати,
зазначені у таблиці в додатку, до Суду проти України на підставі
статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних
свобод (далі — Конвенція).
2. Про заяви було повідомлено Уряд України (далі — Уряд).

ФАКТИ
3. Перелік заявників та відповідні деталі заяв наведені у таблиці в додатку.
4. Заявники скаржились на ненадання належної медичної допомоги під час тримання під вартою. Деякі заявники також висували інші скарги за положеннями Конвенції.

ПРАВО
I. ОБ’ЄДНАННЯ ЗАЯВ
5. Беручи до уваги схожість предмету заяв, Суд вважає за доцільне розглянути їх спільно в одному рішенні.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
6. Заявники скаржились здебільшого на ненадання їм належної медичної допомоги під час тримання під вартою. Вони посилались на статтю 3 Конвенції, яка передбачає таке:
Стаття 3
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.»

7. Суд зазначає, що заявники страждали на серйозні захворювання, як зазначено у таблиці в додатку, що впливало на їхню
повсякденну діяльність.
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8. Суд повторює, що «належність» медичної допомоги залишається найбільш важким елементом для визначення (див. рішення у справі «Блохін проти Росії» [ВП] (Blokhin v. Russia) [GC], заява
№ 47152/06, пункт 137, ЄСПЛ 2016). У цьому контексті зрозуміло,
що державні органи повинні забезпечити оперативність і точність постановки діагнозу та лікування (див. рішення у справах
«Похлєбін проти України» (Pokhlebin v. Ukraine), заява № 35581/06,
пункт 62, від 20 травня 2010 року та «Горбуля проти Росії» (Gorbulya
v. Russia), заява № 31535/09, пункт 62, від 06 березня 2014 року,
з подальшими посиланнями), а у випадку, коли це викликано
медичним станом, — регулярність і систематичність нагляду та
наявність плану терапевтичних заходів з метою ефективного лікування захворювань ув’язненої особи або запобігання їхньому
ускладненню (див., inter alia, рішення у справах «Ухань проти України» (Ukhan v. Ukraine), заява № 30628/02, пункт 74, від 18 грудня 2008 року та «Колесникович проти Росії» (Kolesnikovich v. Russia),
заява № 44694/13, пункт 70, від 22 березня 2016 року, з подальшими посиланнями). Суд підкреслює, що медична допомога, яка
надається в установах виконання покарань, має бути відповідною
рівню допомоги, яку державні органи зобов’язалися надавати для
всього населення. Проте це не означає, що кожному затриманому
має гарантуватись медичне лікування на тому самому рівні, що
й у найкращих медичних закладах поза межами установ виконання покарань (див. рішення у справах «Садретдінов проти Росії»
(Sadretdinov v. Russia), заява № 17564/06, пункт 67, від 24 травня
2016 року та «Коновальчук проти України» (Konovalchuk v. Ukraine),
заява № 31928/15, пункт 52, від 13 жовтня 2016 року, з подальшими
посиланнями).
9. Розглянувши всі надані матеріали, Суд визначив недоліки у лікуванні заявників, наведені у таблиці в додатку. Суд вже
встановлював порушення щодо питань, аналогічних тим, що
розглядаються у цій справі (див. рішення у справах «Невмержицький проти України» (Nevmerzhitsky v. Ukraine), заява № 54825/00,
пункти 103–105, ЄСПЛ 2005‑II (витяги); «Мельник проти України»
(Melnik v. Ukraine), заява № 72286/01, пункти 104–106, від 28 березня 2006 року; «Логвиненко проти України» (Logvinenko v. Ukraine),
заява № 13448/07, пункти 68–78, від 14 жовтня 2010 року;
«Сергій Антонов проти України» (Sergey Antonov v. Ukraine), заява
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№ 40512/13, пункти 76–90, від 22 жовтня 2015 року та «Пивоварник проти України» (Pivovarnik v. Ukraine), заява № 29070/15, пункти 37–46, від 06 жовтня 2016 року). Беручи до уваги свою практику з цього питання, Суд вважає, що у цій справі заявники не
отримали вичерпної та належної медичної допомоги під час тримання під вартою.
10. Отже, ці скарги є прийнятними та свідчать про порушення
статті 3 Конвенції.
III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ
11. Заявники у заявах № 54503/08 та № 38721/10 також скаржились на відсутність у їхньому розпорядженні ефективних національних засобів юридичного захисту щодо скарг на якість медичної допомоги під час тримання під вартою. Їхні скарги мають
розглядатись за статтею 13 Конвенції, яка передбачає таке:
Стаття 13
«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі...»

12. Суд неодноразово встановлював відсутність ефективних
національних засобів юридичного захисту у зв’язку зі скаргами на якість медичної допомоги під час тримання під вартою
(див., серед багатьох інших джерел, згадане рішення у справі
«Мельник проти України» (Melnik v. Ukraine), пункти 113–116; рішення у справах «Коваль проти України» (Koval v. Ukraine), заява
№ 65550/01, пункти 93–98, від 19 жовтня 2006 року та «Савінов
проти України» (Savinov v. Ukraine), заява № 5212/13, пункт 58,
від 22 жовтня 2015 року). У згаданих справах Суд встановив, що
жоден із запропонованих Урядом засобів не становив ефективний засіб юридичного захисту для запобігання стверджуваним
порушенням, їх припиненню або надання заявникам адекватного і достатнього відшкодування у зв’язку з їхніми скаргами за
статтею 3 Конвенції.
13. Суд не вбачає причин, які могли б виправдати відступ
від його усталеної практики з цього питання. Він доходить ви
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сновку, що заявники у заявах № 54503/08 та № 38721/10 не мали
у своєму розпорядженні ефективного національного засобу
юридичного захисту щодо їхніх скарг, що є порушенням статті 13 Конвенції.
IV. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДНО
ДО УСТАЛЕНОЇ ПРАКТИКИ СУДУ
14. Заявники у заявах № 65987/09, № 29273/10 та № 38721/10
висували інші скарги, які також порушували питання за Конвенцією, з огляду на відповідну усталену практику Суду (див. таблицю у додатку). Ці скарги не є явно необґрунтованими у розумінні
підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції та не є неприйнятними з будь-яких інших підстав. Отже, вони мають бути визнані
прийнятними. Розглянувши всі наявні у нього матеріали, Суд доходить висновку, що вони також свідчать про порушення Конвенції у світлі його висновків у згаданому рішенні у справі «Мельник
проти України» (Melnik v. Ukraine) та рішеннях у справах «Харченко
проти України» (Kharchenko v. Ukraine) (заява № 40107/02, від 10 лютого 2011 року), «Ігнатов проти України» (Ignatov v. Ukraine) (заява
№ 40583/15, від 15 грудня 2016 року) та «Василь Іващенко проти України» (Vasiliy Ivashchenko v. Ukraine) (заява № 760/03, пункти 103–
110, від 26 липня 2012 року).
V. ІНШІ СКАРГИ
15. У заявах № 25725/09, № 51967/09, № 65987/09, № 29273/10
та № 38721/10 заявники також подали інші скарги за різними
статтями Конвенції.
16. Суд розглянув інші скарги у цих заявах та вважає, що з огляду на всі наявні в нього матеріали та належність оскаржуваних
питань до сфери його компетенції, ці скарги не відповідають критеріям прийнятності, викладеним у статтях 34 і 35 Конвенції, та
не виявляють жодних ознак порушень прав і свобод, гарантованих Конвенцією або протоколами до неї. Отже, ця частина зазначених заяв має бути відхилена відповідно до пунктів 1 і 4 статті 35
Конвенції.
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VI. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
17. 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.»

18. Зважаючи на наявні в нього документи та свою практику
(див., зокрема, згадане рішення у справі «Логвиненко проти України» (Logvinenko v. Ukraine), пункти 89–95, від 14 жовтня 2010 року), Суд вважає за доцільне присудити суми, зазначені у таблиці
в додатку. Суд відхиляє будь-які додаткові вимоги заявників щодо
справедливої сатисфакції та не присуджує нічого заявнику у заяві
№ 157/18, який не вимагав грошової компенсації.
19. 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. Вирішує об’єднати заяви.
2. Оголошує прийнятними скарги на незабезпечення державними органами заявників належною медичною допомогою під
час тримання під вартою та інші скарги за усталеною практикою Суду, зазначені у таблиці в додатку, а решту скарг у заявах
№ 25725/09, № 51967/09, № 65987/09, № 29273/10 та № 38721/10 —
неприйнятними.
3. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення статті 3
Конвенції у зв’язку з неналежною медичною допомогою під час
тримання під вартою.
4. Постановляє, що скарги у заявах № 54503/08 та № 38721/10
свідчать про порушення статті 13 Конвенції у зв’язку з відсутністю ефективних національних засобів юридичного захисту
щодо скарг на якість медичної допомоги під час тримання під
вартою.
5. Постановляє, що було порушено Конвенцію у заявах № 65987/09,
№ 29273/10 та № 38721/10 щодо інших скарг за усталеною практикою
Суду (див. таблицю у додатку).
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6. Постановляє, що:
a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам суми, зазначені у таблиці в додатку; ці суми мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;
b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазначені 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.
7. Відхиляє решту вимог заявників щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 07 березня 2019 року відповідно до правила 77 §§2 і 3 Регламенту Суду.
Л. Тігерштедт
в. о. заступника секретаря

С. О’Лірі
голова

ДОДАТОК
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Людмила
Віктор
ОлександВікторович
рівна
Король
Шарая
04.11.1966
м. Черкаси

Туберкульоз

1.

54503/08
07.11.2008

П.І.Б.
№
П.І.Б.
представзаяви, заявника,
ника
№ дата
дата
та місце
понарод
знаходдання ження
ження

Основне
захворювання

Перелік заяв зі скаргами за статтею 3 Конвенції
(неналежна медична допомога під час тримання під вартою)

Недоліки
у лікуванні
Дати

Інші скарги
за усталеною
практики Суду

недостатність/затримка
Стаття 13 — відсутність
медикаментозного лікуефективних національвання, рецидив захвоних засобів юридичного
рювання (18.08.2009)
захисту щодо скарг
на якість медичної
з 29.01.2008
допомоги в установах
до 18.07.2008
виконання покарань
5 місяців та 20 днів

Сума, присуджена
кожному заявнику
в якості відшкодування
моральної
та матеріальної шкоди
і судових
та інших витрат
(в євро)1

7500

Та додатково будь-який податок, що може бути стягнутий із заявників.

Андрій
Тарас
Володими- Олександрович
рович
Дубров Калмиков
15.08.1975 м. Харків

Олексій
Іванович
Кравченко
20.01.1956

ВІЛ/СНІД, Туберкульоз, гепатит
ВІЛ/СНІД

Едуард
Ольга
Львович Вікторівна
Соловейчик Бєляєва
20.10.1981 м. Дніпро

Виразкова хвороба шлунку

4.

51967/09
05.07.2009

3.

