
 
 

 

Рішення ЄСПЛ у справі  

“Талпіс проти Італії” 

 

(TALPIS v. ITALY, application no. 41237/14) 
 

Посилання на рішення ЄСПЛ: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-171994 

Дата винесення: 2 березня 2017 року. 

Порушення ст. ЄКПЛ:  

● Порушення Статті 2 Конвенції (право на життя) в частині невжиття 

державою заходів для захисту особи від незаконного насильства 

● Порушення Статті 3 (заборона катування) щодо порушення 

позитивних зобов’язань Держави забезпечити ефективне 

розслідування у випадках домашнього насильства 

● Порушення статті 14 (заборона дискримінації) в частині 

дискримінації особи за ознакою статті, що перебувала у 

загрозливому для життя середовищі. 

 

Суть скарги: 

 

● Посилаючись на статті 2, 3 та 8 Конвенції, заявниця скаржилася, що 

влада Італії не надала належного правового захисту, попри численні 

випадки насильства, які призвели до смерті її сина. 

 

Обставини справи: 

 

Заявниця та її чоловік, громадяни Молдови, мали двох дітей доньку та сина. У 2011 році 

заявниця поїхала з чоловіком до Італії, щоб забезпечити своїм дітям можливість більш 

перспективного майбутнього. 

Чоловік заявниці страждав на алкогольну залежність, протягом тривалого часу вдавався до 

фізичного насильства над нею. 2 червня 2012 заявниця попросила про втручання поліції через 

напад її чоловіка на неї та її доньку. Поліція зафіксувала, що її чоловік був у нетверезому стані, 

а заявницю було побито і завдано укусу в обличчя та ліву ногу, ряд синців. У протоколі поліції 

також зазначається, що дочка отримала поранення після вчинення нею дій, щоб захистити 

свою матір, зокрема отримала травму шиї і травми обох рук.  

Поліція надала заявниці інформацію про її права, але (зі слів заявниці) не проінформувала 

про можливість подати скаргу або звернутися до притулку для жінок, що постраждали від 

домашнього насильства. Вона також стверджувала, що звернулася до  невідкладної допомоги, 

щоб зафіксувати її травми, але, почекавши три години, вирішила повернутися додому.  

Після цього нападу заявниця почала жити у підвалі своєї квартири, і 19 серпня 2012 року, 

її чоловік подзвонив їй з погрозами. Побоюючись його нападу, вона вирішила залишити 

будинок. Повернувшись додому, заявниця виявила, що двері підвалу були виламані. Заявниця 



 
зателефонувала подрузі, щоб запитати, чи може вона переночувати у неї, але ніхто не відповів 

на її дзвінок. 

Після чого вона вирішила повернутися додому, де її чоловік напав на неї з ножем і змусив 

піти за ним з метою подальшого примушування до вступу у сексуальні стосунки з його 

друзями. Опинившись на вулиці, вона попросила допомоги у патрульного поліції. Поліція 

лише перевірила документи і, незважаючи на твердження заявниці про те, що її чоловік 

погрожував і бив її, поліція не вжила жодних дій, - лише запропонували заявниці повернутися 

додому. Чоловік заявниці в цей час був притягнутий до відповідальності  за несанкціоноване 

володіння смертельною зброєю. Незабаром після того, як вона повернулася додому, заявниця 

викликала швидку допомогу і була доставлена до лікарні. Лікарі зафіксували наявність 

черепно-мозкової травми, травми голови, численних саден на тілі та синяка на грудях.  

У лікарні заявниця спілкувалася із соціальним працівником і сказала, що відмовляється 

повертатися додому до свого чоловіка, і їй надали притулок у асоціації захисту жінок 

потерпілих від домашнього насильства. 

З 20 серпня і далі чоловік почав переслідувати заявницю, телефонуючи їй та надсилаючи 

образливі повідомлення. 

5 вересня 2012 року заявниця подала скаргу проти свого чоловіка за тілесні ушкодження, 

жорстоке поводження та погрози насильства, закликаючи владу вжити негайних заходів для 

захисту її та її дітей та запобігання від наближення до них. Чоловік заявниці був підданий 

судовому розслідуванню за звинуваченням у жорстокому поводженні з членами сім'ї, 

заподіянні тяжких тілесних ушкоджень та погрозах. Поліція направила кримінальну заяву до 

прокуратури 9 жовтня 2012 року. 15 жовтня 2012 року сторона обвинувачення, враховуючи 

клопотання заявника про вжиття заходів захисту, наказала вжити невідкладних слідчих 

заходів, зокрема попросити поліцію знайти потенційних свідків, включаючи доньку заявника. 

 Заявниця отримала притулок на 3 місяці, але після непорозуміння між Головою соціальних 

служб та урядом, 4 грудня 2012 року їй довелось залишити притулок щоб знайти роботу. 

Заявниця посилається на труднощі, які у неї виникли у зв’язку з відсутністю місця 

проживання: спочатку спала на вулиці, і лише згодом знайшла роботу помічницею медсестри 

для літніх людей, що допомогло їй взяти в оренду квартиру. Весь цей час чоловік заявниці 

чинив  психологічний тиск на неї, щоб вона відкликала свою скаргу. 

    4 квітня 2013 р., Через сім місяців після того, як вона подала скаргу, заявника вперше 

допитала поліція. Вона змінила свої заяви, пом'якшивши серйозність своїх первісних 

звинувачень. Вона заявила, що, якщо не брати до уваги алкоголізм чоловіка, ситуація вдома 

була спокійною. На завершення вона сказала, що її чоловік був хорошим батьком і хорошим 

чоловіком, епізодів насильства більше не було. Згодом заявниця стверджувала, що вона 

змінила свої вихідні заяви через психологічний тиск, який на неї чинив її чоловік.  

