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Порушення ст. ЄКПЛ:

Порушення процесуального аспекту статті 3 Конвенції (заборона катування)

та статті 8 Конвенції (право на повагу до приватного і сімейного життя) в

контексті неефективного розслідування кримінального правопорушення, а

саме - зґвалтування.

Суть скарги:

Неефективний захист з боку держави та її органів в частині здійснення

неефективного розслідування кримінального правопорушення

(зґвалтування).

Обставини справи:

Заявниця А. працює на судні. В ніч на 22 серпня 2007 року А. викликала поліцію,

повідомивши про зґвалтування громадянином Б.

На місці працівник поліції не зміг допитати А., бо вона перебувала у стані шоку.

Натомість Б. та інші присутні на судні повідомили офіцера, що насправді А. порушувала

громадський порядок. У протоколі, складеному офіцером поліції, було вказано, що Б.

підтверджує, що він проник пальцями в інтимні місця А., однак “спідню білизну він не

знімав…”.

Б. затримали. А. доставили до медичного центру, де гінеколог встановив, що у А.

немає травм на статевих органах, але є кілька рваних ран на тілі (подробиць не зазначено).

Того ж дня державна прокуратура звернулась до районного суду із клопотанням про

проведення щодо Б. кримінального розслідування за заявою А. Однак суддя В. висловив

свою незгоду із вказаним клопотанням з огляду на наступне:

- А. вжила велику кількість алкоголю, що було зафіксовано алкотестером;

- А. порушувала громадський порядок і спокій на судні;

- А. під час перебування в барі вживала наркотики;

- за весь час перебування на судні А. не згадувала про зґвалтування.
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Вказані обставини В. достовірно встановив на основі показань підозрюваного та

очевидців з судна, зазначивши в своєму рішенні, що «звинувачення в кримінальному

правопорушенні та додатки до матеріалів справи впевнено свідчать про те, що А. не була

наодинці з Б., а також нікого не повідомила про будь-які дії, які можна кваліфікувати як

кримінальне правопорушення».

Враховуючи показання очевидців та медичний висновок (в якому не йдеться про

травми на статевих органах потерпілої, а лише про рвані рани на тілі, які, очевидно, були

завдані, коли потерпіла відмовилась покинути судно, але її відтягнули та винесли з нього до

приїзду поліції), слідчий суддя не встановив обґрунтованості підозри та не погодився із

клопотанням про початок розслідування.

Згодом колегія з трьох суддів окружного суду розпочала розслідування щодо Б. на

підставі тверджень А. про зґвалтування. Зокрема, А. повідомила, що Б. зґвалтував її у

вітальні човна, де вони обоє працювали. Також А. повідомила, що поліцейський, який прибув

після її дзвінка, запитав у чоловіків, чому останні не кинули її в море.

А. стверджувала, що її спідниця була порвана і містила сліди крові, а також що на ній

не було спідньої білизни, бо Б. розірвав її та викинув у салон човна, сказавши їй, що вона

була п’яна, а не зґвалтована. На прохання А. забезпечити докази на місці події (її одяг, в тому

числі спідня білизна) офіцер відповів, що в цьому немає потреби та що вона була п’яною, а

не зґвалтованою. До того ж, А. повідомила, що стала свідком того, як офіцер сказав Б. не

турбуватися, і що «він про все подбає». Через деякий час один із співробітників човна

знайшов одяг потерпілої.

Проаналізувавши медичні висновки, результати психіатричного дослідження

заявниці, допитавши свідків, потерпілу, гінеколога, батька потерпілої про стосунки

останньої з родиною, окружна прокуратура припинила кримінальне розслідування через

відсутність доказів.

28 квітня 2008 року А. шляхом приватного обвинувачення подала обвинувальний акт

проти Б. за звинуваченням у зґвалтуванні.

Міська адміністрація відхилила клопотання А. про надання правової допомоги на тій

підставі, що метою надання правової допомоги було не порушення кримінального

провадження, а провадження, яке розглядається, не має істотного значення для заявниці,

оскільки А. не пред’явила позов про компенсацію у зв’язку з ним. Міністерство юстиції

вказане рішення залишило без змін, а в суді його оскаржено не було.

16 травня 2011 року А. повідомила Суд, що не отримала юридичної допомоги і що

через брак коштів не може продовжувати провадження у справі проти Б. Окружний суд

припинив провадження у справі.



Щодо працівників поліції було відкрито дисциплінарне провадження. Суд першої

інстанції ухвалив рішення про встановлення дисциплінарної відповідальності офіцерів,

оштрафувавши кожного на десять відсотків місячної зарплати.

Позиція суду:

Суд зазначив: «скарга заявника за статтями 3 і 8 Конвенції щодо невдач і помилок з

боку національних органів стосуються розслідування як такого, тому не можуть розглядатися

як окремі події, а мають розглядатися як єдине ціле»:

(а) Чи правомірне приватне обвинувачення в кримінальній справі?

Суд зазначив, що зґвалтування є кримінальним правопорушенням згідно з

Кримінальним кодексом і включає не лише примусові статеві зносини, а й інші сексуальні дії.

Кримінальне законодавство Хорватії розрізняє кримінальні правопорушення, які

переслідуються державною прокуратурою за власною ініціативою або за заявою, і

кримінальні правопорушення, які переслідуються шляхом приватного обвинувачення.

Оскільки заявниця стверджувала, що її зґвалтували, то вказане правопорушення має

здійснювати Державна прокуратура за власною ініціативою. Хорватська правова система

передбачає, що потерпіла сторона може діяти як «допоміжний прокурор» при розслідуванні

кримінальних правопорушень, переслідування яких має здійснювати прокуратура за власною

ініціативою або за заявою особи.