65987/09
16.11.2009

2.

25725/09
30.03.2009

П.І.Б.
№
П.І.Б.
представзаяви, заявника,
ника
№ дата
дата
та місце
понарод
знаходдання ження
ження

Основне
захворювання
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Недоліки
у лікуванні
Дати

Інші скарги
за усталеною
практики Суду

Затримка у наданні
лікування ВІЛ,
загострення ВІЛ інфекції
до III стадії.
Відсутність
систематичного
та комплексного
лікування призвела до
рецидиву туберкульозу,
а форма гепатиту перетворилась на хронічну
з 21.08.2006
до 20.03.2009
2 роки та 7 місяців
недостатність/затримка
медикаментозного
лікування, загострення
ВІЛ інфекції з III
до IV стадії

Сума, присуджена
кожному заявнику
в якості відшкодування
моральної
та матеріальної шкоди
і судових
та інших витрат
(в євро)1

7500

7500

з 21.05.2012
до 01.10.2013
1 рік, 4 місяці
та 11 днів

Стаття 34 —
перешкоджання
ефективному здійсненню
Надання
права на подання
симптоматичного
індивідуальної
лікування, відсутність
заяви — національні
комплексного підходу
суди відмовили заявнику
до лікування,
у наданні копій
ненадання Урядом
документів
документальних доказів,
з матеріалів його
які підтверджували б
справи після закінчення
надання призначеного
провадження щодо
лікування
нього (рішення у справі
«Василь Іващенко
з 18.01.2008
проти України»
до 26.12.2013
(Vasiliy Ivashchenko
5 років, 11 місяців
v. Ukraine),
та 9 днів
заява № 760/03,
пункти 103–110,
від 26 липня 2012)

7500
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Євгеній
Олег
АнатолійІгорович
ович
Веремієнко
Левченко
м. Київ
11.03.1974

ВІЛ/СНІД, Туберкульоз

Андрій
Руслан
АнатолійПетрович
ович
Дригін
Крістенко
27.12.1981
м. Харків

Консолідований перелом гомілковостопного суглобу

Іван
Василь
Сергійович Іванович
Жуков Мельничук
30.01.1984 м. Київ

Захворювання нирок

7.

38721/10
02.07.2010

6.

54570/16
19.09.2016

5.

29273/10
28.05.2010

П.І.Б.
№
П.І.Б.
представзаяви, заявника,
ника
№ дата
дата
та місце
понарод
знаходдання ження
ження

Основне
захворювання

2019

Недоліки
у лікуванні
Дати

Інші скарги
за усталеною
практики Суду

Недостатність/затримка
медикаментозного
Стаття 3 —
лікування хронічного
неналежні умови
туберкульозу,
тримання під вартою:
який посилився
і переріс
Маріупольський СІЗО,
у мультирезистентну
з 17.08.2009
форму;
до 22.01.2011
недостатність/затримка
1 рік, 5 місяців
медикаментозного
та 6 днів
лікування ВІЛ
ІІІ стадії
переповненість
камери (2 мІ),
з 16.03.2010
недостатня кількість
до 26.11.2011
або низька якість їжі
1 рік, 8 місяців
та 11 днів
Пункт 3 статті 5 —
надмірна тривалість
досудового тримання
під вартою:
Непроведення/
затримка у проведенні
операції, відсутність/
затримка консультації
зі спеціалістом
з 01.01.2010
до 17.01.2011
1 рік та 17 днів

з 29.01.2009
до 17.01.2011
1 рік, 11 місяців
та 18 днів
Стаття 13 —
відсутність ефективних
національних засобів
юридичного захисту
щодо скарг
на якість медичної
допомоги
в установах виконання
покарань

Сума, присуджена
кожному заявнику
в якості відшкодування
моральної
та матеріальної шкоди
і судових
та інших витрат
(в євро)1

9750

9750

Затримка
у проведенні
операції
з 05.09.2013
до 27.09.2016
3 роки
та 23 дні

7500

Антон
Станіслав
МиколайФедорович
ович
Денесюк
Башловка
14.01.1958
м. Київ

Серцева патологія, бронхіт

8.

157/18
26.12.2017

П.І.Б.
№
П.І.Б.
представзаяви, заявника,
ника
№ дата
дата
та місце
понарод
знаходдання ження
ження

Основне
захворювання
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Недоліки
у лікуванні
Дати

Відсутність/затримка
консультації
зі спеціалістом,
відсутність/затримка
медичного огляду,
відсутність/затримка
медичного обстеження,
недостатність/затримка
медикаментозного
лікування

Інші скарги
за усталеною
практики Суду

Сума, присуджена
кожному заявнику
в якості відшкодування
моральної
та матеріальної шкоди
і судових
та інших витрат
(в євро)1

0

з 08.06.2017
до 22.05.2018
11 місяців та 15 днів
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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 «СЕРЖАНТОВ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 57240/14)
У текст рішення
від 30 липня 2019 року було внесено зміни
відповідно до Правила 81 Регламенту Суду

Рішення
Страсбург
11 липня 2019 року
Це рішення набуває статусу остаточного відповідно до обставин, §2 статті 44 Конвенції. Воно може бути відредагованим.
У справі «Сержантов проти України»,

Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Й. Ґрозев, голова,
пані Г. Юдківська,
п. А. Потоцький
та п. Л. Тігерштедт, в. о. заступника секретаря секції,
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після обговорення за зачиненими дверима 20 червня 2019 року, виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за заявою, поданою 15 серпня 2014 року до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція).
2. Заявника представляли пані О. М. Скалько, юрист, яка
практикує у м. Миколаїв, Україна та п. Г. В. Токарев, юрист, який
практикує у м. Харків, Україна.
3. Про заяву було повідомлено Уряд України (далі — Уряд).
4. 19 серпня 2014 року Суд застосовував тимчасовий захід
відповідно до Правила 39 Регламенту Суду і справі було надано
статус пріоритетної відповідно до Правила 41 Регламенту Суду.
10 листопада 2016 року тимчасовий захід було скасовано.

ФАКТИ
5. Відомості про заявника та відповідна інформація щодо заяви наведені у таблиці в додатку.
6. Заявник стверджував, що не отримував належної медичної
допомоги під час тримання під вартою.

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
7. Заявник скаржився на ненадання йому належної медичної
допомоги під час тримання під вартою. Він посилався на статтю 3
Конвенції, яка передбачає таке:


Виправлено 30 липня 2019 року: цей пункт у попередній версії був: «Заявника
представляла пані О. М. Скалько, юрист, яка практикує у м. Миколаїв, Україна».
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Стаття 3
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.»

8. Суд зазначає, що заявник страждав на серйозні захворювання, зазначені у таблиці в додатку, що впливало на його повсякденну діяльність.
9. Суд повторює, що «належність» медичної допомоги залишається найбільш важким елементом для визначення (див. рішення у справі «Блохін проти Росії» [ВП] (Blokhin v. Russia) [GC], заява № 47152/06, пункт 137, ЄСПЛ 2016). У цьому контексті зрозуміло, що органи влади повинні забезпечити оперативність і точність
постановки діагнозу та лікування (див. рішення у справах «Похлєбін
проти України» (Pokhlebin v. Ukraine), заява № 35581/06, пункт 62,
від 20 травня 2010 року та «Горбуля проти Росії» (Gorbulya v. Russia),
заява № 31535/09, пункт 62, від 06 березня 2014 року з подальшими посиланнями), а у випадку, коли це викликано медичним станом, — регулярність і систематичність нагляду та наявність плану
терапевтичних заходів з метою ефективного лікування захворювань ув’язненої особи або запобігання їхньому ускладненню (див.,
inter alia, рішення у справах «Ухань проти України» (Ukhan v. Ukraine),
заява № 30628/02, пункт 74, від 18 грудня 2008 року та «Колесникович проти Росії» (Kolesnikovich v. Russia), заява № 44694/13, пункт 70,
від 22 березня 2016 року з подальшими посиланнями). Суд підкреслює, що медична допомога, яка надається в установах виконання покарань, має бути належною та відповідати тому рівню
допомоги, яку державні органи зобов’язалися надавати для всього
населення. Проте це не означає, що кожному затриманому має гарантуватись лікування на тому самому рівні, що й у найкращих
медичних закладах поза межами установ виконання покарань
(див. рішення у справах «Коновальчук проти України» (Konovalchuk
v. Ukraine), заява № 31928/15, пункт 52, від 13 жовтня 2016 року та
«Садретдінов проти Росії» (Sadretdinov v. Russia), заява № 17564/06,
пункт 67, від 24 травня 2016 року з подальшими посиланнями).
10. Розглянувши всі надані матеріали, Суд виявив недоліки
у лікуванні заявника, перераховані у таблиці в додатку. Суд вже
встановлював порушення щодо питань, аналогічних тим, що
розглядаються у цій справі (див. рішення у справах «Невмержицький проти України» (Nevmerzhitsky v. Ukraine), заява № 54825/00,
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пункти 103–105, ЄСПЛ 2005‑II (витяги); «Веннер проти Германії»
(Wenner v. Germany), заява № 62303/13, пункти 54–81, від 01 вересня 2016 року; та, mutatis mutandis, «Барило проти України» (Barilo v.
Ukraine), № 9607/06, пункти 66–73, від 16 травня 2013 року). З огляду на свою практику з цього питання Суд вважає, що у цій справі
заявник не отримав вичерпної та належної медичної допомоги
під час тримання під вартою.
11. Отже, ця скарга є прийнятною та свідчить про порушення
статті 3 Конвенції.
II. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
12. 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.»

