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Виконання рішень Європейського суду з прав людини
Сукачов, група справ Невмержицький, група справ Яковенко та група справ Мельнік
проти України
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Комітет міністрів відповідно до положень пункту 2 статті 46 Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод, яким встановлено, щ о Комітет здійснює нагляд за виконанням рішень
Європейського суду з прав людини (далі – «Конвенція» та «Суд»);
Нагадуючи, що структурні проблеми, виявлені у цих справах, зокрема, переповненість та
неналежні матеріальні умови тримання під вартою, а також відсутність ефективних засобів
правового захисту у зв’язку з цим, перебувають на розгляді Комітету з 2005 року, і що Суд з того
часу прийняв 110 рішень, що стосуються різних аспектів цих проблем;
Нагадуючи також, що Комітет у своїй проміжній резолюції 2018 року закликав державні органи
діяти відповідно до своїх зобов’язань для вирішення проблем, пов’язаних з умовами тримання
під вартою, і, отже, встановити, в пріоритетному порядку, ефективні внутрішні засоби правового
захисту щодо стверджуваного жорстокого поводження у зв'язку з переповненістю, неналежними
матеріальними умовами та недостатньою медичною допомогою в місцях тримання під вартою;
Враховуючи пілотне рішення Суду справі Сукачов проти України, щ о набуло статусу
остаточного 30 травня 2020, яке вказує, щ о держава-відповідач повинна вжити заходів,
спрямованих на зменшення переповненості та покращення матеріальних умов тримання під
вартою, а також запровадити превентивні та компенсаторні засоби правового захисту до 30
листопада 2021 року;
Зауважуючи, що певні кроки були вжиті органами влади в Україні для покращення умов
тримання під вартою і було ініційовано процес обговорення щодо встановлення внутрішніх
засобів правового захисту щодо неналежних умов тримання під вартою, однак їх недостатньо
для встановлення конкретного прогресу в цих питаннях;
НАГАДУЮЧИ, що структурні проблеми, що пов’язані з переповненістю, нелюдськими
та/або такими, що принижують гідність, умовами тримання під вартою та
транспортуванням і харчуванням, а також відсутність системи внутрішніх засобів
правового захисту, яка б відповідала Конвенції у зв’язку з цим, знаходяться на розгляді
Комітету з 2005 року, без відчутного прогресу до цього часу;

ЗАУВАЖУЮЧИ, що ці недоліки мають серйозні гуманітарні наслідки для тих, хто все ще
перебувають під вартою та створюють додатковий невиправданий тягар для
Конвенційної системи, що призводить до повторних заяв, які подаються до Суду щодо
повторюваних проблем переповненості та матеріальних умов тримання під вартою,
вказуючи на широкомасштабну структурну проблему, що є результатом збоїв у
функціонуванні кримінально-виконавчої системи України та недостатніх гарантій для
захисту від поводження, безапеляційно забороненого статтею 3;
ПОВТОРЮЮЧИ, що обов’язок виконувати остаточні рішення Суду згідно із статею 46
Конвенції та принцип субсидіарності, які випливають з цього положення, передбачають
обов’язок держави, в контексті цих справ, віднайти відповідні засоби задля вирішення
проблеми неналежних умов тримання під вартою та відсутності ефективних внутрішніх
засобів правового захисту у зв’язку з цим;
ЗВАЖАЮЧИ на подальші вказівки Суду за статею 46 у пілотному рішенні у справі
Сукачов, що українські органи влади повинні вжити заходів, спрямованих на зменшення
переповненості та покращення матеріальних умов тримання під вартою та запровадити
запобіжні та компенсаторні засоби захисту до 30 листопада 2021 року;
ВИСЛОВИВ ГЛИБОКИЙ ЖАЛЬ з приводу відсутності конкретного прогресу щодо
імплементації пілотного рішення в межах граничного строку, встановленого для цього
Судом;
НАГАДУЮЧИ абсолютний характер заборони катувань або нелюдського чи такого, що
принижує гідність, поводження чи покарання, передбачених закріпленої у статтею 3
Конвенції та практиці Суду,
НАПОЛЕГЛИВО ЗАКЛИКАВ органи влади, на найвищому політичному рівні, подолати
наявну відсутність дій і дотриматися взятого на себе зобов’язання вирішити проблеми
переповненості, неналежних матеріальних умов тримання під вартою та відсутності
ефективних внутрішніх засобів правового захисту у зв’язку з цим, та приняти
першочергово та невідкладно, заходи загального характеру, що вимагаються для
повного виконання пілотного рішення;
ЗАОХОТИВ органи влади використовувати всі можливості технічної допомоги, доступної
від Спільного Проекту Європейського Союзу та Ради Європи у цій галузі;
ЗАКЛИКАВ органи влади своєчасно інформувати Комітет міністрів про розвиток подій та
досягнутий прогрес;
ВИРІШИВ повенутися до розгляду цієї групи справ щонайпізніше під час 1443-ого
засідання (вересень 2022) (DH).

