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Порушення ст. ЄКПЛ:

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

влади адекватних заходів, спрямованих на захист дітей заявниці від актів

насильства, що вчинялось чоловіком заявниці.

Суть скарги:

● Неспроможність національних органів влади захистити заявницю та її дітей від

жорстокого насильства, що вчинялось чоловіком заявниці;

● Недостатня розробленість законодавчої бази щодо захисту дітей у контексті

домашнього насильства.

Обставини справи:

У липні 2010 року заявниця звернулася до поліції у зв'язку з тим, що чоловік

застосував до неї насильство. Вона стверджувала, що чоловік її бив уже декілька років, і

ситуація погіршувалась. Поліція зазначила, що у заявниці були наявні сліди тілесних

ушкоджень. Надалі було видано заборонний припис чоловікові заявниці Е. Цей припис

забороняв Е. наближатись до їхнього спільного будинку, а також до будинку батьків

заявниці впродовж 14 днів. Е. виконував умови припису, і нових повідомлень про випадки

домашнього насильства не надходило.

Незважаючи на відмову заявниці надати свідчення, 2011 року суд визнав Е. винним у

нанесенні тілесних ушкоджень та особливо небезпечній поведінці і призначив йому

покарання у виді трьох місяців позбавлення волі зі встановленням іспитового строку на три

роки. До травня 2012 року до поліції нових повідомлень про випадки насильства Е. над

заявницею не надходило.

У травні 2012 року заявниця звернулася до суду із заявою про розлучення. Цього ж

дня вона повідомила в поліцію про зґвалтування її чоловіком і про його погрози; вказала, що

він її бив, іноді бив дітей.

Заявниця боялася свого чоловіка і заявила, що хоче захистити себе та своїх дітей;

поліція знову видала заборонний припис Е.
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Два дні потому Е. прийшов до поліції, вимагаючи надати йому можливість

поспілкуватися з його дітьми. Користуючись моментом, поліція провела допит Е., зокрема, чи

бив він своїх дітей. Е. вказав, що декілька разів бив дітей, проте заради «виховної мети» і без

агресії; відзначив, що його діти є для нього всім. 25 травня 2012 року Е. прийшов до школи,

де навчались його діти А. та Б., і запитав вчительку, чи може він поспілкуватись зі своїм

сином наодинці. Вчителька, яка пізніше вказала, що не була поінформована про проблеми в

сім'ї, погодилась. Коли А. не повернувся до класу, вчителька почала його шукати. А. знайшли

в шкільному підвалі застреленим у голову. Його сестра Б., яка була свідком подій, поранена

не була.

Поліція негайно видала ордер на арешт і розпочала розслідування, однак пізніше того

ж дня Е. був знайдений мертвим у своїй машині. Він вчинив самогубство з використанням

вогнепальної зброї.

У лютому 2014 року заявниця ініціювала провадження про притягнення винних осіб

до відповідальності. Вона стверджувала, що прокуратурі варто було клопотати про обрання

Е. запобіжного заходу у виді тримання під вартою до суду, як тільки вона звернулася до

поліції за фактом домашнього насильства та ризику завдання шкоди її сім'ї.

У листопаді 2014 року суд відхилив скаргу заявниці, зазначивши, що, маючи на руках

відповідну інформацію, органи влади не вбачали ризику для життя А. Подані апеляційна та

касаційні скарги заявниці також були відхилені у січні та квітні 2015 року відповідно.

Позиція суду:

Суд, вирішуючи питання дотримання ст. 2 Конвенції, розглянув три аспекти:

1. Чи влада негайно відреагувала на звинувачення у домашньому насильстві

Суд наголошує, що у цій справі, на відміну від багатьох інших випадків домашнього

чи гендерно зумовленого насильства, які розглядалися, не було затримок чи бездіяльності з

боку національних органів у відповіді на звинувачення заявниці про вчинення домашнього

насильства. Як у 2010, так і у 2012 роках органи влади негайно відреагували на звинувачення

заявниці, зібрали докази та видали обмежувальні приписи. Окрім цього, заявниця

підтвердила, що вона не скаржилася на затримку чи бездіяльність з боку органів влади, а

радше на вибір вжитих заходів.

Суд також зазначає, що поліція супроводжувала заявницю додому після того, як вона

подала заяву, таким чином гарантуючи, що їй не доведеться зустрітися зі своїм чоловіком

наодинці після того, як вона повідомила про нього в поліцію. Вони також повідомили її за

допомогою листівки про інші доступні для неї можливості для захисту, а саме - можливість

подати заяву на тимчасовий обмежувальний припис.