13. З огляду на наявні в нього документи та свою практику
(див., зокрема, згадане рішення у справі «Логвиненко проти України» (Logvinenko v. Ukraine), заява № 13448/07, пункти 89–95, від
14 жовтня 2010 року) Суд вважає за доцільне присудити суму, зазначену в таблиці у додатку та відхиляє будь-які додаткові вимоги
заявника щодо справедливої сатисфакції.
14. 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 заяву прийнятною.
2. Постановляє, що ця скарга свідчить про порушення статті 3
Конвенції у зв’язку з неналежною медичною допомогою під час
тримання під вартою.
3. Постановляє, що:
a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику суму, зазначену у таблиці в додатку; ця сума має бути конвертована в національну валюту державивідповідача за курсом на день здійснення платежу;
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b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазначену суму 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;
4. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 11 липня 2019 року відповідно до правила 77 §§2 і 3 Регламенту Суду.
Л. Тігерштедт
в. о. заступника секретаря

Й. Ґрозев
голова

ДОДАТОК
Заява зі скаргами за статтею 3 Конвенції
(неналежна медична допомога під час тримання під вартою)

№ заяви,
дата подання

П.І.Б. заявника,
дата
народження

Основне
захворювання

Недоліки
у лікуванні

Сума,
присуджена
кожному заявнику
в якості відшкодування
моральної
та матеріальної
шкоди і судових
та інших витрат
(в євро)2

57240/14
15.08.2014

Володимир
Валерійович
Сержантов
26.08.1973

Синдром залежності
від опіоїдів,
замісна
підтримувальна
терапія метадоном

Різке зниження метадону
(з 280 мг до 215 мг
протягом десяти днів)
з 08.08.2014
до 20.08.2014
13 днів

7500
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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 «ЧЕНЧЕВИК ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 56920/10)

Рішення
Страсбург
18 липня 2019 року
Це рішення набуває статусу остаточного відповідно до обставин, §2 статті 44 Конвенції. Воно може бути відредагованим.
У справі «Ченчевик проти України»,

Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Й. Ґрозев, голова,
п. Г. Куцско-Штадльмайер,
п. Л. Чантурія,
та п. М. Блашко, заступник секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 25 червня 2019 року, виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:
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ПРОЦЕДУРА
1. Дану справу розпочато за заявою (№ 56920/10) проти України, яку подав до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод (надалі — «Конвенція»)
громадянин України, пан Віталій Андрійович Ченчевик (надалі —
«заявник») 30 вересня 2010 року.
2. Заявника представляв п. Г. Токарев, адвокат, що практикує
у Харкові. Уряд України (надалі — «Уряд») представляв його Уповноважений, п. І. Ліщина.
3. 7 грудня 2016 року Уряду було повідомлено про скарги заявника стосовно стверджуваного жорстокого поводження з ним
у міліції та відсутності ефективного розслідування цього, його
допитування з боку слідчого 1 квітня 2010 року та його заковування в кайданки у лікарні, незаконного затримання з 16:00 31 березня 2010 року та 1:00 1 квітня 2010 року, та про скаргу стосовно його
відсутності на судовому слуханні 2 та 9 квітня 2010 року. Решта
заяви була оголошена неприйнятною відповідно до правила 54 §3
Регламенту Суду.
4. Уряд не заперечував проти розгляду заяви Комітетом.

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився у 1975 році та перебуває під вартою
у Харкові. Він мав низку судимостей у минулому, у тому числі за
злочини, пов’язані з наркотиками, а на момент подій був умовно
звільнений.
A. Затримання та арешт заявника
і стверджуване жорстоке поводження міліції

6. Біля 14:30 31 березня 2010 року міліція провела негласну
операцію на підставі інформації про те, що заявник усе ще займався злочинною діяльністю. У ході цієї закупівлі заявник про400
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дав психотропну речовину агенту міліції. Після цього, за словами заявника, до нього підійшли міліціонери та «запросили» його пройти з ними до Жовтневого районного відділення міліції
у Харкові (надалі — «міліцейське відділення»). Міліціонер доповів
керівнику міліцейського відділення про факт продажу наркотиків заявником та його «затримання» в ході контрольної закупівлі,
і в журналі міліцейського відділення був зроблений запис про те,
що заявник був доставлений до відділення о 15:00.
7. Після прибуття заявника до міліцейського відділення був
проведений візуальний огляд у присутності понятих, з 15:00 до
15:15, відповідно до записів про це; у заявника були вилучені
гроші, які нібито були використані в якості оплати за наркотики.
З 15:15 до 15:30 були зняті мазки рук заявника, для виявлення того, чи він доторкався до помічених банкнот. Відповідні записи не
містять ніякої інформації, яка б свідчила, що заявник на той час
мав будь-які помітні травми. Після цього, коли у приміщенні нікого не було, заявник залишив міліцейське відділення та відправився на таксі додому. За його словами, він це зробив, оскільки
зрозумів, що міліціонери підробили докази проти нього.
8. Біля 16:30, за словами заявника, він був затриманий мілі
цією біля свого місця проживання та насильно повернутий до
міліцейського відділення. Відповідний запис у журналі міліцейського відділення, на який посилалося судове рішення від 23 квітня 2010 року (див. пункт 24 нижче), свідчить, що заявник прибув
до міліцейського відділення о 19:30.
9. Того ж дня були отримані «пояснення» заявника, в яких він
зізнався в декількох епізодах торгівлі наркотиками та надав подробиці. Він також стверджував у цьому документі, що не мав скарг
на дії міліції і що протягом опитування до нього не застосовували
фізичний або психологічний примус. В документі не вказані ані
офіційний статус заявника, ані час отримання «пояснень».
10. Заявник стверджує, що як тільки він був приведений до
міліцейського відділення у другий раз, три міліціонери прикували його кайданками до стільця та побили його. Після цього вони
повалили його на підлогу обличчям донизу та біля десяти хвилин
жорстоко били його руками та ногами, прагнучи змусити його
зізнатися у виготовленні та продажу наркотиків і в якості покарання за його втечу. В результаті він отримав серйозні травми,
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які пізніше були задокументовані в лікарні (див. пункт 14 нижче).
Оскільки заявник не міг винести біль, він підписав документи,
в яких зізнався у своїй участі у торгівлі наркотиками, у тому числі
свої «пояснення», згадані у попередньому пункті вище.
11. У невстановлений час того ж дня проти заявника були порушені кримінальні провадження у зв’язку з виготовленням та
продажем наркотиків. Суду не була надана копія відповідного
рішення.
12. З 00.25 до 00.45 1 квітня 2010 року міліція склала протокол затримання, згідно з яким заявник був затриманий слідчим
о 12.25 1 квітня 2010 року на підставі статті 115 Кримінально-процесуального кодексу 1960 року (надалі — «КПК») і що він підозрювався у продажу наркотиків. При підписанні протоколу заявник
стверджував у письмовій формі, що він не скоїв ніякого злочину та
потребував допомоги адвоката. Матеріали справи також свідчать,
що заявник відмовився давати свідчення за відсутності адвоката.
13. Після цього заявник був переведений до ізолятора тимчасового тримання (надалі — «ІТТ»), але адміністрація ІТТ відмовилася його прийняти, і його повернули до міліцейського відділення. За словами заявника, його відмовилися прийняти через його
травми. Органи влади стверджували, що заявника відмовилися
прийняти через те, що він скаржився на стан свого здоров’я.
14. Біля 05:00 1 квітня 2010 року черговий міліціонер викликав
швидку допомогу, і біля 06:00 заявник був відправлений до Харківської лікарні швидкої допомоги (надалі — «лікарня»). Відповідно до доступних медичних записів, заявник скаржився бригаді
швидкої допомоги та працівникам лікарні на те, що його побила
міліція приблизно за дванадцять годин до прибуття до лікарні.
Його медичне обстеження у лікарні встановило, що він мав перелом дев’ятого та десятого ребра на лівій стороні, травму грудної
клітини та травму голови. Йому також діагностували пневмоторакс, у зв’язку з чим заявнику того ж ранку двічі робили операцію. Заявник залишався у лікарні для стаціонарного лікування до
13 квітня 2010 року. За його словами він був прикутий до ліжка
майже увесь час та за ним постійно стежили три міліціонери.
15. 1 квітня 2010 року, через декілька годин після операції,
до заявника прибув слідчий у кримінальній справі проти нього,
і з 16:40 до 18:10 заявника допитували в якості підозрюваного.
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Перед допитом заявник був ознайомлений зі своїми процесуальними правами та відмовився від права на юридичну допомогу,
оскільки бажав захищати себе самостійно. Протягом допиту заявник підтвердив свої твердження проти себе, дані у міліції. Він
також стверджував, що його травми були результатом того, що він
випадково впав на сходах поруч з аптекою, коли був п’яним, 31 березня 2010 року. За словами заявника, він був примушений зробити ці твердження та відмовитися від свого права на юридичну допомогу, оскільки раніше того дня його відвідав міліціонер,
який погано з ним поводився. Міліціонер вимагав, щоб заявник
підтвердив твердження проти себе слідчому, та погрожував йому
заподіянням подальшої фізичної шкоди у випадку відмови «співпрацювати» з міліцією.
16. 2 квітня 2010 року заявник зробив письмове звернення
до голови міліцейського відділення, стверджуючи, що він не мав
скарг на дії міліції, оскільки травми, у зв’язку з якими він був
відправлений до лікарні, були отримані самостійно у результаті
«падіння». Він не надав подробиць у цьому зв’язку та стверджував, що міліція не застосовувала до нього ані фізичну силу, ані
психологічний тиск. У своїй подальшій скарзі до прокуратури
та у своїх доводах у Суді заявник стверджував, що його змусив
зробити такі твердження той же міліціонер, який відвідав його
напередодні.
17. Того ж дня міліція звернулася до Октябрьского районного
суду Харкова (надалі — «районний суд»), прагнучи взяття під варту заявника строком на два місяці. Районний суд розглянув заяву
того ж дня та вирішив не застосовувати запобіжний захід на тій
стадії. Він зауважив, що була необхідна подальша інформація про
заявника та пов’язані обставини для прийняття обґрунтованого
рішення за поданням слідчого. Через це, та беручи до уваги, що
заявник проходив лікування у лікарні, районний суд продовжив
затримання заявника у міліції до десяти днів.
18. 9 квітня 2010 року, у той час, як заявник усе ще перебував
у лікарні, він був допитаний слідчим у якості обвинуваченого.
Заявник заперечував свою вину та відмовився давати будь-які
свідчення без адвоката. Зазначивши, що заявник проходив посттравматичне лікування та не міг адекватно оцінювати обставини,
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слідчий задовільнив заявника про надання правової допомоги.
Того ж дня адвокат В. був допущений до провадження.
19. Того ж дня слідчий звернувся до районного суду, прагнучи
взяття під варту заявника в якості запобіжного заходу. Заявник у
письмовій формі проінформував районний суд, що усе ще проходить стаціонарне лікування у лікарні, та вимагав продовжити його
затримання міліцією. Пізніше того ж дня у присутності прокурора
та адвоката заявника, В., районний суд вирішив не застосовувати запобіжний захід, але продовжив строк затримання заявника
у міліції до п’ятнадцяти діб. Це рішення не підлягало оскарженню.
20. Відповідно до доводів заявника, незабаром після допущення
до провадження В. відвідав його у лікарні. Він зробив фотографії заявника, які демонстрували, що він був прикований до ліжка і що він мав
ряд травм, у тому числі великі синці на його стегні та руках. Ці фото
графії були доступні слідчим органам протягом їх розгляду скарги
заявника на жорстоке поводження (див. пункт 30 нижче) та суду.
21. 15 квітня 2010 року, у присутності прокурора, заявника та
його адвоката, районний суд наказав взяти під варту заявника на
підставі того, що він представляв загрозу для суспільства та міг
повторно скоїти злочин.
22. 17 квітня 2010 року заявник був доставлений до слідчого
ізолятора (надалі — «СІЗО») у Харкові.
23. 19 квітня 2010 року адвокат заявника поскаржився до
районного суду на те, що затримання заявника з моменту його
фактичного затримання до складання протоколу затримання
слідчим було незаконним.
24. 23 квітня 2010 року районний суд відхилив цю скаргу як
необґрунтовану. Він встановив, зокрема, що біля 15:00 31 березня
2010 року заявник був доставлений до міліцейського відділення
з метою отримання «пояснень» у зв’язку з продажем наркотиків.
Як тільки були проведені необхідні перевірки, слідчий о 00:25 1 квітня 2010 року зробив висновок, що існували підстави для офіційного затримання заявника в якості підозрюваного. Районний суд
зауважив, що особи є правом, а не обов’язком слідчого, і що він також мав право зробити це після здійснення необхідних слідчих дій
та прояснення відповідних обставин, якщо для прийняття такого
рішення існували підстави, наведені у статті 106 КПК. Районний
суд також встановив, на підставі журналу міліцейського відділен404
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ня, що заявник прибув до міліції о 15:00 31 березня 2010 року для
надання відомостей свідчень; що він умисно залишив приміщення
міліції; і що о 19:30 він був знову доставлений до відділення міліції
для отримання «пояснень». Тому районний суд зробив висновок,
що починаючи з 15:30 свобода пересування заявника ніяк не обмежувалася, і що він був позбавлений волі о 00:25 1 квітня 2010 року
рішенням слідчого. Заявник не оскаржив це рішення.
25. З 27 серпня 2010 року заявника представляв п. Г. Токарев,
який замінив В.
26. 18 жовтня 2011 року заявник був звільнений з-під варти
під підписку про невиїзд.
27. 4 листопада 2013 року, після того, як кримінальну справу заявника було декілька разів повернуто до слідчого для додаткового
розслідування, провадження проти нього були припинені. Оскільки
в офіційному переліку речовин, обіг яких був обмежений, були зроблені зміни, заявник більше не вважався особою, яка скоїла злочин.
B. Розслідування скарги заявника
на жорстоке поводження

