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Порушення ст. ЄКПЛ:

● Порушення статті 2 Конвенції (право на життя) в контексті смертельного

поранення, які в умовах домашнього насильства були завдані особою, яка

попередньо вже вчиняла насильство;

● Порушення статті 3 Конвенції (заборона катування) в контексті невжиття

органами влади адекватних заходів для захисту заявниці та її родини від

проявів домашнього насильства;

● Порушення статті 14 Конвенції (заборона дискримінації) в контексті

відсутності із боку судової системи адекватного рішення у випадках

домашнього насильства.

Суть скарги:

Заявниця скаржилася на те, що:

⎯ національні органи влади не змогли захистити право на життя її матері та

проявили недбалість при запобіганні та припиненні «неодноразового» насильства, в т.ч.

погроз смертю та травм, які вона зазнала;

⎯ відсутній захист жінок від домашнього насильства відповідно до національного

законодавства.

Обставини справи:

Заявниця, Нахіде Опуз, є громадянкою Туреччини, яка народилася в 1972 році та

проживає в Діярбакірі (Туреччина). У 1990 році пані Опуз почала жити з H.O., сином

чоловіка її матері. Пані Опуз і H.O. одружилися в листопаді 1995 року і народили трьох дітей

у 1993, 1994 і 1996 роках. З самого початку стосунків у них були серйозні сварки, а тому

невдовзі вони розлучились.

У період з квітня 1995 року по березень 1998 року відбулося чотири випадки

насильницької та погрозливої   поведінки H.O., про які заявниця повідомила правоохоронні

органи. Ці інциденти стосувалися кількох побоїв, бійки, під час якої H.O. витягнув ніж і Н.О.
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збив заявницю та її матір своєю машиною. Після цих нападів жінки були оглянуті лікарями,

які свідчили у своїх звітах про різні травми, зокрема кровотечі, синці, удари, садна та

подряпини. Обидві жінки отримали медичні сертифікати про те, що отримали травми,

небезпечні для життя: заявниця в результаті одного особливо жорстокого побиття; і її мати

після нападу з автомобілем.

У 2002 році, у той момент, коли мати заявниці намагалася допомогти заявниці втекти з

родинного помешкання, її застрелив чоловік заявниці. Мати заявниці померла миттєво.

Упродовж попередніх років він виявляв проти заявниці та її матері агресію, що

супроводжувалася неодноразовим завданням поранень, які лікарі кваліфікували як такі, що

потенційно можуть загрожувати життю. Зокрема, під час таких подій було завдано побоїв,

здійснено спробу наїзду автомобілем на обох жінок, наслідком якого стали тяжкі травми

матері заявниці, а також напад, під час якого заявниці було завдано сім ножових поранень.

Постраждалі повідомляли органи влади про ці прояви насильства, зазначаючи, що

побоюються за своє життя. Кримінальні провадження, які було відкрито проти чоловіка

заявниці за фактами низки правопорушень, зокрема за погрози вбити, прояви насильства з

тяжкими наслідками та за замах на вбивство, щонайменше двічі було припинено після того,

як постраждалі особи відкликали свої скарги (ймовірно, внаслідок погроз на свою адресу з

боку чоловіка заявниці).

Втім, із огляду на тяжкість завданих поранень, провадження щодо факту нападу з

використанням автомобіля та щодо заподіяння ножових поранень заявниці завершились

судовим процесом. Чоловіка було визнано винним за обома звинуваченнями. За перше його

було засуджено до трьох місяців позбавлення волі, згодом це покарання пом'якшили до

сплати штрафу, а за друге – постановили сплатити штраф із щомісячним внесенням його

частин.

Зрештою, він убив з вогнепальної зброї матір заявниці, виправдовуючи цей вчинок

потребою захистити свою честь. За цей злочин у 2008 році його визнали винним у вбивстві

та засудили до довічного ув’язнення. Разом з тим, під час апеляційного провадження його

було тимчасово звільнено з-під варти, і він знову вдався до погроз своєї дружини, яка одразу

звернулася за захистом до органів влади. Офіційні особи вжили відповідних заходів лише сім

місяців потому, коли Суд звернувся з проханням надати йому інформацію щодо цієї справи.