В результаті цього ухвалою від 1 серпня 2013 року слідчий суддя припинив частину скарги 

щодо заяв про жорстоке поводження з членами сім'ї та погрози. Він вважав, що хід подій є 

неясним і що, що стосується передбачуваного жорстокого поводження, правопорушення не 

було виявлено, оскільки, оскільки заявниця скаржився лише на інцидент у серпні 2012 р., 

Критерій повторення епізодів насильства не було встановлено. 

Після цього, у ніч на 25 листопада 2013 року заявниця звернулась до поліції у зв'язку з 

суперечкою з її чоловіком. Поліція у своєму протоколі зазначила, що після прибуття вони 

побачили, що двері спальні були зламані, на підлозі знаходились пляшками алкоголю. 

Заявниця заявила, що її чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння і що вона вирішила 

викликати допомогу, оскільки вважає, що йому потрібен лікар. Вона сказала їм, що раніше 

подавала скаргу на свого чоловіка, але згодом змінила свої звинувачення. Син заявника заявив, 



 
що його батько не проявляв до нього жорстокості. Ні заявниця, ні її син не мали жодних слідів 

насильства. 

  Чоловік заявниці був госпіталізований у стані тяжкого алкогольного сп’яніння Проте 

вночі він вийшов з лікарні і пішов у розважальний зал. О 5 годині ранку чоловік увійшов у 

сімейну квартиру, озброєний кухонним ножем діаметром 12 см, з наміром напасти на 

заявницю. Їх син намагався зупинити його і отримав три удари ножем, та помер від нанесених 

ран. Заявниця намагалася втекти, але чоловік наздогнав її на вулиці, де він завдав їй кілька 

ударів ножем у груди. 

 

Позиція суду: 

 

  1.В частині застосування Статті 2 Конвенції щодо невжиття державою заходів для 

захисту особи від незаконного насильства 

 

    Суд зауважує, що немає жодних сумнівів у тому, що стаття 2 Конвенції застосовується до 

ситуації, що виникла внаслідок смерті сина заявниці. Крім того, стаття 2 стосується і самої 

заявниці, що стала потерпілою від поведінки кривдника, яка загрожує життю заявниці. 

    Таким чином, не дивлячись на те, що у цій справі сила, застосована проти заявниці, 

не була смертельною, це, однак, не виключає розгляду скарг за статтею 2, текст якої, 

демонструє, що вона охоплює не тільки умисне вбивство, а й ситуації, коли має місце 

застосування сили, що може призвести до позбавлення життя. 

      Перше речення пункту 1 статті 2 зобов'язує державу не тільки захищати від умисного та 

незаконного позбавлення життя, але й вживати заходи для захисту будь-якої особи від 

незаконного насильства. 

 

 

2.В частині застосування Статті 3 Конвенції  

 

   Суд вважає, що заявницю можна розглядати як належну до категорії «вразливих осіб», які 

мають право на державний захист. У зв'язку з цим Суд бере до уваги акти насильства, які 

зазначала заявниця у минулому. Крім того, насильницькі дії, вчинені проти заявниці, що 

виражаються у фізичних травмах та психологічному тиску, є достатньо серйозними, щоб 

їх можна було кваліфікувати як жорстоке поводження у значенні статті 3 Конвенції. 

    Суд знову підкреслює, що при розгляді справ про домашнє насильство потрібна 

особлива ретельність, і вважає, що особливий характер домашнього насильства, визнаний у 

преамбулі Стамбульської конвенції, слід враховувати в процесі внутрішнього провадження. 

     Беручи до уваги висновки у цій справі, Суд вважає, що спосіб, у який національні органи 

розслідували цю справу, також є проявом такої “байдужості” суду і не може вважатися таким, 

що відповідає вимогам статті 3 Конвенції. 

 

3. В частині застосування Статті 14 Конвенції, з урахуванням статей 2 і 3 

 

     Суд вважає, що «загальна та дискримінаційна пасивність суду та поліції, що створює 

атмосферу, що сприяє домашньому насильству», становила порушення статті 14 

Конвенції. Він також виявив, що таке дискримінаційне поводження сталося там, де можна 

було встановити, що дії органів влади не були простою затримкою у вирішенні даної справи, 



 
а означали неодноразове виправдання такого насильства та відображали дискримінаційне 

ставлення до скаржниці. 

 

 

 

 

 

   Коментар Аналітичного Центру ЮрФем: 

  

 

     В Україні вчасне та належне реагування на домашнє насильство регулюється Законом 

України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», де, зокрема, визначені різні 

форми домашнього насильства, в тому числі психологічне.  

     Разом з тим, як свідчать дані, які розміщені в тому числі і в публічному просторі, все ж 

встановлення факту вчинення особою домашнього насильства та притягнення її до 

відповідальності, своєчасне реагування на такі ситуації на практиці є доволі утрудненим.  

     Відповідно, є актуальним створення додаткових механізмів та гарантій своєчасного 

реагування на прояви домашнього насильства правоохоронними органами. Така ситуація є ще 

одним аргументом на користь необхідності ратифікації Конвенції Ради Європи про 

запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими 

явищами, яка покладає на держави -учасниці обов'язок вживати «…необхідних законодавчих 

або інших заходів для забезпечення того, щоб розслідування та судові розглядали щодо всіх 

форм насильства, на які поширюється дія цієї Конвенції, здійснювалися без невиправданої 

затримки з урахуванням прав потерпілого на всіх стадіях кримінального провадження». 

 