Суд вважає, що вищезазначені заходи демонструють, що органи влади виявили

необхідну особливу ретельність у своїй негайній реакції на звинувачення заявниці про

випадки домашнього насильства.

2. Якість оцінки ризику з боку національних органів влади

По-перше, Суд запевняє, що оцінка ризику здійснена владою на належному рівні,

оскільки поліція не просто покладалася на інформацію про події, надані заявницею, але

ґрунтувала свою оцінку на інших факторах та доказах. Окрім цього, поліція вчинила ряд

наступних дій задля оцінки ризику повторного вчинення домашнього насильства:

● допит всіх безпосередньо причетних осіб, а саме: заявниці, її чоловіка та їхніх

дітей;

● складення детальних протоколів з їхніх заяв;

● збір доказів у вигляді фотографій видимих   травм, які отримала заявниця;

● проведення медичного обстеження заявниці;

● пошук записів щодо попередніх виданих обмежувальних/заборонних приписів

відносно чоловіка заявниці. Поліції стало відомо, що він мав раніше судимість за домашнє

насильство, видано обмежувальний припис два роки тому;

● перевірка наявності/відсутності будь-якої зброї, зареєстрованої на ім’я чоловіка

заявниці. Перевіркою не було виявлено такої зброї. У цьому контексті Суд повторює, що для

влади важливо перевірити, чи має передбачуваний злочинець доступ до вогнепальної зброї

або володіє нею.

За результатами оцінки ризиків поліція прийшла до висновку про наступні фактори

ризику вчинення домашнього насильства:

● у заявниці були помітні ознаки насильства у вигляді гематом, була плаксивою

та дуже наляканою, що їй погрожували, а також, що діти зазнали насильства;

● відомі та невідомі попередні акти насильства, поточні стресові фактори, такі як:

безробіття, розлучення, а також тенденція чоловіка заявниці до применшення наслідків

насильства;

● чоловік заявниці був помірно збуджений, але готовий до співпраці і

добровільно супроводжував офіцерів до відділку поліції;

● наявність погроз вбивства з боку чоловіка відносно заявниці.

Суд вважає, що, виявивши вищевказані конкретні фактори, органи влади

продемонстрували, що вони належним чином врахували контекст домашнього насильства у

цій справі під час оцінки ризику. Таким чином, Суд переконаний, що оцінка ризику, проведена

владою щодо заявниці, відповідала вимогам автономності, ініціативності та всеосяжності.



3. Чи знали/чи повинні були знати органи влади про реальний і безпосередній ризик

для життя сина заявниці

Суд зауважує, що діти заявниці зазнали насильства з боку батька та психічного

напруження через те, що вони були свідками насильства над матір’ю, що в жодному разі не

можна недооцінювати. Однак згідно з інформацією, яку влада мала надати у цій справі, діти

не були основною мішенню насильства чи погроз чоловіка заявниці. Усі останні дії були

спрямовані на заявницю, прямо чи опосередковано. Більше того, в протоколі з кримінального

розслідування дітей визначено як постраждалих від домашнього насильства, оскільки вони

були свідками такого насильства. Таким чином, органи влади могли законно припустити, що

діти були захищені вдома від потенційних нелетальних форм насильства та переслідувань з

боку їхнього батька так само, як і заявниця, через обмежувальний припис. Не було також

жодних ознак ризику для дітей у їхній школі, не кажучи вже про ризик летальної форми

насильства.

Суд не знаходить підстав поставити під сумнів оцінку ризиків органів влади про те,

що на основі інформації, яка була у них на відповідний момент, малоймовірно, що чоловік

заявниці отримає вогнепальну зброю, піде до школи своїх дітей і вб’є власного сина.

Враховуючи події в ретроспективі, було доцільним інформування школи про наявні

ризики, втім на момент подій влада не передбачала, що такий захід буде необхідним для

запобігання смертельному нападу на сина заявниці. Таким чином, нерозповсюдження в школі

інформації, яка не була передбачена національним законодавством на момент подій, не може

розглядатися як порушення їхнього обов’язку проявляти особливу ретельність у контексті

позитивних зобов’язань влади.

