
РІШЕННЯ ЄСПЛ у справі
«Володіна проти Росії»

(VOLODINA v. RUSSIA application no. – 40419/19)

Посилання на рішення ЄСПЛ:

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211794

Дата винесення: 14 вересня 2021 року

Порушення ст. ЄКПЛ:

● Порушення статті 8 Конвенції (право на повагу до приватного життя) в контексті

неспроможності органами влади захистити заявницю від повторних актів насильства в

мережі Інтернет та невжиття ефективних заходів щодо розслідування цього питання.

Суть скарги:

Заявниця скаржилася на те, що національні органи влади не змогли забезпечити їй

належного захисту від кібернасильства (публікація інтимних фото без згоди, переслідування

та видавання себе за іншу особу), а також забезпечити проведення ефективного

розслідування цих дій.

Обставини справи:

Заявниця, Валерія Ігорівна Володіна, є громадянкою Росії, яка народилася в 1985 році

та проживає в Росії. У 2018 році, побоюючись за свою безпеку, вона домоглася юридичної

зміни імені (див. Володіна проти Росії, № 41261/17, § 39, 9 липня 2019 року)

(https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-196838 ).

У листопаді 2014 року заявниця розпочала стосунки з паном С., громадянином

Азербайджану. Після розриву стосунків з ним у 2015 році С. погрожував їй завданням

тілесних ушкодження та смертю; він кілька разів викрадав її.

У червні 2016 року брат заявниці повідомив, що її обліковий запис у російській

соцмережі «ВКонтакте» зламали. Її вигадане ім'я було замінено справжнім ім'ям; її особисті

дані, фотографію її паспорта та її інтимні фотографії було завантажено в обліковий запис. До

друзів додали однокласників її дванадцятирічного сина та його класного керівника.

22 червня 2016 року заявниця звернулася до поліції зі скаргою на порушення її права
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на приватне життя. Поліція прийняла заяву від брата заявниці. Він сказав, що розмовляв із

С. по телефону і той зізнався, що зламав електронну пошту заявниці та надсилав нецензурні

повідомлення її контактам. Він стверджував, що зробив це від розпачу, оскільки у нього «не

було хорошого способу повернути [її] назад». Стверджуючи, що вони не змогли знайти С. у

межах своєї територіальної юрисдикції, 21 липня 2016 року поліція Ульяновська передала

справу до поліції Краснодарського краю, за місцем проживання С.

7 листопада 2016 року поліція з Ульяновська відмовилася відкрити кримінальне

провадження на тій підставі, що інформація була оприлюднена в соціальних мережах, а не в

засобах масової інформації. Прокурор скасував це рішення як незаконне, оскільки С. не був

допитаний. 2 травня 2017 року поліція знову відмовила у відкритті кримінальної справи,

аргументувавши це тим, що не виявила жодних ознак того, що С. збирав або поширював

інформацію про особисте життя заявниці. У рішенні зазначалося, що виявити С., який не мав

російського громадянства або підтвердження проживання в Росії, не вдалося.

6 березня 2018 року поліція Ульяновська відкрила кримінальне провадження.

Протягом наступних місяців слідчі поліції опитали заявницю та С., спочатку окремо, а потім

віч-на-віч, взяли свідчення у членів сім’ї заявниці, вилучили та оглянули їхні мобільні

телефони, отримали журнали телефонного зв’язку від операторів мобільного зв’язку,

отримали інформацію від компанії, яка керує сайтом «ВКонтакте», та поспілкувалися з

експертом із соціальних мереж.

У лютому, березні та вересні 2018 року у «ВКонтакте» та в Instagram з’явилися нові

фейкові профілі на ім’я заявниці. Профілі використовували її інтимні фотографії та особисті

дані.

13 серпня та 19 вересня 2018 року заявниця звернулася до поліції Ульяновська із

заявою про те, що С. надсилав їй погрози вбивства через соціальні мережі та

Інтернет-месенджери. Вона додала роздруківки повідомлень і просила поліцію відкрити

кримінальне провадження за статтею 119 Кримінального кодексу (погроза

вбивством/нанесення тілесних ушкоджень) та надати їй захист. 3 січня 2019 року поліція

відмовила у відкритті кримінального провадження на тій підставі, що погрози не були

«реальними».

