Інформація щодо виконання плану дій з реалізації Національної стратегії у
сфері прав людини на 2021-2023 роки.
Державним бюро розслідувань приділяється особлива увага утвердженню
та забезпеченню прав і свобод людини і громадянина.
З цією метою, Державним бюро розслідувань підписано Меморандум про
співпрацю з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини. Основними
завданнями Меморандум є налагодження співпраці, спрямованої на запобігання
вчиненню та припиненню порушень прав і свобод людини і громадянина у діяльності
правоохоронних органів, запобігання катуванню або нелюдському чи такому,
що принижує гідність, поводженню або покаранню.
У межах проєктів міжнародної технічної допомоги «Підтримка інституцій для
боротьби з неналежним поводженням в Україні» та «Підтримка дотримання
Державним бюро розслідувань зобов’язань у сфері прав людини» проведено ряд
тренінгів під час яких, понад 90 працівників Державного бюро розслідувань
підвищили свої знання у сфері захисту прав людини.
Заради поглиблення цих знань Експертами Ради Європи спільно з працівниками
Бюро розроблено модельний курс стандартизованих програм професійної підготовки
працівників Державного бюро розслідувань «Захист прав людини в Україні: роль
Державного бюро розслідувань». Він присвячений захисту прав людини, відповідній
ролі ДБР у цій сфері та ефективному розслідуванню. Курс ґрунтується на Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод, практиці Європейського суду
з прав людини, рішеннях національних судів і матеріалах слідчої практики.
Водночас здійснено візит делегації Держаного бюро розслідувань на чолі
із заступником Директора ДБР Соколовим О.В. до м. Страсбург (Французька
Республіка), під час якого проведено ряд зустрічей з представниками інституцій Ради
Європи та обговорено актуальні питання протидії катуванню та неналежному
поводженню.
З метою виконання плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав
людини на 2021-2023 роки Державним бюро розслідувань розроблено та надіслано
на узгодження до Офісу Генерального прокурора та Міністерства юстиції України
проєкти спільних наказів «Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії
прокурорів, слідчих Державного бюро розслідувань і Уповноваженого у справах
Європейського суду з прав людини під час досудового розслідування кримінальних
правопорушень, що пов’язані із смертю особи» та «Про затвердження Інструкцію про
порядок взаємодії прокурорів, слідчих Державного бюро розслідувань
і Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини під час досудового
розслідування кримінальних правопорушень, що пов’язані із катуванням та іншими
жорстокими, нелюдськими або такими, що принижують гідність, видами поводження
і покарання».
Прийняття цих Інструкцій сприятиме ефективній міжвідомчій співпраці
у сфері прав людини, зокрема забезпеченню ефективного розслідування кримінальних
правопорушень проти життя та здоров’я, а також кримінальних правопорушень,
пов’язаних із катуванням.