28. 12 квітня 2010 року адвокат заявника, В., поскаржився
харківській обласній міліції на незаконне затримання заявника
31 березня 2010 року та жорстоке поводження з боку міліції того ж
дня. Він вимагав, зокрема, проведення судово-медичної експертизи заявника для виявлення його травм та встановлення їх походження, а також відокремлення матеріалів стосовно цих тверджень від матеріалів справи з метою їх розгляду прокурором.
29. 14 квітня 2010 року слідчий задовольнив клопотання адвоката у той частині, яка стосувалася наказу про судово-медичну
експертизу заявника та відхилив решту вимог, зауваживши, що
слідчим органам не була доступна ніяка інформація щодо обставин, за яких заявник отримав свої травми, оскільки заявник відмовився свідчити.
30. 15 та 16 квітня 2010 року мати заявника та його адвокат, діючи від його імені, подали заяву про злочин до Октябрьскої районної
прокуратури у зв’язку зі стверджуваним жорстоким поводженням
міліції з заявником 31 березня 2010 року. Фотографії травм заявника, зроблені адвокатом у лікарні, були додані до скарги адвоката.
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31. 30 квітня 2010 року слідчий у кримінальній справі заявника наказав провести судово-медичне дослідження заявника за
його клопотанням (див. пункт 28 вище) та задав експерту наступні питання: чи отримав заявник будь-які травми, і якщо так, яким
був їх характер, розташування та походження? Якою була дата
отримання цих травм? Чи могли травми бути отримані в результаті дорожньо-транспортного інциденту? Чи могли травми бути
отримані в результаті падіння на сходах? Яким було положення
тіла заявника, коли він отримав травми? Який ступінь тяжкості
цих травм? Експерту були доступні медична карта заявника та
матеріали його кримінальної справи.
32. 5 травня 2010 року прокурор наказав провести судово-медичне дослідження заявника, спрямовану на надання відповіді
на наступні питання: Чи отримав заявник будь-які травми? Якщо
так, то який ступінь тяжкості цих травм та яким був їх характер,
розташування, дата отримання та походження? Чи могли травми
бути отримані за обставин та у період, указаний заявником?
33. Судово-медичне обстеження відповідно до вищенаведених наказів слідчого та прокурора проводив експерт на основі матеріалів справи і воно тривало з 25 до 28 травня 2010 року
(див. пункт 36 нижче).
34. Тим часом прокурор опитав заявника, міліціонерів, залучених до стверджуваного жорстокого поводження та міліціонерів,
які були черговими 31 березня, а також понятого, який був присутнім у міліцейському відділенні протягом візуального огляду
заявника та зняття мазків (див. пункт 7 вище). Заявник наполягав, що міліція жорстоко з ним поводилася. Він надав свій опис
подій та стверджував, що усі його твердження про протилежне
були дані під тиском з боку міліції. Міліціонери заперечували застосування до заявника фізичної сили або психологічного тиску
у міліцейському відділенні. Два міліціонери стверджували, що
при затриманні заявника після його втечі з міліцейського відділення один з них застосував больовий прийом та вдягнув на заявника кайданки. Понятий стверджував, що заявник не висував
ніяких скарг на стан свого здоров’я протягом огляду у міліцей
ському відділенні.
35. 14 травня 2010 року прокурор відмовився порушувати
кримінальну справу проти міліціонерів через відсутність складу
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злочину в їх діях. Він цитував свідчення міліціонерів та понятого,
а також письмові твердження, які заявник зробив у міліції 2 квітня 2010 року (див. пункт 16 вище). Прокурор також зауважив, що
не була доступна ніяка інформація щодо травм заявника, оскільки судово-медичне дослідження ще тривало.
36. 28 травня 2010 року експерт Д. видав два акти (№ 2283-aя/10
№ 2284-aя/10), в яких він зазначив, що відповісти на питання
слідчого та прокурора (див. пункти 31 та 32 вище) на підставі наявних матеріалів не є можливим. За його словами, медична карта заявника не свідчила, що він мав помітні травми; існування
травми голови, зареєстрованої у лікарні, не було підтверджено
об’єктивними судово-медичними даними; зробити будь-який
висновок щодо травми грудної клітини не видається можливим,
оскільки доступні рентгенівські знімки були поганої якості й не
могли бути оцінені. Експерт стверджував, що було б можливо
відповісти на ці питання після проведення контрольного рентгенівського обстеження грудної клітини заявника.
37. Того ж дня заявник пройшов рентгенівське обстеження
і слідчий наказав провести ще одне судово-медичне дослідження у кримінальній справі заявника для відповіді на ті ж питання,
які були наведені у наказі від 30 квітня 2010 року (див. пункт 31
вище).
38. 6 липня 2010 року експерт Д. видав акт (2604-ая/10) у якому на основі рентгенівського знімку грудної клітини заявника від
28 травня 2010 року він діагностував заявникові загоєний перелом
дев’ятого ребра. Область десятого ребра не охоплювалося знімком, відповідно, експерт не зробив ніяку оцінку стосовно цього.
Експерт зробив висновок, що перелом ребра міг бути результатом удару тупим твердим предметом у день, на який посилався
запит слідчого. Він стверджував, що можливість того, що травма
була спричинена падінням на сходах, не можна було виключати.
Експерт також повторив, що існування травми голови заявника
не підтвердилося в ході його обстеження і що погана якість доступних рентгенівських знімків заважала йому оцінити, чи мав
заявник травму грудної клітини, як було зазначено у лікарні. Нарешті, він стверджував, що було неможливо відповісти на друге та
четверте питання слідчого (див. пункт 31 вище) через відсутність
об’єктивних судово-медичних даних.
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39. 29 березня 2011 року, після скарги заявника, рішення прокурора від 14 травня 2010 року про відмову в порушенні кримінальної справи було скасовано вищим прокурором як передчасне
та неповне.
40. 5 квітня 2011 року прокурор знову відмовився порушити
кримінальну справу проти міліціонерів. Окрім тверджень міліціонерів він посилався на твердження водія таксі, який нібито відвіз
заявника додому після того, як він залишив приміщення міліції 31
березня 2010 року. За словами прокурора, водій таксі стверджував,
що до того, як сісти у таксі, заявник впав на дорозі та вдарився лівою
частиною груді. Він також цитував висновки протоколу судово-медичної експертизи від 28 травня 2010 року (див. пункт 36 вище).
41. 2 вересня 2011 року районний суд скасував це рішення
прокурора, як передчасне, та наказав провести додаткове судово-медичне дослідження, яке повинно було включати обстеження
самого заявника та зняття контрольних рентгенівських знімків.
42. 6 жовтня 2011 року, після вказівок районного суду, прокурор наказав провести додаткове судово-медичне дослідження. Експерт повинен був відповісти на питання про те, яким був характер
та ступінь тяжкості тілесних ушкоджень заявника. Обстеження
проводилося з 13 до 19 жовтня 2011 року на основі медичної карти
заявника, без участі самого заявника (див. пункт 44 нижче).
43. Тим часом, 7 жовтня 2011 року прокурор знову відмовився порушити кримінальну справу проти міліціонерів за підстав,
аналогічних підставам у його рішенні від 5 квітня 2011 року.
44. 19 жовтня 2011 року експерт Д. видав додатковий акт судово-медичного дослідження (5194 ая/11), який у значній мірі повторював висновки звіту від 6 липня 2010 року (див. пункт 38 вище).
45. 19 грудня 2011 року прокурор з нагляду скасував рішення
прокурора від 7 жовтня 2011 року, як передчасне та незаконне. Він
наказав отримати та додати до матеріалів справи висновок експерта стосовно характеру та ступеню тяжкості травм заявника.
Того ж дня прокурор додав ще одне питання судово-медичному
експерту, а саме, чи заявник міг отримати травми в результаті
падіння на бетонні сходи у стані сп’яніння, як він стверджував
слідчому 1 квітня 2010 року (див. пункт 15 вище). Додаткове судово-медичне дослідження проводилося з 30 грудня 2011 року до 30
січня 2012 року (див. пункт 47 нижче).
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46. Тим часом, 29 грудня 2011 року прокурор знову відмовився порушити кримінальну справу проти міліціонерів, за тих же
підстав, як і раніше.
47. 30 січня 2012 року судово-медичний експерт Д. видав додатковий акт (№ 6688-ая/11), у якому повторив свій попередній
висновок про те, що у заявника було зламано дев’яте ребро з лівої
сторони і що його травма могла бути заподіяна тупим твердим
предметом у час, вказаний у запиті прокурора про додаткове дослідження. Експерт стверджував, що місце розташування перелому дев’ятого ребра не виключало можливість того, що травма
могла бути отримана в результаті падіння зі сходів.
48. 2 березня 2012 року рішення прокурора від 29 грудня 2011 року про відмову порушити кримінальні провадження проти міліціонерів було скасовано прокурором з нагляду. Він визнав проведене
розслідування неповним, а його висновки - передчасними. Було наказано провести додаткове допитування можливих свідків.
49. 12 березня 2012 року, зазначивши, що допитування свідків
видавалося неможливим через їх неявку, прокурор знову відмовився порушити кримінальну справу проти міліціонерів. Це рішення було скасовано 28 травня 2012 року, як передчасне та необґрунтоване.
50. 7 червня 2012 року, після додаткового допитування декількох міліціонерів, зазначивши, що допитування інших свідків видавалося неможливим, прокурор відмовився порушувати кримінальну справу проти міліціонерів. Заявник не оскаржив це рішення.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
A. Конституція від 28 червня 1996 року

51. Відповідна частина статті 29 Конституції передбачає:
«...У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його перепинити уповноважені на те законом органи можуть застосувати тримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід, обґрунтованість якого протягом сімдесяти двох годин має бути перевірена
судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого
рішення суду про тримання під вартою. ...
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Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді
своє затримання. ...»
B. Кримінально-процесуальний кодекс від 28 грудня 1960 року
(чинний до 20 листопада 2012 року)

52. Відповідні положення Кодексу передбачали:
Стаття 106. Затримання органом дізнання підозрюваного у скоєнні злочину
«Орган дізнання вправі затримати особу, підозрювану у вчиненні
злочину, за який може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі, лише при наявності однієї з таких підстав:
1) коли цю особу застали при вчиненні злочину або безпосередньо
після його вчинення;
2) коли очевидці, в тому числі й потерпілі, прямо вкажуть на дану
особу, що саме вона вчинила злочин;
3) коли на підозрюваному або на його одягу, при ньому або в його
житлі буде виявлено явні сліди злочину.
При наявності інших даних, що дають підстави підозрювати особу
у вчиненні злочину, її може бути затримано лише в тому разі, коли ця
особа намагалася втекти, або коли її місце проживання чи перебування
не зареєстровано, або коли не встановлено особи підозрюваного. ...»

