
 
 

Рішення ЄСПЛ у справі 

«Валюлієне проти Литви»  

(Valiulienė v. Lithuania application no. –  33234/07) 

 
Посилання на рішення ЄСПЛ: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-117636  

Дата винесення: 26 березня 2016 року 

      Порушення ст. ЄКПЛ: 

● Порушення статті 3 Конвенції (заборона нелюдського або такого, що 

принижує гідність поводження чи покарання) та  статті 8 Конвенції 

(право на повагу до приватного життя) в частині вчинення домашнього 

насильства у вигляді тілесних ушкоджень і психологічного впливу та 

невжиття державою заходів для розслідування цих випадків і 

притягнення кривдника до відповідальності  

 

Суть скарги: 

    Заявниця скаржилася на те, що національні органи влади не розслідували неодноразові 

випадки домашнього насильства щодо неї та не притягли кривдника до відповідальності. 

Заявниця також скаржилася на те, що кримінальне провадження проти неї було надмірно 

тривалим.  

 

Обставини справи: 

  Позивачка, громадянка Литви, жила з чоловіком  протягом трьох років у Бельгії з 1996 по 

1999. У 2000 році вона повернулася до Литви, продала йому половину частки своєї квартири. 

Але на початку 2001 року, коли вона більше не хотіла підтримувати свої стосунки з цим 

чоловіком, він почав погрожувати і завдавати їй шкоди. Погрози тривали на регулярній основі. 

14 лютого 2001 року у своїй заяві до суду заявниця стверджувала, що повторні акти 

насильства проти неї призвели до заподіяння їй легких тілесних ушкоджень. Вона просила суд 

порушити кримінальну справу проти її чоловіка. Також було надано список із іменами та 

адресами п’яти сусідів, яких вона хотіла викликати до суду як свідків. 

Але зважаючи на те, що правопорушення було кваліфіковане як заподіяння легких тілесних 

ушкоджень, міська поліція пропонувала заявниці звернутися з проханням порушити 

провадження в порядку приватного обвинувачення. 

 1 лютого 2002 року чоловікові заявниці було вручено підозру у систематичному нанесенні 

легких тілесних ушкоджень. Розслідування неодноразово призупиняли та відновлювали, 
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оскільки обвинувачений до суду не з’являвся та переховувався від слідства та суду. Щоразу, 

коли слідство призупинялося, він подавав апеляцію. 

У грудні 2002 року слідчим було прийнято рішення про відсутність достатніх доказів для 

доведення вини кривдника. Прокурором також було прийнято рішення не підтримувати 

обвинувачення та відкликати його на тій підставі, що досудове розслідування було 

недостатньо ретельним. 

21 січня 2003 року слідчий прийняв рішення припинити досудове розслідування, вважаючи, 

що не було переконливих доказів вчинення злочини проти заявниці, аргументуючи, що всі 

засоби для встановлення істини вже вичерпані. 

Заявниця оскаржила ці 2 рішення і згодом, 9 лютого 2004 року, прокуратура поновила 

провадження на підставі того, що «кримінальне розслідування не було [достатньо] 

ретельним», а пізніше слідчого по цій справі було відсторонено через упередженість та 

затягування строків  розслідування. 

10 червня 2005 року прокурор прийняв рішення про  про відсутність підстав для публічного 

обвинувачення, оскільки чинний Кримінально-процесуальний кодекс набув змін, і таке 

правопорушення належить до переліку кримінальних правопорушень приватного 

обвинувачення. 

Заявниця подала апеляцію, посилаючись на те, що чотири роки тому вона вже зверталася 

до правоохоронних органів щодо нанесених їй тілесних ушкоджень, тим самим використала 

своє право подати заяву до поліції в порядку приватного обвинувачення. У даній справі 

прокурор ініціював після подання нею заяви рдосудове розслідування. Слідство 

продовжилося після 1 травня 2003 року, коли набрав чинності новий Кримінально-

процесуальний кодекс.  Як наслідок, строки кримінального провадження були явно затягнуті 

зі шкодою для заявниці, оскільки кривдник до цього дня не притягнутий до відповідальності.  