(б) Чи ефективно проведено розслідування у кримінальній справі?

Суд зазначає, що відповідно до статті 34 Конвенції він «може отримувати заяви від

будь-якої особи… яка стверджує, що є постраждалою внаслідок порушення однією з Високих

Договірних Сторін прав, викладених у Конвенції або протоколах до неї». Національні органи

першочергово повинні виправити будь-яке ймовірне порушення Конвенції. У зв’язку з цим

питання, чи може заявник/ця стверджувати, що він є постраждалим/ою внаслідок

стверджуваного порушення, є актуальним на всіх стадіях провадження за Конвенцією.

Суд наголошує, що у цій справі, як і багатьох інших, рішення або захід, сприятливий

для заявника/ці, в принципі не є достатнім для позбавлення його чи її статусу

«постраждалої», якщо національні органи не визнають прямо чи по суті порушення, а потім

не забезпечать надання відшкодування за порушення Конвенції. Таке визнання та

відшкодування, як правило, є результатом процесу вичерпання національних засобів

правового захисту.

Суд зауважує, що національні органи влади встановили, що офіцер поліції,

призначений для розслідування справи, не вжив усіх необхідних заходів на початковій стадії

поліцейського розслідування. І хоча у заявниці є можливість вимагати компенсації від

держави у зв’язку із грубим порушенням офіцерами поліції свого службового обов’язку



відповідно до Закону про державне управління, однак це не може задовольнити вимогу

ефективного розслідування. Ці початкові недоліки обов’язково вплинули на ефективність

усього розслідування. Серед них:

- не проведено огляд місця події;

- не направлено на судово-медичну експертизу одяг заявниці, а саме її спідницю, в

якій вона була одягнена у ніч на 22 серпня 2007 року. Тобто органи правопорядку не

виконали свого обов’язку – вжити всіх доступних їм розумних кроків для забезпечення

доказів кримінального правопорушення;

- не заслухано, не допитано свідка, який мав інформацію про знайдений одяг

потерпілої;

- суддя у справі і слідчий суддя при розгляді клопотання – це одна і та сама людина.

В цьому випадку Суд не вважає, що коли слідчий суддя, який спочатку висловив незгоду із

клопотанням про проведення розслідування, згодом проводить розслідування у цій же справі,

не є неупередженим.

Таким чином, Суд наголошує, що обставинам у справах кримінального правосуддя

має надаватись вагома оцінка, оскільки правосуддя має не просто здійснюватися належно. На

карту поставлена довіра, яку суди в демократичному суспільстві повинні викликати у

громадськості. Такі міркування однаково стосуються як обвинувачених, так і потерпілих у

кримінальному провадженні. У зв’язку з цим Суд наголошує, що факт того, що постраждала

від зґвалтування перебувала у стані алкогольного сп’яніння або наявні інші обставини, що

стосуються поведінки чи особи постраждалої, не може позбавити органи влади від

обов’язку проводити ефективне розслідування.

Таким чином, у цій справі мало місце порушення процесуального аспекту як статті 3,

так і статті 8 Конвенції.

Коментар Аналітичного Центру.

В світлі описаного рішення необхідно звернути увагу на практику розслідування

кримінальних правопорушень (зокрема, таких як зґвалтування чи сексуальне насильство) в

Україні.

Кримінальне процесуальне законодавство визначає певні категорії справ, які

відносяться до справ приватного обвинувачення (ст.477 КПК України), серед них і ст.152 КК

України (зокрема, зґвалтування без обтяжуючих обставин) та ст.153 КК України (сексуальне

насильство). Це означає, що такі справи можуть розглядатися і передаватися до суду лише за

заявою постраждалої особи.



Оскільки на побутовому рівні часто в силу різноманітних стереотипів справи,

пов’язані із сексуальним насильством, сприймаються приватними, існує ризик

неповідомлення осіб, які постраждали, про вчинення таких кримінальних правопорушень

щодо них. Крім того, існує ризик, що значна кількість справ може бути закрита в подальшому

у зв’язку з тим, що потерпілий/ла, опинившись під психологічним тиском або зазнаючи

погроз від кривдника, забирає заяву/повідомлення про кримінальне правопорушення.

Відповідно постраждала особа автоматично відмовляється підтримувати обвинувачення,

через що винні особи (кривдники) уникають кримінальної відповідальності.

В світлі викладеного необхідно звернути увагу на необхідність приведення у

відповідність національного законодавства до положень ратифікованої Україною Конвенції

Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та

боротьбу з цими явищами. Так, Конвенція зобов’язує держави змінювати підхід до

розслідування такої категорії справ, а саме:

- виключити справи щодо сексуального насильства з числа тих, які належать до

кримінальних проваджень у формі приватного обвинувачення, і розглядати їх навіть за

відсутності заяв;

- розумність строків розгляду справ та не затягування кримінального процесу;

- скасування строків притягнення до кримінальної відповідальності за злочини,

передбачені ст.ст. 152 (зґвалтування), 153 (сексуальне насильство) КК України.

Щодо останнього пункту, то слід зазначити, що в Україні такі злочини мають строки

давності. Це означає, що, до прикладу, після спливу 5 років після вчинення нетяжкого

злочину або 7 років для тяжкого злочину, особу може бути визнано винною, проте звільнено

від кримінальної відповідальності.

Таким чином, з метою ефективного захисту прав потерпілої особи необхідно змінити

порядок розслідування злочинів, пов’язаних із сексуальним насильством.