З вищезазначених причин Суд погоджується з Урядом, що, виходячи з того, що було

відомо владі на той час, не було жодних ознак реального та безпосереднього ризику

подальшого насильства відносно сина заявниці за межами розташування, щодо якого було

видано обмежувальний припис, не кажучи вже про ризик застосування летальної форми

насильства. У світлі результатів оцінки ризику видається, що заходи, призначені владою, були

достатніми, щоб стримувати будь-який ризик подальшого насильства стосовно дітей. Влада

ретельно та сумлінно вжила всіх необхідних захисних заходів. Таким чином, на владу не було

покладено обов’язок вживати подальших превентивних оперативних заходів, зокрема, щодо

дітей заявниці у приватних чи громадських місцях, наприклад, видавати заборону на

відвідування школи.

Крім того, не знаходить підстав поставити під сумнів висновок австрійських судів про

те, що органи влади діяли законно, не взявши чоловіка заявниці до попереднього ув’язнення.

У цьому контексті Суд повторює, що відповідно до статті 5 тримання під вартою не



допускається, якщо воно не відповідає національному законодавству. Суд також зазначає, що

заявницею не подано жодних скарг щодо національного законодавства відносно підстав для

тримання під вартою у зв’язку з позитивними зобов’язаннями, що випливають зі статті 2.

Суд дійшов висновку, що органи влади виявили необхідну особливу ретельність,

швидко реагуючи на скарги заявниці про домашнє насильство, і належним чином врахували

особливий контекст справи щодо домашнього насильства. Вони провели активну та

комплексну оцінку ризиків, за результатами якої було видано обмежувальний припис. Однак

оцінка ризику не вказала на реальний і негайний ризик летального результату для сина

заявниці. Таким чином, жодних зобов’язань щодо вжиття превентивних оперативних заходів

у зв’язку з цим не було.

Відповідно не було порушення статті 2 Конвенції в її матеріальній частині.

Окрема думка суддів Коскело, Лубарда, Раварані, Куцько-Штадлмаєр, Полацкова,

Ільєвські, Веннерстром та Сабато
« […]

Хоча, наприклад, виникнення та ризик насильства між партнерами та колишніми партнерами також

може спричинити підвищений ризик насильства щодо будь-яких дітей у сім’ї, одного такого загального фактору

ризику не може бути достатньо як виправдання для припинення контактів між батька та дитини за відсутності

достатньо конкретних ознак реальності такого ризику за конкретних обставин. Хоч сімейну ситуацію потрібно

враховувати в цілому, це не означає, що диференційований підхід та оцінка не потрібні.

Що стосується методології оцінки ризику, Суд зазначив важливість стандартизованих інструментів,

таких як анкети або контрольні списки. Так, використання стандартизованих інструментів не повинно

позбавляти органи влади також враховувати конкретні фактори, які можуть мати значення в конкретних

обставинах справи, але які можуть не охоплюватися стандартизованими інструментами оцінки ризиків. Окрім

цього, використання стандартизованого інструменту може бути недостатнім, щоб показати, що була проведена

справжня оцінка, якщо вона сприймається лише як адміністративна рутина чи бюрократична вимога.

[…]

Що стосується попереджувальних оперативних обов'язків, що випливають, зокрема, зі статті 2

Конвенції, то вони визначаються з посиланням на ризик і дію. Необхідний ризик, який викликає обов'язок, є

кваліфікованим, а необхідна превентивна реакція, у свою чергу, кваліфікована щодо цього ризику. Основними

питаннями в таких випадках є, по-перше, чи знали або повинні були знати компетентні національні органи про

наявність смертельної небезпеки, яка потребує негайних запобіжних заходів, і, якщо так, то чи мала місце

бездіяльність, в результаті якої мало місце вбивство дитини заявниці.

Коли, як у цій справі, йдеться про статтю 2 Конвенції, мова йде про ризик для життя, а не про

ризик будь-якого виду насильства. Крім того, тут йдеться про ризик для життя конкретного члена сім’ї –

дитини. Отже, у цій справі Суд був покликаний розглянути, чи виконали компетентні національні органи свій

обов’язок щодо оцінки ризику для життя сина заявниці, а саме - чи існував реальний і безпосередній ризик, що

дитина може бути вбита її батьком, незважаючи на наказ про заборону, виданий поліцією.



[…]

За певних обставин запобіжний захід, призначений для зниження ризиків для потенційної постраждалої

особи, може стати провокуючим фактором для винного. Навіть маючи високий рівень професійного досвіду,

буде важко точно передбачити, що може статися, коли і де, а також знати, як забезпечити профілактику таких

випадків наявними засобами.»