Після ухвалення судових наказів, які забороняють певні форми поведінки, 28 вересня

2018 року заявниця попросила слідчого вимагати наказу, який би заборонив С. користуватися

Інтернетом, зв’язуючись з нею будь-яким способом, зокрема через соціальні мережі,

електронною поштою чи Інтернет-месенджерами, або звертатись до неї чи членів її родини.

Таке клопотання було відхилено на тій підставі, що «заходи запобіжного характеру можуть



бути застосовані до підозрюваних лише за виняткових обставин».

12 грудня 2018 року до поліції надійшли скарги від заявниці про відсутність

будь-якого розслідування стосовно GPS-трекеру, який вона знайшла у своїй сумці ще у 2016

році. У поліції відмовилися відкривати кримінальне провадження, оскільки ідентифікований

пристрій був законним для купівлі в Росії, а відслідкувати власника було неможливо,

оскільки заявниця викинула трекер. 

19 січня 2019 року поліція Ульяновська призупинила розслідування щодо фейкових

профілів у соціальних мережах. Вони встановили, що у лютому та березні 2018 року було

створено два фейкові профілі з використанням IP-адрес і телефонних номерів,

зареєстрованих в Азербайджані. Згідно з платіжною інформацією його телефонів та базою

даних поліції, у ці дні С. перебував у Тамбовській області Росії. Слідчі надіслали запит до

своїх азербайджанських колег отримати записи телефонних переговорів з азербайджанського

номера.

Заявниця скаржилася, що кримінальну справу було відкрито після дворічної

бездіяльності з моменту першого повідомлення про фейкові профілі, створені у 2016 році,

розслідування не здійснювалось, зокрема зв’язки С. не були встановлені, а зв'язок між С. та

номером телефону в Азербайджані не оцінювався. Більше того, зібрані поліцією докази не

були доступні заявниці.

19 серпня 2019 року Ульяновський обласний суд скасував рішення районного суду

щодо скарг заявниці, які були задоволені. Суд постановив, що закон не вимагає від слідчого

надавати матеріали справи заявнику до завершення розслідування, і що рішення про

призупинення було законним, оскільки «слідчий... належним чином врахував усі обставини»,

що лежать в основі цього рішення.

14 вересня 2019 року поліція Кунцевського району Москви відмовила у відкритті

кримінального провадження за фактом стеження. У рішенні вказано ознаки злочину,

передбаченого статтею 137 Кримінального кодексу, і зазначено, що пристрій ідентифіковано

як GPS-трекер російського виробництва, який законно доступний для придбання. Оскільки

заявниця викинула пристрій та SIM-картку, що в ньому містилася, ідентифікувати власника

було неможливо. Її твердження про те, що «ніхто, крім [С.] не міг встановити пристрій», було

припущенням, яке не можна було прийняти як доказ. Оскільки «об’єктивних доказів

звинувачення [С.] не було», кримінальну справу проти нього не продовжували.

14 жовтня 2020 року поліція Ульяновська закрила кримінальне провадження за

статтею 137 Кримінального кодексу. Рішенням було встановлено, що у лютому та березні

2018 року С. створив фейкові профілі у «ВКонтакте» на ім’я заявниці та опублікував її



оголене фото без її згоди. Опубліковані фотографії були знайдені в його телефоні під час

перевірки. 13 жовтня 2020 року С. подав клопотання про зупинення провадження у справі,

оскільки минув строк позовної давності. Клопотання було задоволено у зв’язку з тим, що

злочин за статтею 137 був меншої тяжкості, дворічний термін позовної давності закінчився в

березні 2020 року. Про це рішення не було повідомлено ні заявниці, ні її адвокату.

Позиція суду:

В частині застосування статті 8 Конвенції (право на повагу до приватного життя).

Суд наголошує, що поняття «приватне життя» включає фізичну та психологічну

цілісність особи, яку держави зобов’язані захищати, навіть якщо небезпека походить від

приватних осіб. Діти та інші вразливі особи мають право на ефективний захист.

Акти кібернасильства, кіберпереслідування та зловмисного видавання за особу були

класифіковані як форми насильства щодо жінок і дітей, які можуть підірвати їхню фізичну

та психологічну цілісність з огляду на їхню вразливість. Суд зазначає, що

«кіберпереслідування» в даний час визнається як аспект насильства щодо жінок та дівчат і

може приймати різноманітні форми, такі як кіберпорушення приватного життя, отримання,

обмін й обробка інформації та образи, в тому числі інтимні. У контексті домашнього

насильства інтимні партнери часто є ймовірними винуватцями актів кіберпереслідування.