Позиція суду:

1. В частині застосування статті 2 Конвенції (право на життя)

Суд нагадує, що в разі звинувачень про невиконання органами влади свого

позитивного зобов'язання щодо захисту права на життя в межах їхнього обов'язку



попереджати та притягати до відповідальності за будь-які замахи на особу, належить

встановити, чи зазначені органи знали або повинні були знати в належний період часу про те,

що одна чи кілька осіб зазнавали реальної і безпосередньої загрози своєму життю внаслідок

кримінальних злочинів третьої особи, і в межах своїх повноважень не вжили заходів, які з

раціональної точки зору без сумніву дозволили б зменшити такий ризик.

Передбачуваність ризику: Обставини справи свідчать про систематичні прояви

насильства, якого, із щораз більшою інтенсивністю, зазнавали заявниця та її мати, – тяжкість

цих проявів була достатньою для обґрунтування потреби вжити превентивних заходів, – а

також про постійні загрози життю та безпеці обох жінок. Відтоді, як встановили попередні

факти домашнього насильства з боку чоловіка заявниці, ризик рецидиву був значним. Органи

влади знали про таку ситуацію, а мати заявниці за два тижні до загибелі повідомляла

прокуратуру про безпосередню загрозу своєму життю й викликала поліцію. Відтак ризик

смертельного нападу був передбачуваний.

Відповідність вжитих органами влади заходів: Перше питання, яке постає в цьому

контексті, полягає в з’ясуванні підстав для закриття органами влади кримінальних

проваджень проти чоловіка заявниці внаслідок відкликання поданих скарг з боку заявниці та

її матері. Насамперед Суд проаналізував практику, яку застосовують у державах-членах.

Зауваживши відсутність загального консенсусу в цьому питанні, він водночас встановив, що

країни тим більше схильні до продовження проваджень у суспільних інтересах, чим

серйознішим є порушення і чим значнішим є ризик рецидиву, навіть коли постраждалі

відкликають свої скарги.

Під час ухвалення рішень про доречність продовження проваджень компетентні

органи враховують численні складові. Такі складові можуть стосуватися характеристик

порушення (серйозність, характер завданих постраждалій особі поранень, використання

зброї, умисел), особи правопорушника (попередні судимості, вірогідність рецидиву, прояви

насильства в минулому), постраждалої та потенційних постраждалих (потенційні загрози для

їхнього здоров’я та безпеки, можливі наслідки для їхніх дітей, ймовірна наявність загроз вже

після акту агресії), а також стосунки між правопорушником і постраждалою (їхні взаємини в

минулому і тепер, можливі наслідки продовження переслідувань усупереч волі

постраждалої). У цій справі органи влади неодноразово ухвалювали рішення про закриття

проваджень проти чоловіка заявниці, незважаючи на наявну ситуацію насильства та

використання смертельної зброї, не бажаючи втручатись у те, що вони розглядали як

«домашній конфлікт». Як видається, вони не врахували причин, через які були відкликані

скарги, хоча й були проінформовані про погрози чоловіка заявниці щодо вбивства. Щодо



тези, згідно з якою органи влади не можуть продовжувати слідчих дій у зв'язку з нормою

законодавства, яка забороняє продовжувати провадження від моменту відкликання скарги, за

винятком тих випадків, коли розслідувані факти призвели до нездужання чи

непрацездатності, тривалістю від 10 днів, треба відзначити, що згадані законодавчі межі

суперечать вимогам, які властиві позитивним зобов'язанням держави в питанні захисту від

домашнього насильства.

Суд відзначає, що органи влади не оцінювали тієї міри загрози, яку становив собою

чоловік заявниці, та ухвалили рішення про те, що тримання її чоловіка під вартою мало б

непропорційний характер. Вони не ухвалювали рішення з цих питань. За будь-яких обставин

у питанні домашнього насильства права кривдника не можуть переважати над правом

постраждалої на життя та недоторканність.