Окрема думка суддів Туркова, Леменса, Арутюняна, Елосегуі, Фелічі, Павлі та

Юкселя
« […]

Оцінка ризику летального результату від насильства відносно дітей

Оцінка ризику, проведена стосовно заявниці, не розглядала ризик домашнього насильства як такий, що

вплинув на сім’ю як єдине ціле. Справді, влада, схоже, зосередилася виключно на заявниці як на головній

постраждалій особі від насильства, а конкретній ситуації дітей приділялося мало уваги. Ми вважаємо це

особливо проблематичним з огляду на те, що, як визнає наша судова практика, діти, які постраждали від

домашнього насильства, є особливо вразливими особами і мають право на захист держави від серйозних

порушень особистої недоторканності.

[…]

У рішенні наголошується, що діти не були основною мішенню насильства чи погроз, однак відомо, що

батько дітей неодноразово погрожував заявниці, прямо заявляючи, що він уб’є дітей.

Домашнє насильство слід розглядати як таке, що відбувається в сім’ї як єдине ціле, навіть якщо

воно в першу чергу спрямоване на певного члена сім’ї . Так, відповідно до Стамбульської конвенції будь-яка

оцінка ризику повинна систематично розглядати ризик не лише для одного з подружжя, хто

постраждав/постраждала від насильства, а й для будь-яких постраждалих дітей.

Значні фактори ризику не враховані належним чином

Органи влади не надали достатньої ваги ряду факторів, включаючи модель ескалації насильства, яку

зазнали заявниця та її діти (завершившись нібито зґвалтуванням та спробою удушення заявниці її чоловіком

перед смертельним нападом на сина заявниці через кілька днів), наявність значної кількості погроз вбивства її

та дітей. Ці фактори вказують на загальну небезпеку чоловіка і тому мали значення для оцінки ризиків, які він

становив не лише для заявниці, а й для їхніх спільних дітей.

Що стосується тверджень заявниці про те, що її чоловік зґвалтував її, влада до певної міри

применшувала серйозність цих заяв, посилаючись на відсутність гінекологічних травм. У примітці, доданій до

справи заявниці, прокурор написав, що чоловік заявниці «не тримав її і не застосовував насильства під час дії, а

також вона не кричала». Ця реакція на заяву заявниці наводить на думку про використання застарілої концепції

зґвалтування, і вона ставить під сумнів серйозність, з якою влада підійшла до домашнього насильства, якого

зазнала заявниця.

Органи влади також упустили або применшили значення того, що чоловік пробував удушити заявницю.

Існують вагомі докази того, що спроба удушення є значущою ознакою ризику вбивства. У деяких юрисдикціях

було виявлено, що ризики вбивства збільшуються в сім разів серед осіб, які зазнали удушення від рук свого

інтимного партнера, а 43 відсотки жінок, які були вбиті внаслідок домашнього насильства, були задушені своїм

партнером протягом року.

Фактори, яким не було надано належної оцінки



При проведенні оцінки ризику органи влади надто наголошували на важливості низки таких факторів,

як спокійна поведінка чоловіка в присутності поліції та те, що більшість актів насильства до цього моменту

відбувалася вдома.

[…]

Однак відсутність агресії до поліції чи до знайомих не є надійним показником того, що особа не буде

брати участь у домашньому насильстві щодо партнера чи дитини.

[…]

Органи влади також наголосили, що чоловік заявниці ніколи не завдавав шкоди своїй дружині чи дітям,

перебуваючи за межами їхнього дому. Однак цей факт не мав мати великої ваги, якщо такий був. Після того як

чоловікові заявниці було заборонено входити до дому та чинити там жорстоке поводження відносно неї та дітей,

будь-які акти могли вчинитися в іншому місці. Насильство залежить від людини, а не від місця.

…З огляду на докази, які були або повинні були бути доступні національним органам на той час, що

включали низку значущих факторів летального результату, реальний і неминучий ризик для життя дітей

заявниці був достатньо помітним.

Адекватність вжитих превентивних заходів

На нашу думку, вжитих заходів було явно недостатньо, щоб звільнити державу від відповідальності за

статтею 2 Конвенції.

Невжиття будь-яких превентивних заходів в дитячій школі

Що стосується дітей, то шкільний персонал та вчителі, очевидно, є серед цих відповідних зацікавлених

сторін, враховуючи кількість часу, який діти зазвичай проводять у школі, і регулярність їх перебування в школі.