Насильство в Інтернеті, або кібернасильство, тісно пов’язане з насильством в

режимі офлайн, або «реальним» насильством, і його слід розглядати як ще одну грань

комплексного явища домашнього насильства. Держави зобов’язані створити та ефективно

застосовувати систему покарання за всі форми домашнього насильства та забезпечити

достатні гарантії для постраждалих.

Позитивне зобов’язання поширюється на будь-які форми домашнього насильства, як

офлайн, так і онлайн. Суд встановив, що це позитивне зобов’язання – в деяких випадках

згідно зі статтями 2 або 3, а в інших випадках за статтею 8, взятих окремо або в поєднанні зі

статтею 3 Конвенції – включає, зокрема:

(a) зобов’язання встановити та застосовувати і практикувати належну правову базу, що

забезпечує захист від насильства з боку приватних осіб;

(b) зобов'язання вживати розумних заходів для запобігання реального та

безпосереднього ризику повторного насильства, про який влада знала або повинна була

знати;

(c) зобов'язання провести ефективне розслідування актів насильства.

Так, позитивні зобов’язання держави за статтею 8 щодо захисту фізичної чи



психологічної цілісності особи можуть поширюватися на питання, що стосуються

ефективності кримінального розслідування, навіть якщо кримінальна відповідальність

представників держави не є предметом розгляду.

Також варто звернути увагу на те, що стосовно дій, які посягають на психологічну

недоторканність особи, обов’язок щодо належної правової бази не завжди вимагає введення

кримінально-правової норми, яка охоплює конкретне діяння. Правова база може складатися з

цивільно-правових засобів правового захисту, які можуть забезпечити достатній захист,

можливо, у поєднанні з процесуальними засобами правового захисту, такими як надання

судової заборони.

Суд вважає, що акти кібернасильства у цій справі були достатньо серйозними, щоб

вимагати кримінально-правової реакції з боку національних органів влади. Публікація

інтимних фотографій заявниці, покликаних привернути увагу її сина, його однокласників та

їхнього вчителя, мала на меті принизити її. Відстеження її пересування за допомогою

GPS-пристрою та розсилання погроз смерті в соціальних мережах викликали у неї відчуття

тривоги, переживання та невпевненості. Суд також зауважує, що як суспільні інтереси, так і

інтереси постраждалих від правопорушень, що посягають на їхню фізичну чи психологічну

недоторканність, вимагають наявності такого засобу правового захисту, який дає змогу

ідентифікувати винного та притягнути його до відповідальності. Цивільне провадження,

яке могло б бути відповідним засобом юридичного захисту в ситуаціях меншої тяжкості, не

змогло б досягти цих цілей у цій справі.

Суд також наголошує, що державні органи несуть відповідальність за надання

належних заходів захисту постраждалим від домашнього насильства у формі ефективного

стримування від серйозних порушень їхньої фізичної та психологічної недоторканності.

Уряд-відповідач не визначив жодних ефективних засобів правового захисту, які влада могла б

використати для забезпечення захисту заявниці від повторюваних актів кібернасильства.

Суд акцентує увагу у своєму рішенні на тому, що для того, щоб розслідування було

ефективним, воно має бути швидким і ретельним. Органи влади повинні вжити всіх

розумних заходів для забезпечення доказів, що стосуються інциденту, включаючи докази

судово-медичної експертизи. Під час розгляду справ про домашнє насильство необхідна

особлива ретельність, а особливий характер домашнього насильства необхідно

враховувати при судовому розгляді.

У зв’язку з тим, що держави несуть відповідальність за затримки, пов’язані з

поведінкою їхніх судових чи інших органів або структурними недоліками в їх судовій

системі, які спричиняють затримки, немає значення, чи була початкова дворічна затримка



спричинена відсутністю чітких правил щодо юрисдикції для розслідування правопорушень в

Інтернеті чи небажанням окремих поліцейських братися за справу.

У будь-якому випадку, незалежно від того, чи був С. доступний для допиту чи ні,

поліція повинна була діяти швидко та сумлінно, щоб отримати докази стверджуваних

правопорушень, включаючи ідентифікацію номерів телефонів та Інтернет-адрес, які були

використані для створення підроблених профілів та завантаження фотографій заявниці.