Зрештою, Суд відзначає, що органи влади мали можливість вжити охоронних заходів

на підставі закону про захист родини або ж заборонити чоловікові заявниці контактувати з

матір'ю останньої, спілкуватися з нею, наближатися до неї або з'являтись у певних місцях. У

підсумку, не виявивши належної сумлінності, вони не дотримались свого позитивного

зобов'язання щодо захисту права на життя матері заявниці.

Ефективність слідства: Кримінальне переслідування за фактом вбивства матері

заявниці тривало вже понад шість років і станом на момент розгляду перебувало на етапі

розгляду апеляції. За цих умов не можна говорити про ефективну реакцію органів влади на

факт навмисного вбивства, яке визнає особа, що вчинила його.

У підсумку система кримінального правосуддя не створила належного

стримувального ефекту в цій справі. З того моменту, як органи влади були поінформовані

про таку ситуацію, вони не могли вважати поведінку постраждалої аргументом на те,

аби виправдати невжиття зі свого боку необхідних заходів, які б перешкодили втілити

погрози особи.

Враховуючи наведене, Суд одноголосно прийшов до висновку про існування

порушення статті 2 Конвенції.

2. В частині застосування статті 3 Конвенції (заборона катування)

Реакція органів влади на поведінку чоловіка заявниці була неналежною з огляду на

тяжкість вчинених ним правопорушень. Національні судові рішення стосовно нього, як

видається, не мали ніякого запобіжного чи стримувального ефекту, вони навіть свідчать про

певну терпимість до його діянь, оскільки чоловіка було засуджено лише до нетривалого

ув'язнення (яке згодом пом'якшили до накладання штрафу) за наїзд автомобілем на матір

заявниці та, що є найбільш приголомшливим, до незначного штрафу з можливістю



щомісячної його сплати за фактом заподіяння заявниці семи ножових поранень.

До речі, лише у січні 1998 року у правовому полі Туреччини було запроваджено

адміністративні та каральні заходи, спрямовані на захист осіб, що страждають від

домашнього насильства. Крім того, у цій справі органи влади ефективно не скористалися

засобами та санкціями, які на той момент були в їхньому розпорядженні. Нарешті Суд із

великим занепокоєнням зауважує, що заявниця і до моменту розгляду справи ЄСПЛ зазнає

насильства, а органи влади продовжують виявляти пасивність.

Незважаючи на звернення заявниці з проханням надати допомогу, органи влади

жодним чином не реагували, аж допоки Суд не звернувся до уряду з проханням надати

інформацію про вжиті задля її захисту заходи. У підсумку органи влади не виконали свого

обов'язку вжити заходів задля захисту заявниці, аби створити дієвий механізм запобігання,

який убезпечив би її фізичну недоторканність, з огляду на серйозні загрози з боку її

колишнього чоловіка.

Враховуючи наведене, Суд одноголосно дійшов до висновку про існування порушення

статті 3 Конвенції.

3. В частині застосування статті 3 Конвенції (заборона дискримінації)

Суд відзначає, що згідно з відповідними нормами і принципами міжнародного права,

які визнає більшість країн, невиконання (навіть ненавмисне) державами їхнього обов'язку

захищати жінок від домашнього насильства вважають порушенням права останніх на рівний

захист з боку закону.

Факти, які мають місце у аналогічних ситуаціях є наступними: замість того, щоб

розслідувати скарги потерпілих, офіцери поліції виступають як посередники і намагаються

переконати жінок повернутися до родинного помешкання та відкликати свою скаргу. Видача

та вручення приписів часто відбуваються із запізненням, а суди схильні розглядати такі

провадження як одну з форм позову з розірвання шлюбу.

Заходи, які вживають проти винуватців домашнього насильства, не мають

стримувального характеру, оскільки їхня суворість пом'якшується з міркувань дотримання

звичаю, традиції або честі.

З огляду на такі обставини, Суд доходить висновку, що домашнє насильство

основним чином торкається жінок, а поширена та дискримінаційна в своїх основах

пасивність із боку турецьких органів влади формує сприятливе середовище для такого

насильства. Прояви насильства щодо заявниці та її матері належить розглядати як

такі, що ґрунтуються на статевій ознаці, а отже, є формою дискримінації щодо жінок.