Стаття 115. Затримання слідчим підозрюваного у вчиненні злочину
«Слідчий вправі затримати ... особу, підозрювану у вчинені злочину,
за підставами і в порядку, передбаченими статтею
106... цього Кодексу. ...»

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
У ЗВ’ЯЗКУ З ЖОРСТОКИМ ПОВОДЖЕННЯМ
53. Заявник скаржився, що його катувала міліція 31 березня
2010 року і що не було ефективного національного розслідування
цього. Він спирався на статтю 3 Конвенції, яка передбачає:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.»
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A. Щодо прийнятності

54. Уряд зауважив, що твердження заявника про жорстоке поводження були необґрунтовані та не підтверджувалися ніякими
доказами. Уряд заперечував будь-який зв’язок між поводженням
із заявником у міліції та його переломами ребер, пояснивши цю
травму випадковим падінням на сходах. При цьому Уряд спирався на письмове твердження заявника, яке було зроблено наступного дня після стверджуваного жорстокого поводження, і в якому
говорилося, що міліція не поводилася з ним жорстоко і він отримав травми, коли впав на сходах (див. пункт 16 вище). Уряд також спирався на результати судово-медичного дослідження, які
не виключали, що перелом ребра міг бути результатом падіння
на сходах (див. пункти 38 та 47 вище), а також на результати прокурорського розслідування, яке, за словами Уряду, дотримувало
вимогу ефективності відповідно до статті 3 Конвенції. На думку
Уряду, той факт, що слідчі органи постійно відмовлялися порушувати кримінальні справи проти міліціонерів, і що ці рішення
були згодом скасовані, демонстрував, що державні органи влади
намагалися встановити правду та розглянули твердження заявника належним чином. Уряд також критикував заявника за те, що
він уперше подав скаргу майже через два тижні після стверджуваного жорстокого поводження.
55. Заявник наполягав, що його скарга була прийнятною.
56. Суд зауважує, що скарга на жорстоке поводження висуває
серйозні питання, які вимагають розгляду щодо суті. Відповідно,
всупереч доводам Уряду, скарга не є явно необґрунтованою у розумінні статті 35 §3 (a) Конвенції (див. Serikov v. Ukraine, № 42164/09,
§53, 23 липня 2015). Вона не є неприйнятною за будь-яких інших
підстав. Тому вона повинна бути оголошена прийнятною.
B. Щодо суті

1. Доводи сторін

57. Заявник наполягав, що зазнав катування під вартою
в міліції мета якого була у тому, щоб змусити його свідчити проти себе. Він також був змушений написати про те, що до нього не
застосовувалася фізична сила і що він отримав свої травми, коли
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упав на сходах у стані сп’яніння. За словами заявника, той факт,
що міліція бажала отримати таке твердження, був непрямим доказом того, що його катували у міліції.
58. Посилаючись на медичні докази, заявник стверджував,
що було встановленим фактом, що перебуваючи під контролем
у міліції, він отримав серйозні травми, у зв’язку з якими він двічі
пройшов невідкладну операцію. Він зазначив у цьому зв’язку, що
потрапив під контроль міліції, коли перебував у доброму стані
здоров’я. Хоча органи влади заперечували застосування до нього
сили, вони не надали ніякого правдоподібного пояснення стосовно походження його травм. Заявник також поставив під сумнів
якість судово-медичних досліджень, які проводив судмедексперт
Д. і зроблених висновків. Він надав альтернативний висновок судово-медичного дослідження, який виключав можливість того,
що його травма була результатом падіння на сходах.
59. Заявник також стверджував, що не міг подати свою скаргу
раніше, оскільки проходив післяопераційне лікування у лікарні під постійним наглядом міліції і до 9 квітня 2011 року його не
представляв адвокат. Як тільки йому був забезпечений доступ до
адвоката, відповідна скарга була подана.
60. Нарешті, заявник стверджував, що незважаючи на існування об’єктивних доказів того, що він отримав фізичні травми
під вартою в міліції, органи прокуратури багато разів відмовилися порушувати кримінальну справу проти відповідних міліціонерів, переважно на підставі тверджень міліціонерів. Він також
стверджував, що тривалість розслідування, у тому числі затримки при призначенні та проведенні відповідних обстежень, була
надмірною і вказувала на небажання органів влади встановити
правду у справі та притягти до відповідальності міліціонерів, які
жорстоко поводилися з ним.
61. Уряд не прокоментував щодо суті тверджень заявника, посилаючись, переважно, на свою позицію, яка полягала у тому, що
ця частина заяви була неприйнятною (див. пункт 54 вище).
2. Оцінка Суду