Проте цього не було зроблено до відкриття кримінальної справи у 2018 році, що призвело до

втрати часу та підриву спроможності органів влади отримати докази, пов’язані з актами

кібернасильства.

Кримінальну справу проти С. було закрито через застосування строку позовної

давності за його ініціативою, хоча його причетність до створення підроблених профілів, була

встановлена. Принцип ефективності означає, що національні органи влади ні в якому разі

не повинні бути готові залишити завдані фізичні чи психологічні страждання

безкарними. Це важливо для підтримки довіри громадськості до верховенства права, а

також для запобігання будь-якої видимості терпимості чи змови влади щодо актів

насильства.

З огляду на такі обставини, Суд доходить висновку, що небажання відкривати

кримінальне провадження справи та повільний темп розслідування призвів і до

безкарності винного, що свідчить про невиконання своїх позитивних зобов’язань за

статтею 8 Конвенції..

Коментар Аналітичного Центру Юрфем:

У фокусі цієї справи є питання належного законодавчого регулювання, спрямоване на

захист жінок від актів кібернасильства, та ефективне розслідування актів кібернасильства

правоохоронними органами.

Наголошення Судом на позитивних обов’язках держави свідчить про те, що в Україні

має бути переглянуто чинне законодавство на предмет наявності заходів, які мали б

забезпечити достатній захист від кібернасильства.

Так, у своєму рішенні Суд підтвердив, що кібернасильство становить одну із форм

домашнього насильства.

Законом 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» було впроваджено кримінальну відповідальність за домашнє насильство

(стаття 126-1 Кримінального кодексу України).

Окрім цього, Законом України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки

України» закріплена відповідальність за кіберзлочини. Об’єктом кіберзлочинів є персональні

дані, банківські рахунки, паролі та інша особиста інформація як фізичних осіб, так і бізнесу

та державного сектору. Втім, у цих Законах і чинному законодавстві України не передбачено

поняття «кібернасильство» та відповідальності за вчинення кібернасильства.

Зауважимо, що деякі види кібернасильства повністю або частково розглядаються в

міжнародних угодах, але багато з них все ж залишаються без уваги. Так, стандарти Ради

Європи пропонують цінні вказівки та інструменти для держав у боротьбі з кібернасильством

через застосування Лансаротської, Стамбульської та Будапештської конвенцій.

Лансаротська та Стамбульська конвенції дають рекомендації, зокрема щодо

кримінального законодавства, яке захищає дітей і жінок від жорстокого поводження та

насильства, у тому числі в онлайн-середовищі. У 2012 році Україна ратифікувала Конвенцію

Ради Європи про захист дітей від сексуального насильства та сексуальної експлуатації, так

звану Лансаротську конвенцію. Тим самим Україна зобов’язалася привести національне

законодавство у відповідність до положень Конвенції.

Звертаємо увагу, що Конвенція Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і

домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульська конвенція) на сьогодні

так і не була ратифікована Україною. Втім, деякі положення Стамбульської конвенції

знайшли свою реалізацію в чинному українському законодавстві.

Процедурні правила та правила міжнародного співробітництва в Конвенції про

кіберзлочинність (Будапештській конвенції) можуть застосовуватися для розслідування

правопорушень, пов’язаних із кібернасильством, що дозволяє зберігати та збирати

електронні докази, а також сприяє міжнародному співробітництву. Кібернасильство за своєю

природою відбувається в Інтернеті, а це означає, що часто докази, необхідні для

розслідування та переслідування цих правопорушень, контролюються або знаходяться в

іншій юрисдикції. Так, Розділ ІІ Будапештської конвенції складає «процедурне право», що

регулює процедурні моменти, пов’язані зі збереженням і збиранням електронних доказів, а

Розділ ІІІ Будапештської конвенції містить загальні положення міжнародного

співробітництва, яке є вкрай необхідним для ефективного розслідування випадків вчинення

кібернасильства.

Враховуючи наведене, для забезпечення достатнього захисту від кібернасильства в

Україні має бути переглянуто чинне законодавство на предмет наявності заходів,

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text


передбачених Стамбульською, Лансаротської та Будапештською конвенціями. Важливо діяти,

щоб запобігти кібернасильству, тому для ефективної діяльності із запобігання

кібернасильства доцільно на законодавчому рівні закріпити поняття, суб’єктів діяльності із

запобігання цього виду насильства, визначити відповідальність за це правопорушення.