Попри реформи, запроваджені урядом упродовж останніх років, байдужість, яку зазвичай



виявляють органи правосуддя в цьому питанні, а також безкарність, якою користуються

нападники (доказом чого є події в цій справі), вказують на недостатню рішучість з боку

органів влади щодо вжиття необхідних заходів для вирішення проблеми домашнього

насильства.

Коментар Аналітичного Центру Юрфем:

Рекомендація Комітету міністрів щодо захисту жінок від проявів насильства

(Rec(2002)5 від 30 квітня 2002 року) закликає держави-члени запровадити, розвивати та/або,

за потреби, вдосконалювати національну політику у сфері боротьби проти насильства.

Зокрема, їм рекомендовано переслідувати в рамках кримінальної процедури тяжкі прояви

насильства проти жінок, передбачити заходи, які б забезпечували постраждалим від

насильства можливість звертатися до суду та отримувати ефективний захист, а також

спонукати органи правопорядку розглядати насильство щодо жінок як такий, що обтяжує (та

є вирішальним) чинник під час ухвалення рішення щодо відкриття кримінального

провадження.

Сьогодні одним з ефективних інструментів запобігання домашньому насильству

є Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому

насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульська конвенція), котра підписана, проте

не ратифікована досі Україною¹). Натомість в Україні у 2017 році був ухвалений Закон

України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів

України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству

стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами», яким передбачається

кримінальна відповідальність за домашнє насильство (стаття 126-1 Кримінального кодексу

України). Ці та інші законодавчі зміни були спрямовані на імплементацію положень

Стамбульської конвенції в національне законодавство, зокрема на законодавчому рівні

вдосконалено порядок надання послуг постраждалим особам, запропоновані обмежувальні

та заборонні приписи для запобігання/припинення домашнього насильства. Разом з тим,

питання щодо реалізації цих положень та запровадження ефективних стандартів запобігання

та протидії домашньому насильству, котрі передбачені Стамбульською конвенцією,

залишаються досі під питанням.

Зокрема, Стамбульська конвенція зобов’язує держави змінити підхід до такої категорії

справ, як злочини пов’язані із домашнім насильством, та розглядати їх навіть за відсутності

________________________
¹ http://jurfem.com.ua/chomu-potribna-stambulska-analitychnyi/



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

Проте станом на сьогодні 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.126-1 КК), зґвалтування (ст. 152 КК),

сексуальне насильство (ст. 153 КК) тощо. Таке віднесення злочинів, пов’язаних із домашнім

насильством, до категорії приватних сприяють поширенню стереотипу про те, що «це

приватна справа сім’ї», що може мати наслідком продовження такого насильства та невжиття

органів правопорядку належних заходів для розслідування таких кримінальних

правопорушень, притягнення винних до кримінальної відповідальності, пропозицій

постраждалим відкликати їх скарги тощо.

У таких випадках є актуальним питання закриття кримінального провадження після

того, як постраждала особа відкликала свою скаргу (ймовірно, внаслідок погроз на свою

адресу, стигму тощо). Наразі в Україні пунктом 7 частини першої статті 284 Кримінального

процесуального кодексу України передбачено, що кримінальне провадження закривається в

разі, якщо потерпілий, а у випадках, передбачених цим кодексом, його представник

відмовилися від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного

обвинувачення, крім провадження щодо злочину, пов’язаного з домашнім насильством.

Такі законодавчі зміни загалом відповідають положенням статті 55 Стамбульської

Конвенції стосовно того, «щоб провадження могло продовжуватися навіть, якщо

постраждала відкликає свою заяву або скаргу» та мали б сприяти захисту постраждалих

домашнього насильства від погроз на свою адресу щодо замовчування цих випадків.

Втім, до цього часу не є зрозумілим, чи дія цієї норми поширюється лише на

кримінальне правопорушення, передбачене статтею 126-1 Кримінального кодексу України, чи

на інші склади кримінальних правопорушень також, виходячи із визначення поняття

«домашнє насильство», що міститься у пункті 3 частини першої статті 1 Закону України

«Про запобігання та протидію домашньому насильству».