62. Пам’ятаючи про субсидіарний характер своєї ролі, Суд
вважає доречним почати з розгляду того, чи скарги заявника були
належним чином розслідувані національними органами влади,
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і після цього розглянути питання того, чи стверджуване жорстоке
поводження мало місце, приймаючи до уваги відповідні висновки
на національному рівні (див., наприклад, з необхідними змінами,
Baklanov v. Ukraine, № 44425/08, §§70 та 71, 24 жовтня 2013, та Sadkov
v. Ukraine, № 21987/05, §90, 6 липня 2017).
a) Ефективність розслідування
63. Відповідні принципи прецедентного права узагальнені, зокрема, у рішеннях Суду у справах Bouyid v. Belgium ([GC],
№ 23380/09, §§114–123, 28 вересня 2015) та Savitskyy v. Ukraine
(№ 38773/05, §§99 101, 26 липня 2012).
64. Повертаючись до даної справи, Суд зауважує, що травми заявника, зареєстровані у лікарні, були достатньо тяжкими,
і що його скарга на жорстоке поводження була обґрунтованою
для цілей статті 3, і тому потребувала, щоб органи влади провели
ефективне розслідування.
65. Органи прокуратури були проінформовані про стверджуване жорстоке поводження з заявником приблизно через два
тижні після оскаржуваних подій, після того, як заявник, який
проходив стаціонарне лікування у лікарні під постійним наглядом міліції, отримав доступ до адвоката. Суд не вважає, що за обставин справи заявника можна критикувати за те, що він не подав
скаргу раніше.
66. Твердження заявника підлягали перевірці з боку прокуратури, яка застосувала процедуру дослідчої перевірки, без повномасштабного розслідування. Суд раніше постановляв у різних
контекстах, що ця слідча процедура не відповідала принципам
ефективного засобу правового захисту, зокрема, через те, що особа, яка проводила дослідчу перевірку, могла здійснити лише обмежену кількість дій у рамках цієї процедури, а постраждалий не
мав офіційного статусу, що означало, що його ефективна участь
у процедурі була виключена (див. наприклад, Savitskyy v. Ukraine,
цит. вище, §105).
67. Дослідча перевірка обмежувалася переважно допитуванням міліціонерів, заявника, та інших осіб. Не здійснювалися ніякі
подальші заходи для вирішення протиріччя між версією подій,
даною міліціонерами, про те, що заявник сам заподіяв собі травми, та версією заявника, наприклад, за допомогою очної ставки
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між відповідними особами та відтворення обстановки та обставин події. У будь-якому випадку, такий захід було неможливо
провести без порушення кримінальної справи.
68. Твердження міліціонерів ґрунтувалися на посиланнях
на медичні акти, які не виключали можливість того, що перелом
дев’ятого ребра — єдина травма, яку підтвердив експерт — міг
бути результатом падіння заявника на сходах. Однак, видається,
що судово-медичний експерт зробив це зауваження для того, щоб
відповісти на конкретне питання органів влади, а не для відображення власного погляду на найбільш вірогідний характер отримання травми. В дійсності, матеріали справи не свідчать, що після
звіту від 28 травня 2010 року — у якому експерт не зміг відповісти
на питання щодо походження травм — органи влади намагалися
встановити, чи могли травми заявника бути результатом жорстокого поводження з боку міліції. У той же час, експерту було задано питання про те, чи травми могли бути заподіяні «падінням
на сходах» (див. пункт 45 вище). На думку Суду, це свідчить, що
слідчі органи уникали прояснення питань у думці медичного експерта. Крім того, існують занепокоєння щодо якості медичного
дослідження. Однак Суд за обставин даної справи не вважає необхідним детально розглядати це питання.
69. Ніщо в доступних Суду документах не вказує, що слідчі
органи зробили будь-яку спробу встановити обставини стверджуваного інциденту на сходах, на який вони посилалися для
пояснення походження перелому ребер заявника та надати подробиці цього інциденту. Однак, це не вважалося перешкодою для
відхилення твердження заявника про жорстоке поводження як
необґрунтованого.
70. Розслідування тверджень заявника про катування тривало два роки, протягом цього часу прокурори шість разів відмовлялися порушувати кримінальну справу проти міліціонерів,
п’ять з цих рішень пізніше були скасовані наглядовими органами
прокуратури або суду, як передчасні, незаконні та такі, що ґрунтувалися на поверхневому розслідуванні. Беручи до уваги підстави для скасування рішень та подальшого поновлення розслідування, Суд вважає, що ці рішення існування серйозних недоліків
у розслідуванні, які є результатом структурних проблем в Україні
(див. Aleksandr Smirnov v. Ukraine, № 38683/06, §61, 15 липня 2010).
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71. Суд вважає, що поточних міркувань достатньо для того, щоб
дозволити йому зробити висновок, що національні органи влади не
відповіли на скаргу заявника на жорстоке поводження з ретельні
стю, яку вимагала стаття 3 Конвенції. При цьому Суд не вважає необхідним детально розглядати інші недоліки розслідування.
72. Відповідно, мало місце порушення статті 3 Конвенції у її
процесуальному аспекті по відношенню до розслідування подій
31 березня 2010 року.
b) Стверджуване катування заявника міліцією
73. Відповідні принципи прецедентного права узагальнені,
зокрема, у рішенні Суду у справі Bouyid v. Belgium ([GC], цит. вище,
§§81–83, 85 та 88–90, з подальшими посиланнями).
74. Між сторонами немає спору щодо того факту, що 31 березня 2010 року заявник був двічі доставлений до міліцейського відділення для надання свідчень міліції про те, що він продав наркотики, раніше того ж дня. Уряд не стверджував, що заявник мав
будь-які травми після прибуття до міліцейського відділення, і докази в Суді не свідчать про це. Однак, приблизно через шість годин після його офіційного затримання медичний огляд заявника
у лікарні задокументував численні травми (див. пункт 14 вище).
Після того, як заявник був удруге доставлений до міліції 31 березня 2010 року, він залишався під постійним контролем органів
влади. Відповідно, Суд вважає, що держава повинна була надати
задовільне та переконливе пояснення обставин, за яких заявник
отримав травми. Нездатність держави виконати цей тягар доведення може змусити Суд прийняти версію подій, надану заявником (див. Strogan v. Ukraine, № 30198/11, §73, 6 жовтня 2016 року).
75. Уряд заперечував твердження заявника про жорстоке поводження з боку міліції та стверджував, що він сам заподіяв собі
травми. Однак, ця версія подій ґрунтувалася лише на твердженнях самих міліціонерів, які не можна вважати неупередженими,
на відповідних твердженнях заявника, даних міліції наступного
дня після стверджуваного жорстокого поводження (див. пункти
15 та 16 вище) та на висновках судово-медичного експерта (див.
пункти 38 та 47 вище).
76. Що стосується тверджень заявника, на які посилався Уряд,
які є дуже розпливчастими та загальними, Суд зауважує, що про415
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тягом медичного обстеження з боку бригади швидкої допомоги
та у лікарні в ході розслідування скарг на жорстоке поводження —
тобто, до та після того, як ці твердження були зроблені — заявник стверджував, що отримав травми у результаті жорстокого поводження з боку міліції (див. пункти 14 та 34 вище), і його версія
подій залишалася послідовною протягом усього розслідування
(див. Mihhailov v. Estonia, № 64418/10, §123, 30 серпня 2016 року;
Belozorov v. Russia and Ukraine, № 43611/02, §107, 15 жовтня 2015 року; та Nalbandyan v. Armenia, № 9935/06, §107, 31 березня 2015 року).
За цих обставин Суд не готовий прийняти твердження заявника,
на які посилався Уряд, в якості доказів, які встановлюють самостійний характер отриманих заявником травм.
77. Результати судово-медичного дослідження, на які посилався Уряд, не є переконливими (див. пункт 68 вище). Крім того, Уряд не надав інформації стосовно того, коли та де (на яких
сходах) заявник отримав ці травми, оскільки це питання ніколи
не було предметом розслідування прокуратури (див. пункт 69
вище).
78. Тому Суд вважає непереконливим те, що декілька травм на
різних частинах тіла заявника (див. пункт 14 вище) могли бути отримані так, як це описав Уряд. Суд зазначає, що доступні докази,
характер травм заявника, а також відсутність правдоподібного та
детального пояснення з боку Уряду щодо причини травм, породжують сильний протилежний висновок про те, що заявник зазнав
жорстокого поводження з боку міліції (див. Yaroshovets and Others
v. Ukraine, №№ 74820/10, 71/11, 76/11, 83/11, та 332/11, §85, 3 грудня
2015 року).
79. Що стосується тяжкості жорстокого поводження, Суд зауважує, що отримані заявником травми, зокрема, перелом ребер
та пневмоторакс, свідчать про тяжкість жорстокого поводження,
яке зазнав заявник. Відповідно до наданого заявником опису, це
поводження здійснювалося за зачиненими дверима у міліцейському відділенні, де заявник не мав можливості чинити опір. Ніщо
не вказує, що застосування фізичної сили було необхідним через
поведінку заявника (див. Bouyid, цит. вище, §85). Крім того, незважаючи на тяжкість заподіяних заявникові травм, йому не надали
негайну медичну допомогу. За цих обставин його фізичний біль,
асоційований з наведеними вище травмами, повинен був заго416
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стряти відчуття безпомічності, гострого стресу та страху. Крім
того, жорстоке поводження з заявником було умисним та було
спрямовано на отримання його свідчень у зв’язку зі злочином,
у вчиненні якого він підозрювався (див., аналогічно, Belousov v.
Ukraine, № 4494/07 §67, 7 листопада 2013).
80. За цих обставин Суд вважає, що в цілому, приймаючи до
уваги його тяжкість та мету, відповідне жорстоке поводження
дорівнювало катуванню у розумінні статті 3 Конвенції.
81. Відповідно, мало місце порушення статті 3 у її матеріальному аспекті.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 5 §1 КОНВЕНЦІЇ
82. Заявник скаржився на те, що мало місце порушення статті 5 §1 Конвенції через те, що запис про його затримання в якості
підозрюваного був зроблений слідчим через десять годин після
фактичного затримання заявника. Відповідні частини статті 5 §1
передбачають:
«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;»

83. Уряд стверджував, що 31 березня 2010 року заявник був
взятий під варту міліцією в якості підозрюваного у злочині,
пов’язаному з наркотиками. Однак, після проведення початкових
перевірок заявник ухилився від правосуддя. Як тільки він знову
був взятий під варту, був складений протокол його затримання
відповідно до закону. Тому будь-яка затримка при оформленні затримання була спричинена поведінкою самого заявника.
84. Не заперечуючи існування законних підстав для затримання, заявник наполягав, що складений слідчим протокол його
затримання — яке було єдиним можливим засобом залишити його
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під вартою в його ситуації, відповідно до національного законодавства — був підготовлений більш ніж через десять годин після
фактичного позбавлення свободи.
A. Щодо прийнятності

85. Суд вважає, що ця частина заяви не є явно необґрунтованою у розумінні статті 35 §3 (a) Конвенції. Вона не є неприйнятною за будь-яких інших підстав. Тому вона повинна бути оголошена прийнятною.
B. Щодо суті

86. Сторони не опротестували, що заявник уперше був позбавлений волі о 14:30 31 березня 2010 року, а після цього о 16:30,
коли він був затриманий після втечі, у той час як звіт про його
арешт був складений лише біля 00:25 1 квітня 2010 року (див. пунк
ти 6, 8 та 12 вище).
87. Суд визнав порушення статті 5 §1 у ряді справ, де існували
затримки у складанні таких протоколів (див., серед багатьох інших, Grinenko v. Ukraine, № 33627/06, §§75–78, 15 листопада 2012 року, та Belousov v. Ukraine, цит. вище, §§85–88).
88. На відміну від цих справ, у даній справі Уряд визнав, що
протокол затримання був складений із затримкою, та стверджував, що затримка була винятковою і була результатом поведінки заявника, а саме, його втечі з-під варти міліції, після того, як
був проведений його особистий обшук та були зняті мазки (див.
пункт 83 вище).
89. Суд також постановив, що подальшого визнання затримки
у документуванні затримання було недостатньо для вирішення
проблеми відповідно до статті 5 §1 за відсутності своєчасних записів (див. Smolik v. Ukraine, № 11778/05, §46, 19 січня 2012 року).
90. На відміну від цього, в даній справі, факт затримання заявника міліцією в ході таємної операції був відображений у рапорті міліціонера, адресованому начальникові відділення міліції,
і перше прибуття заявника до відділення міліції було зареєстровано в журналі відділення міліції (див. пункт 6 вище). Процесуальні
заходи, які були здійснені у відділенні міліції за участі заявника,
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також були зареєстровані разом з його прибуттям до відділення
міліції о 19:30 (див. пункти 7 та 8 вище).
91. Повертаючись до аргументів Уряду, Суд готовий визнати,
що органи влади діяли у невідкладних обставинах, коли потреба
здійснити невідкладні заходи, спрямовані на забезпечення доказів (див. пункт 7 вище) та подальша втеча заявника виправдовувала певну затримку в оформленні затримання заявника відповідно до процедури, передбаченої законом. Однак він не вбачає
ніякої правової основи для затримки такого оформлення — за
даних обставин в обраній формі затримання на основі рішення
слідчого — після того, як заявник був позбавлений свободи удруге
31 березня 2010 року. Уряд не висунув ніякі аргументи та не надав ніякі докази у цьому зв’язку. Слід також зазначити, що з 19:30
31 березня 2010 року до 00:25 1 квітня 2010 року заявника опитувала міліція про його стверджувану участь у торгівлі наркотиками й він зазнав катування, спрямованого на те, щоб змусити його
зізнатися у цьому злочині (див. пункт 79 вище).
92. Відповідно, мало місце порушення статті 5 §1 Конвенції
у зв’язку з затримкою при складанні протоколу затримання.
III. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
93. Заявник також скаржився відповідно до статті 3 Конвенції
на те, що (a) 1 квітня 2010 року він був допитаний через декілька
годин після операції, коли перебував у поганому стані здоров’я;
і (b) що протягом перебування у лікарні з 1 до 13 квітня 2010 року
він був прикований кайданками до ліжка і його постійно охороняли три міліціонери. Відповідно до статті 5 §3 Конвенції заявник
скаржився на те, що національний суд не розглянув подані ним
особисто докази до прийняття рішень від 2 та 9 квітня 2010 року,
які ухвалювали його тривале тримання під вартою в міліції.
94. Беручи до уваги факти справи, доводи сторін та наведені
вище висновки відповідно до статті 3 та 5 §1 Конвенції, Суд вважає, що головні правові питання в цій заяві були визначені. Тому
Суд постановляє, що немає потреби приймати окреме рішення
щодо прийнятності та суті скарг, згаданих у попередньому пункті
(див., для аналогічного підходу, Varnava and Others v. Turkey [GC],
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№№ 16064/90 та 8 інших, §§210-11, ECHR 2009; Centre for Legal
Resources on behalf of Valentin Câmpeanu v. Romania [GC], № 47848/08,
§156, ECHR 2014, з подальшими посиланнями; та Mocanu and Others
v. the Republic of Moldova, № 8141/07, §37, 26 червня 2018).
IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
95. 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

96. Заявник вимагав сплатити йому 30,000 євро (EUR) в якості
відшкодування моральної шкоди, заподіяної його катуванням
у міліції.
97. Уряд оспорив цю вимогу.
98. Приймаючи рішення на справедливій основі, Суд присуджує сплатити заявникові 16,000 євро в якості відшкодування моральної шкоди.
B. судові витрати