Однак під час подій австрійське законодавство не вимагало передачі інформації про випадки домашнього

насильства в дитячу школу і не було можливості поширити наказ про заборону (накладену на чоловіка заявниці)

на межі школи. Попередження неминучої загрози життю за таких обставин потребує значно більш активних дій

з боку правоохоронних та прокуратури.

Інші вжиті заходи були недостатніми

Єдиний оперативний захід, який було вжито у цій справі, - це видання заборони чоловіку заявниці на

в'їзд до сімейної квартири, квартири батьків заявниці та територій, що прилягають до обох місць. Той факт,

що ці заборони були просторово обмежені двома місцями, підірвав їх загальну ефективність. Крім того, широко

визнається в контексті домашнього насильства, що заборона сама по собі недостатня для запобігання нападу на

життя, навіть якщо вона до певної міри пом’якшує ризик. З огляду на високий рівень ризику, який представляв

чоловік заявниці в конкретних обставинах справи, наказ про заборону був явно недостатнім або пропорційним

ризику.

Крім того, нам видається очевидним, що національні органи влади могли і повинні були вжити

додаткових розумних заходів для захисту заявниці та її дітей. Навіть відкидаючи питання про попереднє

ув’язнення, влада мала ряд інших варіантів. Як мінімум, досвідчені працівники міліції, які беруть участь у

справі, після належної оцінки ризиків, могли б повідомити заявницю про рівень ризику, який представляв її

чоловік для неї та її дітей, на їхню професійну думку. Інші можливі заходи могли включати поради заявниці

переїхати до притулку з дітьми на певний період часу.

Оскільки ми вважаємо, що існували додаткові заходи, які національні органи влади могли обґрунтовано

вжити для захисту життя сина заявниці, ми робимо висновок, що держава-відповідач не виконала свого

зобов’язання за статтею 2 Конвенції.»



Окрема думка судді Елосегуі щодо культурного походження в контексті оцінки

ризику вчинення домашнього насильства
« […]

Як визнається у рішенні, існує потреба у використанні стандартизованих спеціальних списків питань,

які вказують на конкретні фактори ризику та були розроблені завдяки кримінологічним дослідженням та

кодексам з найкращої практики у справах про домашнє насильство. Культурне походження зловмисника

вважається фактором, який потенційно може спровокувати гендерно зумовлене насильство.

В рішенні жодне із занепокоєнь постраждалої не було враховано. У майбутньому може бути доречним

для оцінки ризиків органами влади більш уважно слідувати підходу, використаному GREVIO, а саме враховуючи

також спіраль насильства, структурну нерівність, гендерну упередженість, стереотипи та отриману

травму постраждалою особою.

[…]

…Австрійська влада не побачила сім’ю як єдине ціле, включаючи дітей, коли йшлося про проведення

оцінки ризику насильства. На мою думку, можна встановити, що у цій справі органи влади помітили реальну та

безпосередню загрозу життю дитини чи сім’ї. Тому вжиті заходи, безсумнівно, можна вважати недостатніми.

Щоб дійти такого висновку, оцінка ризику у справах про домашнє насильство має враховувати

конкретні обставини постраждалої особи, зокрема, її соціальне та культурне походження.

Для цього необхідно провести аналіз вразливості постраждалої особи. Оцінюючи, чи належить жінка

до вразливої   групи, влада має докласти значні зусилля, щоб зрозуміти можливий реальний і безпосередній

ризик для постраждалої та її дітей, та правильно інтерпретувати будь-які тривожні сигнали.

[…]

…Це правда, що домашнє насильство є явищем, яке охоплює всі соціальні класи жінок, і воно не

обов’язково пов’язане з культурними особливостями. Однак рішення Суду та австрійські органи влади свідомо

проігнорували конкретні обставини заявниці.

Ставлення до розподілу ролей між чоловіками та жінками в сім’ї дуже пов’язане з культурним

походженням, а також залежить від рівня інтеграції в нове суспільство. Досягнення більш рівних ролей між

жінками і чоловіками в сім'ї багато в чому залежить від можливості підвищення рівня освіти та економічної

інтеграції. Існує багато академічних досліджень на цю тему, особливо щодо відмінностей між

жінками-іммігрантками в першому, другому чи третьому поколінні. Усі ці елементи необхідно враховувати, щоб

оцінити реальний і безпосередній ризик домашнього насильства. Іноді жінки-іммігрантки недостатньо

володіють мовою нової країни, вони мають нижчий економічний статус та культурний рівень і не мають інших

родичів, або лише тих, хто перебуває в такому самому становищі, як вони, або які також мають дискримінаційне

ставлення до жінок. Жінки, які постраждали від насильства, не можуть покинути партнера, тому що їм більше

нікуди.