15 вересня 2005 року Паневежський міськрайонний суд відхилив апеляцію заявниці. Суд 

зазначив, що відповідно до статті 409 нового Кримінального процесуального кодексу 

прокурор має право, а не обов’язок порушувати досудове розслідування. У матеріалах справи 

не було інформації, яка б вказувала на те, що справа представляла суспільний інтерес або що 

потерпіла не могла захистити власні права шляхом приватного обвинувачення.  

 

 Позиція суду: 

    Застосування статей 3 і 8 Конвенції до обставин цієї справи 

Суд акцентує, що жорстоке поводження має досягти мінімального рівня тяжкості, якщо 

воно підпадає під дію статті Оцінка цього мінімуму є відносною: вона залежить від усіх 

обставин справи. Крім того, потрібно не забувати психологічний аспект насильства, яке 

пережила заявниця. На користь цього вона надала необхідні докази того, що вона зазнавала 



 
загроз для її фізичної недоторканності і фактично зазнавала переслідувань та нападів. Суд 

визнає, що психологічний вплив та наслідки є важливим аспектом домашнього насильства. 

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що жорстоке поводження із заявницею, яке мало 

наслідком спричинення їй тілесних ушкоджень п’ять разів, у поєднанні з її почуттям страху 

та безпорадності, було достатньо серйозним, щоб досягти рівня суворості згідно зі 

статтею 3 Конвенції. 

У зв’язку з цим Суд зазначає, що зобов’язання держави притягувати до відповідальності 

тих, хто вчинив дії, що суперечать статті 3 Конвенції, служить насамперед для того, щоб акти 

жорстокого поводження не залишалися ігнорованими відповідними органами влади та для 

забезпечення ефективного захисту проти актів жорстокого поводження, які, зокрема, 

можуть проявлятися у вигляді вчинення домашнього насильства. Суд вважає, що, оскільки 

скарга заявника за статтею 8 Конвенції ґрунтується на тих самих фактах, вона також має бути 

визнана прийнятною. 

 

Коментар Аналітичного Центру ЮрФем: 

У фокусі даної справи є питання віднесення злочинів, пов’язаних з домашнім насильством, 

до категорії приватного обвинувачення та наслідки, які це може нести для потерпілих від 

домашнього насильства. Окрім того, звертається увага на те, що у даній справі внесення змін 

до кримінального процесуального законодавства мало наслідки у вигляді необґрунтованих 

процесуальних затримок під час розслідування.  

Згідно положень КПК України така категорія справ також віднесена до справ приватного 

обвинувачення. Кримінально-процесуальний кодекс України у статті 477 визначає перелік 

справ, які можуть бути розпочаті лише за заявою потерпілої особи (справи приватного 

обвинувачення), серед них легкі тілесні ушкодження (ст. 125 КК), побої та мордування (ст. 

126 КК), домашнє насильство (ст.126-1КК), зґвалтування (ст. 152 КК), сексуальне насильство 

(ст. 153 КК) тощо. Це означає, що провадження у таких категоріях справ, і, відповідно 

розслідування та судовий розгляд справи, можливий лише за ініціативи особи, яка потерпіла 

від домашнього насильства. Така особа буде «рушієм» при розгляді та розслідуванні таких 

справ. 

  Разом з тим, Стамбульська конвенція (стаття 55) зобов’язує держави зміни підхід до 

такої категорії справ  як злочини пов’язані із домашнім насильством та розглядати їх навіть 

за відсутності скарг чи заяв. Тобто виключити їх із переліку справ приватного обвинувачення. 

 Серед основних аргументів на підтримку цього підходу: у більшості випадків поміщати 

потерпілу від домашнього насильства в ситуації, коли вона повинна сама вирішувати 

розпочинати, продовжувати судову справу чи ні, часто неможливо, оскільки така особа може 



 
бути позбавлена внаслідок впливу на неї кривдника, суспільства та існуючих стереотипів тощо 

позбавлена свободи вибору, тобто можливості приймати рішення щодо себе і свого захисту. 

Ще одним аспектом, на якому слід наголосити, - це необхідність забезпечення дотримання 

принципу розумних строків та, як наслідок, - негайного розслідування кримінальних 

правопорушень і притягнення винних до відповідальності, який на практиці, в тому числі і в 

Україні при розслідуванні злочинів, пов’язаних із вчиненням домашнього насильства, не 

завжди дотримується. 

 

 

 


