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Варшава, 01.04.2016
НА ЗНАК ПРОТЕСТУ ПРОТИ НЕЛЮДСЬКОГО ПОВОДЖЕННЯ ОЛЕКСАНДР ОРЛОВ ОГОЛОСИВ
ГОЛОДУВАННЯ
Громадянин Республіки Польща Олександр Орлов, що перебуває у одеському СІЗО без
винесення вироку вже понад 4 роки, оголосив голодування у відповідь на нестерпні умови
утримання в СІЗО і тортури.
За весь час кримінального переслідування у справі Орлова було призначено 146 судових засідань.
З них тільки 52 відбулося по суті, інші були скасовані з тих чи інших причин. Як повідомляє
обвинувачений, процес кожного доставлення до суду з СІЗО супроводжувався порушенням його
громадянських прав і призводив до погіршення його здоров’я. Доставленню до суду передує
ранній підйом, потім тривале, багатогодинне перебування у прокуреному, сирому, холодному і
погано вентильованому приміщенні (боксі). Оскільки Олександр Орлов страждає на захворювання
дихальних шляхів (хронічний бронхіт; алергічна астма), то тривале перебування у таких умовах
негативно позначається на стані його здоров’я. Так само відбувається доставлення ув’язненого
після судового засідання до слідчого ізолятору.
Таке поводження з підозрюваним є порушенням ст. 3 Європейської конвенції про захист прав
людини і основних свобод від 1950 року: «Нікого не може бути піддано катуванню або
нелюдському чи такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню» 1.
10.03.2016 під час чергового тривалого (близько 6 годин) утримання в карцерному приміщенні
стан здоров’я Олександра Орлова різко погіршився, через що він був змушений звернутися за
медичною допомогою. У відповідь на черговий випадок нелюдського ставлення Олександр Орлов
оголосив часткове голодування (п’є тільки воду). Про це він повідомив керівництву пенітенціарної
установи, ГПУ і суддям, які ведуть процес у його кримінальній справі. «Вважаю, що встановлений
адміністрацією Одеського СІЗО № 21, правоохоронними та судовими органами порядок мого
доставлення до суду на судові засідання однозначно призведе до серйозного погіршення мого
стану здоров’я, а можливо і смерті, і є нелюдським щодо мене», – заявив Олександр Орлов у
своєму зверненні до суду.
Тривале голодування може завдати непоправної шкоди здоров’ю Орлова, який перебуває у
похилому віці (61 рік), а також страждає на захворювання нирок.
29.03.2016 Олександр Орлов звернувся до суду з клопотанням не доставляти його особисто до
суду через тяжкий стан здоров’я, а процесуальні дії провести за допомогою відеоконференції, що
передбачено ст. 85-3 КПК України. Суд не задовольнив дане клопотання, і Орлов був доставлений
до суду примусово. При цьому саме судове засідання не відбулося у зв’язку з неявкою адвоката
потерпілої сторони.
Фундація «Відкритий Діалог» висловлює протест проти обурливих фактів жорстокого і
нелюдського поводження з Олександром Орловим у СІЗО № 21. Це прямо суперечить
українському законодавству, а також базовим принципам міжнародного права щодо захисту прав
людини. Ми закликаємо керівництво Державної пенітенціарної служби України та
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Уповноваженого Верховної Ради з прав людини звернути увагу на цей випадок і вжити термінових
заходів щодо усунення фактів порушення прав Олександра Орлова.
Усі охочі можуть підтримати наші вимоги, звернувшись за наступними адресами:



Голова Державної пенітенціарної служби України Палагнюк Володимир Миколайович – 04050, м. Київ, вул.
Мельникова, 81, e-mail: head@kvs.gov.ua;
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська – 01008, м. Київ, вул. Інститутська,
21/8, e-mail: hotline@ombudsman.gov.ua

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, звертайтеся:
Андрій Осаволюк – andriy.osavoliyk@odfoundation.eu
Людмила Козловська – lyudmylakozlovska@odfoundation.eu
Фундація «Відкритий Діалог»
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