[…]

Розуміння цієї ситуації також потребує спеціальної підготовки суддів та поліцейських щодо роботи з

жінками такого профілю. Національні органи влади, поліція та соціальні служби повинні бути підготовлені та

набути навичок для виявлення цих особливих факторів ризику у справах про домашнє насильство за участю

жінок-іммігранток. Для визначення безпосереднього ризику недостатньо покладатися на власні культурні

установки.

[…]



Мій висновок полягає в тому, що мало місце порушення статті 2 Конвенції, оскільки держава не вжила

достатніх заходів, щоб уникнути або пом’якшити ризик.

…На мою думку, погрози чоловіка заявниці повинні були вважатися «достатньо серйозними і

достовірними, що вказують на ризик з летальним результатом, який виправдовував би попереднє ув’язнення чи

інші більш суворі заходи, ніж заборона наближення до заявниці та її захист.»

Коментар Аналітичного Центру Юрфем:

У фокусі цієї справи, зокрема, постає питання визнання дітей, які стали свідками

домашнього насильства, постраждалими від домашнього насильства та надання їм

ефективного захисту у зв’язку з цим.

З 2018 року законодавство України (ст. 1 Закону «Про запобігання та протидію

домашньому насильству») передбачає, що діти, які стали свідками домашнього насильства,

повинні бути визнані потерпілими від домашнього насильства, а отже отримувати всі

послуги, відповідну правову допомогу та ефективний захист. Водночас згідно з

положеннями КПК «автоматичне» набуття статусу потерпілого не передбачено.

На виконання положень Указу Президента України № 398/2020 «Про невідкладні

заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі,

захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства» передбачено розроблення та

внесення на розгляд Верховної Ради України законопроєкту, спрямованого на забезпечення

додаткових процесуальних гарантій неповнолітнім особам при проведенні їх допиту,

опитування під час кримінального провадження, що базуються на найкращих міжнародних

практиках, зокрема на моделі «Barnahus». Законопроєкт буде спрямовано на імплементацію

європейської моделі боротьби зі сексуальними зловживаннями відносно дітей шляхом

створення орієнтованих на дитину багатопрофільних та міжвідомчих служб. Законопроєкт

мав би закріпити усі аспекти взаємодії з дітьми та їх рідними в «будинках для дітей»: бесіда з

дитиною (в рамках судового провадження у справі дитини), медичний огляд, підтримка в

кризовій ситуації, психологічні та соціальні послуги для дітей-постраждалих та їхніх сімей.

Окрім цього, Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін

до деяких законодавчих актів України щодо імплементації Конвенції Ради Європи про

захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротської

Конвенції)», яким внесено зміни до Закону України «Про охорону дитинства» шляхом

доповнення його статтею 30-2 «Захист дітей, які постраждали від сексуального насильства

або стали його свідками (очевидцями)», якою передбачено, що «Організація функціонування,

кадрове, методичне і матеріально-технічне забезпечення спеціального приміщення,
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передбаченого для опитування (допиту) дитини, яка постраждала від сексуального

насильства або стала його свідком (очевидцем), із застосуванням дружньої до дитини

методики, здійснюється спеціалізованими службами підтримки постраждалих осіб, що

утворюються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування

відповідно до законодавства», що виступає позитивним втіленням статті 15 Конвенції про

захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства.

Додатково до наведених змін у законодавчому полі удосконалення законодавства

очікується і в питаннях щодо:

– можливості надання посадовим особам служб у справах дітей, органів опіки та

піклування доступу до відомостей, що становлять лікарську таємницю, відомостей

досудового розслідування у випадках, коли одержання таких відомостей є необхідним для

прийняття рішень стосовно захисту прав і законних інтересів дитини;

– заборони застосування процедури примирення у справах, пов’язаних із домашнім

насильством, а також стосовно забезпечення права особи, яка постраждала від домашнього

насильства, на пред’явлення позову про розірвання шлюбу.

Важливим аспектом для реагування на випадки домашнього насильства стосовно

дітей та за участю дітей є вдосконалення: 

● порядку прийому і розгляду заяв та повідомлень про домашнє насильство

стосовно дітей та за участю дітей;

● порядку виявлення дітей, які постраждали від домашнього насильства;

● порядку організації надання дітям, які постраждали від домашнього

насильства, допомоги та захисту.