99. Заявник також вимагав сплатити йому 8,308 євро за його юридичне представлення у національних провадженнях та
в Суді у 2010, 2011 та 2017 році. Він також вимагав сплатити йому 581,56 євро в якості відшкодування адміністративних витрат.
Ця сума відраховувалася. як еквівалент 7% загальних відрахувань, наведених вище.
100. Для обґрунтування цієї вимоги заявник надав контракт
про надання юридичних послуг з паном Токаревим від 30 вересня 2010 року, в якому погодинна ставка адвоката була встановлена в обсязі 60 євро за представлення на національному рівні
та 100 євро за представлення у Суді. Він також надав три розклади
та звіти про витрати, складені паном Токаревим по відношенню
до роботи, виконаної у 2011 та 2017 році.
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101. Уряд оспорив ці вимоги, як надмірні та необґрунтовані.
102. Відповідно до прецедентного права Суду, заявник має
право на відшкодування судових витрат лише в тій мірі, в якій
було доведено, що вони дійсно були понесені, були обов’язковими
та розумними за обсягом. Беручи до уваги документи у своєму
розпорядженні, Суд вважає розумним присудити заявникові суму в розмірі 3,500 євро за представлення на національному рівні
та у Суді. Ця сума повинна бути сплачена на банківський рахунок адвоката заявника, пана Токарева, як указав заявник (див.,
з необхідними змінами, Khlaifia and Others v. Italy [GC], № 16483/12,
§288 та зверніть увагу на пункт 12 (a) оперативної частини, ECHR
2016 (витяги)). Суд відхиляє решту вимог щодо відшкодування судових витрат.
C. Пеня

103. Суд вважає розумним, що пеня повинна бути встановлена
у розмірі граничної відсоткової ставки Європейського центрального банку, до якої слід додати три відсоткових пункти.
На цих підставах Суд одностайно

1. Оголошує прийнятними скарги стосовно стверджуваного катування під вартою в міліції 31 березня 2010 та відсутності
ефективного розслідування цього, а також стосовно законності
затримання заявника міліцією у вказані дні.
2. Постановляє, що мало місце порушення статті 3 Конвенції
у зв’язку з катуванням заявника агентами держави.
3. Постановляє, що мало місце порушення статті 3 Конвенції
у зв’язку з відсутністю ефективного розслідування тверджень заявника про жорстоке поводження.
4. Постановляє, що мало місце порушення статті 5 §1 Конвенції.
5. Постановляє, що немає потреби розглядати прийнятність та
суть решти скарг заявника відповідно до статей 3 та 5 Конвенції.
6. Постановляє, що:
a) Держава-відповідач повинне сплатити, протягом трьох
місяців, наступні суми, конвертовані у валюту державивідповідача за курсом, застосовним на дату виплати:
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i) EUR 16,000 (шістнадцять тисяч євро), плюс будь-який
податок, який може бути стягнутий, в якості відшкодування понесеної заявником моральної шкоди, для
виплати заявникові;
ii) EUR 3,500 (три тисячі п’ятсот євро), плюс будь-який податок, який може бути стягнутий з заявника, в якості
компенсації судових витрат, для виплати на банківський рахунок представника заявника, пана Г. Токарева;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на ці суми нараховуватиметься пеня у розмірі граничної процентної ставки Європейського
центрального банку, яка діятиме в період несплати, до
якої має бути додано три відсоткові пункти;
7. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 18 липня 2019 року відповідно до правила 77 §§2 і 3 Регламенту Суду.
М. Блашко
заступник секретаря

Й. Ґрозев
голова
Переклад Харківської правозахисної групи

422

Стрюков 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 «СТРЮКОВ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 78484/11)

Рішення
Страсбург
23 січня 2020 року
Це рішення набуває статусу остаточного відповідно до обставин, §2 статті 44 Конвенції. Воно може бути відредагованим.
У справі «Стрюков проти України»,

Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
пані С. О’Лірі, голова,
пані Г. Юдківська,
п. Л. Чантурія,
та п. М. Блашко, заступник секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 19 грудня 2019 року, виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:
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ПРОЦЕДУРА
1. Дану справу розпочато за заявою (№ 78484/11) проти України, яку подав до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод (надалі — «Конвенція»)
громадянин України, пан Андрій Васильович Стрюков (надалі —
«заявник»), 21 грудня 2011 року.
2. Заявника представляла пані О. Сапожнікова, адвокат, що
практикує у Києві. Уряд України (надалі — «Уряд») представляв
його Уповноважений, останнім часом — п. І. Ліщина, з Міністер
ства юстиції.
3. Заявник стверджував, відповідно до статей 3 та 13 Конвенції, що йому не надавалося належне лікування та медична
допомога під вартою, що умови його транспортування між місцем утримування та судом були поганими, і що він не мав ефективного національного засобу правового захисту стосовно цих
скарг.
4. 30 березня 2014 року заявник помер. 15 лютого 2018 року
його мати, пані Людмила Стрюкова, висловила своє бажання продовжувати провадження у Суді.
5. 14 листопада 2018 року Уряду було повідомлено про ці скарги, а решта заяви була оголошена неприйнятною відповідно до
правила 54 §3 Регламенту Суду.

ФАКТИ
I. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
6. Заявник народився у 1970 році.
A. Медичне обслуговування, яке надавалося заявникові

7. 4 січня 2011 року заявник був затриманий за підозрою
у злочинах, пов’язаних з наркотиками, і був поміщений до камери
у Генічеському ізоляторі тимчасового тримання. Як повідомлялося, заявник погано себе почував, але відмовився від медичної
допомоги.
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8. 13 січня 2011 року Генічеська лікарня видала довідку, в якій
стверджувалося, що заявник страждав від туберкульозу з 2009 року. його захворювання було в активній стадії, й тому було небезпечним для інших і потребувало лікування.
9. 14 січня 2011 року Генічеський районний суд видав наказ
про попереднє ув’язнення заявника.
10. За словами заявника, він залишався у Генічеському ізоляторі тимчасового тримання та не отримував ніякого лікування
туберкульозу до переведення до Запорізького слідчого ізолятору
(надалі — «СІЗО») 12 лютого 2011 року.
11. 11 березня 2011 року адміністрація СІЗО проінформувала
адвоката заявника про те, що заявникові надавалося необхідне
стаціонарне лікування туберкульозу у СІЗО з «позитивним прогресом [до одужання]». Характер лікування не був указаний.
12. 4 серпня 2011 року адміністрація СІЗО проінформувала
адвоката заявника про те, що заявникові надавалося стаціонарне
лікування туберкульозу в СІЗО. Адміністрація вточнила, що «заявник отримував протитуберкульозні ліки першої групи». Характер лікування не був описаний більш конкретно.
13. 28 вересня 2011 року заявник знепритомнів у результаті
тяжкого погіршення здоров’я. Він відчув сильний біль у грудях.
Йому надала невідкладне лікування бригада швидкої допомоги
й він залишився у СІЗО.
14. У ході попереднього ув’язнення стан здоров’я заявника
погіршився ще значніше. Він був переведений до різних медичних установ для обстеження, зокрема 15, 18, 20 та 21 жовтня та
1 грудня 2011 року. У ході одного з таких обстежень 18 жовтня
2011 року заявникові діагностували пухлину підшлункової залози. Йому було рекомендовано пройти спеціальне стаціонарне
лікування туберкульозу. Заявник після цього нібито не отримав
лікування свого захворювання.
15. У листах, датованих 15 та 26 грудня 2011 року, начальник
СІЗО проінформував Генічеський районний суд (надалі «суд першої інстанції») про стан здоров’я заявника та зазначив, що заявника не можна було лікувати у СІЗО, оскільки ізолятор не був для
цього належним чином обладнаний.
16. 1 лютого 2012 року суд першої інстанції направив
кримінальну справу проти заявника на подальше досудове
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розслідування та звільнив заявника, зокрема, через стан його
здоров’я.
17. На волі стан здоров’я заявника продовжив погіршуватися. Він проходив стаціонарне та амбулаторне лікування, зокрема
7 лютого та з 2 до 9 березня 2012 року. У медичній довідці, яка не
була датована (але нібито була видана 7 травня 2012 року) заявникові діагностували ВІЛ, стадія IV. Відповідно до медичної довідки
від 14 травня 2012 року, було виявлено погіршення стану легенів
заявника.
18. Відповідно до медичної довідки, виданої 21 вересня
2012 року, лікування заявника ускладнилося, оскільки хвороба
виробила стійкість до протитуберкульозних ліків.
19. 20 вересня 2013 року суд першої інстанції визнав заявника винним у злочинах, пов’язаних з наркотиками, та засудив його
до позбавлення волі строком на шість років. Суд першої інстанції
звільнив заявника від відбування покарання через поганий стан
його здоров’я.
20. 30 березня 2014 року заявник помер від туберкульозу.
B. Транспортування заявника
між СІЗО та судовими слуханнями,
а також між ізоляторами

21. Заявник стверджував, що протягом попереднього ув’яз
нення його десять разів перевозили між Запорізьким СІЗО та
приміщеннями Генічеського районного суду, та двічі між Запорізьким та Вільнянським СІЗО. Він стверджував, що процедура перевезення зазвичай розпочиналася о 23:00 напередодні
перевезення. Спочатку заявника та інших ув’язнених перевозили
у міліцейських фургонах на залізничну станцію; після цього біля півночі його розташовували у вагоні, і він їхав у потязі біля
трьох-чотирьох годин; після цього він продовжував шлях у міліцейському фургоні. За словами заявника, процес перевезення
тривав усю ніч. Протягом перевезення не надавалася їжа та вода,
і поруч не було лікаря. Він погано себе почував протягом судових
слухань, через це йому викликалася швидка допомога, а слухання відкладалися.
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22. Заявник надав копію листа суду першої інстанції, адресованого голові Генічеської міліції, який, нібито, відповідав за перевезення заявника (заявник отримав копію 26 січня 2012 року), в якій
суд першої інстанції просив забезпечити для заявника належне
перевезення на судове слухання, заплановане на 31 січня 2012 року, з огляду на стан його здоров’я. У листі суду першої інстанції
згадувалося, що витрати на перевезення візьмуть на себе родичі
заявника. Заявник також надав копію листа від міліції, датованого
26 січня 2012 року, з повідомленням його матері про те, що через
відсутність конкретних транспортних домовленостей заявник буде перевезений 29 січня 2012 року залізницею, як завжди.
23. Відповідно до інформації, наданої Урядом, заявник був
перевезений з СІЗО до суду та назад у наступні дні:
i) 3 квітня 2011 року, повернувся 19 квітня 2011 року;
ii) 27 квітня 2011 року, повернувся 12 травня 2011 року;
iii) 18 травня 2011 року, повернувся 19 травня 2011 року;
iv) 22 червня 2011 року, повернувся 29 червня 2011 року;
v) 22 вересня 2011 року, повернувся 29 вересня 2011 року;
vi) 14 жовтня 2011 року, повернувся 21 жовтня 2011 року;
vii) 29 січня 2012 року.
24. Уряд також стверджував, що перевезення заявника здійснювалося на нічних потягах в умовах, які відповідали вимогам
національного законодавства, у тому числі в тому, що стосується
надання їжі протягом поїздки.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ
ТА МІЖНАРОДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
25. Відповідні національні та міжнародні матеріали стосовно лікування туберкульозу можна знайти у справі Logvinenko v.
Ukraine (№ 13448/07, §§38, 41 та 49–50, 14 жовтня 2010 року).
26. Відповідні витяги з Керівних принципів Всемирної організації охорони здоров’я (ВООЗ) щодо лікування туберкульозу
(1997) можна знайти у справі Vasyukov v. Russia (№ 2974/05, §50,
5 квітня 2011 року).
27. Міжнародні та національні матеріали стосовно умов утримання та перевезення ув’язнених можна знайти у справі Koktysh v.
Ukraine (№ 43707/07, §§39–42, 10 грудня 2009).
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ПРАВО
I. LOCUS STANDI МАТЕРІ ЗАЯВНИКА
28. Суд з самого початку зазначає, що заявник помер, поки справа очікувала розгляду в Суді. Його мати, пані Людмила
Стрюкова, повідомила Суду про те, що бажала продовжувати
участь у заяві. У низці справ стосовно статті 3 Конвенції, в яких
заявник помирав у ході проваджень, Суд приймав до уваги твердження спадкоємців або близьких родичів заявників, які висловлювали бажання продовжувати участь у провадженнях (див.,
наприклад, Dimitar Krastev v. Bulgaria, № 26524/04, §42, 12 лютого
2013, з подальшими посиланнями). Суд не вбачає підстав для досягнення іншого висновку в даній справі, й тому визнає, що пані
Людмила Стрюкова може продовжувати участь у заяві, яку подав
заявник.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
29. Заявник скаржився відповідно до статті 3 Конвенції на те,
що йому не надавалося належне лікування та медична допомога
під вартою, і що умови його перевезення між СІЗО та судовими
слуханнями та між слідчими ізоляторами були поганими. Він
також скаржився відповідно до статті 13 Конвенції на те, що не
мав ефективного національного засобу правового захисту стосовно своєї скарги за статтею 3 Конвенції. Статті 3 та 13 Конвенції
передбачають:
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.»
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A. Щодо прийнятності

30. Суд зазначає, що ці скарги не є явно необґрунтованими
у розумінні статті 35 §3 (a) Конвенції. Він також зазначає, що вони
не є неприйнятними за будь-яких інших підстав. Тому вони повинні бути оголошені прийнятними.
B. Щодо суті

1. Стверджуване порушення статті 3 Конвенції

a) Лікування, яке надавалося заявникові під вартою
31. Заявник стверджував, що лікування, яке йому надавалося,
не відповідало вимогам статті 3 Конвенції.
32. Уряд стверджував, що не володів медичною картою заявника, яка була передана разом із заявником 29 січня 2012 року (див. пункт 23 вище) та не була повернута до СІЗО після його звільнення. Уряд також зробив зауваження щодо суті скарги
та стверджував, що заявникові надавалося належне та адекватне
лікування.
33. Застосовні загальні принципи стосовно лікування під
вартою були узагальнені у справах Hummatov v. Azerbaijan
(№№ 9852/03 та 13413/04, §§112–122, 29 листопада 2007); Ukhan v.
Ukraine (№ 30628/02, §§77–83, 18 грудня 2008); Petukhov v. Ukraine
(№ 43374/02, §§91–98, 21 жовтня 2010); та Sergey Antonov v. Ukraine
(№ 40512/13, §§70–75, 22 жовтня 2015).
34. Повертаючись до обставин даної справи, Суд зазначає, що
захворювання, від якого страждав заявник (див. пункт 8 вище),
було достатньо тяжким для того, щоб вплинути на його повсякденне життя і щоб його лікування стало необхідним у світлі статті 3 Конвенції.
35. Уряд не заперечував, що протягом перебування у Генічеському центрі тимчасового тримання заявник не проходив ніякого
лікування туберкульозу, незважаючи на те, що його захворювання було в активній стадії та на рекомендації лікарів щодо його лікування (див. пункт 10 вище).
36. Перебуваючи у СІЗО, заявник почав проходити певне лікування. Однак, як видається, це лікування не було ефективним, оскільки стан його здоров’я погіршився (див. пункти 13 та 14 вище).
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Крім того, Суд приймає до уваги інший приклад неефективності
органів влади у забезпеченні лікування заявника, а саме, інформацію, надану начальником СІЗО до суду першої інстанції, про
те, що СІЗО не був належним чином обладнаний для лікування
заявника (див. пункт 15 вище).
37. На додаток до цих міркувань Суд не може не прийняти до
уваги тривалі періоди перевезення заявника між СІЗО та судом
першої інстанції з квітня 2011 року до січня 2012 року (див. пункт
23 вище). Видається, що при здійсненні семи поїздок в обидва кінці кожна з яких тривала від одного до двох тижнів, заявник не міг
проходити необхідне лікування туберкульозу.
38. Поточних міркувань достатньо для того, щоб дозволити
Суду дійти висновку про те, що медичне піклування, яке надавалося заявникові, не було належним. У результаті неналежної
якості медичного піклування заявник відчував стрес або труднощі, які перевищували неминучий рівень страждань, притаманний триманню під вартою, і його гідність була підірвана.
39. Відповідно, мало місце порушення статті 3 Конвенції.
b) Умови перевезення заявника
40. Заявник повторив своє початкове твердження про те, що
умови його перевезення були неналежними, беручи до уваги стан
його здоров’я.
41. Уряд стверджував, що не міг надати ніякої інформації
у підтримку своїх тверджень про умови перевезення заявника,
оскільки строк зберігання відповідних документів закінчився
й записи були знищені. Однак, Уряд надав інформацію про дати перевезення заявника до судових слухань та інформацію про
умови його перевезення (див. пункти 23 та 24 вище).
42. Суд зауважує, що сторони не заперечують те, що заявника
перевозили між СІЗО та судом у дні, наведені у пункті 23 вище.
Він також зазначає, на основі матеріалів справи та доводів сторін,
що оскаржувані умови видаються аналогічними умовам, які вже
розкритикував Комітет для запобігання катуванням та нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню, протягом своїх візитів до України. Аналогічні фактичні доводи також призвели до визнання порушення статті 3 у рішеннях Суду у справах Yakovenko v. Ukraine (№ 15825/06, §§105–13, 25 жовтня
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2007) та Andrey Yakovenko v. Ukraine (№ 63727/11, §§100–03, 13 березня 2014).
43. У світлі поточних міркувань та, зокрема, беручи до уваги
стан здоров’я заявника у відповідний період, Суд не вбачає ніякої
підстави застосовувати у даній справі інший підхід, та вважає, що
умови перевезення заявника порушували статтю 3 Конвенції.
2. Стверджуване порушення статті 13 Конвенції

44. Уряд опротестував доводи заявника та стверджував, що
не було порушення статті 13 Конвенції.
45. Суд повторює, що вже визнавав порушення статті 13
у справах проти України на підставі того, що не було ефективних
національних засобів правового захисту по відношенню до скарг
стосовно умов ув’язнення та відсутності лікування (див., серед
інших, Melnik v. Ukraine, № 72286/01, §§113–16, 29 березня 2006;
Dvoynykh v. Ukraine, № 72277/01, §72, 12 жовтня 2006; Ukhan, цит.
вище, §§91–92; Iglin v. Ukraine, № 39908/05, §77, 12 січня 2012; та
Barilo v. Ukraine, № 9607/06, §§104–05, 16 травня 2013). Він не вбачає
підстави для досягнення іншого рішення у даній справі.
46. Тому Суд робить висновок про те, що мало місце порушення статті 13 Конвенції у зв’язку з відсутністю в національному законодавстві ефективного та доступного засобу правового захисту
стосовно скарг заявника відповідно до статті 3 Конвенції.
III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
47. 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

48. Мати заявника вимагала сплатити їй 20,000 євро в якості
відшкодування моральної шкоди.
49. Уряд не прокоментував цю вимогу.
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50. Приймаючи рішення на справедливій основі, Суд присуджує матері заявника 10,000 євро в якості відшкодування моральної шкоди плюс будь-який податок, який може бути стягнутий.
B. судовІ витрати

51. Мати заявника також вимагала сплатити їй 1,680 євро
в якості відшкодування судових витрат, понесених у Суді. Вона
попросила сплатити цю суму безпосередньо на банківський рахунок представника.
52. Уряд не прокоментував цю вимогу.
53. Беручи до уваги документи у своєму розпорядженні та
свою прецедентну практику, Суд присуджує 1,000 євро у цьому
відношенні. Ця сума повинна бути сплачена безпосередньо на
банківський рахунок представника, пані О. Сапожнікової, як того вимагала мати заявника (див., наприклад, Khlaifia and Others v.
Italy [GC], № 16483/12, §288, 15 грудня 2016).
C. Пеня

54. Суд вважає розумним, що пеня повинна бути встановлена
у розмірі граничної відсоткової ставки Європейського центрального банку, до якої слід додати три відсоткових пункти.
На цих підставах Суд одностайно

1. Проголошує, що мати заявника, пані Людмила Стрюкова,
має право продовжувати дані провадження замість заявника.
2. Проголошує прийнятними скарги заявника відповідно до
статей 3 та 13 Конвенції стосовно відсутності належної медичної
допомоги під вартою, умов перевезення заявника між Запорізьким СІЗО та судом, та відсутності ефективного національного засобу правового захисту стосовно цих скарг.
3. Постановляє, що мало місце порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з відсутністю належного медичного піклування під
вартою.
4. Постановляє, що мало місце порушення статті 3 Конвенції
у зв’язку з умовами перевезення заявника між Запорізьким СІЗО
та судом.
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5. Постановляє, що мало місце порушення статті 13 Конвенції.
6. Постановляє, що
a) держава-відповідач повинна сплатити, протягом трьох
місяців, наступні суми, конвертовані у валюту державивідповідача за курсом, застосовним на дату виплати:
i) EUR 10,000 (десять тисяч євро), плюс будь-який податок, який може бути стягнутий, в якості відшкодування моральної шкоди, ця сума повинна бути сплачена
матері заявника, пані Людмилі Стрюковій;
ii) EUR 1,000 (одну тисячу євро), плюс будь-який податок,
який може бути стягнутий з матері заявника, в якості
компенсації судових витрат, ця сума повинна бути
сплачена на банківський рахунок представника заявника, пані О. Сапожнікової;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на ці суми нараховуватиметься пеня у розмірі граничної процентної ставки Європейського
центрального банку, яка діятиме в період несплати, до
якої має бути додано три відсоткові пункти;
7. Відхиляє решту вимог щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 23 січня 2020 року відповідно до правила 77 §§2 і 3 Регламенту Суду.
М. Блашко
заступник секретаря

С. О’Лірі
голова
Переклад Харківської правозахисної групи
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